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The study of the life and associations of a great writer must always possess an interest,
which adds to and enhances the pleasure to be derived from his works. More especially
is this study intrinsically valuable where the case concerns the great poet. Environment
in relation to its influence on the mind is not only interesting from a purely
psychological point of view: it is equally instructive to the literary student who wishes
to know the forces which moulded the thought, the impressions which stamped
themselves indelibly on the memory of the master, and the associations which
modified or broadened his views or cramped and stultified his methods of expression.
These items of personal detail often afford valuable clues to the individuality of the
man. They make a biography of the poet doubly absorbing to the student, because,
in many instances, they furnish the key to problems which are otherwise vague,
puzzling, or altogether incomprehensible.
C. Louis Leipoldt, ‘John Keats, medical student’,
Westminster Review, April 1907
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Voorwoord
Reeds op skool, toe my belangstelling in die digkuns geprikkel is, het ek met die
poësie van C. Louis Leipoldt kennis gemaak. Soos baie mense van my geslag het ek
onder die indruk gekom van sy dramaties-bewoë verse oor die Anglo-Boereoorlog
en sy slampamperliedjies. Die Nasionale Boekhandel het sommige Afrikaanse
digbundels destyds besonder goedkoop aangebied. So het dit gekom dat ek reeds in
'n vroeë stadium eksemplare van Oom Gert vertel en ander gedigte, Uit drie
wêrelddele, Skoonheidstroos, Die bergtragedie en Slampamperliedjies besit het. Ook
met sy twee bekendste dramas, Die heks en Die laaste aand, het ek in daardie jare
kennis gemaak. Ek het egter geen herinnering dat ek op skool enige van sy romans
of kinderverhale gelees het nie. Sy spookverhale het my teleurgestel; ek het voorkeur
gegee aan dié van C.J. Langenhoven. Boeke soos Uit my Oosterse dagboek en
Bushveld doctor het ek beslis nie op skool gelees nie. Waarskynlik was hulle nie in
die dorps- of skoolbiblioteek beskikbaar nie.
Toe ek in 1960 as honneursstudent vir die poësiekursus onder leiding van D.J.
Opperman, wat in daardie jaar hoogleraar in Afrikaanse letterkunde aan die
Universiteit van Stellenbosch geword het, die opdrag kry om 'n uitgebreide opstel
na eie keuse te skryf, het ek as tema ‘Teksversorging by C. Louis Leipoldt’ gekies.
Waarskynlik het 'n opmerking van Opperman oor die boeiende variante van Leipoldt
se verse in die opeenvolgende uitgawes van sy digbundels my aangespoor om die
verskillende tekste te vergelyk en die literêr mees geslaagde variante aan te dui. Die
ondersoek het aan die een kant 'n opdiep en vrystelling van gegewens meegebring,
aan die ander kant 'n nougesette waardebepaling deur vergelykend te werk te gaan
- in alle opsigte dus 'n soort studie wat vir 'n student alleen 'n opskerping van sy
literêre sintuie kan meebring. Daarby het Opperman my opstel met die grootste
deeglikheid nagesien, nie alleen deur kritiek op my vergelyking en gevolgtrekkings
te lewer nie, maar deur my te wys op sekere aspekte van 'n teks wat ek nie raakgesien
het nie. Verder was hy intens gesteld op 'n bevredigende stelwyse en 'n deeglike
stilistiese afwerking van die studie. Aangesien ek onbekende gegewens in dié opstel
bekend maak, het hy aan die hand gedoen dat ek dit publiseer, maar nie voordat ek
dit in sy geheel drie keer herskrywe het nie! 'n Jaar of wat later het dit in Inset verskyn,
'n literêre tydskrif waarmee 'n paar van ons op Stellenbosch toe doenig was. Vir
opname in my
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bundel Konfrontasies in 1977 het ek dit weer oorgewerk om die formulering en
stelwyse verder te verfyn.
Aan die einde van die studie het ek geskryf dat daar nie berus kon word by die
tekste wat die digter self versorg het nie, omdat hulle dikwels nie die beste is nie.
‘Leipoldt,’ het ek voortgegaan, ‘sal dus teenoor homself in beskerming geneem moet
word, en daarom wil ek ernstig aanbeveel dat die Versamelde gedigte van Leipoldt
(wat een of ander tyd móét kom) versorg moet word deur 'n verantwoordelike
letterkundige, en dat die variante wat nie aanvaar word nie, in 'n bylaag tot so 'n
uitgawe gevoeg moet word.’ Min het ek tóé kon dink dat juis ék twintig jaar later
self daardie ‘verantwoordelike letterkundige’ sou wees. Die ‘Verantwoording’ aan
die einde van my uitgawe van Leipoldt se Versamelde gedigte (1980) is wesentlik
'n voortsetting van die werk waarmee ek in 1960 onder Opperman se leiding in my
honneursjaar begin het.
Reeds in my Stellenbosse studiejare het Leipoldt my, naas die studie van sy
teksversorging, verder begin interesseer. Deur Opperman se derdejaarsklasse, wat
ek in my honneursjaar bygewoon het, kon ek kennis maak met die verwikkelde
probleme wat die dramatiese alleenspraak as literêre soort inhou en hoe fyn Leipoldt
in sy ‘Oom Gert vertel’ enersyds by die tradisie van Robert Browning aansluit,
andersyds daarvan wegswaai en sy eie koers inslaan. Opperman het later sy gedagtes
oor die dramatiese alleenspraak in Afrikaans, wat hy aan die hand van Robert
Langbaum se uitmuntende The poetry of experience (1957) ontwikkel het, in 'n opstel
uitgewerk wat in sy bundel Naaldekoker (1974) opgeneem is. Ongeveer gelyktydig
met sy Stellenbosse lesings het Merwe Scholtz se ‘Wat vertel “Oom Gert vertel”?’
in Standpunte (later opgeneem in Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle,
1975) verskyn, 'n studie wat feitlik 'n skokgolf deur die land gestuur en ons, ná die
dinge waarvan Opperman ons reeds bewus gemaak het, met nuwe oë na Leipoldt se
gedig laat kyk het. Ek het begin besef dat daar in Leipoldt se werk veel meer aanwesig
is as wat die kritiek tot in daardie stadium kon ontrafel. Ernst Lindenberg se
Stellenbosse lesing oor ‘Die duister Leipoldt’ in 1961 (later opgeneem in sy Onsydige
toets, 1965) het dié indruk bevestig.
Hoewel ek nie aanvanklik aan Leipoldt verder kon werk nie en my doseer- en
navorsingswerk in die sestiger- en sewentigerjare my na ander gebiede en skrywers
gelei het, was Leipoldt steeds 'n sluimerende aanwesigheid by my. Toe ek vir die
eerste deel van my Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (1978) oorsigtelik oor
Leipoldt moes skryf, het ek vlugtig kennis
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gemaak met sy manuskripte en dokumente wat by die Universiteit van Kaapstad
bewaar word, 'n kennismaking wat verdiep het toe ek sy ongepubliseerde verse vir
my uitgawe van die Versamelde gedigte moes deurgaan.
Eers ná die voltooiing van my Langenhoven-biografie in 1994 kon ek weer by die
Leipoldt-dokumente uitkom. Die materiaal en die Leipoldt-figuur met al sy
veelkantighede en glibberigheid was vir my só boeiend dat ek besluit het om 'n
biografie oor hom te skryf, selfs al sal bepaalde fases en aspekte van sy lewe vir altyd
newelagtig bly en al sal 'n ondersoeker, hoe naarstig hy die dokumente ook al
deurgaan, nie in staat wees om deur al die veelvuldige maskers van hierdie
verwikkelde mens te dring nie. Daarby het Leipoldt se dokumente en mededelings
oor homself 'n probleem geskep wat ek nie by Opperman en Langenhoven, die twee
ander literêre figure in wie se lewe ek geïnteresseerd was, teengekom het nie. Leipoldt
is uiters onnoukeurig wanneer hy datums, name van mense en titels van boeke verskaf,
en jy kan niks wat hy sê, op sigwaarde aanvaar nie. Dit is nie 'n geval dat hy
doelbewus wou lieg of mislei nie, maar deel van 'n ingeboude slordigheid wat
kenmerkend van hom was. Baie navorsers wat nie met hierdie sy van Leipoldt
rekening gehou het nie, het in die verlede op dwaalspore beland en lelik kleigetrap.
Hierdie traak-my-nieagtigheid het tydens my ondersoek oneindige probleme geskep,
al was dit soms 'n plesier om, dikwels na 'n lang speurtog, uiteindelik die korrekte
inligting en feite te agterhaal.
My navorsing met die oog op my uitgawe van die Versamelde gedigte het my
reeds in die sewentigerjare laat kennis maak met die uitgebreide M.P.O.
Burgers-versameling wat tans in die Staatsargief in Pretoria bewaar word. Burgers
se studie van Leipoldt strek oor meer as twee dekades tot die publikasie van sy C.L.
Leipoldt: 'n Studie in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling (1960). As
psigologies-kritiese ondersoek bevat hierdie studie te veel veronderstellinge, maar
dit neem nie die feit weg dat Burgers baie onbekende gegewens oor Leipoldt
beskikbaar stel nie. Uit briewe van Burgers laat in die veertiger- en vroeg in die
vyftigerjare blyk dit dat hy van plan was om 'n biografie oor Leipoldt te skryf. Daartoe
het hy nooit gekom nie, hoewel hy met al sy sorgvuldige aantekeninge van onderhoude
met mense wat Leipoldt intiem geken het, oor meer as genoeg materiaal vir 'n
lewensbeskrywing beskik het. Ek vermoed - trouens, ek is feitlik seker - dat die
slagskaduwee van N.P. van Wyk Louw se Die ‘mens’ agter die boek, wat in die
vyftigerjare verskyn en 'n geweldige invloed op ons literatuurbeskouing uitgeoefen
het, op hom geval en hom van so 'n plan
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laat afsien het. In die vyftigerjare was die klimaat nie gunstig vir die skryf van 'n
biografie nie. Dat Burgers van sy boeiendste materiaal nooit benut het nie, maak sy
versameling in die Staatsargief 'n ryk bron waaruit 'n navorser baie kan put. Terwyl
ek vir my lewensbeskrywing van Langenhoven oor die nalatenskap van Sarah
Goldblatt kon beskik wat elke enkele stukkie papier in verband met Langenhoven
veilig bewaar het, was daar in die geval van Leipoldt vir my die dokumente van
Olivier Burgers wat met ewe veel ywer Leipoldt-tekste oorgeskryf en alle relevante
besonderhede opgeteken het. Vir my werk aan Leipoldt staan ek by Burgers diep in
die skuld.
Daarom wil ek mev. Eugenie Olën, weduwee van dr. Burgers, baie hartlik bedank
dat sy my volle toegang tot haar man se versameling gegee en die embargo op dele
daarvan opgehef het. Ek is ook dank verskuldig aan die Universiteit van Kaapstad,
huidige kopiereghouer van die Leipoldt-dokumente, wat my toestemming gegee het
om uit ongepubliseerde materiaal aan te haal. Aan mev. Leslie Hart (en voor haar
mej. Leonie Twentyman-Jones) en hulle kollegas van die Department of Manuscripts
and Archives van die Jagger-biblioteek aan die Universiteit van Kaapstad vir hulle
hulp met fotokopiëring en die opspoor van dokumente gaan my hartlike dank uit.
Dieselfde geld die personeel van die Staatsargief in Pretoria, die Nasionale Afrikaanse
Letterkundige Museum (NALN) in Bloemfontein, die National English Literary
Museum (NELM) in Grahamstad, die Kaapse Mediese Museum en die
Clanwilliam-Museum. My dank ook aan mev. Hanna Botha en haar kollegas van die
Dokumentasiesentrum in die J.S. Gericke-biblioteek aan die Universiteit van
Stellenbosch wat my ontsettend veel hulp met die opspoor van ontbrekende gegewens
en tydskrifartikels verskaf het. In die N.P. van Wyk Louw-, W.E.G. Louw- en D.J.
Opperman-versameling by dié inrigting kon ek trouens addisionele materiaal bekom.
In die Sentrale Klankargief van die SAUK in Johannesburg kon ek alle opnames van
en oor Leipoldt beluister en kopieë van sommige bande aanvra. By die Colindale
Newspaper Library in Londen en in die biblioteek van die Guy's Hospital, ook in
Londen, kon ek van die joernalistieke geskrifte van Leipoldt tydens sy jare in Brittanje
opspoor, terwyl ek in die hulpmagasyn van die Amsterdamse Universiteitsbiblioteek
in Nederland die jaargange van Het Nieuws van den Dag met Leipoldt se artikels
daarin kon deurgaan. Aan die personeel van die Klankargief en die drie biblioteke
in die buiteland my hartlike dank vir die hulp met kopieë.
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Terwyl ek met my ondersoek besig was, kon ek gesprekke voer met mnr. Jeff Leipoldt
(intussen oorlede) en dr. Peter Shields, die twee bekendste van Leipoldt se
‘grootmaakkinders’. Mnr. Leipoldt kon in 'n gesprek van bykans drie uur baie inligting
verskaf, terwyl dr. Shields tydens 'n besoek aan hom en sy vrou in Berkhamsted,
Brittanje, naas verdere inligting ook drie waardevolle notaboeke met Leipoldt se
aantekeninge oor sy pasiënte tydens sy jare as pediater in Kaapstad aan my oorhandig
het. Hierdie boeke het ek intussen vir bewaring by die Universiteit van Kaapstad
besorg. Mnr. H.D. Büttner, 'n boorling van Wupperthal, was so vriendelik om die
eerste vier hoofstukke te lees en waardevolle kommentaar oor dié gebied en die
geskiedenis van die Duitse sendelinge te lewer. My vriend prof. Kay de Villiers het
my aan die hand geneem om die diep waters van die geneeskunde, wat ek van tyd
tot tyd moes inwaad, veilig deur te swem en my bewus gemaak van aangeleenthede
wat ek sonder sy hulp alleen met moeite sou kon agterhaal het. Ek wil hom besonder
bedank dat hy my in'n baie vroeë stadium van my ondersoek gewys het op die sentrale
plek wat die gedig ‘Sendelingskinders’ in Leipoldt se poësie inneem en watter
belangrike sleutel dit tot sy psige is. Daarby het hy 'n groot bydrae gelewer deur my
in verbinding te stel met mev. A.M. Luyendijk-Elshout van Oegstgeest, Nederland,
wat afdrukke van enkele bladsye en tekeninge uit 'n agtiende-eeuse mediese geskrif
beskikbaar gestel het. Daarmee is een van die tergendste raaisels tydens my
Leipoldt-ondersoek opgelos. My hartlike dank ook aan mev. Luyendijk-Elshout.
Mnr. Chris Barnard het 'n belangrike bydrae gelewer deur my op die spoor van Jeff
Leipoldt te bring, terwyl sy vrou, Katinka Heyns, so vriendelik was om 'n kopie van
haar voortreflike film oor Leipoldt, Slampamperman, tot my beskikking te stel. Aan
hulle albei my hartlike dank.
Verder wil ek my dank uitspreek teenoor die volgende persone met wie ek almal
onderhoude kon voer of van wie ek inligting op skrif ontvang het: dr. C.F. Albertyn,
prof. Hennie Aucamp, ds. A.J. Beukes, mev. Audrey Blignault, me. Amanda Botha,
mev. Susanna Bruins, mnre. Rayford Daniel en Attie de Villiers, proff. Stephen Gray
en Deon Knobel, mevv. Ria le Roux en Nestie Mouton, dr. C.A.R. Schulenburg,
mnre. Reinhold Strassberger en Hannes van der Merwe, prof. J.D.F. van Halsema,
dr. A.J. van Zyl, mnre. Paul van Zyl en W.P.L. van Zyl en mev. Leona Visser.
In die meeste gevalle word in die loop van die teks of by die verwysings die datum
van 'n brief of publikasie vermeld. Waar die vindplaas nie genoem word nie, is dit
aanwesig by die Leipoldt-dokumente in die Jagger-
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biblioteek aan die Universiteit van Kaapstad. Waar ek dit nodig gevind het om dié
bewaarplek spesifiek te vermeld, word dit slegs aangedui as Jagger. In die geval van
die M.P.O. Burgers-versameling, waarvan ook druk gebruik gemaak is, word slegs
die naam Burgers of Staatsargief (na gelang van die konteks en sinsverband) vermeld.
In alle ander gevalle, byvoorbeeld gegewens by NALN of die Stellenbosse
Dokumentasiesentrum, word die bewaarplek (en, waar toepaslik, versameling) in
elke geval vermeld.
Omdat baie van die waardevolste Leipoldt-materiaal alleen in Londen en
Amsterdam te vinde is, het ek van die begin af geweet dat 'n Leipoldt-biografie 'n
duur onderneming sou wees. Uit die feit dat Leipoldt se ouers sendelinge op Soematra
was, dat hy met ‘'n drang na die Ooste’ in sy ouerhuis grootgeword het, dat hy self
dié eilandryk in 1912 besoek het en dat die Ooste 'n sterk neerslag in sy werk vind,
het dit vir my duidelik geword dat 'n besoek aan Indonesië vir 'n behoorlike biografie
oor Leipoldt essensieel sou wees. Self het ek egter nie oor die middele vir sulke
ondernemings beskik nie. Om die uitgawes aan hierdie reise en verblyf, en ook
uitgawes aan fotokopieë, kassette, tikpapier e.d.m., te dek, het ek - deur bemiddeling
van wyle mev. Rona Rupert - 'n ruim finansiële toekenning van dr. Anton Rupert
van Stellenbosch ontvang. Daarvoor spreek ek my hartlike dank uit, want sonder dié
hulp sou hierdie biografie nooit tot stand gekom het nie. Ek is ook dank verskuldig
aan Rapport en die Van Ewijck-Stigting vir toekennings om navorsing in Nederland
te doen en aan die Karoo-Boekehuis op Calvinia vir verblyf tydens my werk aan die
projek. Mnre. P.A. Joubert en Danie Botha het met hul gebruiklike deeglikheid die
manuskrip deurgegaan, terwyl mnr. Malcolm Bates - soos in die geval van my
Langenhoven-biografie - vir 'n voortreflike omslagontwerp en vir die tipografie
verantwoordelik was. Aan hulle al drie my besondere dank.
J.C. KANNEMEYER

Stellenbosch
30 Januarie 1998
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I
Worcester, Clanwilliam en Kaapstad
(1880-1902)
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Hoofstuk I
‘n Erfnis-lassoos lood’
I
Wes-Europese
lande binne die Protestantse vorm van die Christendom 'n geestelike herlewing wat
tot die oprigting van verskeie sendinggenootskappe lei.1
Dit is 'n voortvloeisel uit onder meer Philipp Jakob Spener (1635-1705) se
piëtistiese beweging wat 'n reaksie was op die dorre leerstellinge waarin die prediking
begin versand het. Met 'n enigsins sektariese tendens was die piëtisme 'n oproep tot
'n bevatlike oordrag van die evangelie, 'n persoonlike belewing en belydenis, en 'n
daadkragtige uitlewing van die geloof.2 Teen die einde van die agtiende eeu is dit
nog verder versterk deur die filantropiese beweging van die Duitser J.B. Basedow
(1724-1790) met sy geloof in die natuurlike goedheid van die mens en die almag van
die opvoeding,3 gedagtes wat verder gevoer is deur die politieke teoretikus en filosoof
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) met sy verheerliking van die edele barbaar. Die
ideaal van die agtiende- en negentiende-eeuse sendelinge om die Christelike
evangeliese boodskap na die nuwe wêrelddele uit te dra, was in volle ooreenstemming
met die opdrag van Christus aan sy dissipels in Matteus 28: 19-20: ‘Gaan dan na al
die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle
beveel het.’4
Onder die Duitse sendinggenootskappe wat Suid-Afrika as arbeidsveld afgebaken
het, was daar die Morawiërs op Mamre, Elim en Genadendal, die Berlyners op
Amalienstein en Pniel en die Rynse Sendinggenootskap op onder meer Stellenbosch,
Tulbagh, Worcester, Namakwaland en elders in die Noordweste. Van hierdie
genootskappe was die Morawiërs die eerste wat 'n sendeling na die Kaap gestuur
het. In 1737 het Georg Schmidt sy sendingstasie by Genadendal opgerig, maar met
die bediening van die sakramente het hy soveel teenstand van die staatskerk ondervind
dat hy verplig was om sy werk te staak en na Duitsland terug te keer. Eers in 1792,
nadat die gesindheid van die Calviniste in Nederland
IN DIE LAASTE JARE VAN DIE AGTIENDE EEU VIND ONS IN VERSKEIE
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en aan die Kaap verander het, kon die Morawiërs hulle werk op Genadendal voortsit.5
Met die merkwaardige missionêre élan in verskeie Wes-Europese lande is die
negentiende eeu die sendingeeu by uitnemendheid. Die ontstaan van die Rynse
Sendinggenootskap kan teruggevoer word na 'n gebedsgroep van nege mense wat
vanaf Julie 1799 in Elberfeld, Duitsland, byeengekom het om die bearbeiding van
mense in die sogenaamde heidenlande te bevorder. Uit hierdie byeenkomste ontstaan
die Barmer Missiongesellschaft wat in September 1818 opgerig word. Aanvanklik
werk hulle ten nouste saam met 'n soortgelyke genootskap in Basel, maar in Julie
1825 begin hulle met hul eie sendingseminarium in Barmen.6
Reeds in 1828 was die eerste vier kandidate gereed om na arbeidsvelde uitgestuur
te word, maar die bestuur in Barmen het hom nog nie sterk genoeg vir so 'n
onderneming gevoel nie. In 1829 smelt die bestaande sendinggenootskappe van
Keulen, Elberfeld en Barmen saam en in Mei van daardie jaar kom die Rynse
Sendinggenootskap met sy hoofkantoor in die stad Barmen aan die Wupperrivier tot
stand. Op die aansporing van dr. John Philip, die Britse sendeling wat in die
Kaapkolonie werksaam was en juis op daardie tydstip Duitsland besoek het, word
besluit om die eerste vier afgestudeerdes na die Kaap te stuur. Volgens Philip was
daar nog baie werk in die kolonie en was die gematigde klimaat in Suid-Afrika vir
Westerlinge veel beter as in die meeste Oosterse lande waar sendingstasies opgerig
is. Daarby was daar 'n Protestantse regering aan die Kaap aan die bewind en het die
Kaaps-Hollandse taal 'n verwantskap met Platduits getoon.7
In ooreenstemming met Christus se opdrag was die taak van die sendeling allereers
om die evangeliese boodskap oor te dra aan mense wat dit as gevolg van geografiese
isolasie en kulturele verskille nog nie deelagtig was nie, maar wat nietemin na
verlossing uitgereik het. Die taak van die sendeling was egter nie tot die verkondiging
van die evangelie beperk nie. Deur sy ywer en sy uitlewing van eie geloofsoortuiging
moes hy 'n voorbeeld stel wat navolgenswaardig was. Die dikwels nomadiese mense
onder wie gearbei is, moes opgevoed word om op 'n vaste plek te woon en deur die
nodige higiëne en maatskaplike orde beter lewensomstandighede vir hulself te skep.
Die mense is deur die oprigting van skole ingewy in die skryf- en rekenkuns, hoewel
die opleiding in die Christelike lewe en leer voorrang geniet het. En daarnaas moes
die sendeling verligting van pyn en siektes bring deur as lekedokter op te tree.8
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Die Bybel, skoolboek en medisynetas was dus die daaglikse begeleidende attribute
van die sendeling. Daarmee moes hy in die plek van die ‘heidense’ geloof vir die
inboorling die heilsboodskap van Christus bring, sy kennis uitbrei en sy liggaamlike
gebreke en swak woonomstandighede deur genesing, goeie higiëne en goed ontwerpte
huise verbeter. Die negentiende-eeuse sendeling, so sê Gunther Pakendorf,9 was die
produk van die Victoriaanse era en van Charles Darwin. Hy het nooit getwyfel aan
die heil wat die Christelike godsdiens en die Wes-Europese beskawing vir die
‘onbeskaafde’ volkere inhou nie. Teologies het dit beteken dat hy hulle moes lei tot
insig in hul eie sonde, waarop verlossing en saligheid kon volg. Ideologies het dit 'n
sin vir ordelikheid, netheid en spaarsaamheid meegebring. En deur selfdissipline en
die aksent op plig, ywer en verantwoordelikheid het hy vanuit sy eie oortuigings en
leefwyse 'n sekere werksetiek aan sy lidmate oorgedra.10
Die negentiende-eeuse sendelinge is gekenmerk deur besonder sterk karaktertrekke.
Hulle werk het 'n absolute oorgawe, pligsbesef en 'n volkome aflegging van die self
vereis. Hierdie mense was bereid om die beskaafde Europa van destyds te verlaat,
hulle op afgesonderde plekke in die kolonies te vestig en volledig en fanaties op te
gaan in hul taak as missionarisse, dikwels sonder om ooit na hul geboorteland terug
te keer. Hulle het hulle volkome gewy aan die diens aan hul medemens wat die
allesoorheersende rigsnoer in hul lewe geword het, 'n missie wat feitlik 'n ontdaanwees
van die self en 'n verbete altruïsme meegebring het.
Hoe 'n mens hierdie haas onpeilbare sendingywer ook al sien, met hulle koms het
Suid-Afrika 'n groep kwaliteitsburgers bygekry, 'n klas mense wat, sover dit werkywer,
deugsaamheid, pligsgevoel en opregtheid betref, 'n aanwins vir enige land sou wees.
Onder hulle was familiename soos Alheit, Bam, Budler, Büttner, Dönges, Esselen,
Franz, Gerdener, Grosskopf, Hahn, Hartwig, Holzapfel, Leipoldt, Lückhoff, Schröder,
Söhnge, Strassberger, Weber en Weich. Van hulle afstammelinge het, elk volgens
eie aard en aanleg, met die jare groot bydraes tot Suid-Afrika op 'n verskeidenheid
gebiede gelewer en prominente posisies in die samelewing beklee.
Onder hierdie afstammelinge is ook die digter, dramaturg, prosaskrywer, medikus,
natuurkundige en koskenner Christian Frederik Louis Leipoldt,11 wat op 28 Desember
1880 op Worcester gebore is.
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II
Die herkoms van C. Louis Leipoldt kan aan die Leipoldt-kant, danksy die navorsing
van C. Pama, tot in die sewentiende eeu teruggevoer word. Oor sommige van sy
ander voorsate is die kennis egter betreklik karig.
Volgens Pama is die stamvader van die Leipoldts in Suid-Afrika, Johann Gottlieb
Leupold, wat sy familienaam later as Leipoldt geskryf het, op 13 Maart 1803 in Plohn
in die gewese Oos-Duitsland gebore. Plohn is 'n klein dorpie in Sakse-Turinge, met
Hof en die Vogtlandse hoofstad Plauen as die enigste groter stede in die onmiddellike
nabyheid. Uit die doopregister 1803-1809 van die Lutherse gemeente in Plohn blyk
dit dat die familienaam agtereenvolgens as Leupold, Leubold, Leidelt en Leithold
gespel word.12 Die eerste deel van die naam het geen etimologiese verband met leeu
soos sommige nasate blykbaar meen nie, maar is 'n vervorming van Liut, die
enkelvoud van mens, wat vandag nog in die meervoudige Duitse Leute voortbestaan.
Die poldt- of bold-gedeelte is die oerste vorm van boud in die betekenis van dapper,
braaf, kloek of gevegsmoedig. Leipoldt beteken dus niks anders nie as 'n dapper
man.13
Met al die verskillende spellings, veral met Leupold en Leubold, ontstaan die
treiterend-tergende vraag of die Afrikaanse digter nie dalk in die verste verte aan die
groot Nederlandse Negentiger, Jan Hendrik Leopold, verwant sou kon wees nie. Die
voorvaders van die Nederlandse digter is egter die Duitse stamheer Johann Joachim
Leopold uit Hamburg (ongeveer tussen 1758 en 1776), wie se seun Jan Hindriks
hom in Groningen gevestig het.14 Dit lyk dus onwaarskynlik dat daar 'n familieverband
tussen Leopold en Leipoldt bestaan.
Ongelukkig hou die kerkregister van Plohn vroeg in die sewentiende eeu op; die
voorafgaande boek het in die Dertigjarige Oorlog (1618-1648) verlore geraak. Uit
die oorgelewerde bron is die vroegste opgetekende lid van die familie Paulus Leithold,
wewer in Plohn, wat met Anna Simon uit Waldkirchen, 'n buurdorpie van Plohn, in
die huwelik tree. Sy seun Michael (1660-1738), wat sy van later Leidelt spel, was
plaaslike regter in Plohn en getroud met Rosina Bendschubner uit Röthenbach,
nouliks twee kilometer suid van Plohn. Op sy beurt was hy die vader van Hans
(1702-1766), wat ook regter geword het en later as Hans Leubold bekend was. Soos
sy vader trou hy met 'n nooi uit Röthenbach: Anna Rosina Winkelmann. Sy seun,
Gottlieb Leubold (1731-1798), eweneens regter in Plohn, trou met Maria Günthel
van Röthenbach. Hy was die vader van
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Gottlieb Leupold (1767-1834), wat die b in sy familienaam in 'n p verander het. Hy
was ook regter in Plohn en trou in Wildenau, 'n ander nabygeleë dorpie, met Johanna
Rosina Petermann. Hulle was die ouers van Johann Gottlieb Leupold, stamvader van
die Leipoldts in Suid-Afrika. Van die Petermann-voorgeslagte is verder niks bekend
nie. In Plohn staan die ouerhuis steeds soos dit by die stamvader se geboorte op 13
Maart 1803 daar uitgesien het. 'n Gedenkplaat ter ere van die sendeling is in die
plaaslike kerk aangebring.15
Johann Gottlieb was die tweede kind van die gesin en sy ouers word deur J.A.
Heese as ‘welgestelde’ mense beskryf.16 'n Mens wil dit ook geredelik aanneem,
aangesien sy vader, Gottlieb, soos etlike van sy voorsate, in die regsberoep gestaan
het en klaarblyklik vooraanstaande inwoners van Plohn was, selfs al vermoed jy dat
die regsplegende posisie op 'n klein dorpie soos Plohn baie beskeie was. Voor sy
vertrek na Suid-Afrika was Johann Gottlieb as leerlingskoenmaker in diens by 'n
meesterskoenmaker met die naam Rahlenbeck, iemand wat noue verbintenisse met
die Rynse Sendinggenootskap gehad het. Met sy aankoms by Rahlenbeck, so lei 'n
mens af uit 'n anonieme artikel in De Kerkbode van 16 Julie 1924, was Johann Gottlieb
baie bly dat hy werk kon kry. In die loop van die dag ‘vertelde hij dan aan Rahlenbeck,
terwijl hij vlijtig het leer bewerkte, dat hij in het jaar 1803 als zoon van arme ouders
was geboren, dat hij nog 6 zusters en broeders te huis had, en dat hij weggegaan was,
om de wereld te zien en nog meer kennis op te doen in zijn ambacht’.17
Oor die vraag of die stamvader uit 'n welgestelde of arm gesin gekom het, bestaan
daar dus teenstrydige inligting. Dat hy as skoenmaker opgelei is, verklaar egter die
oprigting van 'n skoenmakery as een van die prominente nywerhede op sy
sendingstasie kort nadat hy as missionaris in Suid-Afrika begin het.
'n Ander mededeling in die berig in De Kerkbode is egter ewe merkwaardig en
verraai 'n element van die stamvader se karakter wat in sy digterkleinseun teruggevind
kan word. Twee dae ná sy aankoms kon die jong Leipoldt dit nie meer by die streng
gelowige Rahlenbecks in die huis uithou nie en het hy met sy tasse reisvaardig in
die voorhuis gestaan, gereed om te vertrek. Op die vraag waarom hy nie langer onder
hulle dak wou bly nie, het hy geantwoord: ‘Meneer, ik kan het bidden in uw huis
niet uithouden!’ Sy gasheer het geantwoord: ‘O, gij arme man! Kijk mij toch eens
recht in de oogen! Beloof mij, net nog sommige dagen bij ons te blijven, en als het
u dan niet bevalt bij ons, dan kunt gij maar heengaan in de naam
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van de Heer.’18 Die stamvader het onderneem om nog agt dae te bly. Spoedig, so
gaan die artikel in De Kerkbode voort, het hy besef dat hy by ware Christene inwoon,
dat hy hom nie teen die liefde van sy huisgenote kon verset nie en hom ook nie langer
van hulle geloofsoortuiging kon distansieer nie. Hy het tot bekering gekom en nog
'n paar jaar by die Rahlenbecks ingewoon. In 1825 het hy hom as student by die
Barmense instituut as kandidaat-sendeling laat inskryf, maar ook 'n tyd lank in Basel
gestudeer.19
Ná voltooiing van sy kursus word Johann Gottlieb Leipoldt op 30 Junie 1829 tot
sendeling georden. Aanvanklik was dit, volgens 'n mededeling van C. Louis Leipoldt
in Uit my Oosterse dagboek,20 die plan dat hy onder die Chinese sou gaan werk, maar
daarvan het niks gekom nie. Saam met Daniel Paulus Lückhoff, Theobald von
Wurmb21 en Gustav Adolf Zahn - die eerste vier afgestudeerde Rynse sendelinge kom hy met die Charles Kerr in Kaapstad aan. Na aanvanklike verkenningstogte en
besoeke aan die sendingstasies op Mamre en Genadendal het Lückhoff besluit om
op Stellenbosch die werk van die Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap oor te neem,
terwyl Zahn hom saam met eerwaarde Arie Vos op Tulbagh gevestig het. Von Wurmb
het 'n reis na die Sederberge onderneem en teruggekeer met gloeiende indrukke en
die nuus dat die plaas Rietmond, sewentig kilometer suidoos van Clanwilliam in 'n
pragtige vallei met standhoudende water uit die Tra-tra-rivier,22 te koop is. Leipoldt
het gaan kyk en onmiddellik besluit dat dit die plek is waar hy 'n sendingstasie wil
vestig.23 Met die ossewa het die reis daarheen sowat twee weke geduur, maar op ses
en twintigjarige leeftyd was hy jonk en lus vir die uitdaging wat so 'n onderneming
van hom geverg het. Sonder toestemming uit Barmen koop hulle die plaas van sowat
3 000 morge vir 'n bedrag van £ 3 000.24
Op 4 Januarie 1830 begin Leipoldt op Rietmond met sy lewenswerk: die oprigting
en uitbouing van die eerste Rynse sendingstasie in Suid-Afrika. Weldra word
Rietmond (en die aangrensende plaas Ezelsbank wat later aangekoop is) herdoop tot
Wupperthal,25 ter herinnering aan die Wuppervallei in Duitsland waar die Rynse
Sendinggenootskap sy ontstaan gehad het. Aanvanklik moes die sendelinge self die
akkers skoonmaak, landerye aanlê en die eerste geboue, waaronder 'n tydelike
kerkgeboutjie, oprig. Baie gou, nadat 'n skool, leerlooiery, skoenmakery, watermeule
en 'n smidswinkel gevestig was, word 'n begin gemaak met die bou van 'n
strooidakkerk met 'n Kaaps-Hollandse gewel. Dit is in 1835 in ge-
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bruik geneem. Aan die begin was daar net sewe plaaslike inwoners wat met die werk
kon help. Binne ses weke het hulle egter tot honderd aangegroei.26 Weldra het die
plaas verander in 'n florerende sendingstasie, en binne twintig jaar was Wupperthal
finansieel onafhanklik. Leipoldt en sy assistente het uitmuntend daarin geslaag om
die Christelike beginsels van deug en arbeidsaamheid met ekonomiese realiteite te
versoen en met die klein nywerhede in 'n inkomste te voorsien. Na twee jaar het Von
Wurmb die stasie verlaat. Vir die leerlooiery, die skoenfabriek en die boerdery het
Leipoldt hulp uit Duitsland verkry, terwyl die onderwys in 1859 aan P. Sterrenberg
oorgedra is.
In die twee en veertig jaar van sy bediening het Leipoldt met streng reëls vir 'n
geordende samelewing gesorg. Op Sondae moes almal die dienste bywoon, alle
bygeloof en uiterlike sondes moes afgelê word, die gebruik van sterk drank is ten
strengste verbied en elke inwoner is verplig om sy huis, diere, tuin en landerye goed
te versorg.27 'n Aanduiding van die sorg wat Leipoldt aan die handhawing van sy
neergelegde reëls bestee het, sien 'n mens in sy dagboek waarin die kleinste
besonderheid aangeteken is. Onder die datum 2 Oktober 1866 staan byvoorbeeld,
klaarblyklik as afkondigings by die erediens, die volgende ingeskryf:
1.
Ou Augustus moet 6d. betaal omdat hy oor die tuinhek geklim het.
2.
F. Scholtz moet 'n maand op die strafplek sit, omdat hy die hele boet- en
biddag water gelei het.
3.
Mense wat van die plaas afgewys is, het geen reg om hul vee hier te laat wei
nie.
4.
Die 15 de moet die watervoor skoongemaak word.
5.
Niemand durf die byneste in die veld uithaal sonder voorkennis nie.
6.
Sara Moses moet vier maande weens diefstal by die strafpaal staan.28

In die skool het Leipoldt naas die noodsaaklike skryf- en rekenvermoëns daagliks
die Christelike leer en leefwyse aan sy leerlinge voorgehou. So, byvoorbeeld, is 'n
gesonde en deugdelike lewe van vroeg af by hulle ingeprent aan die hand van 'n lang,
anonieme gedig29 wat hulle van buite moes leer. Die inset daarvan lui as volg:
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Als ik van slaap verkwikt ontwaak
Is 't dankgebed mijn eerste zaak.
Ik danke God, wijl Hij mij geeft
Wat lijf of ziel van noode heeft.
Ik bid tot God, want Hij is goed
Dat voor het kwaad Hij mij behoed.
Dan wasch ik mij en trek mij aan
En maak mij klaar naar school te gaan.
Ik let wel op mijn les, ik leer.
Ik praat niet veel, maar hoor wat meer.
Mijn Heiland was een zoete kind,
O, mogt ik zijn als Hij gezind!
Van buiten schoon, van binnen rein,
Zo Jezus was, zo wil ik zijn.

'n Geskel, stryery en handtastelikheid moet hulle so ver as moontlik vermy:
Het schelden past, voor kind'ren niet,
Wijl Gods gebod ons dat verbiedt;
Ver zij van mij Twist, Nijd en Haat,
En vechterij, want dat is kwaad;
Wie bijt en slaat, heeft straf verdiend;
Wie vreedzaam is, wordt steeds bemind.
Ik knijp geen kind, noch stoot en schop,
Maar valt een kind, ik help hem op.

Wanneer die kind in die skool is, moet hy ophou met speel en eet, wakker wees en
veral stilsit:
Het spelen staat een kind zeer wel.
Maar bij de les past niet het spel.
Het eten is ons allen nood,
Maar in de school eet men geen brood.
Mij lust veel vrucht, maar als ik leer,
Smaakt appel niet, noch druif, noch peer.
De slaap bij nacht verkwikt den geest,
Maar niemand slaapt, wanneer hij leest.
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Het spreken is op zich niet slecht,
Maar somtijds is het zwijgen recht.
Ik loop wel rond, en dat is goed,
Maar als ik lees, roer ik geen voet.
Ik vouw de hand en zit zo zoet
En leer mijn les gelijk ik moet.

Hierdie lang stuk lewensetiek op rym adem volledig die gees van die
negentiende-eeuse Duitse piëtisme met sy klem op vroomheid, ordelikheid,
arbeidsaamheid en gehoorsaamheid. 'n Mens kan egter die vraag stel of so 'n
vreugdelose onderwerping aan uiterlike reëls nie dempend op 'n kind se persoonlikheid
kon inwerk en van hom 'n onnatuurlike wese kon maak nie. En 'n mens wonder of
iets van hierdie gedragsreëls nie deur die stamvader se kinders aan hulle kinders
oorgedra is nie. Was dit miskien een van die aanleidings tot die digter-nasaat se latere
aweregsheid en opstandigheid teen die vormgodsdiens?
Met die jare is Johann Gottlieb Leipoldt goed bygestaan deur Duitse vakmanne
soos Christian Häfele en Friedrich Fismer, terwyl sendelinge soos J.F. Budler en
J.M. Dönges hom in die bediening gehelp het. Op 15 September 1835 is hy in die
Lutherse Kerk in Kaapstad getroud met Carolina Jacoba Maria Lind. Sy was 'n dogter
van Christian Michiel Lind, sekretaris van die Hof van Justisie en later magistraat
van Simonstad.30 Hoewel sy, soos haar vader, in Kaapstad gebore is, stam die Linds
uit die stad Wisbey in Swede. Haar oupa was getroud met 'n nooi Jurgens. Die
stamouers se oudste seun, Johann Gottlieb Christian, wat soos sy vader sy opleiding
in Barmen ontvang het, was van 1868 tot 1874 hulpprediker op Wupperthal. Hulle
vierde seun, Christian Friedrich, was die vader van die digter.31
Johann Gottlieb Leipoldt is op 5 Januarie 1872 oorlede en op Wupperthal begrawe.
Sy vrou, wat hom getrou bygestaan het en behulpsaam was met die maak van
leerbroeke en -baadjies,32 sterf op 30 Januarie 1885. Aangesien die digter Leipoldt,
tot sy vierde jaar op Worcester woonagtig en dus ver van Wupperthal, net oor die
vier jaar oud was toe sy ouma Leipoldt oorlede is, kon hy slegs 'n baie vae herinnering
aan haar gehad het. Sy grootvader Leipoldt het hy nooit geken nie, maar die
pioniersgees, die oorgawe en drif van die sendeling, die groot pligsbesef en iets van
die vroeë godsdienstige afvalligheid van die stigter van Wupperthal was in sy
samestelling aanwesig.
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III
Gaan 'n mens die kwartierstaat van C. Louis Leipoldt en lemmas oor sy ander voorsate
in die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek33 na, is dit opvallend hoe karig die
besonderhede oor die herkoms van sy grootvader aan moederskant is. Al wat ons
weet, is dat sy oupa, Louis François (Franz) Esselen, op 15 Maart 1817 in Hofgeismar,
Duitsland, gebore is en dat hy die seun was van Nicolaus Esselen en sy vrou
Wilhelmine Kersting. Van hierdie Kerstings het hulle later in Amsterdam gevestig
en eers laat in die negentiende eeu, maar dan met die familienaam Kesting, na
Suid-Afrika geëmigreer. Dit is dus nie onmoontlik nie dat daar 'n verre verwantskap
bestaan tussen Leipoldt en die haikoe-digter Deon Kesting wat saam met sy vrou,
Hélène, in 1979 die bundel Klein akkoord gepubliseer het. By gebrek aan die nodige
genealogiese besonderhede bly so 'n moontlike verwantskap egter blote gissing.
Louis Esselen het, soos grootvader Leipoldt, sy opleiding in Barmen ontvang. In
1840 word hy na Suid-Afrika gestuur en staan hy aanvanklik as hulpprediker
eerwaarde D.P. Lückhoff op Stellenbosch by. Kort daarna word hy egter gestuur na
Sarepta, tans 'n deel van Kuilsrivier, wat hy tot 'n onafhanklike sendingstasie uitbou.
In Maart 1848 word hy oorgeplaas na die sendinggemeente op Worcester, waar hy
as gevolg van probleme tussen die vorige leraars met onmin in die gemeente te kampe
het. Met sy mensekennis en sterk persoonlikheid slaag hy egter gou daarin om hierdie
probleme te bowe te kom.
Met Esselen se koms na dié gemeente, waar hy altesaam ses en veertig jaar
werksaam sou wees, begin 'n nuwe tydvak in die sendinggeskiedenis van Worcester.
Esselen was 'n man van imponerende gestalte en besonder energiek. Hy kon die
stempel van sy persoonlikheid op die hele gemeenskap afdruk en met sy enorme
energie berge versit. Met sy welsynwerk en ander aktiwiteite ontwikkel Worcester,
soos J.A. Heese dit stel, tot 'n ‘modelsendinggemeente’34 en word hy deur die Rynse
Sendinggenootskap as superintendent aangestel.
Esselen het veral aan die onderwys besondere aandag gegee. Toe hy uit
Stellenbosch weg is, het hy die negentienjarige Cornelia February, wat haar hele
lewe toegewyd in die onderwys sou staan, met hom saamgeneem om met die
opvoeding van die heel kleintjies te help. In 1858 het hy 'n nuwe skool in gebruik
geneem en in 1890 nog, kort voor sy dood, laat hy die ou ‘oefeninghuis’ afbreek en
deur 'n nuwe skoolgebou vir die
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laer standerds vervang. Met sy merkwaardige persoonlikheid kon hy in sy gemeenskap
'n groot invloed as onderwyser en opvoedkundige uitoefen. Hiervan getuig sy
digter-nasaat in sy onvoltooide outobiografie. ‘Terwyl hy teenoor sy volwasse
tydgenote soms streng en kortaf was,’ skryf C. Louis Leipoldt, ‘het hy hom in sy
omgang met sy kleinkinders altyd met 'n ouderwetse hoflikheid gedra en hulle
behandel asof hulle sy gelykes was. Hy was 'n groot pedagoog, gekonfyt in die skool
van Herbart, en het deur aanhaling en voorbeeld in alles vir ons iets gelewer wat ons
belangstelling geboei het. My eerste proefneming - die saai van 'n paar rogkorrels
tussen watte op 'n stukkie gepolyste marmer - is onder sy toesig onderneem, en ek
onthou my verbasing en hartstogtelike tevredenheid toe ek ná 'n paar dae die groen
rogblaadjies sien opskiet en Oupa, met 'n vergrootglas, my wys waar die tingerige
worteltjies 'n houvas in die klip gekry het.’35 Hierdie besondere belangstelling in
kinders en sy by tye kortaf houding teenoor volwassenes sou C. Louis Leipoldt van
hom erf.
Hoewel Esselen sy gemeente met 'n streng tug gelei het, was hy bekend vir die
‘ontfermende vriendelikheid’36 waarmee hy almal behandel het wat in hul nood na
hom gekom het. Sy gemeente het dan ook voortdurend uitgebrei. Aangesien die ou
kapel te klein was, begin hy in 1851 met die bou van 'n nuwe kerk met 'n imposante
toring wat in 1853 ingewy is. Reeds in 1861 moes die kerk egter met twee vleuels
vir die groeiende gemeente vergroot word. Toe 'n groep Duitse immigrante hulle in
1870 op Worcester kom vestig het, is hy gevra om ook hulle geestelike bediening te
behartig. Van 1879 tot 1884 het hy in die gemeente die hulp gehad van sy skoonseun,
Christian Friedrich Leipoldt, vader van die digter. Met sy afnemende kragte het hy
in April 1891 Johann Leipoldt, broer van Christian en hulpprediker op Wupperthal,
beroep om hom by te staan. Op Woensdag, 28 Junie 1893, is hy in die ouderdom
van ses en sewentig jaar op Worcester oorlede en die Saterdag daarna begrawe.
Volgens die plaaslike koerant was dit met 4 000 aanwesiges die grootste begrafnis
in menseheugenis, ongeëwenaard in die geskiedenis van Worcester.37
Louis Esselen is op 18 Februarie 1845 in die St. Stephens-Kerk in Kaapstad met
Catherina Wilhelmina Knobel38 getroud. Hulle het nege kinders gehad. Daniël
Johannes Esselen (1851-1919) was later een van die stigters van die Nieuwe Republiek
in Natal en die vader van Louis Esselen (1879-1945), wat as hoofsekretaris van die
Suid-Afrikaanse Party en later die Verenigde Party 'n belangrike rol agter die skerms
in die Suid-Afrikaanse politiek van sy tyd gespeel het. Ewald Esselen (1858-1918)
het geneeskunde in
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Edinburg gestudeer, maar is daarna na Londen om hom as regsgeleerde te bekwaam.
In Pretoria was hy aanvanklik strafregter, maar hy bedank om as advokaat te
praktiseer. Onder Paul Kruger se bewind tree hy toe tot die politiek. Ná die
Anglo-Boereoorlog is hy weer advokaat, maar beland dan opnuut in die politiek as
lid van Het Volk-party. Waarskynlik sou Ewald Esselen, ongetwyfeld 'n man met
besondere vermoëns, dit nog verder gebring het, maar hy het aan 'n ernstige
drankprobleem gely.
C. Louis Leipoldt het 'n groot bewondering vir hierdie oom van hom gehad. In 'n
reeks van drie artikels in Die Huisgenoot39 skryf hy met groot waardering oor Ewald
Esselen en kry 'n mens die indruk dat hy sekere karaktertrekke van sy oom in homself
teruggevind of doelbewus nagevolg het. Ewald Esselen was geneig, so skryf Leipoldt,
om selfs op sy oudag ‘sy eie mening oor sekere lewensopvattinge rondborstig uit te
spreek sonder om eers te vra of hy daardeur iemand anders kon seermaak, en hy het
daardeur soms die indruk verwek dat hy aanstootlik dogmaties en pouslik-eiegeregtig
wou optree. In werklikheid was dit nie die geval nie, want hy was verdraagsaam van
aard, en ofskoon hy hardnekkig aan sy eie oortuigings vasgeklem het, het hy altyd
aan 'n ander persoon dieselfde reg toegeken om 'n eie mening te besit.’ En van vroeg
af was Ewald Esselen, volgens Leipoldt, geneig om liberaal, vrygewig en simpatiek
op te tree. ‘Die sendinggemeente waarin hy opgegroei het,’ skryf Leipoldt, ‘het
noodwendig sy liberalisme sodanig versterk dat hy later deur baie van sy tydgenote
en party vriende aangesien is as iemand wat hierdie sy van sy geleerdheid ontwikkel
het tot 'n stadium wat in sekere opsigte buite voeling was met die algemene opvattings
van die meerderheid vir wie hy kant gekies het.’ Dit is opvallend dat Leipoldt hierdie
‘liberalisme’ na Ewald Esselen se sendingagtergrond terugvoer, iets wat Leipoldt in
sy eie geval later ook sou doen. En net soos Esselen is Leipoldt verwyt dat hy met
‘sy’ mense voeling verloor het.

IV
Catherina Wilhelmina Knobel, Leipoldt se ouma aan moederskant, was van adellike
afkoms en 'n kleindogter van baron Alexander Wilhelm Ludwig Friedrich von
Buchenröder,40 volgens C. Pama ‘one of those colourful personalities who make
South African history so interesting’.41 Van hierdie voorsaat het die digter geweet,
want hy het J.B. Knobel se boek
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The Knobel family and its relationships as far as known to me (1894) in sy besit
gehad en dit ook by geleentheid in die veertigerjare aan M.P.O. Burgers, wat in
daardie jare oor Leipoldt navorsing gedoen het, ter insae gegee.42 Dit is moontlik dat
die digter se vader en die digter self met hul voornaam, Friedrich of Frederik, nie na
hul voorsaat Johan Frederik Heydenreich heet nie, maar na Von Buchenröder, wie
se vierde voornaam ook Friedrich was.
Knobel beweer in sy boek die baron kom uit 'n ou ‘freiherrliche’ familie, volgens
een bron uit Sakse en volgens 'n ander uit Frankryk, maar Heese sê43 dat hy in Hesse,
Duitsland, gebore is. Die baron is op 7 Oktober 1758 gebore en was aanvanklik lid
van 'n Pruisiese regiment. Daarna het hy as majoor in die Verenigde Nederlandse
leër diens gedoen. Wanneer die Napoleontiese oorloë 'n einde maak aan die Verenigde
Nederlande, werk hy as immigrasie-agent vir die Nederlandse regering en verkry hy
'n som geld van die Nederlandse staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp om van
die verarmde Nederlandse bevolking in die kolonies, in die besonder aan die Kaap
die Goeie Hoop, gevestig te kry.
Met die oorname van die Bataafse Bewind aan die Kaap vertrek Von Buchenröder
in Desember 1802 na Suid-Afrika. Na 'n reis van vyf maande kom hy in Simonstad
aan, vergesel van sy vrou, drie kinders en 'n gevolg van nie minder nie as vier en
dertig. Sy vrou, Friederike Charlotte Louise Johannette Meyer, was vroeër 'n hofdame
van keiserin Maria Theresia van Oostenryk. Onder sy drie kinders was sy enigste
dogter, Maria Therese Wilhelmina Eleonora, gebore op 24 November 1786, wat
gedeeltelik na die Oostenrykse keiserin vernoem is.
Von Buchenröder se plan was om gebiede naby Plettenbergbaai en Algoabaai as
kolonies in te rig. Reeds tydens die seereis het hy egter moeilikheid veroorsaak, in
so 'n mate dat 'n mens tot die gevolgtrekking moet kom dat hy 'n verskriklike humeur
gehad het en hoogs ongebalanseerd was. Hy het met die kaptein van die boot in 'n
woordewisseling betrokke geraak, sy personeel het gekla oor sy hooghartige houding
en die feit dat hy vir hom van hul rantsoen toeëien,44 en sy huweliksverhouding was
só beroerd dat sy vrou as gevolg van mishandeling al by een van die hawens onderweg
wou omdraai. Aan die Kaap het hy uitgevaar teen kommissaris-generaal Abraham
de Mist, terwyl hy ook met generaal J.W. Janssens, ná die goewerneur se terugkeer
van 'n landsreis, begin rusie maak het. ‘In fact,’ skryf Pama, ‘there was hardly anybody
in the Colony with whom he did not quarrel at one time or another.... He was
especially dismayed to
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find that few colonists had much faith in the welfare of the Colony, let alone in plans
hatched in Holland for wholesale colonization; and that intrigues were rife among
all classes. He then developed a mistrust of everybody in authority, decided not to
rely on any official information and would have preferred to make short excursions
along the coast to see for himself. The news that war had broken out again in Europe,
however, made him fear for the safety of his goods while on such a journey.... He,
therefore, had no choice but to continue his endless discussions with the authorities,
which in the end proved quite fruitless and left everybody exasperated. Janssens and
De Mist came to consider him a great nuisance and - probably just to get him out of
their way - finally suggested what he wanted to do all along: to go personally on a
journey of inspection along the South East coast as far as Plettenberg Bay to see for
himself whether there were any free government lands suited for his purpose.’45
Met 'n koets uit Europa en 'n span van twaalf osse, tesame met 'n uitgebreide
gevolg, het Von Buchenröder sy reis begin. Aan moed en deursettingsvermoë het
dit hom nie ontbreek nie. ‘It must have been a curious sight’, gaan Pama voort, ‘to
see this baronial party in their imported coach setting out from Cape Town and
travelling through the Overberg and the wilderness beyond. In fact nothing like this
had ever been seen in the Cape. He proved his point: one could indeed travel the
European aristocratic way in Africa, and where an ordinary oxwagon could go the
coach could go as well.’46
Terug in Kaapstad het hy aan Janssens gerapporteer dat kolonies met immigrante
uit Nederland op Plettenbergbaai en Mosselbaai ontwikkel moet word. Teen hierdie
tyd het die baron se vrou reeds om 'n egskeiding aansoek gedoen op grond van
liggaamlike leed en haar man se weiering om haar te onderhou. Hulle huwelik is in
1803 finaal ontbind. Sy seun Friedrich het in 1804 die Raad van Justisie om
beskerming gevra teen sy vader se wreedheid, terwyl die baron die owerheid versoek
het om die seun in die tronk te gooi. Uit die gevangenis het Friedrich op sy beurt die
klag ingedien dat sy vader die skeiding van Nederland en Oos-Indië beplan.47
Die voortdurende probleme en die onmoontlike gedrag waaraan Von Buchenröder
hom opnuut skuldig gemaak het, was nou vir Janssens genoeg. Op 15 Augustus 1804
het die baron 'n resolusie van die goewerneur en die Raad van Justisie ontvang wat
in werklikheid 'n uitsettingsbevel was. Met 'n ompad op 'n Amerikaanse boot moes
hy via Suid-Carolina na Nederland terugkeer. Daar dien hy 'n klag in teen die Kaapse
owerheid
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en publiseer hy twee boeke oor sy ervarings aan die Kaap. In Reize in de binnenlanden
van Zuid-Afrika gedaan in de jare 1803 (1806) sit hy sy planne uiteen vir die
intensiewe ontwikkeling van die kolonie. Hy sien die San, soos Heese dit stel, ‘as
inherent regverdig en vreedsaam en betreur die feit dat gewapende strooptogte op
hulle uitgevoer word’.48 In sy tweede boek, Beknopt berigt nopens de volksplanting
de Kaap de Goede Hoop (ook 1806), spreek hy kritiek uit op die koloniale regering
se ekonomiese beleid en beskuldig hy die goewerneur en sy vriende dat hulle ten
koste van die Bataafse Bewind besig is om hul eie sak te vul. Volgens die historikus
G.M. Theal is hierdie beskuldiging verregaande bespiegelings.49 Hy meen Von
Buchenröder was 'n hardkoppige idealis en teoretikus, terwyl Janssens, 'n eerlike en
vérsiende man, besef het dat Von Buchenröder se planne nie uitgevoer kon word
nie.50
Wat 'n mens interesseer, is hoe die boeke van hierdie eerste bekende
skrywer-voorsaat van C. Louis Leipoldt daar uitsien. Die Reize is 'n besonder
uitvoerige en sistematiese reisbeskrywing met baie besonderhede oor die roete, al
bevat dit, in vergelyking met die agtiende-eeuse reisigers se verslae, weinig wat nuut
is. Die Beknopt berigt is 'n mindere werk en ontaard in 'n selfverdedigende
weerlegging van wat die skrywer as foutiewe inligting van J.A. de Mist beskou.
Opvallend is hoe dikwels Von Buchenröder lang uitswaaiende sinne met allerlei
bysinne en kwalifiserings gebruik. In Reize sê hy byvoorbeeld dat hy met die oog
op kolonisering ook die Nederlandse besittings in Indië oorweeg het. ‘Daar het mij
echter toescheen,’ gaan hy voort, ‘dat onder alle de Bezittingen dezer Republiek in
andere Werelddeelen, naauwelijks een Kolonie beter geschikt zoude zijn voor
gewigtige verbeteringen dan de Kaap de Goede Hoop, zoo wel uit hoofde van
derzelver gezond, en voor de Europeanen zoo gunstig klimaat, als van de bijna
onmeetbare uitgestrektheid van thans onbebouwde, edoch voor de cultuur van
kostelijke voortbrengselen zeer geschikte landerijen; gelijk mede wegens hare
voordeelige ligging tot den Oostindischen handel; ja dat deze Kolonie zelfs tot de
voornaamste Stapelplaats van koopgoederen tusschen Europa en de beide Indiën
geschikt zoude zijn; zoo heb ik...’51 En so gaan hierdie sin, telkens met kommas en
kommapunte as markeerders, nog drie en twintig reëls voort! 'n Mens kan sê dat Von
Buchenröder die tipiese amptenarestyl van sy eeu en beroep beoefen, maar 'n mens
moet nie vergeet dat sy digter-nasaat in Suid-Afrika hom ook dikwels in sy
beskrywings, en dan nog in die versvorm, aan dergelike lang uitweidings skuldig
gemaak het nie!
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Met die baron se vertrek uit Suid-Afrika het sy gewese vrou, haar dogter en een seun,
Friedrich of Fritz, in die Kaap agtergebly. Friedrich het iets van sy vader se skryftalent
gehad en later die joernaal van Simon van der Stel se beroemde reis na Namakwaland
vir die South African Quarterly in Engels vertaal.52 Aangesien hy nooit getroud was
nie, het die manlike lyn van die Von Buchenröders in Suid-Afrika met hom
uitgesterf.53
Dit was altyd die barones se wens om na Duitsland terug te keer, maar met die
Napoleontiese oorloë en die Britse oorname van die Kaap was dit vir haar onmoontlik
om dit deur te voer, veral ook omdat sy finansieel beroerd daaraan toe was. Tog het
sy haar ingebore aristokrasie behou. ‘Mama’, het haar dogter gesê, ‘was a very proud
and particular old lady, even up to her death. She never allowed us to go out without
long gloves.’54
Dat die barones in sulke haglike omstandighede hoegenaamd kon oorleef, is te
danke aan die steun wat sy van haar skoonseun ontvang het. Hy was Johann Balthazar
Christian Knobel, gebore op 15 Februarie 1781 by Schwarzenfels in Duitsland, seun
van Franz Helfrich Knobel (1741-1810) van Kassel, direkteur van die indigo-fabriek
naby Schwarzenfels. Wanneer C. Louis Leipoldt in sy roman Stormwrack skryf dat
die predikant Uhlmann, 'n karakter wat duidelik sy vader as model het, getroud is
met die dogter van 'n sendeling, ‘the descendant on the one side of a Silesian baron,
and on the other of a French indigo-manufacturer’,55 het hy Von Buchenröder en
Franz Knobel in gedagte.
Johann Knobel was 'n student in die staatswetenskap en is aangestel as sekretaris
van die Rentkammer in Hanau. Omdat hy toe reeds verlief geraak het op die
sestienjarige Maria Therese, die Von Buchenröders se dogter, wou hy graag met haar
trou. Vanweë haar jeug wou die ouers nie toestemming gee nie, maar die baron was
bereid om hom as lid van sy gevolg na die Kaap saam te neem. Dit kan ook wees
dat die baron darem gevoel het dat iemand uit die burgerstand nie waardig genoeg
vir sy dogter was nie, al het die moontlikheid bestaan dat Knobel 'n adellike titel kon
erf.56 Dit is opvallend dat die adellike hoogmoed en standverskil lank in die Von
Buchenröder-Knobel-nasate bly leef het en onder meer sou meebring dat die kinders
van die nasate dikwels eenkant gehou en opgelei is. In sy boek oor die
familiegeskiedenis beskryf J.B. Knobel sy ouers in sy tyd as kind as ‘very particular
with whom the children were allowed to play, and many a punishment I received for
playing out of my class’.57 Dieselfde sou later met die digter-nasaat en sy broer en
susters gebeur.
Toe Von Buchenröder terug is na Europa, het Johann Knobel agterge-
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bly om by sy geliefde te wees. Aanvanklik was hy sekretaris van die landdros op
Uitenhage, later, ná sy huwelik met Maria Therese in 1809, landmeter in die Oostelike
Provinsie. Toe eerwaarde C.I. Latrobe in 1815 op Uitenhage op besoek was, het hy
tot sy vreugde gevind dat Knobel goed klavier en fluit kon speel; saam het hulle
duette van Mozart en Haydn uitgevoer.58 In 1819 het hulle in Kaapstad gaan woon,
maar teen dié tyd was Maria Therese se gesondheid na elf babas nie meer na wens
nie. Sy is op 31 Maart 1827 in Kaapstad oorlede; haar moeder iets meer as vier jaar
later op 11 Junie 1831. Hulle lê langs mekaar begrawe in twee groot, taamlik somber
grafte in 'n Nederlandse oondvorm op die hoek van Feldhausen- en Bishopleaweg
in Claremont, Kaapstad, naby die Grove Primêre Skool, oorspronklik deel van die
Veldhuyzen-landgoed. Die grond, met 'n serwituut daarop, is vandag in besit van die
Anglikaanse bisdom van Kaapstad.
Maria Therese en Johann Knobel se agtste kind, Catherina Wilhelmina, gebore
op 6 September 1821 in Kaapstad en oorlede in 1905, was die vrou van eerwaarde
Louis Esselen. Hul dogter Anna Meta Christina was die moeder van C. Louis Leipoldt.
Op dié wyse vloei daar dus Knobel-bloed in die digter. Wanneer C. Louis Leipoldt
egter in die bylaag tot 'n brief van 15 Augustus 1938 aan M.P.O. Burgers skryf dat
hy deur die Knobels ook verwant is aan die Engelse familie Bedford na wie die
Bedford-distrik vernoem is en dat daar dus ook Engelse bloed in hom vloei, slaan
hy die bal heeltemal mis en lei 'n mens af dat hy die boek van Knobel oor die
familiegeskiedenis, wat in sy besit was, maar taamlik oppervlakkig gelees het. Maria
Therese en Johann se negende kind, Johann Ludwig, is getroud met Clara J.M.
Bedford. Hulle was die ouers van Wilhelm Friedrich Knobel, wie se seun Gideon
Jacobus Volksraadslid was vir Bethlehem en die vader van die digter Wilhelm
Friedrich Knobel (1935-1974). In hierdie Knobel-tak was daar wel Engelse bloed,
nie in Leipoldt nie. Wilhelm Knobel se vader en C. Louis Leipoldt was dus kleinneefs
en Wilhelm 'n agterkleinneef van Leipoldt.59
Met 'n voorsaat wat twee verslae oor sy Suid-Afrikaanse ervarings geskryf het en
met 'n nakomende digter in die verwante familielyn, wil dit dus vir 'n mens voorkom
of Leipoldt se skryftalent na Von Buchenröder teruggevoer sou kon word. Tog was
daar met sy musiekvaardigheid ook 'n artistieke komponent in Johann Knobel se
samestelling, terwyl die moontlikheid nie uitgesluit kan word dat daar 'n splinter
poësie van die
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Kesting-voorgeslagte aan die Leipoldt-kant aanwesig was nie. Die digter se een
Leipoldt-oom het trouens van die Lutherse gesange in Nederlands vertaal. En kan
die onstuimigheid, aweregsheid en geestelike labiliteit wat van tyd tot tyd by Leipoldt
verskyn het, nie teruggevoer word na die baron nie? Een van die baron se nasate, die
digter Wilhelm Knobel, moes feitlik sy hele volwasse lewe voortdurend veg teen 'n
telkens terugkerende geestesiekte, iets waaroor hy verslag doen in sy ‘Brief vir
Breyten’60 as hy praat van die waansin wat ‘ongewapen’ uit die stilte groei en die
stem doof ‘wat wil roep na gestorwe gode’, al kan hierdie waansin en angs tog ook
die vers ‘bevrug’. Meer as veertig jaar vroeër sou Leipoldt trouens ook ‘deurmekaar’
(in 'n dubbele betekenis!) op sy eensnaarramkietjie speel, selfs as dit die kommentaar
‘halfpad mal’ van mense ontlok:
Wat gee ek om mense
Wat sê ek's mal,
As die varings my aanhoor
By die wal?61

Gaan 'n mens Leipoldt se kwartierstaat62 na, heet hy met sy eerste twee voorname,
Christian Frederik,63 na sy vader, al het die Duitse Friedrich by hom Frederik geword.
Die Christian-voornaam het die vader ontvang van sy oupa aan moederskant, Christian
Michiel Lind, terwyl die Friedrich moontlik oorgeneem is van sy oupagrootjie aan
moederskant, Johan Frederik Heydenreich (van Duitse afkoms, maar - soos die
Hollandse vorm van die naam aandui - in Suid-Afrika gebore). Die digter se Christian
kan egter 'n dubbele vernoeming wees, want Johann Knobel se derde naam was ook
Christian. Ook die Frederik is waarskynlik 'n dubbele vernoeming, aangesien baron
Von Buchenröder se vierde voornaam Friedrich was. Leipoldt se derde voornaam,
Louis, is afkomstig van sy oupa Esselen, aan wie hy as kind besonder geheg was.
Leipoldt is as kind Christie genoem en vir sy vriende was hy Chris, maar in sy
skryfwerk was hy, waarskynlik uit erkentlikheid aan sy grootvader, altyd Louis. Of
was dit omdat sy moeder, met wie hy nooit 'n goeie verhouding gehad het nie, ook
Christina as een van haar voorname gehad het? Het die naam Frederik, ook as
voorletter in sy skryfnaam, vir hom nie lekker ‘gevloei’ nie of was dit gewoon te
lank? Hoe dan ook, die naam Frederik het hy nooit gebruik nie.
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V
Christian Friedrich Leipoldt, vader van die digter, is op 4 Oktober 1844 op Wupperthal
gebore as die vierde kind van sy ouers. Reeds op vyfjarige ouderdom moes hy egter,
soos die meeste sendelingskinders van sy tyd, vir sy skoolopleiding na Barmen in
Duitsland vertrek, waar hy tot sy vyf en twintigste jaar skoolgegaan en sy opleiding
as Rynse sendeling ontvang het. In Barmen was sy leermeesters G.L. von Rohden
met sy aksent op dissipline en orde, F.G.K.E. Fabri met sy beklemtoning van die
letterlike vertaling van die Bybel en Gustav Warneck wat veral die opvoeding van
die mense met die oog op 'n beter begrip van die Bybel voorgestaan het. Die
missionêre taak, so vat Jan S. Aritonang Warneck se gedagtes saam, ‘is to
communicate the Gospel from the white race, including Germanic peoples, to the
dark-skinned pagans, and at the same time to spread a higher civilization. Because
evangelism must run parallel with civilization, white-skinned western people who
are already Christian with a high civilization become the bearers of civilization for
the whole of humankind; if others wish to advance, they must follow the lead of the
white race’.64 'n Mens kan aanvaar dat Christian Leipoldt deeglik kennis geneem het
van die riglyne van sy leermeesters, want as sendeling in die Ooste sou hy later juis
baie sterk die aksent op die beskawende invloed van die Westerse beskawing laat
val.
Om Nederlands aan te leer en vlot te leer praat, is Leipoldt na die Universiteit van
Utrecht, waar hy 'n diploma as hulponderwyser verwerf terwyl hy hom verder as
sendeling bekwaam. In sy jeugherinneringe sê sy digter-seun dat sy vader later sy
preke altyd in suiwer Nederlands gelewer het, al het hy in sy omgang met
gemeentelede 'n gewysigde Nederlands met baie Afrikaanse idiome gebruik. Christian
Leipoldt het by voorkeur Duits gelees en geskryf, al was sy beheer oor Nederlands
ook goed. Engels en Frans het hy nooit goed leer praat nie, ofskoon hy al twee kon
lees en skryf.65 Waar C. Louis Leipoldt in sy roman Stormwrack oor die vroeë jare
van die sendeling Uhlmann skryf, het hy duidelik sy vader in gedagte: ‘Uhlmann
was the son of a Hanoverian missionary and a South African born daughter of a
Dutch merchant. His father had come to the Colony in the early part of the century,
and had settled behind the mountains, devoting himself exclusively to the development
of the mission station which he had made one of the best in the Colony - it was still
in the charge of his brother.... The pastor had been sent “home” to Germany as a boy

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

23
of five, and had lived there, first at the big mission hostel where the sons of the
missionaries were educated, and later on at the University of Utrecht, where he had
graduated and qualified for service in the mission field in the Dutch possessions in
the East.’66 In sy bydrae tot The Cambridge history of the British Empire staan Leipoldt
stil by die Rynse sendingstasies as ‘small centres of civilization’67 en skryf hy die
groot bydrae van die afstammelinge van die sendelinge tot die politieke en kulturele
lewe in Suid-Afrika toe aan die feit ‘that the children of missionaries were brought
up in more cultured homes than those of the majority of the rural settlers, and were
sent, at a comparatively early age, to complete their education in Europe’.68
In 1869 word Christian Leipoldt tot sendeling georden en kort daarna vertrek hy
na die noorde van Soematra om onder die Batak-stam sendingwerk te doen. Onderweg
daarheen doen hy Suid-Afrika aan om sy ouers na 'n afwesigheid van bykans twintig
jaar weer te sien. Tydens sy besoek aan Suid-Afrika moes hy ook besoek aflê op
Worcester, waar eerwaarde Louis Esselen, superintendent van die Rynse
Sendinggenootskap, gestasioneer was. Daar ontmoet hy Anna Meta Christina, die
derde kind en tweede dogter van die Esselens, wat 29 Maart 1848 op Worcester
gebore is en dus sowat vier jaar jonger as Christian Leipoldt was. Christina, soos sy
genoem is,69 het haar opleiding naskools op Stellenbosch ondergaan en was
onderwyseres in haar vader se Rynse Sendingskool op Worcester.
Klaarblyklik het die ingetoë Leipoldt onmiddellik verlief geraak op die aantreklike
Christina, maar sy aanvanklike aansoek om 'n huwelik het sy afgewys. In 1870 sit
hy sy reis voort na Soematra, waar hy saam met eerwaarde A. Schreiber by die
sendingstasie Prau Sorat70 naby Sipirok en die Toba-meer gestasioneer word. Saam
met Schreiber vertaal hy die Nuwe Testament in die Bataks-Angkola-dialek en stel
hy 'n grammatika van dié taal op. Betreklik kort ná sy aankoms word hy voltyds
belas met die onderwys in die kategetiese skool, waar hy naas eksegese van die Bybel
ook vakke soos geografie, geskiedenis, natuurstudie en rekenkunde aanbied. Die
gebrek aan die nodige handleidings in die inheemse tale probeer hy en Schreiber met
vertalings aanvul.71 Die reaksie op Leipoldt se onderrig was baie positief en betreklik
gou kon die eerste vyf Batak-gegradueerdes saam met die Duitse sendelinge die
gemeentes bedien.
Jare later kon Christian aan sy skrander seun vertel van die Bataks onder wie hy
gewerk het en van die klein dorpies rondom die meer waarin hulle huise was. Die
Batak-gemeenskap het sy eie maatskaplike, politieke, kul-
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turele en godsdienstige stelsels gehad en die dorpies was 'n klein netwerk wat
ekonomies en kultureel 'n hegte eenheid gevorm het.72 Veral die feit dat die Bataks
tot in die negentiende eeu mensvreters was en die twee Amerikaanse sendelinge H.
Lyman en S. Munson deur kannibale doodgemaak is, het die digter-seun, met sy
drang om oor allerlei rare en afwykende gedragspatrone meer te wete te kom, besonder
geïnteresseer. Sy ouers kon hom nie genoeg daaroor vertel nie en later het hy self
verder daaroor navorsing gedoen. In Uit my Oosterse dagboek wei hy daaroor uit73
en in twee artikels in Die Volkstem skryf hy verder daaroor.74 Vir Leipoldt, wat later
tot 'n gedugte gastrosoof sou ontwikkel, was die vraag hoe mensvleis smaak en lyk
‘as dit vir die tafel klaargemaak is’. Daarvoor kon hy in sy tweede artikel steun op
die gerapporteerde verslag van William Seabrook, wat in Jungle ways (1931) skryf
oor sy ervarings met kannibale in Wes-Afrika en oor hoe mensvleis proe. Reeds in
sy vader se dagboek kon hy egter al 'n beskrywing lees van 'n stukkie gedroogde
mensvleis wat as biltong voorberei is en soos goeie kalfsvleis gesmaak het.75
Met sy werk in die Ooste sit Christian dus die tradisie van sy vader en ouer broer
voort. ‘The tradition of his family’, so skryf C. Louis Leipoldt oor die
Uhlmann-karakter in Stormwrack, ‘had been the missionary tradition, zeal, and
selfsacrifice for ideals, conformation rather than reformation, the enthusiasm of the
student and the apostle rather than the fanaticism of the reformer. Both tradition and
training, added to his natural disposition that made him averse from obtruding himself
and inclined to the peaceful calm of a student's life, had made him far more
cosmopolitan than he realised himself to be.’76 So 'n karaktersamestelling, gaan
Leipoldt in sy beskrywing van Uhlmann met sy vader as model voort, het selfs die
flouste sprankie nasionalisme gedemp: ‘He felt no attachment to Germany, or Holland,
or England, or even the Colony. If the truth had to be told, his heart sometimes
yearned for the verdant luxuriance of that tropical beauty amidst which he had spent
fifteen years77 of his best life among the Battas of Soematra.’78 Soos in sy vader was
daar vroeg in die jong Christie Leipoldt 'n kosmopolitiese gees werksaam wat hom
verhinder het om in nasionalistiese ideale op te gaan. As kind sou hy baiekeer van
sy ouers hoor hoe asemrowend mooi Indonesië is en in sy familie was daar 'n soort
Oosterse tradisie werksaam. Die ‘drang na die Ooste’ en die wondere van daardie
wêreld, ‘wat die bakermat is van ons beskawing, ons wysbegeerte en ons mensdom’,
so skryf hy in Uit my Oosterse dagboek,79 het hy van sy vroegste jeug af gevoel.
Waar hy egter skryf dat
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hy self - in navolging van sy ouers, wat dit met mekaar gepraat het - 'n ‘afgestompte
Maleis gebabbel het voordat...(hy) pront Afrikaans of Engels of Duits kon praat’,80
kan 'n mens dit maar glimlaggend as 'n Leipoldtiaanse oordrywing afmaak. In sy
‘Jeugherinneringe’ sê hy buitendien dat sy ouers Bataks met mekaar gepraat het as
iets geheims bespreek is, maar dat hy dit ‘nooit aangeleer het nie’ en dat sy ‘ouere
suster en broer (dit) gou-gou op Worcester afgeleer het’.81 Dit is maar een van die
talle gevalle waar Leipoldt hom in sy geskrifte weerspreek! 'n Mens kan rustig
aanneem dat hy op Clanwilliam behoudens enkele woorde geen Maleis aangeleer
het nie.
Christian Leipoldt was geen heethoof-Christen nie, al was hy 'n diepgelowige
mens. In Soematra het hy gewerk onder mense wat naas die animistiese geloof van
hul voorvaders die Islam aangehang het. Wanneer 'n mens, soos sy seun later sou
doen, sy dagboek nagaan, kom jy af op die probleme, die twyfel en die dilemmas
wat 'n eerlike denker ondervind as hy 'n geloof wil verkondig wat in so baie opsigte
radikaal verskil van dít wat die Islamitiese imams oordra. Ondanks die heilsame
resultate wat die ywer van die sendeling se werk vir minder ontwikkelde samelewings
kon hê, het Christian se skrywer-seun blykbaar van vroeg af bedenkinge gehad oor
die nut daarvan om die Christelike geloof en godsdiens op te dring aan mense wat
reeds oor 'n stel waardes beskik wat in die praktyk bevredigende resultate lewer. In
die ongepubliseerde Engelse manuskrip82 oor sy reis na die Ooste skryf hy: ‘The
missionary who works among the heathen, who is the pioneer of morals, and of the
best type of civilisation, is a valuable auxiliary in the struggle against savagery. (But)
missionary enterprise is uncalled for among a people already civilised, already moral,
already in possession of a religion whose merits, in comparison with Christianity,
must be a matter for academic discussion.’ Waarskynlik was Leipoldt se oortuiging
dat een religie moreel nie noodwendig hoër as 'n ander is nie, in die kiem aanwesig
in sy vader. In Stormwrack laat sy skrywerseun die Uhlmann-karakter die volgende
dink: ‘There [in die Ooste - JCK] he had lived in contentment, though not in ease,
arguing without loss of dignity or prestige on either side with the imams on the
principle of the Trinity, and with the monks from the Singha Monga Radjahs Iamaserai
across the lake on the attributes of the Ultimate Perfection, teaching, in his little atap
roofed house, the proselytes whose numbers had remained so lamentably small. He
hardly liked to confess, even to himself when he thought quietly over these things,
that his contentment there had been
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in some measure treason to his faith and to his principles, and that he had found as
much intellectual satisfaction from his study of Buddhism and Mohammedanism as
in his student days he had found from the perusal of Lange and Christlieb.’83

VI
Kort na sy aankoms in Soematra begin Christian Leipoldt aan Christina Esselen skryf
en in 1874 oorreed hy haar om by hom in Soematra aan te sluit en met hom te trou.
In April 1874 vaar sy met die Windsor Castle na Europa, waar sy Londen, Barmen
en Amsterdam besoek. Op 9 Augustus 1874 vertrek sy uit Southampton om deur die
Suezkanaal na Soematra te reis, waar sy op 21 September aankom. Op 15 Oktober
1874 trou sy en Christian. Die briewe aan haar ouers, susters en vriende tydens haar
Europese reis en haar verblyf in Soematra wat bewaar gebly het, vorm deel van die
familiebriewe.84
Wat 'n mens by die lees van hierdie briewe allereers opval, is die wisselende
handskrif: soms skryf sy slordig en onnet, ander kere is die skrif baie netjies en feitlik
kalligrafies versorg. Christina kon, volgens haar digter-seun, Duits goed skryf en
lees, maar haar Nederlands was nie ‘eersteklas’85 nie en sy het by voorkeur Engels
en Afrikaans gepraat. Die briewe is dan ook oorwegend in Engels geskryf, maar met
heelparty Afrikanismes en Nederlandse woorde en frases. So byvoorbeeld skryf sy
‘kinders’ in plaas van ‘kinderen’, ‘kombers’ in plaas van ‘deken’ en verwys sy na
die Batak-kinders as ‘klein snotneusies van drie jaren die rooken al net zoo fluksch
als de ouden’. Bataks bly vir haar vreemd. Wanneer 'n sendeling in die kerk vir 'n
man sê: ‘Poepoe ma in’ (Kom in, gaan voort), wil sy lag; ‘it sounds like something
else’. By twee geleenthede praat sy oor haar kleredrag in die warm Ooste en gebruik
sy 'n woord wat haar seun later in die Afrikaanse taal sou invoer en waaraan hy 'n
besondere soort vers van hom sou koppel: ‘I think it awfully stupid to go about like
slampampers in sarong kabaja & sloffen the whole day, & then when evening comes
to dress up’; ‘You see a young lady dressed in a white Muslim dress so dirty that
you shudder to look at it, ribbons, laces, everything to match by way of dirt &
tawdryness, quite as your Papa would say a la 'slampamper meid'.’ En dat sy naas
'n sekere woordgevoeligheid 'n digterlike aanleg gehad het, lei 'n mens af uit die
kaartjie wat sy op 29 Maart 1877 aan haar moeder stuur:
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Geluk! geluk! myn lieve Mamma,
Daar U heden jarig zyt.
Gav' en briefje brengt u Isa,86
En hoopt, dat 't U verblyd.
Mogt de lieve Heer U sparen,
Lieve Ma' nog vele jaren!
Hy schenke U gena' en zegen
In ryke mat' op al Uw' wegen!
En brenge U na dezen tyd
Tot zich in de zal'ge eeuwigheid!
Dit wenscht van harte lieve Ma'
U zeer liefhebbende Louisa.

Uit hierdie briewe oor 'n periode van ses jaar kan 'n mens 'n goeie indruk kry van
die tipe mens wat Christina Esselen was. Die oplettende leser kan trouens hier reeds
sekere persoonlikheidstrekke bespeur wat normale verhoudings met haar uiters
moeilik sou maak en wat later die lewe van haar man en kinders sou versuur.
As onderwyseres was Christina Esselen, so lei 'n mens uit die briewe af, baie
gesteld op netheid, beleefdheid en uiterlike beskawingsvorme, terwyl sy absolute
toewyding en vlyt van haar leerlinge vereis het. Ongelukkig was haar
kompromisloosheid, opvlieëndheid en gebrek aan takt daarvoor verantwoordelik dat
sy nie altyd die gewenste resultate kon bereik nie.
Daarby was sy fel uitgesproke oor dinge wat haar nie aangestaan het nie. Tydens
haar Europese besoek het sy klaarblyklik van Londen en die Engelse gehou, maar
die Duitsers beskuldig sy van formaliteit en huigelary. Sy vind dat Duitse vrouens
tuis slordig en onnet aantrek: ‘They don't wear drawers & onderlyfjes & have old
jackets & flannels that smell 15 yards off.’ Wanneer sy later in Prau Sorat is, vind
sy die Batak-vrouens verskriklik. ‘Oh! good gracious,’ skryf sy in 'n brief van 6
November 1874, ‘my stomach turned & my whole harslag turned topsy turvy at the
sight of them.... (M)ost of them have no other covering but what the good God sent
them into the world with, and then to see those unmentionables dangling before your
eyes before gentlemen etc. is “alles behalve aangenaam.”’ Wanneer een van die
prinsesse vra om in lees, skryf en ‘fancy work’ ingewy te word, aanvaar sy dit, ‘on
condition that she chewed no sirie pruims while in my presence’! Die Bataks, so laat
weet sy op 3
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Februarie 1875 aan haar suster Minna, ‘are the dirtiest, laziest set of creatures on the
face of the earth - no sooner have you got one a little to your hand than he is lodja
(tired) & wants to rest altogether or try his hand at something else.’ Sy vrees dat
hulle lewenslank in Soematra gaan bly, behalwe as haar vader Christian na Worcester
kan beroep.
Nog voor haar troue, terwyl sy in Amsterdam op besoek was, het Christina ernstige
bedenkinge of sy geskik is vir die soort werk wat haar huwelik met Christian Leipoldt
sou meebring. Tog is sy intens gelukkig wanneer sy haar aanstaande man na bykans
vier jaar in die hawestad Padang terugsien. ‘Those days in Padang’, skryf sy, ‘will
ever remain like an oasis in the desert of my memory. If our future life passes like
our first week I shall have the happiest lot on earth & I know surely that it will be
my fault if it does not.’ Op haar huweliksdag, 15 Oktober 1874, kla sy egter in 'n
brief aan haar ouers dat haar trourok haar nie geval het nie. ‘What I looked like’,
skryf sy, ‘I don't know nor care. All I know is that it was miserable to marry at all
but a thousand times worse to marry in that way.’
Uit so 'n opmerking lei 'n mens af dat Christina die huwelik met weinig vreugde
ingegaan het. Nogtans is sy by tye baie gelukkig. Sy en haar man, so skryf sy op 1
Mei 1875 aan haar moeder, verstaan mekaar en het mekaar lief. Sy vra haar moeder
‘to pray continually that this mutual love & trust may never be broken or interrupted’.
Hulle geluk word egter dikwels bedreig deur mense rondom haar. Die ander
sendelinge is ‘a dishonest, lying & cheating set of hypocrites’ en hulle is so nuuskierig
‘like Stellenbosch in its mission circle’. Sy skryf haar liggaamlike, geestelike en
sedelike lyding toe aan die sendeling Standte se aanwesigheid in hulle huis: sy
onbeskaafde, growwe, huigelende maniere en sy kwetsende opmerkings oor haar
Engels-Hollandse gewoontes. Sy verag die Hollandse burokrate met wie hulle
opgeskeep sit. ‘I hate the very sight & mention of them’, skryf sy in 'n ongedateerde
brief. Hulle dink blykbaar aan niks anders as eet, drink, dobbel en ‘associating with
bad women & girls’ nie.
Hoewel 'n mens in kolonies ver van die moederland 'n ruwe en losbandige tipe
mens te wagte kan wees, dui Christina se voortdurende reaksie en kritiek op alles en
almal in haar onmiddellike omgewing op asosiale gedrag en 'n ernstige graad van
onverdraagsaamheid. Dit is dan ook nie verbasend dat sy met so 'n
geestesingesteldheid feitlik altyd die prooi van die een of ander psigosomatiese siekte
is nie. Uit haar briewe kry 'n mens die indruk dat sy geestelik van die een uiterste na
die ander gewissel het. Nog voor haar troue laat weet sy 'n vriendin uit Duitsland dat
sy só angs-
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tig is ‘that the least thing startles me so that I tremble all over & my heart jumps into
my mouth’. Deels is dié toestand toe te skryf aan haar felle reaksie op gebeure en
mense wanneer sy Barmen besoek. ‘From all the ergernis there’, skryf sy, ‘I got so
ill that I did not know what to do.’ Ná haar aankoms in Soematra en haar huwelik
word sy gepla deur hoofpyne en uitputting. Wanneer sy só siek voel, sluit sy haarself
toe en kan ook haar man nie by haar uitkom nie. ‘I am miserably ill, every day
something new’, skryf sy op 19 Februarie 1875 aan haar ouers. ‘My good Christian
is such a good fellow, far too good for me & he does all in his power to lighten &
ease my often terrible pains.’ Sy kla oor die vreeslike aanvalle van maagpyn wat sy
kry en dat daar in haar omgewing nie 'n enkele verstandige vrou is om mee te praat
nie.
Uit al hierdie besonderhede kry 'n mens die indruk dat Christina in Soematra feitlik
altyd siek was. Ten spyte hiervan neem sy vanaf 1874 die inisiatief om skoolopleiding
vir Batak-dogters in te voer, want tot in daardie stadium was daar slegs skole vir
seuns.87 In Soematra bring sy ook drie kinders in die lewe, alhoewel die geboortes
in al drie gevalle moeilik verloop. Op 20 September 1875 word die Leipoldts se
eersteling, Louisa Frances Carolina, wat altyd Issa genoem is, gebore. Op 2 Augustus
1877 skenk sy die lewe aan Johann Gottlieb Wilhelm, hul eerste seun. Die derde
kind, met die naam Charles William, is op 5 Mei 1879 gebore, maar sterf tien dae
later op 15 Mei 1879.88
Waarskynlik was die verlies van hierdie derde kind en sy vrou se kwynende
gesondheidstoestand die regstreekse rede vir Christian Leipoldt se besluit om sy
werk in Soematra te laat vaar en met sy gesin na Suid-Afrika terug te keer. In Oktober
1879 vertrek hulle en op 10 November kom hulle in die Kaap aan. As gevolg van
haar toestand was Christina met haar aankoms half verlam. Met hul aankoms op
Wupperthal moes sy van die wa afgedra word. Ook later, ná haar herstel, het sy
moeite gehad met beweeg en wiegend, waggelend geloop.
Omdat alle poste binne die Rynse Sendinggenootskap in daardie stadium gevul
was, kon Christian slegs as hulpprediker in sy skoonvader se gemeente op Worcester
beroep word, 'n pos wat hy tot 26 Februarie 1883 beklee, al was hy hoofsaaklik belas
met die onderwys in die sendingskool. Gelukkig het sy vrou se gesondheid onder
die sorg van sy skoonmoeder geleidelik verbeter en kon sy weer die huishouding
begin behartig. Aangesien Louis Esselen en sy vrou in die nuwe pastorie van die
gemeente gehuisves was, het die Leipoldts in die ou sendinghuis ingetrek.
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So het dit gekom dat Christian Frederik Louis Leipoldt op Dinsdag, 28 Desember
1880, in die ou sendinghuis op Worcester gebore is, 'n Kaaps-Hollandse huis met 'n
grasdak en vierpilastergewel wat van omstreeks 1840 dateer. Sy vader was toe ses
en dertig jaar oud, sy moeder twee en dertig. Jare later het oom Swart Andries
Nieuwoudt van Clanwilliam in 'n radio-uitsending89 gesê dat Leipoldt, volgens die
digter self, in die Ooste gebore is op 'n plek waar daar vandag as gevolg van 'n
vulkaniese uitbarsting geen land meer is nie. Nieuwoudt se mededeling berus op 'n
misverstand, want Leipoldt is beslis, volgens die inskrywing in die doopregister, op
Worcester gebore. Die vulkaniese uitbarsting waarna Nieuwoudt verwys, was dié
van Krakatau in die Soendastraat tussen Soematra en Java, wat op 26-28 Augustus
1883 tot 'n rampspoedige uitbarsting gekom het en waaroor Leipoldt in sy bundel
Uit drie wêrelddele90 'n gedig en in Die Huisgenoot van 7 Januarie 1938 'n artikel
skryf. Dat hy daar gebore kon gewees het, is eweneens 'n vergissing, want Leipoldt
se ouers het in die noorde van Soematra naby die Toba-meer gewoon. Tog het Leipoldt
daarvan gehou om te dink dat hy deur sy ouers se lang verblyfop Soematra iets van
'n Oosterling in sy samestelling het. In 'n brief aan W.J. du P. Erlank van 18 Januarie
1935 sê hy dat sy belangstelling in Oosterse sake - filosofie en godsdiens - ‘glo van
my geboorte (dagteken), want ofskoon ek hierso gebore is, is ek in Soematra, op
Prau Sorat, gemaak’. Die woord ‘gemaak’ kan hier egter nie inseminasie beteken
nie, want Leipoldt se ouers was beslis voor die begin van die swangerskap terug in
Suid-Afrika.
Die vroegste ervaring wat Leipoldt later kon onthou, so deel die skrywer ons in
sy ‘Jeugherinneringe’91 mee, was die aanblik van sy boetie se lyk met katjiepierings
rondom in 'n kamer, 'n verwysing na nog 'n kind van die Leipoldt-egpaar wat in 1883
klein dood is. Hierdie herinnering, as dit dan 'n herinnering was en nie 'n aanvulling
van latere mededelings nie, strek volgens Leipoldt terug na sy derde jaar. Daarna het
sy herinneringe veral gesentreer rondom sy oupa Esselen, wat volgens hom ‘die
vernaamste invloed op...(sy) kindergemoed gehad het, 'n invloed veel groter as dié
van...(sy) ouers’.92 Hy onthou sy oupa se forse gestalte, sy ‘wonderlike slag om met
kinders om te gaan’93 en die reuk van sy Duitse sigare. ‘Ek onthou goed’, gaan
Leipoldt voort, ‘hoe ek met hom in die studeerkamer gesit het, besig om
blokkies-letters bymekaar te rangskik en dan die geluide na te boots wat hy daaroor
gemaak het. Dit was die manier waarop ek leer lees en skryf het. Ek weet nie presies
wanneer ek vir die eerste maal 'n pen gehanteer het nie; potlood en kryt was vir lank
my
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enigste skryfgereedskap, want Oupa het nog sy eie skryfpenne, van gansvere, mooi
gesny met 'n skerp, egte “pennemessie”, wat ek nog goed onthou omdat dit een van
daardie nou glad vergete soort was met 'n gaatjie in die hef waarin, as jy dit vlak
voor jou oog hou, jy 'n prentjie van 'n kasteel aan die Ryn kon sien. My eerste brief
aan Oupa was waarskynlik in medewerking met iemand anders geskryf; die antwoord
daarop - dit onthou ek goed - het ek maande lank by my rondgedra, trots soos 'n
koning op sy eerste en beste skat. Dit was dan ook in groot letters geskryf, elke letter
'n kwartduim hoog, en slegs 'n paar reëls. Later, toe ek omtrent sewe jaar oud was,
het ek gereeld elke drie maande aan Oupa geskryf, en ewe gereeld van hom briewe
ontvang, altyd geskryf in sy fyne, Italiaanse handskrif, en altyd in 'n trant wat bewys
dat hy 'n eersteklas insig gehad het in wat vandag die kinder-sielkunde genoem
word.’94 Al is dit nie een van sy beste verse nie, is hierdie oupa Esselen die model
vir die sagte en geduldige figuur met die wit hare en bysiende oë wat Leipoldt in sy
slampamperliedjie ‘Oupa is oud’95 teken. En in die Familiebybel wat Everardus in
die roman Galgsalmander besit, toon die ‘fyn, opdraande handskrif’96 ooreenkomste
met oupa Esselen se skrif soos sy kleinseun dit onthou, soos ook die gansveerpenne
waarmee mnr. Seldon skryf en waaraan hy ‘met vaardige hand van tyd tot tyd met
sy sakmessie 'n nuwe en bruikbare punt (gee)’.97
Op Worcester moes Christian Leipoldt as hulpprediker en onderwyser onder 'n
betreklik outokratiese skoonvader met die karige salaris van £7 per maand uitkom,
terwyl hy in Soematra £ 15 gekry het. Aangesien daar in daardie stadium geen
moontlikheid was om 'n volle pos as sendeling te bekom nie, bespreek hy sy posisie
met ds. Andrew Murray, Ned. Geref. leraar op Worcester. Murray haal hom - tot die
aanvanklike wrewel van sy skoonvader, wat dit as onverskoonbare afvalligheid
beskou het - oor om 'n mondelinge eksamen ter toelating tot die Ned. Geref. Kerk
af te lê. In 1883 verlaat Christian die Rynse Sendinggenootskap en die Lutherse
geloofsoortuiging en stel hy hom beroepbaar as leraar van die Calvinistiese Ned.
Geref. Kerk. In dieselfde jaar, op 27 November, word hy as Ned. Geref. leraar
gelegitimeer en in 1884 aanvaar hy 'n beroep na die gemeente Clanwilliam.
Saam met sy ouers, sy suster Issa en sy broer Johnny verhuis die vierjarige Christie
Leipoldt dan na 'n wêreld wat in baie opsigte anders as Worcester daar uitgesien het.
Van die trek met 'n verewa en ses perde vanaf Piketweg-stasie, soos Gouda indertyd
genoem is, onthou hy die ontmoe-
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ting duskant Piekenierskloof met die transportwa wat hulle meubels vervoer het en
‘die lang opdraende pad oor die pas, met die groot waboombosse in volle bloei’.98
Uit so 'n herinnering kan 'n mens reeds aflei hoe gevoelig Leipoldt van jongs af vir
die natuur rondom hom was. Op Clanwilliam sou hy van vroeg af die geleentheid
hê om in die weelde van die natuur op te gaan en sy belangstelling in plante uit te
leef.

VII
In latere jare het Leipoldt - wat betreklik vroeg in sy lewe die Christelike
vormgodsdiens van hom afgewerp het - hom by tye morrend, selfs met weersin,
uitgelaat oor sy familie wat ‘deurtrek (was) met die nare sendelingsgees...(en) die
jeuk om mense te gaan bekeer, hoe verder van huis af, des te beter’.99 Met sy vader
se toetrede tot die Ned. Geref. Kerk het die Heilige Gees en die erfsonde 'n belangrike
rol begin speel en is sy kinderjare ‘deurgebring in 'n lug van vergelykende
goddienery’.100 Tot sy wrewel, so skryf Leipoldt, het sy vader, ‘wat so liberaal gesind
was dat die Imams hom vertel het dat hy amper 'n goeie Islamiet sou wees as hy hom
maar wou laat besny, later predikant van die “religie” geword, en die Kalvinistiese
geklets onderskryf’.101 As kind het hy naas die Bybel in verskillende tale 'n geskiedenis
van die vervolgings deur die Dominikane en die onthoofdings en martelings van
heiliges gelees. ‘Dit’, so skryf hy, ‘was die soort biltong waarop ek in my kinderjare
gebyt het, en ek het dit goed verteer.’102
Meermale het Leipoldt hom egter gunstig uitgelaat oor sy sendelingvoorsate. In
sy bydrae tot The Cambridge history of the British Empire het hy waardering vir die
goeie organisasie en streng dissipline wat hierdie mense gekweek het en loof hy die
uitstekende resultate wat deur hulle behaal is. Die sendelinge was, so skryf hy, ‘men
and women embued with a spirit of selfsacrificing zeal that has contributed something
to the formation of national character’.103 In ‘Sendelingskinders’ in sy bundel Uit
drie wêreld-dele,104 'n gedig wat as 'n belangrike sleutel tot die psige van Leipoldt
beskou kan word, waai die Suidewind in alle windrigtings en bestuif dit plekke soos
Stellenbosch, Sarepta, Genadendal, Roodezand by Tulbagh, Worcester, Saron,
Wupperthal, Ebenhaëser, Concordia, Komaggas en Pella - almal plekke waar veral
die Morawiese en die Rynse sendinggenootskap stasies gevestig het.105 Hul vaders,
so gaan hy voort, was bereid
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‘om alles op te gee’ en ‘deur te werk met vlyt en smart in worstelstryd en wee’. Die
kinders het - ‘teen wil en dank’, 'n wending waaruit die gedeeltelike onvergenoegdheid
met hierdie ‘erfnis-las soos lood’ duidelik blyk - 'n deel daarvan geërf om alleen te
staan en te ly, terwyl hulle deur andere misken is, ‘misgun, bespot, vertrap (en)
verstote’. Nogtans is dit hul taak om onwrikbaar in hul trou te staan, hul ideaal luid
te verkondig, die hele land om te dolwe en te ploeg, ‘gebore om te gee/Alles die
beste wat ons het’. Die sendeling, in wese 'n pionier, baanbreker en voortrekker, het
hierdie gees en ingesteldheid in sy nasate agtergelaat.
Vir 'n insig in Leipoldt is dit belangrik om met hierdie erkenning van sy
skatpligtigheid teenoor sy afstamming rekening te hou. Ten spyte van sy kritiek, sy
afkeer van die tradisionele vormgodsdiens en sy belewing van hierdie ‘erfnis-las
soos lood’ het hy sy sendelingafstamming nooit heeltemal verloën nie. In die
aangrypende sonnet ‘Voorbeelde’ uit Skoonheidstroos kom hy op sy voorgeslag
terug:
Soms as allenigheid my moedloos maak,
En van my wegruk broedersteun en trou,
Dan, eer die ooste met die daglig grou,
En die koel maan sy opklim-koers versaak,
Nog voor sy lig die verste vleiland raak,
En die vuurvliegies in die gras verflou
Of glinster op die nuut-geplaste dou
Waaroor die middernag se vrede waak,
Rys voor my op, in droomgestaltes dig,
Die ontelbre siele van die voorgeslag
Wat ook alleen gestaan het om te stry
Vir wat hul reg geag het, eer en plig.
Dan kry ek in my eensaamheid 'n krag
So sterk as ooit 'n sterflik mens kan kry!106
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Louis Leipoldt’, Familia, XVII: 3-4, 1980.
13 Inligting van prof. Johan Combrink van Stellenbosch.
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28 Gerdener, op. cit., pp. 61-62, het die inskrywings in moderne Afrikaans oorgesit.
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39 Die Huisgenoot, 19 en 26.12.1941 en 2.1.1942.
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of skoon te maak. Buchenröder beteken dus: die man wat die beukebos skoongemaak het.
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41 C. Pama, Vintage Cape Town, Kaapstad, Tafelberg, 1973, p. 132.
42 Hierdie eksemplaar, met Leipoldt se naamtekening in, is na sy dood aan die Suid-Afrikaanse
Biblioteek in Kaapstad geskenk.
43 Heese, op. cit.
44 Ibid.
45 Pama, op. cit., p. 132.
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47 Heese, op. cit.
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Zuid-Afrika gedaan in de jare 1803, Amsterdam, pp. 11-12.
52 Pama, op. cit., p. 135.
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54 Ibid., p. 131.
55 C. Louis Leipoldt, Stormwrack, Kaapstad, David Philip, 1980, p. 86.
56 Klaarblyklik het dit nie gebeur nie.
57 Knobel, op. cit., p. 14.
58 C.I. Latrobe, Journal of a visit to South Africa, Londen, Seeley, 1818, pp. 210-212.
59 In 'n brief van 13 Junie 1996 lê prof. Deon Knobel vir my die familieverband uit.
60 Wilhelm Knobel, Bloedsteen, Kaapstad, Human & Rousseau, 1966, pp. 46-47.
61 C. Louis Leipoldt, Versamelde gedigte, versorg deur J.C. Kannemeyer, Kaapstad, Tafelberg,
1980, p. 197. In die vervolg word hierdie werk afgekort as VG.
62 Familia, XVII: 3-4, 1980.
63 In sy kwartierstaat laat Heese Leipoldt se tweede voornaam weg! In 'n aantekening in Familia,
XIX: 1, 1982 sê hy Leipoldt se doopname is Christiaan Friedrich Louis, maar hy vermeld geen
bron nie. Leipoldt se doop is aangeteken deur sy oupa, Louis Esselen, in die doopregister van
die Rynse Sendinggenootskap te Worcester. Daarin verskyn dit as Christian Frederik Louis. In
baie letterkundige oorsigte oor Leipoldt se werk kom een of meer foute in die spelling van die
voorname voor.
64 Jan S. Aritonang, Mission schools in Batakland (Indonesia) 1861-1940, vertaal deur Robert R.
Boehlke, Leiden, E.J. Brill, 1994, p. 75.
65 Leipoldt in Viljoen, op. cit., p. 170.
66 Stormwrack, p. 85.
67 C. Louis Leipoldt in The Cambridge history of the British Empire, deel VIII, Cambridge,
Cambridge University Press, 1936, p. 849.
68 Ibid., p. 850.
69 Hoewel haar noemnaam Christina was, onderteken sy sommige van haar briewe as Louisa.
70 Die naam van die sendingstasie word in briewe van Christian en Christina Leipoldt soms
Prausorat en soms Prau Sorat (twee woorde) gespel. In sy werk oor die Mission schools in
Batakland (Indonesia) 1861-1940 skryf Jan S. Aritonang dit meestal Parausorat, maar 'n keer
of wat ook as twee woorde.
71 Aritonang, op. cit., p. 138.
72 Ibid., p. 37.
73 Uit my Oosterse dagboek, pp. 63-67.
74 C. Louis Leipoldt, ‘Mensvretery: Toe en tans’, Die Volkstem, 12.5.1934. Leipoldt skryf dat
kannibalisme onder die Bataks deel van 'n religieuse ritueel was en dat mense uitsluitlik as straf
vir dade soos moord en owerspel geëet is. Oor hoe mensvleis smaak, verwys hy na William B.
Seabrook wat in Jungle ways (Londen, George G. Harrap, 1931) vertel hoe hy by geleentheid
in Wes-Afrika so 'n ervaring kon beleef en om wetenskaplike oorwegings alle besonderhede
opgeteken het. Seabrook skryf: ‘The occasion was one which would probably never be repeated,
so that I felt in duty bound to make the most of it. In addition, therefore, to a portion of stew
with rice - sure to be so highly seasoned with red pepper that fine shades of flavour might be
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lost to an unaccustomed palate - I had requested and been given a sizable rump steak, also a
small loin roast to cook or have cooked in whatever manner I pleased. It was the meat of a
freshly killed man, who seemed to be about thirty years old - and who had not been murdered’
(p. 169). Die rou vleis, gaan hy voort, was ‘firm, slightly coarse-textured rather than smooth’
(p. 170), ongeveer soos goeie beesvleis. Die kleur was egter minder rooi as bees, maar dit het
na goeie vleis geruik. ‘Having at hand my portion of highly seasoned stew, prepared in the
classic manner (and not yet tasted, because I was anxious to get the clearest first impression
possible of the natural meat, and feared that excessive condiments would render it inconclusive),
I had determined to prepare the steak and roast in the simplest manner, as nearly as possible as
we prepare meat at home. The small roast was spitted, since an oven was out of the question,
and after it had been cooking for a while I set about grilling the steak. I tried to do it exactly as
we do at home. It took longer, but that may have been partly because of the difference between
gas-flame and wood-fire’ (pp. 170-171). Toe dit bruin begin word, het hy daarin gesny; die
vleis was nou bleker as bees sou gewees het en eerder grys soos lam. Seabrook was voornemens
om van die vleis 'n ete soos enige ander ete te maak. Daarom het hy 'n bottel wyn, 'n skottel
rys, en sout en peper byderhand gehad. ‘I had thought about this and planned it for a long time,
and now I was going to do it. I was going to do it, furthermore - I had promised and told myself
- with a completely casual, open, and objective mind. But I was soon to discover that I had
bluffed and deceived myself a little in pretending so detached an attitude. It was with, or rather
after, the first mouthful that I discovered there had been unconscious bravado in me, a small,
bluff-hidden, unconscious dread. For my first despicable reaction - so strong that it took complete
precedence over any satisfaction or any fine points of gastronomic shading - was simply a
feeling of thankful and immense relief. At any rate, it was perfectly good to eat! At any rate, it
had no weird, startling, or unholy special flavour. It was good to eat, and despite all the
intelligent, academic detachment with which I had thought I was approaching the experience,
my poor little cowardly and prejudiced, subconscious real self sighed with relief and patted
itself on the back’ (p. 172). Daarom het hy 'n diep sluk wyn geneem, 'n skeppie rys geëet ‘and
thoughtfully ate half the steak. And as I ate I knew with increasing conviction and certainty
exactly what it was like. It was like good, fully developed veal, not young, but not yet beef....
It was a mild, good meat, with no other sharply defined or highly characteristic taste, such as,
for instance, goat, high game, and pork have’ (pp. 172-173).
C. Louis Leipoldt, ‘'n Praatjie oor eienaardige kossoorte’, radiopraatjie uitgesaai 10.4.40.
Stormwrack, p. 86.
In werklikheid het Leipoldt se vader net tien jaar in Soematra gewoon.
Ibid. Leipoldt skryf die naam van die stam foutief as Battas - die Duitse vorm, soos EW.
Junghuhn dit gebruik - in plaas van Bataks, die korrekte vorm in Nederlands en Afrikaans. In
Uit my Oosterse dagboek sê hy dat sy vader die Bybel saam met Schreiber ‘in die
Batta-Angola-taal oorgesit het’ (p. 3). Dit moet ‘Bataks-Angkola’ lui. Slegs die Nuwe Testament
is vertaal, nie die hele Bybel nie. Toe Schreiber in 1874 terug is na Duitsland om hoof van die
Rynse sending in Barmen te word, het Christian Leipoldt die werk voortgesit en voltooi.
Uit my Oosterse dagboek, pp. 2-3.
Ibid., p. 3.
Viljoen, op. cit., p. 169.
Hierdie manuskrip word tans as nommer BC94 A7.16 by die Leipoldt-dokumente (Jagger)
bewaar en verskil van Uit my Oosterse dagboek. Twee hoofstukke (oor die ‘kleurlingkwessie’
en oor die sending in die Ooste) wat in dié teks voorkom, is in die Afrikaanse teks weggelaat.
Hieroor sê Leipoldt in die voorwoord vir Uit my Oosterse dagboek: ‘Sommige indrukke wat 'n
Afrikaner in daardie geweste kry, kan nie in 'n boek soos hierdie, wat bestem is vir die algemene
leser, jong sowel as oud, bespreek word nie, aangesien ons nog baie prikkelbaar en oorgevoelig
is wat kritiek oor ons eie aangeleenthede betref.... Moontlik later, as ons minder kleinserig is,
kan sulke indrukke gedruk en bespreek word; nou nie.’
Stormwrack, p. 86.
Die familiebriewe en -dokumente by die Leipoldt-dokumente (Jagger) bestaan uit die volgende:
(i) Briewe van en aan ds. C.F. Leipoldt tydens sy studiejare in Duitsland en Nederland,
hoofsaaklik van sy ouers; briewe aan en van hom tydens sy verblyf in Soematra; dokumente
en herderlike geskrifte tydens sy termyn as predikant op Clanwilliam en later tydens sy
emeritaat; 'n dagboek.
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(ii) Briewe van mev. A.C.M. Leipoldt aan haar ouers, susters en vriende oor haar Europese
reis en verblyf in Soematra; 'n dagboek; twee briewe uit die jare 1901 en 1902 toe sy op
Clanwilliam gewoon het.
(iii) Briewe van C. Louis Leipoldt aan sy suster Issa en haar man, mnr. Robert Pattison, en
van hulle aan hom.
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Hoewel sommige van die briewe se skrif duidelik is en maklik gelees kan word, is die meeste
as gevolg van verbleikte ink en verslete papier moeilik ontsyferbaar.
Viljoen, op. cit., p. 170. Leipoldt se korrespondensie met sy oupa Esselen was altyd in Engels,
terwyl sy ouma Esselen altyd Nederlands geskryf het. Leipoldt beweer dat sy grootouers aan
vaderskant altyd briewe in Duits geskryf het. Die familiebriewe van albei Leipoldt-grootouers
wat by Leipoldt-dokumente (Jagger) bewaar word, is egter oorwegend in Nederlands.
Hulle eersteling.
Aritonang, op. cit., p. 126. Aritonang verwys hier na mev. Leipoldt as ‘a former teacher in
Germany’, maar dit is foutief.
Gegewens van 'n foto van die grafsteen op Soematra waar die seun begrawe is. Hierdie foto
word bewaar by die Leipoldt-dokumente, Jagger.
Philip Grobler, ‘Die wêreld van C. Louis Leipoldt’, Sentrale Klankargief, SAUK, 12.3.1964.
VG, p. 179.
Viljoen, op. cit., p. 167.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
VG, p. 199.
Galgsalmander, Kaapstad, Nasionale Pers, 1932, p. 40.
Ibid., p. 167.
Viljoen, op. cit., p. 168.
Leipoldt in 'n brief aan W.J. du P. Erlank, 18.1.35, BC94 B14.174 (Jagger).
Ibid.
Ibid.
Ibid.
The Cambridge history of the British Empire, op cit., p. 850.
VG, pp. 142-143.
So belangrik het Leipoldt hierdie gedig geag dat hy dit later in Engels verwerk het (VG, pp.
490-491). By die name van die sendingstasies voeg hy hier Amalienstein by, wat oorspronklik
'n Berlynse sendingstasie was. In sy belangwekkende opstel oor ‘Leipoldt as digter’ (Versamelde
prosa 2, Kaapstad, Human & Rousseau, 1986) praat N.P. van Wyk Louw van die
‘vreemd-suggestiewe verband’ (p. 234) waarin dié plekname opgeneem word en die ‘magiese
inkantasie’ (p. 235) wat dit tot gevolg het. Vreemd genoeg sien hy blykbaar nie in watter
betekenis hierdie plekke vir 'n ‘sendelingskind’ gehad het nie.
VG, p. 261.
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Hoofstuk II
Jeugjare op Clanwilliam
I
MET DIE LEIPOLDTS SE VERHUISING VAN WORCESTER NA CLANWILLIAM was die gesin

nader aan hul familie op Wupperthal. Chris se grootvader, die stigter van die
sendingstasie, was reeds oorlede, maar sy grootmoeder het nog daar gewoon, terwyl
sy oom Johann op die nabygeleë Ebenhaëser werksaam was.1 Al het sy moeder en
die Esselens van Worcester vanuit adellike hoogtes so 'n bietjie neergekyk op die
mense van Clanwilliam, het die Leipoldts met hul verhuising toegetree tot een van
die boeiendste klein gemeenskappe in die Kaapkolonie. Die omgewing van
Clanwilliam was 'n paradys van plante, blomme en struike. Daarby was die
geskiedenis van die dorp 'n ryk bron waaruit Leipoldt later van jare vir sy skeppende
werk veel kon put en waarna hy telkens kon terugkeer.
Die eerste blanke pioniers wat hierdie gebied noordwes van die Kaap betree het,
was, soos Leipoldt dit stel, ‘die ware voortrekkers wat in die stikdonker duisternis
van algehele onwete gevaar het’2 om êrens agter die Skurweberge die fabelland van
Monomotapa met sy rykdomme te vind. Hierdie mense, so sê die terglustige Leipoldt,
was die ‘ware voortrekkers’ van die land, nie die 1836-trekkers wat met kaarte, kennis
van die inheemse mense en behoorlike ammunisie gereis het en wie se togte ‘amper
kinderspeletjies’3 was nie. Onder hulle was Jan Wintervogel en Willem Muller, wat
hul reise in die voor- en najaar van 1655 onderskeidelik onderneem het. In 1657
verken Abraham Gabbema die gebied verder. Jan Danckaert steek in 1660 die latere
Piekenierskloof met 'n ou Boesmanpad oor en gewaar teen die westelike berghang
tussen twee- en driehonderd olifante. Vandaar dat hy die rivier waarop hulle in die
vrugbare vallei afgekom het, die naam Olifantsrivier gee. Hierop volg Pieter
Cruythoff, Pieter van Meerhoff, Pieter Everaert, Jonas de la Guerre en Oloff Bergh,
wat dié wêreld telkens, met die lokstem van goud en koper wat by die Ryk van
Monomotapa te vinde sou wees, verder verken.4 Van Meerhoff, wat die reis tot by
die latere Clanwilliam nie minder nie as ses keer afgelê het, is die eintlike pionier
van dié gebied. Die belangrikste reis, omdat dit so uitvoerig in 'n reisjoernaal
geboekstaaf is, was egter dié van kommandeur
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Simon van der Stel, wat van Augustus 1685 tot Januarie 1686 geduur het. Met 'n
imposante stoet wat uit 'n koets, vyftien waens, agt karre, dertig perde, agt muile en
twee kanonne bestaan het, bereik hulle die Koperberge naby die huidige Springbok.5
Van der Stel het baie van die Koikoikapteins op sy reis ontmoet en 'n besondere
genot uit die oop ruimtes van die land geput. Hy het wel die kopermyne van die
Koikoi bereik en van die koper gesmelt, maar besef dat die myne te ver van die kus
af lê om ekonomies ontgin te word. In die gedig ‘Die Koperberg’ kon Leipoldt jare
later op dieselfde plek peins oor die pioniersdrif wat Van der Stel, op soek na wins,
daartoe aangespoor het om in ‘wintertyd, toe hierdie veld 'n tuin/Van bloeisels was’,
al verder noord te reis, van ‘die water van die vars fontein (te)/Geniet en ver die
wêreld oor (te skou)’.6
Daar is weinig streke in ons land, so skryf Leipoldt by geleentheid, wat die
Olifantsrivierkloof in natuurskoon oortref.7 In die rivier kry 'n mens seekoegate,
‘beskadu deur fluitjiesriet en hoë varings en dig besoom met kafferskuil, wat 'n
grysblou rand maak teen die blinkende silwer van die water as die son daarop skyn’.8
Latere reisigers en jagters soos Thunberg, Barrow en Lichtenstein, wat op die eerste
pioniers se spore gevolg het, was diep onder die indruk van die omgewing, veral as
die vleiland in die voorjaar ‘in 'n trotsige Josefsrok van kleure’9 uitspat. ‘Hier,’ skryf
Leipoldt, ‘groei surings in ontelbare skakeringe van lewendige verf; vleilelies,
suurknolle, kalkoentjies, tjienkerientjees, afrikaners, klossies, keurbosblomme, en
die honderd en meer soorte wat eenmaal die hart van Burchell so aangeroer het dat
hy amper rapsodies daaroor geword het.’10 En daarnaas word die kloof bevolk met
allerlei soorte diere: van die geitjies, wat die mense van dié geweste galgsalmandertjies
noem, tot lang koperkapelle en 'n menigte voëls en visse. Op talle plekke in sy poësie
sou Leipoldt later die veld besing wanneer dit in die voorjaar so ‘blomtuin-vol van
kleure’11 word en wanneer ‘Al die voëltjies sing;/...(en) Al die koggelmannetjies/Kom
om fees te vier’.12
Die dorp Clanwilliam, met die Sederberge en Karookoppies regs as jy noordwaarts
kyk en ‘die behaaglike groenblou van die laer Olifantsberge’13 links, is aangelê by
die samevloeiing van die Olifantsrivier en die Jandisselsrivier. Eintlik is dit die
omgewing van die Jandisselsrivier op die rand van die dorp wat die jong Christie as
kind goed leer ken het. In Galgsalmander, een van drie romans waarin die wêreld
en geskiedenis van Clanwilliam die agtergrond vorm,14 skryf hy oor dié rivier15 ‘wat,
vergeur met die ruik van drywende boegoeblare, uit die klowe van die steil en
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rotsige Sederberge in westelike rigting voortvloei om onderkant die dorp...in die
arms van sy groter broer opgeneem te word’.16 Die veld wat aan hierdie rivier grens,
was die eintlike ‘blomtuin’ van Leipoldt se jeug. ‘Rooi is daar, in die skeurtjies van
die klip, in die vroeë wintermaande as die wildesuring begin te bloei,’ skryf hy in
Galgsalmander; ‘blou waar die kalkoentjies in die voorjaar hul weelde ten toon sprei;
en groen is daar volop - van die grysvaal groen van die kafferskuil en palmiet tot die
jong, teer groen van die pas ontluikende wilgerblare en die donker, diep groen van
die wateruintjies.’17 Hy gaan voort: ‘In die winter en in die voorjaar, as alles groen
en lewendig is, is die omtrek van die rivier 'n paradys van aantreklike skoonheid.
Dan kry die waboom sy nuwere loof, en die botterboom vergroen, sodat sy jong blare
lyk asof hulle verfris is. Dan word die vogterige plekke langs die oewers oordek met
nuwe gras, waarin surinkies soos ontelbare juwele opduik, terwyl die keurbos sy
goud in oorvloed aan die wêreld vertoon. Op die klein Karrookoppies wat hier en
daar te sien is, pryk daar 'n weelde van blomme en bossies. Die groot bobbejaan-ore
lê plat op die grond, en die heuningpotjies, wat die kinders uitsuig, omdat die
soetigheid daarin so lekker smaak, kom in bloei en vergeur die omgewing, alreeds
bewierook deur die wildekatjiepierings en die afrikaners, wat tussen die gras so deftig
uitgroei. Dan is die rivier onstuimig en vol, sy water meer troebel as in die late
somermaande, en sy wilgerboomtakke oorlaai met vinke wat, besig om nes te bou,
die hele dag 'n vrolike gekwetter aanhef. In die diep seekoegate, vlak onder die
kafferskuil, swem die groot silwervisse, en in die modderige poele rus die karpers
en die moggels vlak op die modder.’18
Die vroeë jare van Clanwilliam was 'n tyd van verskrikking en bloed. Ruwe mense
het die gebied bewoon en 'n slaaf se lewe was in hierdie tyd niks werd nie. Ou miesies
Ankes het glo haar slawe in die rooiwarm bakoond verbrand. Volgens oorlewering
was Koenraad Fiet die eerste nedersetter van Europese herkoms wat hom in dié
geweste gevestig het, waarskynlik vroeg in die agtiende eeu. Hy was 'n man wat met
verloop van tyd met die hulp van sy baie slawe 'n plaas opgebou het waar hy alleen
kon woon, met sy naaste buurman tagtig kilometer ver. Hy was 'n wreedaard wat in
sonde geleef het. Aan oshandelaars en slagtersknegte, wat in die binneland vee moes
gaan koop, het hy graag herberg verskaf, maar hy het sy oog op hulle geldsakke
gehad. Soms het hy hulle vermoor en onder die vloer begrawe. Ander kere het hy
op 'n geslepe wyse uitgevind watter roete hulle die volgende dag sou volg en hulle
dan deur sy werkers laat
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voorlê en met knopkieries laat doodslaan. Hulle beendere is in putte afgegooi en
geen haan het ooit weer na hulle gekraai nie.19 Later het die assistent-landdros egter
agterdogtig geraak, Fiet se huis laat omsingel en die wreedaard gevange laat neem.
Uiteindelik is hy op 'n plek agter die latere tronk opgehang. In sy gedig ‘Ver in die
Troe-troe-vlakte’20 in sy bundel Dingaansdag gebruik Leipoldt dié gegewe as die
oskoper Piet Ryneveld by Koenraad Fiet oornag. Deur sy sukses in die kaartspel
maak Ryneveld sy gasheer só woedend dat Fiet 'n mes gryp en sy gas steek:
En op die mis-gesmeerde vloer het Ryneveld geland,
Met skaars 'n roggel in sy keel en bloed was op my hand.
Sy bloed was net soos ossebloed, blou-rooi soos donderweer;
Rooi harte-aas was rooi daarteen, rooi ruite-aas nog meer
Die stroom het oor die stoel gespat, die kaarte vuil gevlek;
Sy val het van die tafel af die tafelkleed getrek.21

Die stryd teen die elemente en gevaarlike diere in hierdie vroeë jare het ook vir
vermaaklike verhale en verdigsels gesorg. By geleentheid het Jan van Zyl, een van
die vroeë intrekkers van dié gebied, by 'n beboste waterpoel afgeklim om te drink.
In plaas van sy eie weerkaatsing het hy dié van 'n luiperd in 'n boom agter hom gesien.
‘Ha! Jan van Zyl! Lyk jy vanoggend só?’ het hy geskree en laat spaander.22
Die ondraaglike hitte wat Clanwilliam in die somer kan teister, het tot allerlei
verhaaltjies gelei wat by geleentheid deur Leipoldt opgeteken is. So is daar die oubaas
wat op 'n lykstapel in ou miesies Ankes se bakoond verbrand is. Toe van die werkers
die groot ysterdeur oopmaak om te sien of daar nog iets van die ou oorgebly het,
skree hy: ‘Eina, so 'n trek! Maak tog toe, anders verkluim Oubaas van die koue.’
Daar is ook die verhaal van 'n ander oubaas wat vreeslik gespook het. Toe die dominee
hom tot bedaring probeer bring, het hy gekla dit is so koud ‘daaronder...dat hy
teruggekom het om sy oorjas te kom haal’.23 Dit is 'n gegewe wat Leipoldt later by
die teregstellingsgeskiedenis in sy eerste bundel sal inskakel wanneer die
‘grappiesmaker’ Piet van Ryn, in 'n poging om die somberheid by die naderende
dood van die twee jong rebelle te verdryf, vir oom Gert sê:
‘Die wind skeer glad, neef Gert,...
Jy moet vir Ben jou oorjas leen: miskien
Kry hy swaar weer daar boontoe!’24
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Van Koenraad Fiet en ou miesies Ankes het net legendes oorgebly, terwyl die verhale
oor die hitte van die streek tipies is van die soort stories en folklore wat met die jare
rondom 'n streek ontstaan.
Dit is egter bekend dat die eerste veeboere in 1725 oor Piekenierskloof getrek het.
In 1726 is aan Jan Dissel 'n leningsplaas by die samevloeiing van die twee riviere
toegeken en het die omgewing as Jan Disselsvalleij bekend begin staan. Vanweë die
uitgestrektheid van die buitedistrikte is die noodsaaklikheid van 'n verdere afbakening
ingesien. Aanvanklik is voorgestel om 'n nuwe drosdy op Jan Disselsvalleij aan te
lê, maar uiteindelik het die keuse in 1804 geval op Tulbagh as setel van die landdros,
met 'n assistent-landdros van 1808 af op Jan Disselsvalleij.25 Die eerste inwoners van
dié gemeenskap was feitlik almal ryk boere wat groter plase kom soek het en mense
van bekende Kaapse families was, meestal afstammelinge van vername ou
Kompanjiesamptenare wat uit Swede en die noordwestelike streke van Europa gekom
het.26 Onder hulle was die Berghs, die Linds, die Burgers en die Van Wyks.27 Teen
1814 het sestien van hierdie families daar gewoon.
In dieselfde jaar is die dorp deur sir John Cradock, die Britse goewerneur, herdoop
tot Clanwilliam, ter ere van sy skoonvader, die graaf van Clanwilliam.28 In 1820 kry
die distrik 'n nuwe oes van inkomelinge wanneer 'n klein groepie Iere onder die Britse
Setlaars hulle op Clanwilliam vestig. Vermoedelik is hulle juis na Clanwilliam gestuur
omdat daar in dié geweste 'n groot behoefte aan ambagsmanne was en omdat die
grond met die twee riviere daar groot moontlikhede vir ondernemende boere gebied
het. Onder hierdie groep setlaars was die Shaws, die McGregors, die O'Callaghans,
die O'Kennedys, die O'Dwyers, die Fosters en die Fryers. Hierdie mense was meestal
ambagslui, maar het ontsettend veel daartoe bygedra om aan Clanwilliam, in die
besonder die noordelike gedeelte van die dorp, in die middel van die negentiende
eeu sy eienaardige, ouderwetse voorkoms te gee wat dit van die meeste ander Kaapse
dorpe onderskei. Dit is húlle wat in Parkstraat die pragtige huise met Georgiaanse
vensters en soldergewels laat bou het, onder meer dié van die drosdyamptenare uit
die setlaarsperiode. Dit is ook hulle wat die mooi erwe op die dorp in pragtige tuine
met 'n blommeprag omskep het en wat buite die dorp Shawskloof - vandag Kleinvlei
- en die pragtige Vleiplaas (vroeër Valley Farm) aangelê het.
Met die koms van die Duitse sendelinge na Wupperthal in 1830 het Clanwilliam
weldra 'n derde groep inwoners bygekry. Saam met eerwaar-
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de Leipoldt het die Wageners, die Fismers en die Budlers op Wupperthal gaan woon
- almal families wat deur introu met Afrikaners later deel van die
Clanwilliam-gemeenskap geword het, al het hulle dit deur die sendelingtradisies met
'n besondere leefwyse verryk.
Die ou Clanwilliam van Leipoldt se kinderjare het net uit twee strate bestaan. Die
deurpad, vandag Hoofstraat, was 'n verlenging en verbreding van die ou Kaapse
wapad, wat suidwaarts na die hoofstad en noordwaarts in die rigting van die Hantam
en die Troe-troe gelei het. Ooswaarts het dit by 'n vurk na links geswenk om in die
vlei van die Jandisselsrivier dood te loop. Vandag word hierdie gedeelte Parkstraat
genoem.
Aan albei kante van die deurpad was daar huise. Die ry naaste aan die rivier het
met hulle agterkant na die straat gestaan. Aan hulle voorkant was daar 'n voetpaadjie,
die vrypad, wat vandag nie meer daar is nie en wat vir die hele lengte van die dorp
onder sierlike eikebome tot by die noordelike ingang gestrek het. Parallel daarmee
was die watersloot waaruit die klein badshuisies volgetap is. Die ander ry huise het
met hulle voorkant na die straat en met hulle agterplaas na die sanderige veld gestaan.
Hierdie veld het opgeloop na Ramskop en van daar afgedaal na die Olifantsrivier.
Van die noordekant het 'n mens die dorp met die Mieliedraai binnegekom, so
genoem omdat daar op Vleiplaas, die aangrensende skilderagtige landgoed, altyd
mielies gekweek is. Volgens oorlewering het Koenraad Fiet sy beeste daar laat kraal
en het van sy slagoffers snags daar gespook. In sy slampamperliedjie ‘Outa Adam
en ek het gisteraand’ in Uit drie wêrelddele maak Leipoldt van dié assosiasie gebruik
wanneer die sprekende seun en outa Adam daar in ‘die wit maanlig 'n spook gewaar’
wat deur die outa as ‘Tannie haar spook’ geïdentifiseer word. Teen middernag,
wanneer die spoke se ‘fluitjie blaas’:
...kruip sy t'rug na die spokeland,
En dan maak sy daar groot lawaai
Oor haar kinders hier wat verjaarsdag vier
By Jiems in die Mieliedraai!29

Gaan 'n mens die hoofstraat binne, is daar aan die linkerkant vandag die Criterion,
die hotel waarin Leipoldt dikwels tydens sy latere besoeke aan Clanwilliam tuisgegaan
het. Vroeër het die huis van die Foster-familie hier gestaan; met 'n sitrusboord tot
aan die rivier het dit die naam Orange
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Grove gehad.30 Aan die regterkant was in die laaste kwart van die negentiende eeu
die regeringsgeboue (die geregshof en magistraatskantoor) en aan die linkerkant die
biblioteek (ongeveer waar Eerste Nasionale Bank vandag is). Vir hierdie biblioteek
het oubaas Grisold van Bonteheuwel 'n aansienlike som geld nagelaat en sy eie
biblioteek as kern vir 'n dorpsbiblioteek geskenk. In sy matriekjaar het Leipoldt as
bibliotekaris daar gewerk. In sy artikel ‘Clanwilliam: Herinneringe aan 'n ou dorpie’
staan hy stil by ‘die kostelike boeke wat daar was - byvoorbeeld 'n eerste uitgawe
van twee van Scott se werke, een dieto van Dickens se Pickwick Papers in die
oorspronklike papieromslag - altwee skatte wat baie meer werd is as die erf waarop
die biblioteek gestaan het, en altwee, net soos die ander skatte, ongewaardeer deur
ons in dié dae’.31
Verder af in die Hoofstraat is die fraai Anglikaanse kerkie regs wat deur Sophia
Gray ontwerp, in 1866 voltooi en in 1876 vergroot is. Daar is 'n sandsteenkruis bokant
die oostelike gewel en kruise oos en wes van die naaf. Die plafon is van sederhout,
die banke van eik en seder. Die vierhoekige, gekerfde eikehout-preekstoel dateer
van 1897 ter ere van koningin Victoria se diamantjubileum. Die oktagonale steenfont
het 'n houtbeslag en word ondersteun deur agt klein swart kolomme op 'n steenbasis.
Die ysterhekke van die kerkhof rondom dateer ook van die Victoriaanse era, terwyl
die klok uit Engeland in 1875 opgerig is. In die kerkhof is die graftes van twee en
twintig Britse soldate wat tydens die Anglo-Boereoorlog gesneuwel het.32
Die Clanwilliam Hotel aan die regterkant, oorspronklik die Masonic, dateer van
1888 en is sedert die veertigerjare in die besit van die Strassberger-familie,
afstammelinge van een van die Wupperthalse sendelinge.33 Verder aan die linkerkant
is die rektorswoning van die Anglikaanse gemeente. Dit is met 'n vleuelplan en
binnehof in die dertigerjare van die negentiende eeu gebou, die oudste ongeskonde
gebou in die straat.34
Die ou Ned. Geref. kerk regs aan die einde van Hoofstraat dateer van 1864. Die
argitek was Carl Otto Hager, wat in die negentiende eeu baie Ned. Geref. kerke in
die Kaapkolonie ontwerp het. Dit is van sandsteenblokke in die Gotiese styl gebou.
Die deure is van sederhout en die preekstoel, van Amerikaanse greinhout, is vas aan
die buitemuur en kom met 'n trap uit in die konsistoriekamer. Soos in die geval van
die Engelse kerkie is daar ook hier 'n begraafplaas rondom die gebou. Die grootste
dubbelgraf, versier met 'n swart engel, is dié van Leipoldt se ouers. Op sy moeder
se gedeelte staan die woorde: ‘Ter gedachtenis aan mev. A.M.C. Leipoldt
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geb. Esselen, geb. 29 Maart 1848 te Worcester, ontslapen 24 November 1903 te
Clanwilliam. Van zusters der Gemeente. Zalig zijn de dooden, die in den Heere
sterven van nu aan: Ja, zegt de Geest opdat zij rusten moge van hunnen arbeid!
Openb. 14 v. 13. Jezus leeft, nu is de dood ons een ingang in het leven!’ Christian
Leipoldt lê langsaan haar begrawe, maar sy naam word nie op 'n steen aangedui nie.35
In plaas daarvan is 'n gedenknaald in 1926 vir hom regoor die konsistoriedeur opgerig.
Hierop staan die volgende woorde: ‘In liefdevolle nagedagtenis van Christian Frederik
Leipoldt geb. 4 Okt. 1844, gest. 11 November 1911. Leraar van die Gemeente
1884-1911. Zalig zyn de doode die in de Heer sterven, zy rusten van hun arbeid, en
hun werken volgen hen. Openb. 14:13.’ Die gebou op die sogenaamde ‘kosterserf’
langsaan was die Gedenksaal wat in 1904 ter ere van die toe reeds oorlede moeder
van Leipoldt ingewy is. Dit het gedien as vergaderplek vir jongmense, vir die
verenigingslewe en byeenkomste soos vergaderings en basaars.
Regoor die kerk, in die Ou Kaapse Weg, is die Tronk waarin vandag die museum
gehuisves word, ‘'n steengebou’, soos Leipoldt dit in Galgsalmander beskryf, ‘wat
fors en sterk gelyk het, maar wat in werklikheid, wat uiterlik betref, nie baie rede
gehad het om te spog nie’.36 Op die vooraansig van die Tronk verskyn die datum
1808, waarskynlik as aanduiding van die stigting van die subdrosdy, aangesien die
gebou van 'n latere datum is. Aan die teenoorgestelde kant van die Tronk was die
stalle van die drosdy, terwyl die assistentlanddros tot in die vyftigerjare van die
negentiende eeu in die aangrensende huis gewoon het. In 1867 het dit die eiendom
geword van P.H.S. van Zyl. Die huis langsaan het as tuishuis vir die sekretaris en
boodskapper in die vroeë dae van die subdrosdy gedien en het ook in 1867 in besit
van die Van Zyl-familie gekom. Die groot huis daarnaas was die pastorie van die
Ned. Geref. kerk, opgerig in 1833 en in 1899 vergroot. Die pastorie het oorspronklik
nog misvloere gehad en plankvloere is eers in 1878 in die studeerkamer ingesit. Dit
is hier waar Leipoldt sy kinderjare deurgebring het. In sy ‘Jeugherinneringe’ beskryf
hy die huis met sy tuin en hoë stoep, met die watervoor vlak daarby: ‘'n vyf voet breë
rivier waarin geelvisse geswem het en wat so diep was dat jy daarin kon verdrink’.37
Die tuin en wat Leipoldt die ‘bossieveld’38 regs van die huis noem, was 'n ‘wonderlike
paradys’,39 'n soort veldskool waarin hy tussen blomme, fluitjiesriet en bamboes
feitlik soos 'n natuurkind kon ronddwaal.40 Langsaan die pastorie was die huis van
die Budlers, ook afstammelinge van Duitse sendelinge.

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

43
Reeds in een van sy eerste publikasies, 'n reeks artikels wat hy onder die titel ‘Sketches
in C-’ in 1896-1897 vir The Cape Illustrated Magazine skryf, wei Leipoldt uit oor
die Clanwilliam van sy jeug, 'n stil, onromantiese plekkie waaroor 'n skrywer nie 'n
driedelige roman sou kon skryf nie,41 al is dit tog 'n interessante gemeenskap. ‘On
all sides’, skryf hy, ‘we are encircled with mountains. A fine range, whose dark blue
tops are capped with snow in a severe winter, rises in the south; a smaller and nearer
range of low lying karroo hills, seems a continuation of the southern range towards
the east, and this again is carried in a series of peaks and sandstone battlements as
far as the eye can reach round till it joins the eastern end of the southern range.
Between lies veld and valley, parched and barren in summer, but clothed with blooms
and greenage in spring and winter.’42
Op twee plekke in sy prosa gee Leipoldt uitvoerig 'n plattegrond van die dorp, al
dui hy dit nêrens spesifiek as Clanwilliam aan nie en versluier hy selfs die identiteit
met fiktiewe name (soos Janfiskaalsrivier in plaas van Jandisselsrivier). In
Stormwrack, die Engelse vervolg op Galgsalmander, skryf hy oor die hoofpad, wat
die grootpad na die westelike deel van die ou Kolonie was en wat van die dorpie 'n
verkeersentrum, 'n halfweghuis tussen die hoofstad en die allenige buiteposte in die
sanderige, verlate gebiede met hulle yl bevolking gemaak het. Betreklik vroeg in die
roman gee hy 'n noukeurige beskrywing van wat die Clanwilliamiete die Agter- en
Voorstraat genoem het: ‘The main road through the Village formed the back street.
The majority of the houses turned their backs towards it, but the two churches, the
gaol, and half-a-dozen other buildings erected on the bare veld behind the Village,
fronted it. Between their frontages and the yard walls of the regular line of houses
was a comparatively wide space, so that the back street was a broad thoroughfare,
bare except for a few blue-gum trees and the straggling shrubs of the yard hedges.
The court house, in which were the Government offices, the library and the post and
telegraph office, possessed two fronts, one overlooking the back street and the other
abutting on the shadowed walk. Its own stoep, wide and grassed, was rarely used,
for most people approached by way of the road, and its front door, which could also
be called its back door, opened on the back street.’43
Die volledigste beskrywing van die uitleg van die dorp, soos dit in die middel van
die negentiende eeu en in sy kinderjare daar uitgesien het, gee Leipoldt in
Galgsalmander. ‘Die huise,’ skryf hy, is ‘uit harde, maar ongebakte stene gebou,
met strooidakke, en al die houtwerk van stewig-getim-

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

44
merde sederhout, wat die deure en kosyne 'n mooi verniste uiterlik gegee het, weens
die menigvuldige aansmeer van rou lynolie, was eenvoudig van styl en boutrant,
maar met iets deftigs en imponerends in die breë, leiklip-belegde stoepe, waarvan
sommige opgeskik was met lemoenbome of selonsrose. Die huise was nie algar
bewoon nie, ofskoon daar maar 'n twaalftal was, want sommige was kerkhuise,44
waar die eienaars net vir 'n paar dae ingetrek het as dit Nagmaaltyd was en wat die
res van die jaar leeg gestaan het, ofskoon die tuine daaraan verbonde altyd goed
onderhou is deur die outa wat daaroor moes toesig hou en wat in die lokasie gewoon
en daagliks afgekom het na die dorp om sy werk in die lemoenboord of groentetuin
te verrig. Elke huis het 'n ruim agterplaas gehad, met waenhuis en stal, en voor, net
anderkant die watervoor, 'n klein badhuisie met 'n sementbad waarin die water gedurig
gevloei het, en wat jy, as jy 'n bad daarin wou hê, eers moes vul deur die groot
eikehoutprop in die onderste opening te steek en daarna geduldig te wag totdat die
bad vol was. Maar dit was mooi helder water, en dit was werd om te wag totdat die
bad vol was, want die dorpie was baie warm, en in die somermaande was 'n koue
bad iets verkwikkends as die hitte tot oor die honderd-en-tien in die skaduwee gestyg
het.’45 In die besonder staan Leipoldt stil by die noordelike deel van die dorp. ‘Die
grootste en mooiste huis in die dorp’, skryf hy, ‘was dié van die magistraat, wat naas
die regeringskantoor gestaan het. Daarna was die pastorie die eerste in rang, ofskoon
oom Martinus Rekker se kerkhuis daarmee gewedywer het. Agter die straat, aan die
kant van die duine, het die tronk gestaan...Daarvoor was die kerkplein, en daaragter
het die lokasie, 'n groep pondokke en armoedig-geboude huisies, waarvan die bestes
'n tuintjie wat maar 'n skralerige bestaan daar in die sand gevoer het, voor hulle gehad
het. Aan die bultkant van die plein was die kerk, wat as die argitektoniese sieraad
van die dorp kon beskou word, ofskoon dit, net soos die tronk, glad geen rede gehad
het om op dak of toring of gewel of voorportaal te roem nie. Maar die houtwerk was
hier ook van gepolyste sederhout, en dit alleen sou die kerkie die reg gegee het om
te spog as hy geneig was om dit te doen. Maar gewoonlik het hy sedig en bedaard
gestaan, soos dit 'n Gereformeerde kerk betaam, en nie eens op Sondae, as Porfiet,
die kleurling-koster, die klok kom lui het, het hy uit sy bedaarde sedigheid ontwaak
om te probeer bewys dat hy die beste gebou in die dorp was nie.’46
Met die Duitsers, Ierse setlaars en Afrikanerboere was Clanwilliam betreklik gou
'n kosmopolitiese gemeenskap in die kleine, 'n vreedsame sa-
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melewing waar almal vir almal geken en hartlik met mekaar omgegaan het. Leipoldt
praat van die hoë kulturele standaard van die ou Clanwilliam. Boekverkopers het in
die distrik rondgegaan en boere het biblioteke gehad.47 Van spanninge tussen die
verskillende taalgroepe was daar geen sprake nie. Die isolasie van die buitewêreld
het 'n sekere verdraagsaamheid gekweek, want almal het besef dat dit in almal se
belang was om in vrede te lewe en begrip vir onderlinge probleme te hê. In sy roman
Stormwrack meen die verteller dat ‘where communal interests are so intertwined,
and intercourse between the two sections is frank and free, the tendency is for both
sections to develop side by side without creating a sense of inferiority in one and an
overbearing pride in the other’.48 Clanwilliam was ‘a sort of miniature paradise with
the tree of knowledge left out’.49 Wanneer Leipoldt in Galgsalmander skryf oor hoe
die Britse mnr. Seldon gou Hollands-Afrikaans aangeleer het en sy seun dit net so
goed soos die Afrikanerseuns kon praat, gee sy hele beskrywing 'n baie getroue beeld
van hoe die verhoudinge in die middel van die negentiende eeu op Clanwilliam was:
‘Engels was...die offisiële taal, ofskoon die distrik by uitstek Nederlands gepraat het
as daar sprake van offisiële verrigtinge was, en Afrikaans, of, soos hulle dit self
genoem het, die plat taal, as hulle daaglikse aangeleenthede onder mekaar bespreek
het. In sy omgang met die mense het Seldon gevind dat hulle meestal Engels kon
verstaan en dat hy maar selde sy eie Afrikaans moes gebruik; maar uit hoflikheid het
hy met hulle Afrikaans gepraat, net soos hulle uit hoflikheid jeens hom soms Engels
probeer praat het. Hul Engels was gewoonlik egter van so 'n gehalte dat hy dit beter
geag het om sy besigheidsonderhandelinge altyd in Afrikaans te dryf.’50
Aan hierdie idilliese, feitlik paradyslike, leefwyse en goeie verhouding tussen
Afrikaners, Engelse en Duitsers kom 'n einde met die aanloop tot die
Anglo-Boereoorlog, wanneer Afrikaners met familiebetrekkinge in die twee
noordelike republieke sterk gekant raak teen die Britse koloniale bewind en die
Engelse in hul eie midde vir die spanninge kwalik neem. Hierdie spanninge is die
boustof van Leipoldt se roman Stormwrack. Voor die tyd het almal jaarliks op
koningin Victoria se verjaarsdag bymekaargekom om Ouma geluk te wens en 'n
sportdag te hou. Die Engelse predikant was ook die dorp se skoolmeester, en niemand
het ooit gekla oor sy gewoonte om Engels as vernaamste voertaal te gebruik nie. Die
Afrikaanse kinders kon goed Engels praat en al die Engelse kinders kon Afrikaans
praat, ofskoon hulle nie 'n eksamen in Afrikaans sou kon geslaag het nie.51
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Naas hierdie spanninge wat met die uiteenlopende politieke oortuigings die
verhoudinge op die dorp vertroebel en van Clanwilliam 'n onplesierige plek gemaak
het, is onberekenbare skade tydens die oorlog op die dorp aangerig. In die laaste fase
van die oorlog het die distrik die vegplek van Maritz se Boerekrygers geword. In
Augustus 1901 is die openbare geboue van Clanwilliam - die magistraatskantoor,
die poskantoor, die biblioteek en die meeste huise in Hoofstraat - in 'n brand totaal
vernietig - die grootste ramp wat die dorp ooit getref het. Slegs die Anglikaanse
kerkie, die rektorswoning en die Ned. Geref. kerk van die geboue in Hoofstraat het
behoue gebly; gelukkig het die huise in Parkstraat die brand ook vrygespring. Vanweë
die brand het waardevolle dokumente in verband met die dorp se geskiedenis verdwyn,
terwyl die verlies van die waardevolle versameling boeke onherstelbaar was. Oor
die oorsaak van die brand het verskillende verhale die ronde gedoen. ‘Sommige’, so
skryf W.P.L. van Zyl, ‘het beweer dat die kommandant van die Britse troepe sekere
bewyse wou vernietig; ander het gemeen dat Boerevegters verantwoordelik was.’52
Uit die roman Stormwrack kry 'n mens die indruk Leipoldt self het gemeen dat die
Boere die brand gestig het. Dit was in elk geval die indruk van sy ouers. In 'n brief53
wat sy op 31 Augustus 1901 aan ene mev. Howard skryf, sê Leipoldt se moeder dat
sy aanvanklik, toe die alarms begin afgaan het, nie wou glo dat dit werklik 'n brand
was nie; in die verlede het die alarms by herhaling afgegaan en niks het gebeur nie.
Op aandrang van haar jongste dogter het hulle egter gaan kyk. ‘I rushed into the back
street & saw a flame up to the heavens in the direction of the Court room exactly
like the pictures one sees of the destruction of Sodom & not a smoke smouldering
one but as if the whole part from earth to heaven was one big bonfire, with fireworks
display in the midst. We ran as fast as we could to the village, the noise cracking,
roaring, hissing, shouting, sounded as if the Boers had come set fire to the place &
were fighting. It was awful!’
Maar in 1884, toe die Leipoldts hulle op Clanwilliam gevestig het, was die dorpie,
met net oor die 800 inwoners, nog 'n rustige plek om in te woon. As die jong Christie
in sy kindertyd nie gelukkig was nie, is dit nie toe te skryf aan die gemeenskap waar
sy vader toe predikant was nie.
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1. Titelblad van Reize in de binnenlanden van Zuid-Afrika gedaan in den jare 1803 (1806) deur baron
Alexander Wilhelm Ludwig Friedrich von Buchenröder, eerste bekende skrywer onder die
Leipoldt-voorsate. (J.S. Gericke-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch.)
Tensy anders vermeld, kom alle foto's uit die C. Louis Leipoldt-versameling by die Universiteit van
Kaapstad.
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2. Graftes van barones Friederike Charlotte Louise Johannette von Buchenröder (gebore Meyer) en
haar dogter Catherina Wilhelmina Knobel op die hoek van Feldhausen- en Bishopleaweg in Claremont.
Catherina is die oumagrootjie van die digter Leipoldt. (Foto: Malcolm Bates.)

3. Hierdie huis in Plohn, Duitsland, staan oorkant die terrein van die ou kerkgebou wat tydens die
Seweweekse Oorlog van 1866 vernietig is. Dit was, so word algemeen aanvaar, die pastorie tydens
die kinderjare van Johann Gottlieb Leupold, stamvader van die Leipoldts in Suid-Afrika. Die
bewoording op 'n muurplaat in die kerk in Plohn lui: ‘Johann Gottlieb Leupold * 17.3.1803 in Plohn
† 5.1.1872 in S-Afrika ging 1829 als einer der ersten Barmer Missionare nach S-Afrika und gründete
die Station Wuppertal bei Kapstadt.’ (Foto: Molly Wilson.)
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4. Johann Gottlieb Leopold, grootvader van die digter en stigter van die sendingstasie Wupperthal in
die Sederberge. Later spel hy die familienaam Leipoldt. (Wupperthal.)

5. Die stamvader se graf op Wupperthal. (Foto: Sheila Wallis.)
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6. Die in 1997 gerestoureerde Leipoldt-huis, die eerste woning van die sendelinge op Wupperthal.
(Foto: Sheila Wallis.)

7. Die kerk met sy Kaaps-Hollandse gewel wat grootvader Leipoldt op Wupperthal laat bou het. (Foto:
Sheila Wallis.)
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8. Wupperthal. (Foto: Clanwilliam-Museum.)

9. Eerwaarde Louis Esselen, grootvader van die digter aan moederskant, saam met Ferdi, sy seun
Ewald se oudste kind.
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10. Christian Friedrich Leipoldt, vader van die digter.
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11. Anna Meta Christina Esselen, moeder van die digter.
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12. Die Toba-meer in Soematra, Indonesië, soos dit vandag daar uitsien. Rondom dié meer woon
vandag nog die Batak-stam onder wie Christian Friedrich Leipoldt van 1869 tot 1879 as sendeling
gewerk het. Sy sendingstasie Prau Sorat was nie ver van die meer nie. (Impact.)

13. Die tipiese huise van die Batak-stam op 'n eiland in die middel van die Toba-meer. Voor die huise
is 'n vergaderplek van die voorvaders. (Impact.)
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14. Graf van Charles William Leipoldt (5.5.1879-15.5.1879), die digter se jonggestorwe broertjie, in
Soematra. Die bewoording op die grafsteen is 1 Korintiërs 15: 42-43 in die Bataks-Angkola-dialek,
'n skrifgedeelte wat vader Leipoldt self vertaal het.

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

*10

15. Rynse sendingpastorie op Worcester, geboortehuis van die digter. (Foto: Mark Kannemeyer.)

16. Die pastorie op Clanwilliam, waar Leipoldt van vierjarige ouderdom sy kinderjare deurgebring
het. (Clanwilliam-Museum.)
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17. Die ou Clanwilliam van Leipoldt se jeug. (Clanwilliam-Museum.)

18. Die Anglikaanse kerkie op Clanwilliam, in 1866 voltooi. As kind was Leipoldt bevriend met
eerwaarde Robert Sheard, die rektor. Van ‘Oubaas’ Roberts, wat 'n tyd lank waarnemende Engelse
predikant op Clanwilliam was, het hy kundige advies oor versifikasie en prosodie ontvang. (Foto:
Sheila Wallis.)
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19. Die ou Ned. Geref. kerk op Clanwilliam, soos dit vandag daar uitsien. Leipoldt se vader was van
1884 tot 1910 leraar in dié kerk. (Foto: Sheila Wallis.)
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20. Leipoldt as kind, ongeveer tien jaar oud, saam met sy ouer broer Johnny (regs).
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21. Vir 'n kortverhaalwedstryd in The Boy's Own Paper ontvang Leipoldt op elfjarige ouderdom 'n
geldprys en 'n sertifikaat waarvan 'n brokstuk behoue gebly het.

22. F.W. Junghuhn wie se boek Lichten schaduwbeelden 'n belangrike invloed op die jong Leipoldt
uitgeoefen het. (J.S. Gericke-Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch.)
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23. 'n Gravure uit Johan Herman Francken se handleiding oor die chirurgie, 'n boek wat Leipoldt in
sy ‘Jeugherinneringe’ foutiewelik aan Franck toeskryf. Waarskynlik is dit dié gravure (figuur 5) wat
by die jong Leipoldt 'n angsaanval ontlok het. (Foto: Antonie M. Luyendijk-Elshout.)
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24. Nog 'n gravure uit Francken se handleiding. Soos die eerste is dit 'n afbeelding van 'n pasiënt wat
vir 'n blaasoperasie gereed gemaak word. Waarskynlik was dit die eerste keer dat die jong Leipoldt
'n afbeelding van 'n naakte man, met die geslagsdele ontbloot, gesien het.
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II
In Junie 1884 vestig Christian Leipoldt hom met sy vrou en drie kinders op
Clanwilliam en neem hulle hul intrek in die pastorie in Parkstraat. Op 28 Junie 1884
word hy bevestig as predikant van die Ned. Geref. gemeente. Op 14 Maart 1888
word op Clanwilliam nog 'n tweede dogter, Catharina (Katie) Wilhelmina, vir hulle
gebore. In die gesin was Issa dus agt en Johnny vier jaar ouer as Christie, terwyl
Katie agt jaar jonger as hy was.
Die gemeente Clanwilliam het in 1884 nog die uitgestrekte gebied van die
Bo-Olifantsrivier tot in die Sandveld omvat, met die gevolg dat Christian dikwels in
die loop van die week op huisbesoek en vir dienste in die distrik weg was. Daarby
moes hy dikwels as konsulent na Nieuwoudtville en Vanrhynsdorp. In 1905 is die
Sandveldgedeelte afgestig tot 'n nuwe gemeente wat die naam Leipoldtville ter ere
van hom gekry het. Hy het 'n derde afstigting na die suide toe bepleit, maar dit het
eers in 1916 'n werklikheid geword met die totstandkoming van die gemeente
Citrusdal.
Ds. Leipoldt was bekend vir sy deeglikheid en buitengewone werkkrag. Met sy
sagte, innemende geaardheid was hy besonder gewild op Clanwilliam en die
gemeentelede het na hom opgesien as 'n soort heilige.54 Op die kansel was hy geklee
in 'n preekrok, soos die bruin mense dit genoem het, terwyl hy op huisbesoek dikwels
suurklontjies - die ‘Cape sweets’ van destyds - saamgeneem het om aan die kinders
uit te deel. Omdat hy 'n besonder sagte vel gehad het en nie 'n baard kon laat groei
nie, het hy as die ‘meisie-predikant’ bekend gestaan!55 In die roman Galgsalmander
modelleer sy skrywer-seun later die karakter van ds. De Smee duidelik op hom. Ds.
De Smee, so skryf Chris Leipoldt, ‘was 'n goedhartige, natuurlik beskaafde man van
middelbare leeftyd, wat in Nederland sy opleiding geniet het, maar wat van geboorte
Afrikaner was. 'n Christen in die ware sin van die woord, was hy lankmoedig in sy
oordeel oor sy medemense, taktvol, mensliewend en, ofskoon van nature sedig
gestemd tot bykans 'n strenge swygsaamheid, wat 'n vreemdeling die indruk sou
gegee het dat hy terughoudend en sku was, bedeel met die gawe om die verspotheid
van iets dadelik raak te sien.’56 Die jong Christie, tóé so agt of nege jaar oud, was
geamuseer om te hoor hoe sy vader tydens 'n preek telkens 'n kwaaddoenerige kind
regstreeks kon aanspreek: ‘En zullen wij gelijk de Filistijnen met een stem roepen jongeling wat doet gij onder de bank?’57 In 'n passasie in Galgsalmander maak ds.
De Smee ook in sy ‘hoogs vereenvoudigde Hollands’58 van hierdie tipe ‘uitdraaiings’
gebruik: ‘Liewe kin-
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dertjies,...ons bepaal ons aandag vanmiddag by die gelykenis van die saaier wat
uitging om te saai. Sy saailand was net soos ons saailande hiernee, kindlief, moenie
jou neusie op jou mou afveeg nie; daarvoor is immers je sakdoek bestemd - soos ons
saailande hier. Jullie weet tog dat daar verskillende soorte grond in 'n saailand is:
steenagtige grond, suur grond, vet grond, sanderige grond. En jullie het wel seker
opgemerk - steek die albasters in je sak, Gerrie, daar is 'n tyd vir speel en 'n tyd vir
toeluister, en je is nou hier om toe te luister - wel seker opgemerk dat die gesaaide
land nie orals en telkens ewe veel oplewer van wat daarop gesaai word nie.
Boerekinders soos jullie is, verstaan tog iets van die boerdery, en jullie weet - moet
ek nou weer knor oor Katryntjie? Die aia kan tog sorg dat sy nie telkens die
stigtelikheid stoor nie - jullie weet dat, as die saad op steenagtige grond te lande kom,
waar daar maar min grond is, dit geen diepte vind waarin dit kan gedy nie.’59
In die ses en twintig jaar as leraar het Christian hom veral vir die onderwys beywer
en selfs in die dorpsraad gedien. Tydens sy dienstyd was daar spanning onder 'n deel
van die gemeente oor die klompie bruin mense wat tot die moederkerk behoort het,
maar hy het hulle lidmaatskap bly handhaaf. Tydens die Anglo-Boereoorlog het hy
probeer om nie kant te kies nie, al het die militêre owerheid hom van simpatie met
die Boere verdink. In werklikheid was dit eerder by hom 'n gevoel van
verontwaardiging en verset teen die behandeling van die Kaapse rebelle as werklike
simpatie met die Boere. Wanneer sy digter-seun in 'n artikel van 14 Mei 1902 in The
Manchester Guardian skryf oor 'n Ned. Geref. predikant wat in 'n persoonlike brief
skryf ‘how he is absolutely debarred from visiting any of his congregation’, kan ons
met sekerheid aanvaar dat Leipoldt hier na sy vader verwys. In 'n brief van 15 Maart
1902 aan sy seun, wat in daardie stadium in Londen gewoon het en sy vader se brief
in Engelse vertaling weergee, skryf Christian Leipoldt oor die toestande waarin hulle
leef en gee hy 'n aanduiding van die streng sensuur wat met die toepassing van
krygswet gepaard gegaan het:
In addition to our present woes, there have been very heavy rains.
Fortunately they have not been so bad as in other districts. In Swellendam
and Riversdale the floods destroyed the houses, and some 50 people were
drowned. Many families are quite homeless. I can give you no details
without running the risk that the letter may be stopped and destroyed. You
may take it, however, that matters are not
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getting any better, and that the end seems as far off as ever. God grant that
there may be peace, but when I see the people and hear how they express
themselves I cannot but be doubtful about the future.
Op 30 Maart laat Christian sy seun weet dat hy saam met Chris se moeder en suster
deur die militêre owerheid gelas is ‘to leave the district as soon as convenient for
Stellenbosch’ en dat hulle tot verdere kennisgewing nie op Clanwilliam toegelaat
sal word nie.
Chris Leipoldt voeg hierby:
This gentleman has been a clergyman resident in that district for almost
the last twenty years, and has never taken the slightest part in politics, not
even attending election meetings. He is an old man, by no means in the
best of health, and has been entirely dependent on his salary. Under the
existing circumstances he has no means of livelihood, and will have to
incur expense and debt in residing at Stellenbosch or Capetown.
Ná sy vertrek skryf Christian uit Kaapstad 'n herderlike brief aan sy mense.
Daarin sê hy:
Wat de zeer moeilijke tijden in welke wij leven aangaat, waaronder wij
gebukt gaan en menigeen zwaar te lijden heeft, en met zorg en
bekommernis in de donkere toekomst ziet, houdt in gedachtenis dat onze
God en Heiland leeft, en dezelfde eeuwige en almagtige Heere is, dat Hij
getrouw is in de vervulling Zijner beloften als ook Zijner dreigingen.
Zonder Zijnen wil kan geen haar van 't hoofd der Zijnen vallen, en
dengenen die Hem liefhebben moeten alle dingen medewerken ten goede.
In Augustus 1902 kon die gemeente hom weer op Clanwilliam verwelkom.60
'n Brief wat Christian op 30 September 1889 aan 'n klaarblyklik baie ernstig siek
gemeentelid skryf, gee 'n aanduiding van die nougesette wyse waarop hy as predikant
opgetree het. In 'n baie netjiese handskrif skryf hy dit spyt hom om te hoor dat dit
slegter gaan met sy vriend se gesondheid. Saam met die brief, so skryf hy, stuur hy
‘2 pakjes medicijn’. Hy hoop en
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vertrou ‘dat de Heere de krankheid nog keeren zal en u tot vreugde en zegen voor
de uwen en uwe gemeente sparen zal. Hij is de Heiland en geneesmeester, die ook
nog ziekten kan genezen, die geen dokter genezen kan. Hij heeft ook nu nog
uitkomsten tegen den dood indien Hij wil, en wij Hem daarom bidden. Leg dus uw
vertrouwen in deze zaak geheel en al op den Heere, en zoek vooral te verstaan
hoedanig Zijn wil met u en de uwen is. Denkt u echter ook daaraan dat de Heere het
anders met u besloten hebben kan? Dat het misschien Zijn wil kan zijn u weg te
nemen? Een christen mag niet zeggen: “Het kan niet!” of “het mag niet!” Hij moet
te allen tijden bereid en klaar zijn om voor zijnen God te verschijnen. Indien nu de
Heere u zal willen afroepen of wegnemen, zijt gij bereid? Hebt gij in Jezus Christus
vergeving uwer zonden gezocht en gevonden? Is Hij alleen uwe gerechtigheid of
bouwt gij nog op iets anders? Och, indien deze zaak nog niet in orde is, doe toch
alles tot gij vrede in uwen Heer gevonden hebt. Ga het dan hoe het wil - of ten leve
of ten sterven, gij zijt veilig en gelukkig. Misschien dat de blijdschap in den Heere
dan ook uwe genezing laat wassen.’61
Met sy werk aan die onderwys op Clanwilliam is Christian Leipoldt getrou deur sy
vrou bygestaan. Sy het baie gedoen om konserte te reël, Christelike verenigings te
organiseer en die kerk te vergroot. Sy het ook 'n groot aandeel aan die opvoeding
van die kinders in die gemeente gehad en 'n skool vir die gekleurde kinders begin.
G.T. Amphlett vertel byvoorbeeld hoe hy in 1896 saam met 'n geselskap van die
Bergklub baie vriendelik deur ds. Leipoldt en sy gesin op Clanwilliam ontvang is en
hoe beïndruk hulle was deur die sendingskool van die Ned. Geref. kerk, wat onder
die beheer van mev. Leipoldt gestaan het. ‘The singing drill, handwriting &c., of the
children,’ skryf Amphlett, ‘were most creditable, and it was evident from the excellent
order maintained and the interest displayed by the youngsters in their work, that they
had in Mrs Leipoldt a lady peculiarly fitted for that particular post. The school was
indeed made so attractive, that although several of the little ones were clearly unwell,
they could not be induced to remain at home. There were over a hundred coloured
children, to whom the English and Dutch languages appeared equally familiar. It is
evident that the work being done there is worthy of the highest encouragement, and
compared with other state-aided schools, it seems a pity that the Departmental
regulations preclude a grant of more than £25 per annum in this particular case.’62
Sy het 'n sterk em-
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patie met die bruin bevolking van Clanwilliam gehad en as 'n militante negrofilis
bekend gestaan, iets wat haar, veral deur haar dikwels taktlose optrede in 'n blanke
gemeenskap waar bruin mense oor die algemeen goed en regverdig behandel is, nie
baie gelief gemaak het nie. Christina wou die bruin mense tot op 'n pedestal verhef
waartoe die blanke gemeenskap nog nie ryp was nie en het tydens die
Anglo-Boereoorlog die Boere van die noordelike republieke verwyt dat hulle nie hul
verpligtinge teenoor hul inheemse onderdane nakom nie. Wat Chris Leipoldt later
in Stormwrack oor dié aspek van die Ned. Geref. predikant se vrou skryf, is in groot
mate waar van sy eie moeder. ‘Mrs Uhlmann, like her husband,’ skryf hy, ‘had been
brought up in a missionary atmosphere, where the natural, humane reaction against
the gross injustice of that orthodox prejudice had been intensified by both ethical
and sentimental considerations. In her reaction against the orthodoxy of her
community, she allowed these considerations to have more weight with her than
would have been the case were her sympathies deflected towards the poor of her
own race who stood in want of her help. For her the political situation was not so
much a question of preserving the integrity of the country as a part of the Empire as
of forcing the northern Republic to recognise its obligations towards its native
subjects.’63
Met haar regop, trotse gestalte, altyd in swart geklee, was Christina Leipoldt 'n
baie mooi en intelligente vrou. Sy het egter bekend gestaan as 'n kwaai mens wat
soms baie onhoflik kon optree. Daar was tye dat sy en haar man baie gelukkig saam
was. In sulke tye sou 'n mens kwalik kon dink dat twee mense beter met mekaar kon
saamleef. Dan het Christina ook nie geduld dat daar iets ongunstigs oor haar man
gesê word nie.
Maar tog was die huislike lewe in die pastorie nie sonder ernstige probleme nie.
Christina se siekte het nie alleen haar liggaam aangetas en pyn veroorsaak nie, maar
ook haar gees. By tye kon sy baie opvlieënd wees, met haar man en kinders in rusies
betrokke raak en Christian - op wie sy vreeslik jaloers was - van allerlei dinge verwyt.
Dan was dit met haar eenvoudig nie uit te hou nie. Op 'n keer het sy hom beskuldig
dat hy met sommige van die meisie-katkisante flankeer en selfs 'n klag teen hom by
die kerkraad ingedien. Die kerkraad moes in die huweliksonmin ingryp, maar het
ds. Leipoldt van alle blaam onthef.64 By meer as een geleentheid was haar woede en
gekyf so erg dat sy op 'n Sondagmôre voor die kerkdiens sy manel, swart broek,
hemp en bef deur die venster gegooi het sodat hy in die tuin moes gaan aantrek.65
Dikwels het sy hom voor sy
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kerkraadslede verneder en verkleineer. Op 'n keer, toe hy met 'n ouderling ná kerk
by die pastorie aankom, het sy gesê: ‘Dis nou 'n mooi Christen. Hy gebruik kastig
Nagmaal, maar hy het nie eens sy vrou gegroet toe hy vanoggend hier weg is nie.
So 'n Fariseër!’66 Soms, wanneer 'n ouderling of 'n diaken hom by die huis kom
besoek, het sy eenvoudig gesê: ‘Ek groet nie sulke vals mense nie!’ Dan het sy weer
jammer gevoel dat sy mense seergemaak het en dit probeer vergoed.67
Christina Leipoldt was dus 'n vrou met uiterstes van liefde en haat, in so 'n mate
dat 'n mens aanduidings van 'n manies-depressiewe psigose in haar optrede kry.
Wanneer sy in 'n goeie bui was, het dit wonderlik gegaan. Wanneer sy egter in een
van haar rasende toestande was, het sy die lewe vir haar man ondraaglik gemaak.
Dan het hy eenvoudig van die tafel opgestaan, sy stoel ingestoot en vertrek. Ander
kere weer, wanneer sy beledigende en vernederende dinge teenoor hom kwytgeraak
het, is hulle na die studeerkamer, waar sy hom tot twee-uur in die oggend of later
besig gehou het.68
Dit spreek vanself dat hierdie toedrag van sake sy invloed op almal in die huis
moet gehad het. Christina het haar huis streng georganiseer, maar kon as gevolg van
haar veelvuldige eise nie mense lank in haar diens hou nie. Frieda Nel, wat as Frieda
Budler in die huis langsaan die pastorie grootgeword het, kon in later jare vertel dat
'n jong bruin seun met die naam Aderjan op 'n keer by die Leipoldts gewerk het. Dié
is só deur Christina geslaan dat hy meer as een keer weggehardloop het, maar dan
gaan haal sy hom weer.69 Veral op die kinders het die huislike omstandighede
neerdrukkend ingewerk. Op 'n keer was hul moeder se woede-aanval so erg dat hulle
verplig was om hul vader drie dae lank weg te steek. 'n Ander keer het Christie en
sy vader op die solder vir haar gaan wegkruip. Hulle kon aan allerlei voortekens sien
dat haar bui weer aan die kom was, byvoorbeeld as sy ds. Leipoldt daarvan beskuldig
het dat hy nie die messe en vurke in die huis tel nie! Dan het van die kinders vir
mekaar gesê: ‘Die donderweer steek weer op!’70 Hulle is feitlik soos perde op stal in
die huis gehou, omdat Christina met haar adellike herkoms gemeen het die
dorpskinders is te minderwaardig en eenvoudig om met haar kinders te meng. Dikwels
het hulle tog saans deur die vensters geglip om by die Budlergesin langsaan te gaan
speel. Wanneer Christina dit agterkom, is hulle teruggeroep en vreeslik met 'n
kweperlat geslaan. Aan Christie het sy op 'n keer tydens so 'n strafsessie gesê: ‘Jou
ellendeling, van jou sal niks word nie.’ In later jare kon Chris Leipoldt op sy besoeke
aan Clanwilliam vir Lily Louw die plekke in die pastorie uitwys waar hy vreeslik
geslaan is.71
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Aan Markus Viljoen, redakteur van Die Huisgenoot, het hy gesê sy moeder was 'n
‘helleveeg’. Teenoor sy vriendin Helen Burton het hy opgemerk: ‘It is a terrible thing
to say but I hated my mother.’72 By geleentheid het hy gesê: ‘Ons gesin was nie
gelukkig nie, want my ma was mos mal!’73 En as gevolg van die waansin in sy familie
het hy gevrees dat sy kinders by geboorte ook met die erflas aangetas sou wees. In
groot mate is Christina se optrede teenoor haar kinders, in die besonder teenoor
Christie, die model vir die onmenslikheid en ongevoeligheid wat Cornelis Gram
aanvanklik teenoor sy seun Pieter in Die donker huis, Leipoldt se roman van 1931,
openbaar. ‘Vir sy kinders’, so skryf Leipoldt oor Cornelis Gram, ‘was hy nooit, in
die regte sin van die woord, 'n vriend gewees nie. Hulle het van jongs af aan na hom
opgekyk as tot iemand wat oor hulle gestel is om hulle van kwaaddoen af te skrik
en hulle deur preek, voorbeeld en straf op die regte pad te hou. Onnatuurlik en
onmenslik soos die verhouding was, het Cornelis dit nooit in sy ware perspektief
raakgesien nie, wat te wyte was aan sy ingeprente regverdigheid, wat hom nie
toegelaat het om sy eie gebreke onder 'n vergrootglas te bring nie.’74
Waarskynlik het Christina Leipoldt nie die instelling, geestesgesteldheid en gawes
gehad wat vir die huwelik en moederskap nodig was nie. Sy was bekend as iemand
met weinig geduld en verdraagsaamheid en sy het haar man se sagsinnigheid as
swakheid gesien. Tog was sy in staat tot 'n sterk gevoel van medemenslikheid wanneer
sy werklik van iemand gehou het. Hiervan kon Ka (Catharina) Bergh jare later
getuig.75 Ka Bergh, in 1865 gebore en dus vyftien jaar ouer as Christie Leipoldt, was
met ds. Leipoldt se koms na Clanwilliam een van sy katkisante. Christina Leipoldt,
Sondae altyd agter in die kerk op haar bank, was beïndruk deur die mooi meisie wat
so ‘kwikstert’ na haar plek loop en het dadelik van haar gehou. Aan Ka, in daardie
stadium saam met haar ouers op die plaas Frisdaalden anderkant die Pakhuispas, het
sy gesê: ‘I've no big daughter. Come and live with me.’ Die gedagte was dat sy as
'n soort ‘cultural finishing off’76 in die pastorie sou bly.
So het dit gekom dat Ka by die Leipoldts gaan inwoon het, aanvanklik vir ses
maande, later weer vir periodes van drie maande en langer. Baie gou het sy volkome
deel van die gesin geword. Ka het volgens haar eie getuienis van Christina meer
liefde en vriendskap ontvang as van enige iemand anders, al is sy soms ook sterk
aangespreek. Hoewel sy dikwels, wanneer Christina met haar siekte in die bed was,
die vloere moes skrop en die kos moes kook en haar ouers bekommerd was dat daar
'n ‘vloervel’
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van haar in die pastorie gemaak word, het hulle goed met mekaar oor die weg gekom.
Christina het 'n baie sagte gevoel vir die jong meisie gehad en het aan haar gesê dat
sy altyd so 'n jong vriendin wou hê om lief te hê en te help. Wanneer haar man, soos
dikwels gebeur het, op huisbesoek in die distrik weg was, het Ka saam met haar in
die dubbelbed geslaap. ‘I always wanted a Katarina’, het sy dan gesê. Baie mense
het hulle oor die goeie verhouding tussen Christina en Ka verwonder. Mev. Esselen,
Christina se moeder, het byvoorbeeld by geleentheid vir Ka gevra: ‘Maar hoe kom
julle klaar? Dit sal nie hou nie. Van jou kant dalk wel, maar nie van my dogter se
kant nie. Sy kon met haar vader nie klaarkom nie - ook nie met my, met haar susters
en haar man nie. Sy sal ook nie op die duur met jou klaarkom nie.’77
Ten spyte van hierdie bedenkinge het hulle goeie vriendskap voortgeduur, al het
Christina later met te veel dinge fout gevind en het sy nie nagelaat om haar adellike
afkoms soms te laat geld nie. Wanneer Ka haar rug gemasseer en ingevryf het, kon
sy byvoorbeeld sê dat Ka se hande te grof was vir die fyn vel van 'n barones! Tydens
haar laaste siekte het Ka en haar suster Jenny vir Christina tot die einde toe bygestaan.
Christina het aan 'n verskeidenheid siektes gely. Dit is bekend dat sy 'n diabeet was,
met 'n temperament wat haar by tye heeltemal paranoïes laat optree het. Toe sy op
23 November 1903 op die vroeë ouderdom van vyf en vyftig jaar sterf, is die oorsaak
van die dood aangegee as beri-beri, 'n siekte wat degeneratiewe afwykings in die
senustelsel veroorsaak, die bloedsomloop versteur en tot hartkloppings en benoudheid
lei.78 Aan die einde het sy pynlike karbonkels tussen die skouerblaaie gehad wat later
oor die hele liggaam versprei het.
Hoewel die lewe saam met haar nie maanskyn en rose was nie, het Christian
Leipoldt by die dood van ‘mijner dierbare echtgenoote’79 'n roerende brief aan sy
gemeente geskryf om vir die blyke van deelneming te bedank, selfs al was Christina
volgens 'n mededeling van Jenny Bergh80 nie bemind onder die mense nie en was
niemand uit die gemeente, behalwe twee bruin vroue, bereid om met haar versorging
te help nie. ‘Haar ziekte’, skryf Christian, ‘was zeer smartelijk, eene loutering in de
smeltkroes onzes Heeren en een afbreken haars aardschen tabernakels. Maar mijn,
en ik vertrouw ook haar eenige hoop en vertrouwen voor sterven en eeuwigheid, is
slechts de genade van onzen Heere Jezus Christus, onzen grooten en barmhartigen
Hoogepriester, dat Hij haar met Zijn bloed gewasschen en in genade aangenomen
heeft.’81
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Christian se verdriet is egter nie in dieselfde mate deur sy skrywer-seun gedeel nie.
Chris Leipoldt was in Londen met sy mediese studie besig toe sy moeder oorlede is.
In 'n byvoegsel82 tot 'n brief wat hy op 19 Oktober 1949 vir M.P.O. Burgers skryf,
sê Leipoldt se medestudent Val St. John dat sy vriend van tyd tot tyd met
toegeneentheid oor sy vader gepraat het. ‘But this’, gaan hy voort, ‘reminds me of
an incident which at the time left me speechless. We had been sitting before the fire
in my rooms for some time, L puffing away at his corn cob, when he suddenly seemed
to remember something, drew a folded paper out of his waistcoat pocket and tossed
it over to me with something of a grunt and a chuckle. It was a cable from S.A.
announcing the death of his mother. In response to my shocked and questioning look
he explained that it left him quite cold, she had always hated him, from the day of
his birth.’ Aan Dorothy O'Connor het Leipoldt kort voor sy dood gesê sy moeder
was ‘a very harsh woman. I dropped out of her belly on the floor and that's how she
regarded me for the rest of her life. My father was a gentle man.’83
Ook die ander kinders was ongeveer dieselfde mening toegedaan. Christian Leipoldt
was na 'n beroerte in 1910 verplig om sy emeritaat te aanvaar, maar was nogtans
sterk genoeg om, vergesel van sy dogter Katy, 'n reis na Europa te onderneem
waartydens hy sy seun Chris in Londen die laaste keer gesien het. Die laaste maande
van sy lewe het hy op Hopefield by sy dogter Issa en haar man, Robert Pattison,
ingewoon. Daar is hy op 11 November 1911 oorlede. By sy dood is hy op Hopefield
begrawe, maar met die gedagte dat die lyk na Clanwilliam geneem en herbegrawe
sou word. Issa, volgens alle getuienis net soos haar ma 'n moeilike entjie mens, wou
nie toelaat dat haar vader langs haar moeder begrawe word nie en het verkies dat hy
elders in die kerkhof, so ver as moontlik van haar af, moes rus. Uiteindelik is hy tog
langsaan haar begrawe, maar sonder enige aanduiding op die graf. Die gedenknaald
wat die gemeente in 1926 langs die ou kerk op Clanwilliam ter ere van hom laat
oprig het, dui nie die plek aan waar sy stoflike oorskot weggelê is nie.84
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III
Met die gesin se verhuising na Clanwilliam was Christie Leipoldt 'n klein seuntjie,
nog nie vier jaar oud nie. Saam met hom was die twaalfjarige Issa, wat van kleins af
eksentriek was, eienaardige gewoontes gehad het en nog voor Christina Leipoldt se
dood getroud is met Robert Pattison, wat later Engelse predikant geword het. Hulle
het later in Pretoria gewoon. Sy is op 27 Maart 1932 oorlede. Katy, die jongste suster,
wat in 1888 gebore is, was as baba baie swak en die ouers het nie gemeen sy sal
oorleef nie. As kind was sy, soos haar ouer suster, ook eienaardig, van vroeg af 'n
indiwidualis. By geleentheid is sy as straf deur haar moeder opgesluit. Toe Christina
later vra of sy al soet is, was die antwoord: ‘Nee, nog nie!’ Sy het haar ma verwyt
omdat sy nie 'n seun is nie en soms Christie se broeke en baadjies aangetrek. Toe sy
groter word, was dit duidelik dat sy haar vader se musiektalent geërf het. Later was
sy uitgesproke ateïsties. Sy was 'n mooi jong meisie, maar kon eintlik deur die
invloede van haar familie nie heeltemal tot haar reg kom nie. Mense wat haar geken
het, meen sy het goed gehandel deur geselskapsdame van 'n welgestelde vrou te
word, saam met haar op 'n wêreldreis te gaan en haar uiteindelik as onderwyseres in
Australië te vestig, waar sy op 2 Augustus 1964 oorlede is. Sy was ongetroud.
Van die hele gesin was die agtjarige Johnny met hul aankoms op Clanwilliam die
normaalste. Hy was 'n bedaarde kind wat sy eie koers gekies het en duidelik wis
waarheen hy op pad was. In die ou Zuid-Afrikaansche Republiek het hy hom by die
artillerie aangesluit. Tydens die Anglo-Boereoorlog is hy by Colenso gewond en na
Ceylon verban. Ná die oorlog het hy hom as landmeter bekwaam en is hy deur
kollegas as 'n voortreflike wiskundige, kunstenaar en geoloog bestempel. In 1911
het hy hom by die Unie-verdedigingsmag aangesluit en in 1915 was hy saam met
generaal Louis Botha in Duitswes. Op dit alles sinspeel Chris Leipoldt in Stormwrack
as hy besonderhede oor ds. Uhlmann se oudste seun verstrek: ‘Educated at home,
partly, when the whim to teach took her, by his mother, and, almost as intermittently,
by his father, whose parochial affairs often took him away from home for a week or
more, the pastor's elder son had that year obtained the parental permission to seek
work in the Transvaal where his uncle [Ewald Esselen - JCK] was said to have some
influence in government circles. Apparently work had speedily been found for him,
and he wrote glowing letters home, abounding in expressions of admira-
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tion for the way people lived on the Rand, and intimating his intention of joining the
State Artillery and becoming a professional soldier.’85 Omdat hy lief was vir die
eensaamheid en verlate plekke, het hy ná die Eerste Wêreldoorlog as landmeter en
geoloog verkies om op verafgeleë gebiede, soos die Noordwes-Kaap, te werk. In
twee hoofstukke in Something rich and strange vertel Lawrence Green hoe Johnny
met 'n fyn stukkie speurwerk 'n belangrike aandeel daaraan gehad het om die
Seitz-diamante op te diep en hoe hy op die spoor van die Lobengula-miljoene in
Angola gekom het. Hy het heelwat op die gebied van die geologie gepubliseer en
ook 'n amptelike geskiedenis van die Duitswes-veldtog geskryf. Kolonel R.
Meinertzhagen, wat deel gehad het aan die veldtog in Duits-Oos-Afrika, skryf met
waardering oor hom. ‘Leipoldt’, sê hy, ‘is a curious character. He has the brain of a
scholar and the academic application of a philosopher...He would make an ideal
secret service agent or unraveller of some secret cipher.’86 Johnny is op 1 Maart 1945
oorlede. Twee kinders - 'n seun en 'n dogter - is uit sy huwelik gebore.
Van die Leipoldt-kinders het Ka Bergh se voorkeur egter - in teenstelling tot vader
Leipoldt, wat 'n groter toegeneentheid tot Johnny gehad het - uitgegaan na Christie.
Op hoë ouderdom kon sy nog onthou hoe lieftallig hy kon wees en hoe hy, met sy
kort beentjies, probeer opklim het na waar sy sit en werk om haar te omhels en te
soen.87 Hy het haar dan ook sy ‘groot suster’ genoem en sy hom ‘my klein sustertjie’,
'n aanspreking wat hom groot plesier verskaf het.88 Met die geboorte van Katy was
Christie baie hartseer en het hy aan sy ma gesê dat hy nou nie meer Ka se ‘klein
sustertjie’ sal kan wees nie. Klaarblyklik het Ka, wat nooit getroud is nie, haar aan
die klein Christie geheg en al haar verplaaste moederliefde op hom uitgestort. In
groot mate is Chris Leipoldt se karakter mej. Smith in Die donker huis wat by die
Gram-gesin inwoon en baie vertederend teenoor die seun Pieter en die dogter Katrien
optree, op Ka Bergh gemodelleer. Op ‘slot van rekening’, skryf Leipoldt in dié roman,
‘was mej. Smith een van die vroumense wat deur die natuur bestem is om 'n moeder
en kindervriend te wees. Omstandighede het haar genoodsaak om haar lewe in 'n
ander groef te laat loop as dié waarin dit moes geloop het, en sy het haar moederliefde
op 'n vikarieuse manier uitgestort op die twee oudjies wat gedeeltelik aan haar sorg
toevertrou was.’89
As kind - en ook toe hy volwasse was! - het Christie 'n ‘ruig verbeelding’90 gehad,
om sy eie woorde van later te gebruik. Toe hy nog baie klein was, het hy op 'n dag
vir een van die kerkraadslede wat by die pastorie

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

58
aangekom het, die spoortjies gaan wys waar hy geloop het toe hy nog 'n engeltjie
was. Hoewel hy later sou sê dat hy oor geen musiekaanleg beskik nie en sy ma se
musieklesse vir hom iets vreesliks was, het hy tog soms voor die klavier gaan sit en
sy eie denkbeeldige woorde en wysies bedink. Van kleins af was hy lief om te sien
hoe plante groei en diere grootword. Op die grondvloer van hulle skool- en speelkamer
in die pastorie het hy selfs gespit en graan gesaai, tot wrewel van sy moeder, wat aan
hom verduidelik het dat die huis aan die kerkraad behoort en dat hulle met sy
tuinmakery in hulle huis ontevrede sal wees. Toe daar weer 'n kerkraadslid opdaag,
het hy die deur op werwel gesit sodat niemand kon binnekom nie.91 Hy het baie tyd
bestee om op hulle erf plante en klein diertjies te soek, soos bessies, wortels, geitjies,
skerpioene en spinnekoppe. Wanneer hy en Louis Budler, die bure se seun, saam op
jag was na skerpioene en slange, was mev. Budler ongerus. Sy het aan hom gesê:
‘Maar Christie, wat maak ek as 'n skerpioen of 'n slang vir Louis doodbyt?’ ‘Maar
tannie’, was sy antwoord, ‘dan kom bly ék by jou!’92 Toe een van sy baie hansdiere,
veral een van die marmotjies, dood is, het hy en Kareltjie,93 die seun van die
Anglikaanse leraar eerwaarde Robert Sheard, ‘hom plegtig en met gepaste lykredes
onder die groot shaddock-boom begrawe, waar in die loop van tyd 'n klein kerkhoffie
ontstaan het, behoorlik met grafsteentjies voorsien’.94
Naas sy belangstelling in die natuur wou Christie van vroeg af skryf. In 'n verfdoos
wat hy op sy sewende verjaardag van sy vader present gekry het, was hy net 'n tyd
lank, bloot om die nuwigheid, geïnteresseerd, maar hy het vroeg al besef dat hy geen
skilder sou word nie en dat handewerk nie vir hom bedoel is nie. Volgens Ka Bergh
het hy, toe hy nog baie klein was, aan haar gesê dat hy eendag sy geld wil verdien
deur mense te dokter, maar dat hy ook graag sou wou skryf. Die Esselens, so het hy
opgemerk toe hy al 'n bietjie groter was, kon nog nooit te lank dieselfde ding doen
nie; die Esselen-bloed in hom maak dit noodsaaklik om 'n tweede beroep te hê.95
Daarom wou hy naas dokter 'n ‘snelskrywer’ word. Sy moeder het dan ook van kleins
af vir hom baie foliopapier gekoop om op te krabbel. Toe vader Leipoldt - met sy
klein salaris altyd in die skuld en bedag op besparing - teenoor haar kla oor die
verkwisting van die papier, het sy gesê: ‘Nee, hy is besig om te leer. Elke vel papier
wat hy gebruik, bring hom nader aan sy doelwit.’96 Ten spyte van alle besware teen
Christina getuig hierdie voorval van die uitstekende pedagogiese insig waaroor sy
beskik het.
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Tuis het die Leipoldt-kinders almal naas Afrikaans en Engels ook Duits gehoor,
terwyl die ouers, wanneer hulle wou hê die kleintjies moes nie weet waaroor hulle
praat nie, ook dikwels Maleis of Bataks met mekaar gepraat het, iets waarvan die
jong Christie met sy gevoelige oor vir tale gou enkele woorde kon volg. Vir kinders
wat só poliglotties grootword, is 'n enkele moedertaal nie 'n uitgemaakte saak nie.
In later jare kon Leipoldt die eis om moedertaalonderwys van iemand soos C.J.
Langenhoven97 glad nie begryp nie en het hy die leuse dat die ‘taal gans die volk is’
ten sterkste ontken. Wanneer Leipoldt sulke argumente gehoor het, so skryf hy in sy
‘Jeugherinneringe’, vra hy hom af ‘hoe op aarde ek dit sover gebring het om iets aan
te leer voordat ek regtig met waarheid kon sê wat my huistaal eintlik was.... Sover
ek my kan herinner, het ek die drie huistale Engels, Duits en Nederlands tesame
geleer (as dit geleer kan genoem word) en sekerlik het ek al drie met dieselfde
belangstelling en gemak gelees lank voordat ek iets in Afrikaans geskrywe ter hande
gekry het.’98
Op Clanwilliam was daar in Christie se jeugjare 'n goeie dorpskool wat onder
leiding van eerwaarde Sheard gestaan het. Die meeste van die leerlinge was
dagbesoekers, maar enkele plaaskinders was kosgangers en het by Sheard in die
pastorie in Hoofstraat geloseer. Leipoldt se moeder, wat 'n kompleks oor netheid en
onsedelikheid gehad het en van mening was dat haar kinders nie met dié van die dorp
behoort te meng nie, het egter besluit dat hulle tuis in die pastorie 'n beter opvoeding
en opleiding kon ontvang.99
Die gevolg was dat Christie, buiten enkele lesse wat hy later by dr. Daniel Hahn
in Kaapstad bygewoon het, nooit 'n enkele dag op die skoolbanke deurgebring het
nie. Hy het eintlik geen geleentheid gehad om met ander seuns van sy ouderdom
maats te maak nie en sy kontak met ander kinders was grotendeels beperk tot die
pastoriegrond. Langsaan hulle was die Budler-gesin met wie se seun Louis hy bevriend
was, terwyl hy ook die twee seuntjies van die sipier van die tronk en die volwasse
seun van die hoofkonstabel geken het. Aan die ander kant van die pastorie was die
huis van die Van Zyls waar Hennie van Zyl, later regter-president, grootgeword het.
‘Vir ons kinders’, skryf Leipoldt later, ‘was hy die model wat ons voor die oë gehou
is, en van die begin af het ons vooruitgesien na 'n briljante loopbaan vir hom. Dit sê
baie vir die seun se karakter dat daar geen enkele Clanwilliamiet is wat hom ooit sy
akademiese, politieke en juridiese sukses misgun het nie, en dat hy vandag nog die
populêrste persoonlikheid
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in daardie ou omgewing van hom is.’100 Met Hennie sou hy egter eers in sy volwasse
lewe bevriend raak. Sy enigste werklike jeugmaat, so sê hy in sy ‘Jeugherinneringe’,
was Kareltjie Sheard, die jongste seun van die eerwaarde; hulle het albei daarvan
gehou om versies op te sê wanneer hulle ook al 'n gehoor gemonster kon kry.101 In
hoë mate was hy egter 'n alleenkind, ook omdat hy nie sy ouer broer se slag gehad
het om vriende te maak nie en omdat hy as nukkerig, terughoudend en soms onbeskof
beskou is.102 Nêrens in sy ‘Jeugherinneringe’ maak hy melding van enige deelname
aan georganiseerde sport saam met sy jaargenote nie. Wat Peter Ackroyd van William
Blake sê, geld in groot mate vir Leipoldt. By Blake, so skryf Ackroyd, ‘there is never
any mention of shared sports such as football or skating, no games such as prisoner's
base or pitch-in-the-hole..., no pastimes such as kite-making or fishing. It is as if
nothing ordinary could touch him, and in his recollection of childhood he sees himself
already pursuing his own lonely course.’103 Ka Bergh onthou Christie dan ook
vertederend as ‘a very loveable, but solitary type of child, occupying most of his free
time with his writings and his poisons’.104
Hierdie onbeskoftheid en terughoudendheid, gaan Leipoldt in sy ‘Jeugherinneringe’
voort, was 'n soort verdedigingsmeganisme wat 'n kind in sulke omstandighede
aanneem, veral een soos hy wat basies introspektief aangelê is.105 Tog het hy kontak
gehad met enkele van die ouer bruin mense wat in die Kamp bokant die Sluis gewoon
het, meestal afstammelinge van slawe of vroeër self slawe. Een van hulle, 'n ‘skraal,
maer, imponerende gestalte,’106 wat hom aan 'n heks laat dink het, kon hom vertel
van die vroeë geskiedenis van Clanwilliam en van ‘oorlewerings omtrent Eenoog en
Voetoog en die diamant-gekroonde slang wat in die seekoegate onderkant die tuine
geboer het’.107 In die lokasie het outa Klaas in een van die biesieshutte gewoon, ‘a
small old native, grey-haired and grey-bearded’, soos Leipoldt hom in sy reeks artikels
‘Sketches in C-’108 beskryf. Outa Klaas het 'n groot reputasie as toordokter gehad.
‘In him’, sê Leipoldt, ‘is centred the knowledge of a whole pharmacopia; he knows
the value and effect of every plant and every drug that is to be found in C-. Whether
it is a love potion, a cure for snakebite, a draught to cure fever, or an embrocation
for some sprain - at all he is equally expert.’109 Op 'n baie vroeë leeftyd lei hierdie
outa Klaas die jong Christie in die geheime van plante en kruie in. Hy wys hom waar
om sekere plante in die veld te vind: die geneesmiddels vir slangbyt, die plante wat
liefdesdranke verskaf, die bolle wat 'n seer keel genees, die noorsdoring of melk-
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bos wat die pyn van die bobbejaanspinnekop verlig, die medisynebossie vir
maagontsteking. Outa Klaas het ook wildedagga gerook - nie die gevaarlike soort
met sy narkotiese, gewoontevormende nadele nie, maar die soort wat in tuine op die
dorp as 'n onkruid gegroei en wat Leipoldt altyd as onskadelik beskou het.110 Daarby
het outa Klaas oor 'n skat van idiome en segswyses en 'n myn vol geestigheid en
humor beskik. Sy verhale oor die dae van die slawe, toe geweldenaars in die geweste
rondgeloop het, was vol afgryslikhede wat 'n kind se hare laat rys het.
Naas outa Klaas was daar op die dorp ook outa Booi en outa Hendrik: outa Hendrik
wat al die legendes en leuens van die dorp op sy vingerpunte geken het, outa Booi
wie se koolkoppe altyd groter as ander mense s'n was en wie se pere lekkerder
gesmaak het.111 Met van hierdie mense kon die jong Christie op wintersdae diepsinnige
gesprekke voer wat later in verse soos ‘In ou Booi se pondok’112 en ‘Kleingelowige’113
in sy eerste bundel neerslag sou vind. En dan was daar aia Toontjies, outa Adam se
vrou. Op 'n seepkookdag moes outa Adam ‘as van die vaal renosterbossies
(bring)...klewerig as 'n mens dit in die hande vrywe, en sout as jy dit proe. In die
groot pot het hulle loog gekook, en in 'n kleiner pot daarnaasaan, waaroor Tant Mieta
die opsig gehou het, die “seep” wat nog nie seep was nie. En dan die uitgooi, net
soos deeg in die koekmaaktyd, en die stukke sny met die yslike groot mes, die seepmes
soos Tant Mieta dit genoem het! En dan die ruik van dit alles, gemeng met die wasem
van die wilde kanferfoelie en die suikerbosknolle! Vir ons kinders was dit 'n grote,
'n wonderlike tyd; en as ons later die seep gebruik het, dan het ons dit met eerbied
aangevat, want ons het geweet hoeveel moeite en verdriet sy maak gekos het.’114
Reeds in sy moeder se kombuis op Clanwilliam het Christie begin geinteresseerd
raak in koskook en het hy met allerlei geregte - dikwels vreemdsoortig vir dié jare geëksperimenteer. In die kombuis het ai Hanna hom die eerste lesse in die kookkuns
gegee. Hoewel hy baie jare later 'n lekkerny soos pienangvleis vir sy gaste kon voorsit
en ook 'n resep daarvoor in een van sy kookboeke kon opneem, was ai Hanna daarvan
oortuig dat hy nooit pienangvleis so goed soos sy sou kon berei nie. ‘My basie,’ het
sy gesê - so kon hy nog in die veertigerjare onthou -, ‘rasyntjies en pienangvleis is
nou iets wat Basie nooit sal leer om te maak nie soos dit behoort te wees. Dis net ons
swartgoed wat dit behoorlik kan maak, nie die Duismense nie.’115 Die gekleurde
mense van Clanwilliam het in sy kinderjare die vertrekkende swaeltjies, vet na die
lang somer,
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tydens die jaarlikse ‘swawelslaan’ in Maart met lang bamboesstokke aangekeer en
hulle gebraai of met aartappels en uie gestoof - vir die jong Chris 'n heerlike dis.
Wanneer die gesin in die somer op Lambertsbaai vakansie gehou het om van die
Clanwilliamse hitte te probeer ontsnap, het hulle mosselsop met melk en room,
mosselsnippers, skulpvis met pietersielie en kerrie en malmok - albatros - geëet.
Waarvan Chris veral gehou en wat hy help berei het, was die seldsamer vissoorte:
die baardmannetjie, die bamboesvis, die tambryn en die kliptongvis.116
Naas sy belangstelling in kosmaak en die gesprekke met die kleurryke karakters
in die Kamp het Christie gereeld in die dorpswinkel langs die Ou Kaapse Weg
gekom.117 Die eienaar was Berend Ginsberg,118 'n Russiese Jood wat vroeër as smous
op die plase rondgegaan het. Naas die ware in sy winkel het hy ook aan die
gemeenskap 'n diens gelewer deur geld aan behoeftiges te leen, regsadvies te gee en
medisyne aan te beveel as 'n kind 'n pyn het. In sy deurmekaar winkel het dit nie
altyd lekker geruik nie, want die mottegif het alle ander geure oorheers. Hy het van
alles gehad: ruwe meubels, allerlei artikels soos velhoede, sakdoeke, glashouers met
‘ticky sweets’, medisyne soos ‘Jones' Pile Pills’ en ‘Adam's Booseberry Elixir’,
koffie, rys, suiker, tee, bossietee, messegoed en glasware, tabak en seep, klerasie
e.d.m. ‘Oom Berend’, skryf Chris Leipoldt later, ‘is cute, he knows the value of
position as well as a staff officer does. Half-penny worth of sweets is doled out to a
two-feet-high little customer who comes to fetch a pennyworth of brown sugar for
maame..., and a dark-skinned lady receives a span of tobacco twist and a cup of rice
in exchange for a threepenny-bit. Then there is a lull, and Oom Berend very likely
stands talking with a friend or bustling with needless energy amongst his wares.
There are generally two or three persons about, and on an average ten persons a day
make up the total of Oom Berend's customers.’119 Hoewel daar heelwat verdigsel
bykom en hy van hom 'n Poolse in plaas van 'n Russiese Jood maak, gebruik Leipoldt
waarskynlik sy kennismaking met Ginsberg vir sy verhaal ‘Die smous’ in Die
Huisgenoot van 26 November 1943. Hoe intelligent en belese hierdie winkelier was,
blyk uit 'n ervaring wat Leipoldt in dié verhaal vermeld. Sy vader het in sy besit 'n
poliglottiese Bybel in Hebreeus, Aramees, Duits en Latyn gehad. Om vas te stel of
Berend, in die verhaal Abram genoem, werklik die Joodse taal magtig is, het sy vader
dié besondere Bybel aan die smous voorgelê, net om uit te vind dat hy ál vier tale
kon lees en vlot kon vertaal. Heel moontlik is die figuur in die gedig ‘Mordegai’ uit
die bundel Oom Gert
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vertelen ander gedigte,120 die Jood van sy jeug wat hom ‘lekkergoed gegee (het) as
kind’, gemodelleer op Ginsberg. In 'n artikel wat hy in Die Huisgenoot van 1
Desember 1933 publiseer, sê Leipoldt: ‘Dit het my altyd gespyt dat sommige van
my...Joodse vriende nie die liefde en bewondering wat ek vir my ou smousvriend
wat ek Mordechai genoem het...geopenbaar het, kon insien nie.’121
Die belangrikste mense op die dorp in Leipoldt se kinderjare was die magistraat,
die twee predikante - eerwaarde Robert Sheard en van 1892 af eerwaarde Basil
Hampden-Jones van die Anglikaanse Kerk en Leipoldt se vader van die Ned. Geref.
Kerk - oubaas Fryer, die prokureur, en oubaas Foster, die handelaar wie se winkel
op die Mieliedraai-end van die dorp was. Van hierdie mense het dikwels saam by
oubaas Foster se winkel kom gesels. Amper die hele manlike bevolking van
Clanwilliam was op twee namiddae in die week by die poskantoor bymekaar in
afwagting van die aankoms van die poskar wat van Piketbergweg gekom het. Hierdie
poskar was ‘a two-wheeled hooded vehicle drawn by six mules and driven by a
half-caste approaching middle age,’122 soos hy dit in Stormwrack beskryf. ‘(It) arrived
at the Village on Wednesdays and Saturdays, according to schedule precisely at four
in the afternoon, but, in deference to the vagaries of the road, the weather, and the
moods of the driver, usually much later...Its arrival was a matter of profound local
interest.’123
Van die gebruiklike feeste in die loop van die jaar kon Leipoldt in later jare die
driemaandelikse Nagmaalsnaweke onthou wanneer die boere van die omtrek na hul
‘kerkhuise’ op die dorp gekom of met hulle waens in die oop veld agter die Ned.
Geref. kerk kom uitspan het. Dan het die winkeliers oortyd gewerk en is die prokureur
en dokter druk besoek. Gewoonlik het die perdekarre en waens op Saterdae ingekom,
die kerkbasaar is laatmiddag gehou en almal het dinge saamgebring wat op 'n openbare
verkoping vir die voordeel van die kerkfondse aangebied is. Van sy eerste Kersaand
op Clanwilliam onthou hy, so skryf hy op 1 Desember 1939 in Die Huisgenoot, die
Kersboom in die pastorie. Dit was nie moontlik om 'n hele denneboom te kry nie,
maar ‘daar was mooi dikstammige piesangbome in die omgewing, en ons het 'n
kersboom gemaak deur dennetakke in 'n piesangboom se stam te steek’. Die fees
wat die grootste indruk op Leipoldt gemaak het en waarby hy sowel in Galgsalmander
as Stormwrack uitvoerig stilstaan, is die jubileumviering op 24 Mei 1886 by
geleentheid van koningin Victoria se vyftigste jaar op die troon.124 'n Hele komitee
is saamgestel waarin iedereen gedien het wat iets was of, soos Leipoldt dit stel, hom
‘verbeel het dat hy
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iets was. Groot planne is beraam. 'n Park sou uitgelê word vlak voor die duine, waar,
volgens tradiesie, so baie slawe begrawe lê. 'n Kommando sou opruk. 'n Geskenk
sou aan “Ouma” gestuur word. Baie stoei en stry oor wat die geskenk sou wees.
Eindelik besluit dat Ouma 'n mandjievol Clanwilliamse lemoene en naartjies sou
kry. Maar dit moes uitgesoekte lemoene wees, en die toets was of 'n lemoen in
Maskew [die magistraat en voorsitter van die reëlingskomitee - JCK] se pluishoed
kon gaan ofte nie!’125 Leipoldt weet nie of ‘Ouma’ wel die lemoene ontvang het nie,
maar 'n bedanking het hulle tog van die goewerneur se kantoor in Kaapstad bereik.
‘Die vieringsdag’, so gaan hy voort, ‘steek nog in my herinnering. Daar was 'n optog,
sports in die voormiddag, skyfskiet in die namiddag met ou Sniders en Martini's.
Om eenuur die saluutskote met die ou voorlaaier-kanonnetjie in die voorplein van
die tronk; in die namiddag die plegtige opening van die “park”, waar die eikeboom
as gedenkboom geplant is....In die aand was daar verligting van al die huise en
vuurwerk. In elke venster was Ouma se portret, omraam met kerse, en Maskew se
huis, soos dit betaam het, was die allermooiste van 'n mooi ry.’126
In 1887 was die jong Christie, toe pas sewe jaar oud, langdurig siek as gevolg van
sinkingskoors. Eers met die tweede aanval kon sy ouers gebruik maak van die
behandeling met wilgersuur wat sy oom, dr. Louis Esselen van Worcester, in
Suid-Afrika ingevoer het. Teen daardie tyd het die siekte egter reeds Christie se hart
skade berokken, al het 'n dokter eers op sestienjarige ouderdom aan hom gesê dat hy
‘iets met die hartkleppe verkeerd het’.127 Die gevolg daarvan was dat hy as kind nooit
aan sport deelgeneem het nie, al het hy baie gestap, berg geklim en later tennis
gespeel. Vir die res van sy lewe moes hy altyd waak daarteen dat hy sy hart nie ooreis
nie. In ‘Die gat in die kamer’ in die bundel Waar spoke speel (1927) gebruik Leipoldt
hierdie gegewe. In dié verhaal is daar sprake van 'n seuntjie - met die naam Kristie!
- wat ernstig siek raak en wie se hart aangetas word. Toe hy baie jare later 'n mediese
ondersoek ondergaan, sê die dokter: ‘Jou kwaal was akute sinkingskoors, wat jy
gekry het deur 'n kiem....Die koors het jou hartspier aangetas - nou dat jy my daaraan
herinner, ek sal vanaand na jou hart luister, ofskoon ek dink dat jy goed oor die bult
is128...Jy was...(destyds) ylhoofdig, amper van jou sinne af.’129
Veertig jaar ná hierdie siekte bundel Leipoldt dus 'n verhaal waarin dié ervaring
as sewejarige kind 'n nawerking het. In dieselfde verhaal kry ons ook een van die
mooiste prosabeskrywings van sy Clanwilliamse veld, die wêreld van sy jeug, waarna
hy later altyd sou terugreik:
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So teen einde Oktobermaand is die heuningpotjies vol stroop. Hulle
groei by honderde in die bossiesveld agter ons huis, en dit is 'n pret om
hulle uit te suie. Soms is hulle vol miere - rooi miere wat byt; en dan moet
jy 'n bietjie versigtig wees, anders kry jy 'n mier in jou mond. Hulle staan
in die sand, met die blare vlak op die grond - twee groot blare, so groen
soos 'n brander van die diep see, en altyd koud teen die warm sand. Ek
kon amper hulle geur ruik, selfs bo die sterk wierook van die katjiepierings
- daardie dooierige wierook wat my altyd aan lykstasies laat dink. Die
wind wat reguit van die bossiesveld in my kamer gewaai het, was belaai
met Karo-dons en die gees van die wilde-jasmyn wat om die kraalbos
gevlieg het - 'n wonder van reine waswit blomme. In verbeelding kon ek
die bossiesveld sien, want dit was my speelplek, vol vriende, en altyd ryk
met die volop belofte van wat nog sal kom. Die gekorste leiklippe wat
daar lê, verleen skuilte vir 'n lewe so rojaal as jy êrens kan kry: die geitjie
gly daaroor, en die streepmuis soek stokkies om daaronder sy nes te bou,
en die duisendpoot krul hom op om bo-op in die sonskyn te slaap; die
wilde-suring, blou met 'n oorkleur van robyn wat hom amper pers maak,
groei in hulle groefies, en die spinnekopblom en die tingerige viooltjies
sê dankie vir die skaduwee wat hulle kry; die breed-geblaarde katdorings
bekrans hulle, en in die holtetjies waar die reënwater nog nie opgedroog
is nie, swem klein paddavissies saam met ander waterskepseltjies wat later
'n wyer lewenskring sal kry; en tussenin, waar die sandkolle is, waarin die
geel skerpioen sy skagte grawe, groei die heuningpotjies, naas-aan
bobbejaanuintjies heerlik blou, en kalkoentjies bonter nog as 'n
naaldekoker.’130

IV
In sy ‘Jeugherinneringe’ vertel Leipoldt van twee reise wat 'n belangrike verruimende
invloed op hom gehad en hom aan 'n groter wêreld as Clanwilliam voorgestel het.131
In 1886 gaan hy saam met sy ouers, Ka Bergh, broer en oudste suster na Kaapstad,
waar sy vader die sinodesitting moes bywoon. Die verewarit met die herhaalde
onverwagte nuwe vergesigte onderweg, die uitspannings langs die Olifantsrivier en
die oornagtings by gasvrye mense op die plase maak 'n onvergeetlike indruk op hom.
By die eerste uitspanning het hulle geurige wit jasmyn gepluk. Dit was, so
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skryf hy, ‘'n nuwe ontdekking vir my, en ek glo dat daardie reis my die eerste
aangeprikkel het tot 'n belangstelling in die botanie, wat later my geliefkoosde
stokperdjie sou word’.132
Vir 'n sesjarige kind was die eerste aanblik van Kaapstad met sy gewoel op die
strate, die perdetrems, die hoë geboue met drie verdiepings en die skepe in die hawe
'n ewe onvergeetlike ondervinding. Ses weke lank het hulle in Soutrivier in die huis
van ene meneer Roubaix tuisgegaan, 'n man wat 'n geelkuifpapegaai besit het. In
teenstelling tot haar onverdraagsaamheid op Clanwilliam was Christina Leipoldt in
Kaapstad meer toeskietlik en het sy Ka en die kinders aangemoedig om alles te sien
en in hulle op te neem, selfs ander kerke te besoek. Op 'n dag is hulle na die Athenian,
die skip waarmee oupa Esselen van Europa teruggekeer het. Kaptein Bainbridge,
destyds een van die bekendste gesagvoerders van die Union-Castle-redery, het moeite
gedoen om hulle alles op die skip te wys. Oupa Esselen het 'n
Steinberger-ryksdomeine-wyn oopgemaak waarvan elkeen 'n slukkie gekry het, 'n
geskenk wat hy glo van niemand minder nie as Bismarck ontvang het. Tydens dié
Kaapse verblyf het Christie die eerste keer mnr. Haylett se restaurant, die White
House, besoek, waar allerlei koddige wilde diere te sien was en waar ai Sara, die
lywige ou kok, hom verder in die geheime van die gastronomie ingelei het, sy ander
geliefkoosde stokperdjie van later jare.133 In oubaas Charles Ritter se winkel in
Burgstraat kon hy by herhaalde besoeke die rakke vol speelgoed bewonder.134
In 1890 was daar weer 'n sinodesitting in Kaapstad. Onderweg na Piketberg-stasie
het Christie verder die geleentheid gehad om met die wonderlike natuur kennis te
maak. By een uitspanning kon hy 'n kudde modderkruipervisse bestudeer wat van
een pan na 'n ander getrek het. So 'n indruk het hierdie visse op hom gemaak dat dit
op twee plekke in sy skeppende werk terugkeer. In Galgsalmander skryf hy: ‘In die
verder-afgeleë gate, wat die oorvloed van winterwater agterlaat as die rivier vol is,
woon die kriewelkarpers, wat van die een watergat na die ander trek, net soos
sprinkane, oor die droë sand.’135 En in sy artikel in Die Huisgenoot van 22 Maart
1929 praat Leipoldt van die kriewelkarper as die koddige sandkruiperkarper wat, ‘as
sy eie watergat droog word, vandaar verhuis na 'n ander gat, al moet hy ook, om sy
nuwe waterskuilte te bereik, 'n paar tree oor die stofferige sandpad spartel’. Op dié
reis het hy ook die eerste keer 'n erdvarkie aanskou en gesien hoe 'n spoorwegman
die olielampe, die enigste verligting in die trein, aansteek. In Kaapstad het hulle dié
keer in die
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destyds bekende Stanley-huis in Drieankerbaai tuisgegaan. Elke week is tyd ingeruim
vir besoeke aan die een of ander gebou van historiese of opvoedkundige belang, soos
die Kasteel, vuurtorings, die Parlementsgebou, die Suid-Afrikaanse Biblioteek, die
Museum. Soms is ouma Esselen as gids saam, aangesien sy sedert haar kinderjare
op die landgoed Feldhausen in Claremont goed met die geskiedenis van Kaapstad
vertroud was. In die White House het hy ure in ai Sara se kombuis deurgebring, want
sy was danig gesteld op die jong seun wat voortdurend inligting oor haar resepte
gesoek het. By geleentheid is die afgevaardigdes na die sinode met hul gesinne genooi
na 'n onthaal wat die goewerneur vir hulle aangebied het. Toe Christina Leipoldt
haar kom kry, is Christie skoonveld. Later vind hulle hom in 'n hoekie van die tuin,
diep in gesprek oor allerlei verwikkelde aangeleenthede met die goewerneur!136
Maar die verruiming van die jong Christie se gemoed was nie beperk tot sy besoeke
aan Kaapstad nie. Die dikwels ongelukkige huislike omstandighede op Clanwilliam
het daartoe gelei dat hy vir hom uitvlugte in die natuur en in boeke geskep het. Reeds
in sy kinderjare het hy geestelik begin reis en dinge ontdek wat hom 'n lewe lank sou
vergesel.
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Hoofstuk III
‘Die wonderskat my toebedeel as kind’
I
het van die
betowerende Ooste waar sy ouers sendelinge was en van Europa waar sy vader sy
skool- en hoër opleiding ontvang het. Al was hulle ver van Kaapstad, die politieke
en kulturele sentrum van die kolonie, het die isolasie van Clanwilliam die Leipoldts
nie verhinder om die gebeure in die Europa van hul tyd en in hul eie land nougeset
te volg nie. Albei die ouers was hoogs intelligente en belese mense, en in die pastorie
op Clanwilliam was daar naas 'n uitgebreide boekery geen tekort aan plaaslike en
oorsese koerante en tydskrifte nie.
Vir sy kinders kon Christian Leipoldt dus vertel van die Napoleontiese oorloë aan
die begin van die negentiende eeu en van groot veldslae soos dié by Trafalgar en
Waterloo. Omdat hulle in 'n kolonie van die Britse Ryk gewoon het, was Christie
vroeg reeds bewus van koningin Victoria, wat in 1837 die troon bestyg het en wie
se jubileum hy in 1887 as sewejarige kind op Clanwilliam kon meemaak. In 1897
kon hulle haar sestigste jaar op die troon ook herdenk, al was daar tóé met die
toenemende spanninge in die noorde nie meer 'n onverdeelde bewondering vir ‘Ouma’
nie. Van sy vader kon hy verder verneem van Bismarck, wat in 1862 in Duitsland
aan die bewind gekom het, en van Lincoln, wat in 1861 Amerikaanse president
geword het en in 1865 deur 'n sluipmoordenaar om die lewe gebring is. Enkele
maande ná Christie se geboorte, toe die Leipoldts nog op Worcester was, sterf tsaar
Alexander II van Rusland en president James A. Garfield van die VSA in soortgelyke
aanvalle. In 1888 word Wilhelm II keiser van Duitsland, terwyl Wilhelmina in 1898
as Nederlandse vorstin ingehuldig word.
In die Kaapkolonie, so sou Leipoldt later in sy Valley-trilogie skryf, was die eerste
vyftig jaar van die negentiende eeu 'n tydperk van woeling en verandering. Ná die
kort bewind van die Bataafse Republiek (1803-1806) is die Kaap in 1806 finaal deur
die Britte oorgeneem en die kolonie geleidelik geangliseer, hoewel die Hollandse
taal op die platteland nooit verdring kon word nie. Die probleme met die Xhosas en
ander groepe was die regstreekIN SY KINDERJARE MOES CHRISTIE LEIPOLDT REEDS HEELWAT GEHOOR
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se prikkel vir 'n reeks oorloë wat van die oosgrens 'n voortdurende terrein van kommer
en geweld gemaak het, iets waaraan die vestiging van die Britse Setlaars in 1820 in
die omgewing van Grahamstad niks kon wysig nie. Saam met die vrystelling van die
slawe in 1834 en die daarmee gepaardgaande finansiële verliese vir die burgers lei
hierdie onrus tot die Groot Trek (1834-1840), 'n landsverhuising van Hollandstalige
Afrikaners wat die demografiese opset van die latere Suid-Afrika ingrypend wysig.
In vergelyking met die eerste vyftig jaar was die tweede helfte van die negentiende
eeu op die oppervlak skynbaar veel rustiger, al was daar allerlei strominge aanwesig
wat die laaste dekade onstuimig sou maak en wat aan die einde van die eeu tot 'n
volle uitbarsting sou lei. In 1852 en 1854 het Transvaal en die Oranje-Vrystaat
onderskeidelik hul onafhanklikheid as republieke verkry, terwyl die instelling van
die eerste parlement in 1854 aan inwoners van die Kaapkolonie groter seggenskap
in die regering gegee het. Die ontdekking van diamante (1867), die Britse anneksasies
van Basoetoland (1868) en die diamantvelde (1871), en die voortdurende bedreiging
van die Transvaalse onafhanklikheid stimuleer egter die vorming van 'n
nasionaliteitsbewussyn, ook onder Koloniale Afrikaners wat dikwels familielede in
die noorde gehad en die Britse politiek ten opsigte van Transvaal afgekeur het.
Wanneer Brittanje Transvaal annekseer, lei dit ná 'n kampanje van ‘lydelike verset’
uiteindelik tot die Eerste Vryheidsoorlog van 1880-1881, wat op 27 Februarie 1881
in die Transvaalse oorwinning by die Slag van Majuba kulmineer. Daarna word die
onafhanklikheid van die Zuid-Afrikaansche Republiek herstel, al sou die ontdekking
van goud aan die Witwatersrand in 1885 uiteindelik opnuut die staatkundige posisie
van Transvaal bedreig.
Van hierdie onrus was daar in die tagtigerjare van die negentiende eeu op
Clanwilliam nog niks merkbaar nie. Die dorp was die rustigheid self en niemand was
ooit haastig nie. In die winter was die omringende berge dikwels met sneeu bedek,
terwyl die dorp in die somermaande in die son lê en bak het. Só warm kon die dorp
word dat ou dr. Schreiber, wat saam met Christian Leipoldt die Nuwe Testament in
Bataks vertaal het en as bewoner van die trope aan 'n onhoudbaar warm klimaat
gewoond moet gewees het, die ongenadige hitte nie kon uithou nie. Tydens sy besoek
aan Clanwilliam het hy een hele namiddag in een van die badshuisies gelê en slaap.1
Tussen Afrikaans- en Engelssprekendes op die dorp was daar, so skryf Leipoldt
by meer as een geleentheid, 'n uitstekende verhouding. Wanneer
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die burgemeester of die magistraat by openbare plegtighede oorwegend Engels
gepraat het, was dit vir niemand snaaks nie en het niemand dit ongewoon gevind nie.
In die negentigerjare het die inwoners met belangstelling kennis geneem van die
koloniale politiek, waarin J.H. Hofmeyr, die leier van die Afrikanerbond, verenig
met die Boerebeskermingsvereniging, 'n belangrike rol gespeel het. Onder die
Engelssprekendes van die Kaap was John X. Merriman bekend as voortreflike
parlementariër. Cecil John Rhodes kon met die steun van Hofmeyr se Bondsparty
eerste minister word. ‘The District’, skryf Leipoldt in Stormwrack, ‘felt a certain
complacent pride in the fact that the party to which its sympathies, as a whole, went
out was now the party in power, under the chieftainship of a man whose reputation
transcended that of the republican leaders in the north. Mr Rhodes, the Prime Minister,
had visited and had been charmed by the Valley. His geniality, his bluff, direct
manner, and his evident goodwill towards them, had impressed the farmers and
townspeople alike. The fact that he, an Englishman of the English, had allied himself
with the party of their choice, the Farmers' Party, generally known as the South
African Bond, and that he was shaping his policy in conformity with the wishes
expressed at a recent conference, had done much to satisfy them, and they were quite
content to entrust the directions of affairs to him.’2
Reeds in die tagtigerjare het die ontdekking van goud met die binnestroom van
talle uitlanders 'n nuwe situasie van onrus in die noorde geskep. Die
Clanwilliam-gemeenskap se aanvanklike reaksie was dat die nuwe setlaars, indien
hulle belasting betaal en die wette gehoorsaam, nie van deelname aan die landspolitiek
weerhou moet word nie en dat hulle uiteindelik, anders as die aanvanklike plan van
die Kruger-regering, stemreg moes kry.3 Aan hierdie reaksie kom onder
Afrikaanssprekendes 'n einde met die onbekookte Jameson-inval van 29 Desember
1895. Hofmeyr onttrek sy steun aan die Kaapse regering en Rhodes word as gevolg
van sy aandeel aan die inval verplig om as premier te bedank. Die Bondsparty van
Hofmeyr groei uit tot die sterkste verteenwoordiger van Afrikanersentimente en
-aspirasies4 en die politieke skeidslyn tussen Afrikaans- en Engelssprekendes word
weldra duideliker as voorheen.
Maar hierdie verskille was in Christie Leipoldt se kinderjare afwesig. In baie
opsigte het hy in 'n idilliese en gelukkige gemeenskap grootgeword, klein maar
stimulerend genoeg om aan hom 'n ryk jeug te besorg. Daarom ook dat hy later kon
praat van ‘die wonderskat my toebedeel as kind’.5
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II
Omdat sy moeder gemeen het dat die ander kinders op Clanwilliam ‘onchristelik en
onsedelik’6 is en omdat hy hom van vroeg af noodgedwonge teen haar voortdurende
gekyf moes weer, het die jong Christie hom al hoe meer verdiep in die boeke wat hy
in sy vader se studeerkamer gevind het. Christian Leipoldt se studeerkamer was aan
die linkerkant van die pastorie, met 'n deur na die stoep en met 'n groot venster. Op
die boonste rak was sy gereedskap vir die ondersoek van klippe en sy apparate vir
chemiese eksperimente, terwyl die res van die rakke met sy ruim boekery gevul was.
Op een van die boonste rakke was boeke oor onderwerpe soos verloskunde, chirurgie
en kontroversiële teologiese aangeleenthede wat hy verkies het om uit die hande van
sy opgroeiende kinders te hou. Onder die boeke wat hulle wel kon raadpleeg, was 'n
Duitse ensiklopedie, 'n Bybel-ensiklopedie, die twaalf boekdele van Lange se
Bibelwerk, allerlei wetenskaplike werke in Duits en Nederlands, 'n viertalige Bybel,
woordeboeke wat Christian vir sy vertaling van die Nuwe Testament in Bataks
gebruik het en handleidings uit sy studentetyd. Verder was daar klassieke werke in
Latyn, Grieks, Frans en Engels, en selfs 'n paar in Italiaans. Hierdie rakke het vir die
kinders ‘vrye weiding’7 gebied.
Van sy vader het Christie naas stories uit die Bybel van vroeg af verhale uit die
klassieke mitologie gehoor. Sy vader het ook 'n eksemplaar van John Bunyan se
Pilgrim's progress en The holy war - albei in die Nederlandse vertaling - besit, en
ook daaruit het hy vir die kinders voorgelees. Wanneer Leipoldt later in ‘Die gat in
die kamer’ in Waar spoke speel skryf oor 'n jong seun se hallusinasies en yl - waarin
'n mens die naswewende beeld van sy eie siekte op sesjarige ouderdom aan
sinkingskoors kan herken - word die lampetkan in die seun se verbeelding ‘iets
reusagtigs groot, met bene, 'n stert en vlerke, soos die duiwels wat ek in Bunyan se
Heilige Oorlog gesien het’.8
Maar toenemend het Christie, wat vroeg reeds op Worcester by sy oupa Esselen
leer lees het, self sy vader se biblioteek gebruik en 'n alleenlewe begin lei. Dit is, so
skryf hy later in sy ‘Jeugherinneringe’, ‘nie die allerbeste manier...om 'n seun
selfstandig en kordaat te maak nie. Hy behoort van jongs af aan geleentheid te kry
om hom teen sy gelykes, sy meerderes en sy minderes te meet, om die skerp kante
van sy temperament te slyp teen die weerstand van maats. Net deur van sulke
geleentheid gebruik te maak, ontwikkel hy sy eie karakter en word hy ten volle bewus
van sy eie menslike
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gebreke.’9 Dié kans, so gaan hy voort, ‘het ek nie gehad nie - wat waarskynlik een
van die redes is waarom ek vandag, in my omgang met my medemense, so ongeduldig,
en, na ek verneem, onbeskof is’.10
Tog was die pedagogiese metodes van Christie se ouers, soos hy self kort voor sy
dood erken, uitstekend ‘om in 'n introspektiewe kind die begeerte te wek om kennis
te kry en sy kennis te ontwikkel’.11 Daar is nie van hom verwag om bepaalde tye aan
sy ‘lesse’ te wy nie. In die voormiddag moes hy egter 'n paar uur bestee aan die lees
van sekere boeke en die bestudering van Latynse en Griekse grammatika, geskiedenis,
aardrykskunde en eenvoudige wetenskaplike werke. Oor dít wat hy aangeleer het,
moes hy weekliks 'n opstel in Engels of Nederlands skryf. Soms was sy vader 'n hele
week op huisbesoek in die distrik en dan is eers die week daarna oor die lesse gepraat
en misverstande of moeilikhede uit die weg geruim. Sy vader, so skryf Leipoldt in
sy ‘Jeugherinneringe’, het hy beskou ‘as iemand wat baie geleerd was, maar wat glad
nie in die omgang so minsaam en tegemoetkomend was as byvoorbeeld oupa Esselen
nie. Hy was altyd so besig dat 'n vraag of 'n versoek, ofskoon dit antwoord en
toeligting uitgelok het, gelyk het asof dit 'n groot guns was.’12 Dit was sy gewoonte
om nie dadelik op elke vraag inligting te verskaf nie, maar om aan die hand te doen
dat Christie self die antwoord in een van die boeke in die studeerkamer vind. Dit het
die jong seun daartoe gelei om van vroeg af baie gebruik te maak van leksikons,
ensiklopedieë en handleidings. Met die weeklikse hersiening van wat hy geskryf het,
was daar die geleentheid om foute te ontdek en vir verdere toeligting na die bronne
van inligting terug te keer.13
Die nadeel van sy opleiding - en 'n nadeel wat later baie ernstige probleme vir
hom sou besorg - was dat hy nie genoegsaam in rekenkunde of meetkunde geskool
is nie en dat selfs sy kennis van ‘tafels’ tot aan die einde van sy lewe erg gebrekkig
was.14 Sy geheue is versterk deur die vrywillige aanleer van talle verse en stukke
prosa. ‘Voor my tiende jaar’, skryf Leipoldt in sy ‘Jeugherinneringe’, ‘het ek die
eerste twee canto's van Milton se Verlore Paradys, die hele Lady of the Lake van
Scott...(en) kort en lang stukke in Nederlands, Duits en Engels uit my kop geken.’15
Tydens een van die sinodesittings in Kaapstad het Christie in dr. Daniel Hahn se
studeerkamer kennis gemaak met die werk van die Oostenryker Franz Grillparzer,
wat hom later sou beïnvloed. In Drieankerbaai het hy ook oubaas Combrink leer ken
wat met Vondel gedweep het en wat honderde reëls uit dié skrywer se Lucifer en
Gijsbrecht van Aemstel kon aanhaal. Die
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oubaas het in sy pragtige handskrif uittreksels uit Vondel op blou foliopapier
uitgeskryf wat Christie van buite moes leer en vir hom, met 'n roomys by Cole se
kafee as beloning, moes deklameer.16 Wanneer Leipoldt later in sy roman Stormwrack
oor ds. Uhlmann se jongste seun, Louis, skryf, het hy duidelik homself in die gedagte.
Louis is ‘a dreamy, rheumaticky boy who was not allowed to mingle with the Village
boys and was taught at home with the result that his knowledge was surprisingly
unequal. Young Louis Uhlmann could write Latin, read Hebrew, and quote Goethe
and Heine, but was hopelessly at fault when it came to calculating how long it would
take for a cistern to be filled or a ditch to be dug according to the conditions so
exhaustively detailed in Hamblin Smith's arithmetic.’17
Naas die uitgebreide boekery van Christie se vader was die gesin ook ingeteken
op De Zuid-Afrikaan, The Cape Times en De Kerkbode, terwyl sy moeder Sunday
at Home, Leisure Hour en die Ladies' Home Journal, laasgenoemde met sy goeie
vervolgverhaal, ontvang het. Meer spesifiek vir die kinders was daar The Boy's Own
Paper en The Girl's Own Paper. Christie se moeder was ook die plaaslike
verteenwoordiger van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap en as kolporteur
het sy altyd 'n klompie boeke ontvang. So het hy kennis gemaak met die populêre
kinderlektuur in Engels. The Boy's Own Paper het goeie vertalings van Jules Verne
en André Laurie gepubliseer, almal boeke, soos Leipoldt dit stel, ‘met 'n sterk
“opvoedkundige” agtergrond, uiters geskik om die belangstelling van 'n nuuskierige
seun te wek’.18 Een van Laurie se verhale het hom byvoorbeeld gelei tot 'n studie van
die geskiedenis van die Mede en Perse en die leer van Zoroaster. Op dié wyse het
hy ná die verhale van sy ouers oor hul eie wedervaringe in Soematra vroeg in sy lewe
die lokstem van die Ooste gehoor. Soos met die begrafnis van hul hansdiere het
Christie en sy vriend Kareltjie Sheard in hul ‘Tempel van Stilte’ in navolging hiervan
ruspers ritueel geslag met 'n gebed tot die son, iets wat die ‘owerheid’ gou stopgesit
het.19
Van musiek het Christie niks gehou nie en sy moeder se klavierlesse was vir hom
'n ‘ellende’. Sy eie aanleg was nooit, soos hy dit self stel, vir handwerk nie. Sy eie
handskrif het nooit in die verste verte by dié van sy oupa Esselen gekom nie en hy
het sy hele lewe deur niks gehou van 'n pen en later 'n tikmasjien, die instrumente
waarmee hy moes skryf, nie. Teen die einde van sy lewe het hy sy spyt uitgespreek
dat hy nie in sy jeug geleer het hoe om met 'n skaaf, 'n saag, 'n hamer en 'n beitel te
werskaf nie, want vir die geringste werk van dié aard moes hy altyd sy toevlug neem
tot iemand wat iets daarvan verstaan.20
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Vanaf sy agtste jaar is Christie toegelaat om die dorpsbiblioteek te besoek en om
weekliks 'n boek uit te neem en tuis deur te lees. In sy matriekjaar kon hy ook as
bibliotekaris diens doen. Naas enkele titels in Duits en Nederlands was daar 'n
buitengewoon goeie versameling Engelse boeke: pragtig ingebonde stelle van die
werke van Scott, George Eliot, Jane Austen, Maria Edgeworth, die Elizabethaanse
dramaturge, Byron, Shelley, Browning, Tennyson, Hood en Swift. Vir Christie was
dit 'n belangrike aanvulling by sy vader se boekery, waarin die Engelse klassieke net
‘spaarsaam’21 verteenwoordig was. Toe hy tot die biblioteek toegelaat is, was die
digwerk van Scott reeds aan hom bekend, maar nou kon hy dié skrywer se
geskiedkundige verhale ontdek en hom maande lank in die deurlees daarvan verdiep.
‘Dat ek vandag Scott se Heart of Midlothian nog beskou as een van die
vooraanstaande klassieke in die Engelse letterkunde,’ sê hy in sy ‘Jeugherinneringe’,
‘is miskien toe te skryf aan die enorme indruk wat dit op my kinderlike gemoed
gemaak het toe ek dit vir die eerste keer in hande gekry het. Ek kon toe natuurlik nie
die kuns daarvan besef nie, en waarskynlik was die grootste gedeelte daarvan nog
bo my vuurmaakplek, maar die dialoog is so eenvoudig en so treffend dat dit my
dadelik bekoor het. Ek was 'n gevoelige kind, met daardie mate van ver- en inbeelding
wat normaal by 'n introspektiewe kind is; en enige verhaal wat op my gevoel gewerk
het, afgesien van sy kunswaarde, het my sterk geïmponeer.’22
Onder die boeke wat Christie in sy jeug leer ken en wat 'n onuitwisbare indruk op
hom gemaak het, was die Nibelungen- en Roelantsliedere. Die grootste deel van die
Nibelungenlied het hy reeds op sewejarige ouderdom geken. Multatuli se Max
Havelaar en sy Minnebrieven was aan sy ouers goed bekend en die verhaal van
Saidjah en Adinda kon hy oor en oor hoor. Sy vader het E.J. Potgieter se prosa beskou
as die allerbeste wat moontlik is, 'n oordeel wat Leipoldt gedeel het. Potgieter se Jan,
Jannetje en hun jongste kind was in hulle huis 'n tafelboek.23 Naas die talle
kinderboeke het hy deur sy Latyn-studie onder die indruk gekom van die logiese
redeneervermoë en dramatiese gang van Cicero se beroemde pleidooi ter verdediging
van Sextus Roscius. Jare later, as Leipoldt gevra word om te skryf oor ‘Boeke wat
my beïnvloed het’, is hy diep dankbaar dat hy Cicero se rede nie in eerste instansie
as voorgeskrewe boek moes bestudeer nie maar self ontdek het.24
Uit die inligting wat Leipoldt in sy ‘Jeugherinneringe’ en elders oor sy leeswerk
as kind verskaf, lei 'n mens af dat hy baie vroeg ontsettend veel
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gelees en verwikkelde werke leer ken het. So byvoorbeeld skryf hy op 18 Januarie
1935 aan W.J. du P. Erlank dat sy vader hom attent gemaak het ‘op die mooi
eenvoudigheid van Spinoza, Lessing, Hegel, en, die een wat altyd vir my die
interessantste was, Fichte. My lees was alles wat ek maar in die hande kon kry, in
Engels, Nederlands, Duits of Frans; later, toe ek met Italiaans kennis gemaak het,
ook Dante en Ariosto. Daarby het ek baie van die natuurwetenskappe gehou, en
hierdie neiging het my vader, wat ook daarin sinnigheid gehad het, soveel as moontlik
aangemoedig.’ In 'n onderhoud met M.P.O. Burgers sê hy dat hy die Engelse,
Nederlandse en Duitse literêre klassieke almal voor sy twaalfde jaar, die Latynse
klassieke vanaf sy dertiende jaar, en Italiaans en Frans vanaf sy veertiende jaar gelees
het, terwyl hy in Grieks net 'n paar werke, in hoofsaak 'n bietjie Plato, leer ken het.
'n Mens moet egter onthou dat Leipoldt die hebbelikheid geopenbaar het om sy leser
veral met lyste skrywers en filosowe en 'n barokagtige oordaad van name en titels
te oorbluf. Waarskynlik is ‘al die klassieke’ dus 'n bietjie oordrewe. Wanneer hy
later in 'n onderhoud met P. de V. Pienaar opmerk dat hy 'n Boeddhis en 'n aanhanger
van Taoïsme is en in sy jong dae met Spinoza en later met Condillac gedweep het,25
laat dit N.P. van Wyk Louw opmerk 'n mens vermoed ‘- naas 'n glinstering in die
oog om te sien watter uitwerking die opnoem van die mooi name op die luisteraar
het - dat dit eerder die vreemdheid, die eksotiese van hierdie heterogene groep rigtings
en denkers as die immanente logika van die denkprobleme was wat hom van die een
na die ander gedryf het’.26 'n Mens moet egter versigtig wees met so 'n tipe afleiding,
want tussen Leipoldt se latere natuurpoësie en Condillac se sensualisme, wat die
ervaring deur sintuiglike waarneming primêr stel, is daar besliste raakpunte, terwyl
Fichte se oproep tot plig en verantwoordelikheid en sy beklemtoning van die
eiewaarde van die mens later in Leipoldt se besondere soort altruïsme en die uitlewing
van sy sendeling-erfenis neerslag sal vind.
In elk geval het hy reeds in sy kinderjare die Oosterse reisiger F.W. Junghuhn se
Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java leer ken, 'n boek wat in sy
vader se besit was. Dit het in 1854 in Nederlands by J. Hazenberg in Leiden en in
1855 in Duits verskyn. By sy publikasie in Nederlands het dit 'n sensasie veroorsaak
en binne die bestek van 'n paar jaar is nie minder nie as vyf drukke gepubliseer, maar
vreemd genoeg het 'n Engelse vertaling nooit verskyn nie. Christie se vader het die
Nederlandse weergawe van Junghuhn se boek besit, 'n eksemplaar wat Leipoldt reeds
in sy kinderjare met aandag gelees het. In sy artikel oor ‘Boeke wat my beïnvloed
het’
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staan hy uitvoerig by dié boek stil. Dit is volgens hom ‘een van die grootste boeke
wat ooit geskryf is.... Die boek is in menige opsig enig wat betref die digterlike
beskrywing van natuurtonele, die meegevoelige bespreking van Oosterse sedes,
gewoontes, en geloof, en die amper profetiese voorspellings wat deur die skrywer
as gevolgtrekkings uit sy beredeneerde uiteensetting van toestande gemaak word.
Uit 'n wetenskaplike, sowel as uit 'n etnologiese oogpunt beskou, is dit 'n uiters
merkwaardige boek, en saam met sekere digwerke...(was dit vir my)...vir baie jare
(toonbeeld van)27 die deurligtende waarheidsliewende opregtheid van die skrywer,
daardie iets wat die Romeine “sinceritas” genoem het...In Licht- en schaduwbeelden
kom dit so duidelik en ongekunstel te voorskyn dat dit selfs 'n jong seun, soos ek
destyds was toe ek vir die eerste maal daarmee kennis gemaak het, so sterk beïnvloed
(het) dat dit in 'n sekere mate sy lewensbeskouings, veral oor punte soos ons
verhouding tot die eerlike opvattings van anderes, tot broeders van 'n ander ras en
van andere insigte, en tot die gemeenskap in die algemeen, aanmerklik gewysig het.’28
En hy sluit af: ‘In sekere mate kan ek dus aanneem dat hierdie boek, meer as miskien
enige ander my beïnvloed het, op dieselfde wyse waarop ek steeds beïnvloed is deur
die groot digters wie se boeke my hele lewe deur altyd my eerste troos, toeligting,
en raadgewers was.’29
Dit is veral Junghuhn se helder uiteensetting van die Islam en die Boeddhistiese
stelsels en sy vergelyking met die Christelike godsdiens wat die jong Christie
geïnteresseer het.30 Junghuhn was 'n prominente vrydenker van die tweede helfte van
die negentiende eeu, maar geen oppervlakkige ateïs nie. Sy vryheidsin het gebots
met die streng regsinnige denkbeelde van die Lutherane en Calviniste en in sy
geskrifte slaan hy 'n fel toon teen die Christendom aan. In die besonder reageer hy
op die missionêre onderneming in 'n land soos Java, waar die inwoners geen barbare
is nie en geen behoefte aan 'n nuwe geloof het nie. Later sou Leipoldt in sy
ongepubliseerde Engelse verslag van sy reis na die Ooste oor hierdie aspek van
Junghuhn se standpunt skryf, 'n standpunt wat hy ten volle gedeel het. In dié verslag
vertaal hy gedeeltes uit Junghuhn in 'n meevoerende Engels:31
How clearly, concisely, reasonably, has Junghuhn pleaded for the
Javanese, pleaded that they should be left alone, untouched by the welter
of religious strife and the aigre of that seething sea of dogma which has
been the bane of other peoples. In (his)...book...he put forward the main
arguments in support of his contention that
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Christianity was unsuitable for this mild mannered race who hold their
Mohammedanism so firmly and interpret its rules so liberally. ‘The
Christian religion’, he wrote, ‘can teach the Javanese no new truth; it can
show them no further good than what they already dream of. I ask you,
who come to preach Christianity among them, why do you wish to convert
them? Why do you want to tamper with these good, still unspoiled people?
Do you want to sow dissension among them, to bring about inevitable
results that must come from the teaching of a religion that commences
with a miracle and ends with an absurdity? Do you want to promote
sectarian hate and religious strife with your Bibles and testaments? Do
you want to plant the Cross and argue hair splitting points of dogma with
them? Do you desire to make them discontented, do you want to force
them from their peaceful pursuits into the woes of a holy war...? For
heavens sake desist! Do not, for God's sake, plant on these beautiful
mountain slopes your horrible Cross - do not overwhelm them with Bibles
and miracles that will inevitably, sooner or later, create a monster to destroy
them and you...What makes me regard the future with some equanimity
is that I am conscious of the fact that the Javanese, with all their gentleness,
are logical and not fools. It will be by no means easy to make the native
gulp down the tissue of contradictions on which your principal theological
hypothesis is based...But remember this; in his bosom are the germs of
furious passions that may be developed into burning resentment and
headlong fanaticism. The lower the moral and intellectual development
of a race, the less it has elevated itself by civilisation above its original
simple state of nature, the more dangerous are its passions when they are
aroused. Take care you do not lightly put a spark to that inflammable
material...Spare them your Christianity.’32
Vir 'n seun wat in die pastorie grootgeword het en wie se vader vroeër sendeling
op Soematra was, moes Junghuhn se beskouinge oor missionêre aktiwiteite onder
die Islamiete op die buureiland Java van meer as gewone belang gewees het. In 'n
onderhoud met M.P.O. Burgers in die veertigerjare sê Leipoldt met klaarblyklike
wrewel dat hy elke Sondag drie vervelige ure in die kerk moes deurbring, 'n roetine
wat hom teen die bors gestuit en waarvoor Junghuhn 'n uitvlug gebied het. Met sy
oorrompelende styl en streng logiese inslag het Licht- en schaduwbeelden vir Leipoldt
op 'n
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vroeë leeftyd nie alleen ander wêrelde en perspektiewe geopen nie. Dit het by hom
ook ernstige twyfel oor die godsdienstige oortuigings van sy ouers laat ontstaan en
hom op die pad van 'n eie soeke geplaas. Reeds voordat hy uit die ouerhuis weg is,
het hy volgens 'n mededeling van Ka Bergh op 'n vraag van sy vader geantwoord dat
hy sy breuk met die tradisionele godsdiens en sy afkeer van die Christendom ‘uit
boeke’ gekry het.33 Die één boek by uitstek wat hom in hierdie rigting gelei het, was
Junghuhn se Licht- en schaduwbeelden.

III
Reeds in hierdie stadium moes Christie dus al afvallig van die Christelike godsdiens
gewees het. Hy was krities teenoor sy vader se ampsbroers en het die Puriteinse
preutsheid van iemand soos dr. Andrew Murray van Worcester gehoon - ‘die grootste
ou huigelaar’, soos hy hom in sy onderhoud met Burgers noem. Vir ds. William
Murray, die opsteller van die liederebundel De kinderharp (1876), het hy meer
waardering gehad; dié het vir hom as jong kind 'n glasie whiskey ingeskink!34 Later
sou hy egter met ewe veel wrewel oor De kinderharp as maatstaf vir die Afrikaanse
poësie skryf!
Twee voorvalle uit sy jeug het Leipoldt later by meer as een geleentheid in die
herinnering geroep, 'n aanduiding van die groot indruk wat dit op hom gemaak het.
Hoewel hy van die eerste voorval in sy ‘Jeugherinneringe’ sê dat hy eers ‘baie later’
daarvan verneem het, was hy na alle waarskynlikheid lank voor sy vertrek uit die
ouerhuis daarmee op die hoogte en moes dit sy afkeer van die kerk en kerklikes net
verder versterk het. Reeds op Worcester, skryf Leipoldt in sy ‘Jeugherinneringe’,
‘het ek my vader hoor viool speel, en ek het later verneem dat hy as 'n eersteklas
speler bekend was; maar kort nadat hy as opvolger van die tydelik aangestelde ds.
Beyers op Clanwilliam georden was, het hy sy viool weggesluit en dit nooit weer
gehanteer nie. Baie jare later eers het ek uitgevind hoekom. “Die Kerkeraad het my
versoek om tog nie dansliedjies in die pastorie te speel nie,” het hy my jare later
vertel....“Daar was nog altyd die klavier oor, en klavier speel was minder
onstigtelik.”’35
In sy ‘Jeugherinneringe’ gee Leipoldt hierdie onsmaaklike en afskuwelike voorval
baie beknop en sonder die verskriklike uiteinde weer, waarskynlik in ooreenstemming
met sy oortuiging, wat hy op meer as een plek
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uitdruklik verwoord het, dat die prikkelbare en oorgevoelige Afrikaanse publiek nie
met kritiese opmerkings teen die kerk genoeë sou neem nie. Al wat hy opmerk, is
dat die gebeurtenis sy vader se besondere ‘toegewendheid’36 mooi illustreer. Wanneer
hy later hierdie voorval aan Burgers vertel, sê hy dat hy die kerkmanne anders sou
gehanteer het. Hy sou vir hulle gesê het: ‘Gee hier die viool, laat ek speel sodat julle
kan dans!’37
In 'n brief wat Leipoldt op 17 November 1906 aan sy vriend dr. Harry Bolus skryf,
lei 'n mens uit sy woordkeuse sy afkeer van hierdie soort bekrompenheid nog
duideliker af. Hy spreek sy spyt uit dat hy nooit geleer viool speel het nie. ‘My father
was,’ gaan hy voort, ‘and is still I believe, an expert fiddler, and his hobby used to
be playing his old violin, a relic of his Utrecht student days. After a while he gave
it up - I believe because some of the congregation thought Mozart and Beethoven
were dans liedjies or dancing tunes, and objected to their predikant spending his
leisure hour in playing such worldly compositions.’38
In sy roman Stormwrack betrek Leipoldt dié gebeurtenis in meer besonderhede.
‘In his Utrecht days’, skryf hy oor ds. Uhlmann, wat duidelik op sy vader gemodelleer
is, ‘he had devoted himself enthusiastically to the violin, and had pleaded with his
father to be allowed to become a professional violinist. That could not be permitted
in a missionary's son whose career had been mapped out from the day of his birth,
and whose life had been consecrated to mission service. But while he had given up
the idea of earning a living with his fiddle, that instrument had been a solace and a
comfort to him for many years. He played it in Sumatra, and his playing had won
him a mild reputation which he had brought with him to the Colony. After his
induction as pastor at the Village he had played it often, in the quiet afternoons and
the quieter evenings - Bach and Beethoven and Mozart, Hungarian, Russian, Polish
and Italian compositions, improvisations of his own. The Village had listened and
admired, and the location, that appreciated anything that could be fiddled with any
semblance of tune, had been in ecstacies. But the Church Council had called on him
as a deputation, and asked him, for the sake of his cloth and the edification of the
congregation, to refrain from playing “fiddle music”. No former pastor had fiddled,
and it was beneath the dignity of their pastor to descend to such vulgarity.’ Leipoldt
gaan voort: ‘A less self-disciplined man would have laughed at them, and argued
with them; one with more knowledge of men would have played to them, and mastered
their prejudice by the wizardry of his art. Mr Uhlmann did none of these things. He
gave them
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coffee and cake, and locked up his violin in his study cupboard which he never
opened, although he had listened in silence and had given them no promise. But he
never played the violin after the deputation had left. No one but he knew what the
sacrifice had meant to him.’39
In die Stormwrack-weergawe verswyg Leipoldt egter die skrynende afloop van
die saak. Toe Leipoldt se vader op Hopefield op sterwe gelê het, kon hy vanweë 'n
beroerte nie praat nie. Hy het egter tekens gemaak dat hy graag sy viool wil hê. Sy
dogter Issa het die viool na hom toe laat bring en met die viool in die hand het hy
gesterf.40 In sy ongepubliseerde roman The mask verwerk Leipoldt later hierdie
addisionele gegewe: ‘I often listened to him for he played beautifully. Mozart and
Beethoven chiefly, but sometimes Italian things with a lilt in it. But the church council
did not like it, and it sent a deputation to ask him to stop playing godless things. I
remember there was a squabble.... Mr Uhlmann gave them coffee and cake, and
listened to what they had to say, and then he locked up his violin case and never
opened it till the day of his death. When he was dying he called for the key, and had
the case opened, and he lay fingering the bow when he died.’41
Oor die tweede voorval in sy jeugjare skryf Leipoldt in meer besonderhede in sy
‘Jeugherinneringe’, hoewel hy oor die eintlike aanleiding tot die gebeurtenis nie
uitwei nie. Leipoldt sê dat hy ongeveer agt jaar oud was toe die gedagte by hom
posgevat het dat hy eendag mediese dokter wil word, al bestaan die moontlikheid
ook - in die lig van sy neiging om altyd sy ervarings as kind te vroeg te dateer - dat
die voorval op die drempel van puberteit kon plaasgevind het, daardie fase in 'n seun
se lewe - soos hy later in Die donker huis sou skryf - ‘waar die liggaamlike en
geestelike ontwikkeling onvermydelik gepaard gaan met die eerste probeerslae tot
'n uiting van die natuurlike, instinkmatige drifte van die jeug’.42 Leipoldt dui hierdie
drifte nie nader aan nie, maar in die voorwoord vir sy roman sê hy dat die ‘kundige
leser...maklik die leemtes wat daar in beskrywing en gevolgtrekkings voorkom, (sal)
kan aanvul’.43 Die ‘kundige leser’ sal hierdie ‘drifte’ gemaklik herken as die
ontdekking van die geslagtelike en eksperimente met masturbasie.
Of die gebeurtenis wél op agtjarige leeftyd (soos Leipoldt beweer) of later
plaasgevind het, weet ons nie. Uit Burgers se aantekeninge weet ons egter dat Leipoldt
se moeder, 'n vrou wat ten spyte van haar intelligensie dikwels baie kortsigtig en
onverstandig kon optree, haar fynbesnaarde seun op 'n dag betrap het terwyl hy met
sy geslagsdele aan die speel was.
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Of dit bloot ‘speel’ of inderdaad masturbasie was, weet ons ook nie. Op 'n bruuske
manier het sy hom egter toegesnou dat sy hande sal afval en gedreig dat sy geslagsdele
afgesny sou word.44 Op 'n sensitiewe kind sou so 'n dwase ongevoeligheid wel sy
uitwerking gehad het.
In sy weergawe van die jeugervaring verswyg Leipoldt dié agtergrond, maar vir
'n volledige begrip is dit noodsaaklik om die hele gebeurtenis teen dié aanloop te
sien. In sy ‘Jeugherinneringe’ skryf hy:
Dit was in hierdie tydperk ook dat ek besluit het om, as ek eenmaal
groot was, dokter te word. Die aanleiding daartoe was 'n nare affêre, iets
wat eintlik in koolswart kryt in my herinneringe moet aangestip word,
omdat dit my 'n uiters droewige paar dae berokken het. Die omstandighede
was as volg.
Soos ek reeds beduie het, die boonste rak in my vader se studeerkamer het
'n aantal boeke gehou wat vir ons verbode was. Omtrent die rede vir hierdie
verbod het ons nooit gevra nie, maar veronderstel dat dit boeke was wat
nie vir kinders geskik is nie. Dit was Vader se gewoonte om op
Sondagnamiddag, as hy van die Sondagskool - wat ons nooit bygewoon
het nie, alhoewel ons gereeld na sowel die voormiddag- as die
namiddagdiens gegaan het - terugkom, aan ons iets te vertel oor Bybelof kerkgeskiedenis, net soos hy, toe ek nog veel jonger was, ons saans uit
die Oosterse of die Europese geskiedenis stories vertel het. Na aanleiding
daarvan het hy soms gesê dat, as ek ouer was, ek self daaromtrent kon
lees, uit die groot ‘martelaarsboek’ wat op die bowenste boekrak onder
die ander ‘verbode’ boeke gestaan het. Later het hy die uitgawe van Foxe
self van die bowenste rak geneem en dit onder die geoorloofde boeke gesit,
waar ek dit sonder versuim deurgekyk het. Die prentjies was sekerlik nie
stigtelik vir 'n kind nie, maar die teks was boeiend geskryf, en ek het dit
met aandag en belangstelling, maar seker nie sonder angs en siddering,
gelees. Dit was veel interessanter as die ongeïllustreerde geskiedeniswerke;
en toe ek daarmee klaar was, moes ek rondkyk na nuwe leesstof. Vader
was soms weke lank afwesig op huisbesoek in die distrik, en ek het vry
keuse geniet om van die boeke in die studeerkamer gebruik te maak. Wat
was natuurliker dan dat die nuusgierigheid van 'n kind, net soos dié van
Eva onder die paradyslike appelboom, die verbode geheim van daardie
bowenste rak as 'n gedurige prikkel sou beskou? Dit was nie maklik om
aan my nuusgie-
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righeid te voldoen nie, want 'n knaende gewete het altyd gewaarsku teen
ongehoorsaamheid, maar op die ou end het die kinderlike duiwel die
oorhand gekry: ek het op die leertjie geklim en een van die onbehoorlike
boeke vir insage afgeneem.45 Dit was die eerste wat my hand teengekom
het, en ek dink ek het dit gekies omdat die formaat en dikte so min of meer
dieselfde as die interessante martelaarsboek van Foxe was. Maar dit was
'n leerboek wat Vader vir sy mediese studie gebruik het, Franck se
Chirurgie, met ietwat ouerwetse houtsneeillustrasies van dinge en
gebeurtenisse waarvan ek in my ergste nagmerrie nooit gedroom het nie.
Hoe lank ek dit bekyk het en hoeveel van die teks ek gelees het, onthou
ek nie meer nie, maar ek herinner my nog goed dat ek die aaklige boek
teruggesit het, en amper duiselig afgeklim en in die tuin gaan rondloop
het. Daar het ek wat miskien die naarste tyd in my lewe is, deurgemaak,
deur my te verbeel dat een van die afgryslike prentjies wat ek na gekyk
het, niks anders kon wees as 'n voorstelling van wat met my sou gebeur.
Die afskuwelike vrees wat ek ondervind het, was 'n nuwe, ondraaglik
pynlike gevoel, wat al hoe erger en aakliger geword het, sodat ek in
vertwyfeling rondgestap het, sonder om êrens die minste verligting of
troos te kry. Hulle het my onder een van die tuinbome gevind, ‘half van
sy verstand af’ soos die ou aia later vertel, en ek het eers die volgende dag
tot verhaal gekom. Dr. Fraenkel, wat ingeroep is, kon alleen konstateer
dat ek diep geskok was, en daar was natuurlik groot nuusgierigheid om
uit te vind wat eintlik gebeur het. Maar my vrees was so groot, en my
bewussyn van die sondigheid wat daardie angs op my afgelaai het so intens,
dat ek net maar kon snik en my kop in die kussings druk.
Twee dae later keer Vader terug van huisbesoek. Hulle het hom laat weet
van my snaakse aanval, en hy het sy reis onderbreek. Toe hy by my kom,
met my moeder en gevolg deur familie, die ouderling wat hom huis toe
gebring het en 'n paar huisvrinde wat toevallig op besoek was, het hy oor
die bed gebuig en die kussings waarin ek my kop wegsteek, saggies
afgeruk, sodat ek hom gesien het. Ek het hom dadelik omklem, en so
onstuimig gehuil dat hy my opgetel het om my te paai. Hy het die andere
uit die kamer gestuur en met my op die bed gaan sit. Eers het hy niks gesê
nie, maar net my hare en voorkop gestreel, en toe ek onder daardie
behandeling langsamerhand bedaar, my weer op die bed gelê. Toe praat
hy. Hy vertel my dat hy een-
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maal net so bang was en dat hy nog altyd vir baie dinge bang is, maar dat
die regte manier van doen is om iemand anders te vertel waarvoor jy bang
is en probeer om uit te vind of dit die moeite werd is om bang te wees vir
iets wat miskien niks beteken nie. Sy verstand van die kindersiel, sy kennis
van my eie temperament, en miskien ook sy besef van my werklike angs
en opgewondenheid, het hom genoop om te probeer uitvind wat die oorsaak
van my aandoening was, en daarin het hy ook geslaag. Met skaamte het
ek beken dat ek bang was vir iets wat ek in een van die boeke op die
verbode rak gesien het. ‘Jy sien nou,’ sê hy met 'n glimlag, ‘wat jy kry as
jy ongehoorsaam is. Ek sou julle mos nie verbied het om daardie boeke
te lees as ek nie 'n goeie rede daarvoor gehad het nie. En ek dink nou ek
weet watter een dit is. Wag, ek sal hom gaan haal...’ Dit was vir my egter
'n alte groot toets, en ek het weer in trane uitgebars en geskree dat ek dit
nooit weer wou sien nie. In my verbeelding het daardie afskuwelike prentjie
voor my verrys; ek kon elke détail daarvan weer sien; net die dink daaraan
het my koue koors gegee. Maar hy het my gepaai. ‘Vertrou jy my dan
nie?’ het hy gesê. ‘Lê nou mooi stil, en ek sal vir jou wys hoe dom dit is
om oor so iets te skrik.’
Toe hy met die groot boek terugkom, het ek my kop onder die beddegoed
weggesteek, maar hy het, op sy sagte maar besliste manier, my weer orent
gekry en my naas hom op die bed laat sit.
‘Wys my nou watter prentjie dit is,’ sê hy, en ek het so gebewe dat ek
skaars die boek kon deurblaai om die aaklige illustrasie te kry. Hy het dit
'n oomblikkie bekyk en toe heel bedaard gesê: ‘Dis hoe hulle in die ou dae
'n steen uit 'n man se blaas gesny het. Outa Fortuin het dit al meermale
gedoen, en sy pa voor hom. Dis niks om oor bang te wees nie. Kyk...dis
so...’ En toe het hy, op sy kalm, bedaarde, wyse, net soos sy gewoonte
was om ons iets te verklaar, my vertel van hoe 'n moderne operasie gedoen
word. Die Franck het baie prentjies gehad, en hy het sommige daarvan die afsit van 'n been en 'n arm, die onderbinding van 'n slagaar, die uitsny
van 'n geswel - met my bespreek. Hy het my belangstelling in soverre
gewek dat ek nie meer vir die boek geys het nie; inteendeel, ek was so
ingenome met die wonderlike werk wat dokters doen dat ek daar en dan
besluit het dat ek ook dokter sou word.
‘Nou ja,’ het hy gesê, ‘maar 'n dokter moet nie 'n bangkat wees nie, en hy
moet leer om sy plig te doen, om gehoorsaam te wees en om
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ander mense te vertrou, sodat hulle ook vir hom kan vertrou. Trek nou jou
klere aan en loop sê vir Ma dat dit jou spyt dat jy ons so baie kommer en
sorg gegee het.’46
In sy jeugdige gemoed het die jong Christie die verwydering van stene met kastrasie
verwar en gevrees dat dít - soos sy moeder op onbesonne wyse gedreig het - ook met
hom sou gebeur. Dat die gebeurtenis op 'n seksuele basis berus het, word duidelik
uit sy sterk gevoel van ‘sondigheid’, wat nie net na die hantering van 'n verbode boek
teruggevoer kan word nie.
Die hele voorval het, soos hy in sy ‘Jeugherinneringe’ sê, daartoe bygedra dat sy
vertroue in sy vader versterk is en dat sy vader se hantering van die aangeleentheid
'n groot indruk op hom gemaak het. ‘Ek dink vandag nog’, skryf hy, ‘dat, as ek op
'n ander manier behandel was, ek miskien 'n blywende skok sou gekry het, en dat
die dadelike opspeuring van wat my bang gemaak het, en die gesonde verstand
waarmee die saak vir my opgehelder is, altwee bygedra het om die geestelike littekens
van daardie onvergeetlike vrees wat ek moes deurstaan, grootliks te versag en byna
uit te wis.’47 Hoewel hy maande lank daarna nog by tye angstig en besorg was, het
sy vader se hantering van die saak die weg berei om die voorval volkome te verwerk.
By die lees van Leipoldt se verslag is die leser uit die aard van die saak nuuskierig
om te wete te kom hoe die illustrasie daar uitsien wat die katatoniese aanval geaktiveer
het. By navraag kon sowel die mediese skool van die Universiteit van Stellenbosch
as dié van die Universiteit van Kaapstad geen inligting verskaf oor 'n Franck wat 'n
handboek oor chirurgie geskryf het nie. Leipoldt vermeld nie in watter taal die boek
geskryf is nie, maar uit sy vroeëre mededeling dat sy vader se Engels en Frans nie
baie goed was nie, vermoed 'n mens by voorbaat dat die boek in Duits of Nederlands
is. Indien die vader eers in sy Utrechtse studiejare met die boek kennis gemaak het,
is dit waarskynlik 'n Nederlandse handleiding waarna 'n mens moet soek. Verdere
bibliografiese oorsigte en navrae, ook in Nederland, kon niks oplewer nie. In 'n artikel
in Die Huisgenoot van 14 Junie 1946, wat hy onder die titel ‘Die stryd teen pyn’
publiseer, verwys Leipoldt weer na Franck se Chirurgie, sê hy dat die boek ‘twee
honderd jaar gelede’, dit wil sê in die omgewing van 1746, gepubliseer is en haal hy
'n stukkie daaruit in sy eie Afrikaanse oorsetting aan. Met hierdie gegewens en die
vermoede dat die betrokke boek, in die gees van die sewentiende-
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en agtiende-eeuse publikasies, eerder 'n uitvoerig informatiewe as 'n enkelwoordige
titel sou gehad het, is die navorser aangewys op G.A. Lindeboom se Dutch medical
biography.48 Lindeboom het nie 'n inskrywing oor 'n Franck wat met Leipoldt se
inligting klop nie, maar wel oor 'n Johan Herman Francken. Die geboorte- en
sterfdatum van dié Francken is onbekend, maar hy het in 1694 vanuit Duitsland na
Nederland verhuis en in 1730 stadschirurg van Amersfoort en later van die provinsie
Utrecht geword. In 1733 publiseer hy Nieuwe oeffeningsverhandelingen der vier
hoofdhandgrepen. Over het stryken van verscheidene cataracten, het snijden der
blaasesteenen...het snijden van alle breuken...en het verlossen...van kraamvrouwen.
Met die aanduiding dat dit onder meer oor ‘het snijden der blaasesteenen’ handel,
vermoed 'n mens dít is die boek (of een van die verskeie herdrukke) wat die vader
besit en wat die jong Christie so die skrik op die lyf gejaag het. Hierdie vermoede
word bevestig deur die ‘ouerwetse houtsnee-illustrasies’ wat die boek bevat. Dit is
waarskynlik veral figuur 5, waarin die pasiënt, met die blaas en geslagsdele ontbloot,
stewig deur twee mans vasgehou word, wat hom so ontstel het (kyk nommer 23 by
die fotoseksie). En dit is nie onwaarskynlik nie dat Francken se beskrywing van hoe
die pasiënt vir die operasie (sonder enige narkose!) gereed gemaak word, sy angs
vererger het: ‘Den Lyder word op een tafel gelegt, met sterke banden gebonden, de
handen aan de knyen, en de koorde verscheide slaagen om den hals over beide
schouderen; vier sterke Mannen werden, twee aan de regter, en twee aan de linker
zyde gestelt, die den Patient onbeweeglyk vast houden;...dan brengt den Operateur
zyn Sny-staf door den Schaam tot in den blaas; dan doet hy den Snee, een weynig
na den linker zyde, langs de naat van het Perinei, omtrent twee vinger breed van den
aars.’49

IV
Afgesien van die boeke waardeur hy hom van sy moeder se nukke en grille kon
weglees, was die jong Christie van vroeg af lief daarvoor om alleen in die pastorie
se ruig begroeide tuin te speel, myle ver in die veld langs die Jandisselsrivier te stap
en plante, diere en klippe te versamel. So kon hy wegkom van sy moeder en self vir
hom 'n eie ‘wonderwêreld’ skep.
In hierdie belangstelling is hy sterk aangemoedig deur sy vader, in wie se biblioteek
daar genoeg handleidings oor die dierkunde en plantkunde was, al het hierdie boeke
nie op die Clanwilliamse natuur betrekking ge-
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had nie. As gevolg hiervan, sê Leipoldt in sy ‘Jeugherinneringe’, ‘kon (ek) dus my
vondste net betitel met hulle klasname en nooit met hulle individuele name nie. Dus
nadat ek 'n bietjie botanie geleer het, kon ek 'n viooltjie rangskik as een van die
leliesoorte, maar dit was glad onmoontlik om dit onder die genus Lachenalia te
klassifiseer en nog minder om te weet dat die gewoonste soort, wat altyd die eerste
in ons bossieveld sy verskyning gemaak het, Lachenalia pendula was.’50 In sy vroeë
kinderjare het hy ook besonderse klippe versamel, voëls dopgehou en met sy kettie
geskiet, en motte en skoenlappers bymekaargemaak. Die motvangery het egter
nagtelike uitstappies vereis, ‘want die beste manier om nagmotte beet te kry, is om
boomstamme met 'n mengsel van moskonfyt en 'n bietjie brandewyn te smeer; die
motte, aangelok deur die ruik, kom die soetigheid suip en word so hoenderkop dat
dit maklik is om hulle te vang’.51 Ongelukkig het die ‘owerheid’, soos Leipoldt dit
stel, onsimpatiek op hierdie soort bedrywighede gereageer. Hy moes hom beperk tot
skoenlappers, waarvan daar nie veel soorte op Clanwilliam voorkom nie.52
Die belangstelling in plante en diere, wat aanvanklik by Christie 'n soort ontvlugting
van die onaangename atmosfeer in die ouerhuis was, het baie gou tot 'n hartstog en
'n belangstelling ontwikkel wat hy lewenslank sou behou. In sy Bushveld doctor
staan hy by hierdie belangstelling stil. Hy kan hom, so sê hy, geen beter studieveld
en vormende invloed op die ontwikkelende bewussyn van 'n jong seun voorstel as
die natuur nie. Hy skryf: ‘It is a subject not taught at schools, and not usually included
in any curriculum, but it is nevertheless the one subject that, if it evokes any response
at all in the boy, is likely to yield him, through its inculcation of correct observation
and precise attention to detail, the most lasting pleasure and benefit in later years. I
do not allude to systematic biology or any other “ology”, but to the practical teaching
in the field of botany, of the habits and life-history of birds, insects, and indeed all
living things. The instinctive urge of every small boy to be mildly sadistic, whether
inspired by mere curiosity or by the wish to prove his own superiority to his own
satisfaction - an urge that leads him to kill harmless small birds with his “catty” or
airgun, or wantonly to pick wild flowers by uprooting them - can be turned to good
account by interesting him in field work of this nature. In the jargon of the
psycho-analysts, it can be sublimated to serve a higher and more cultural purpose.’53
In elk geval het Christie gou geen erg daaraan gehad om diertjies vir sy
eksperimente dood te maak nie en het hy hom uitsluitend op plante en
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klippe begin toelê. Dat hy die milde sadisme waaroor hy in Bushveld doctor skryf,
inderdaad kon sublimeer, blyk nie alleen uit sy latere natuurpoësie waarin hy plante
en diere noukeurig betrag nie, maar uit die wetenskaplike grondslag waarop sy
belangstelling reeds in sy kinderjare berus het.
In die uitbouing van hierdie belangstelling het hy die voorreg gehad om in sy jeug
enkele vooraanstaande persone op die gebied van die plantkunde en skeikunde te
leer ken. Toe die gesin einde 1890 en begin 1891 vir die sinodesitting in Kaapstad
was, het hy sy vader se vriend dr. Daniel Hahn weer opgesoek. Hahn was 'n goeie
skeikundige en het graag die mineralieë in sy kabinet getoon aan belangstellendes
vir wie hy ure lank kon onderhou deur land en sand oor barnsteen en kwarts te praat.
By hom het Christie en Johnny geleer hoe om goud uit klippe te smelt, iets waarmee
hulle tuis op die klippe in die Jandisselsrivier kon eksperimenteer.
'n Ander goeie vriend was Louis Péringuey, wat met hulle oor kewers en die
gespitste klippe op Papegaaiberg naby Stellenbosch kon gesels. In die Kaapstadse
Museum kon hy hulle sy groot laaikaste vol kewers wys en met belangstelling kyk
na die voorbeelde wat hulle uit Clanwilliam saamgebring het. Saam met Péringuey
was die jong R.M. Lightfoot, wat ‘die gesig en temperament van 'n ou man besit het,
'n geboggelde, geduldige seun, skerp en snydend in sy uitlatings, 'n hartstogtelike
orrelis en musikant en 'n ewe hartstogtelike liefhebber van die Natuur. Ook hy het
bygedra om ons te help en meer as een wenk gegee.’54 Roland Trimen, ook by die
museum, was die erkende deskundige op die gebied van skoenlappers en het Christie
pragtige skoenlappers vir sy eie versameling gegee.
Maar Christie was veral in plante geïnteresseerd. Tot in daardie stadium het hy
byna al sy kennis van die botanie uit 'n ou Hollandse boek gekry, aangesien daar
indertyd geen goeie bekostigbare beskrywing van Suid-Afrikaanse plante bestaan
het nie en die driedelige Flora Capensis (1859-1865) van W.H. Harvey vir hom te
duur was. Tydens die sinodesitting van 1890-1891 wou hy op 'n dag van Hahn die
naam weet van 'n varingsoort wat in hulle watersloot op Clanwilliam gegroei het.
Hahn kon hom nie help nie en het hom verwys na die staatsplantkundige, prof. Peter
MacOwan. Die professor het 'n kantoor in Parlementstraat, destyds nog Gravestraat,
in Kaapstad gehad. Christie is daarheen. MacOwan, so skryf Leipoldt later in De
Volkstem van 21 Julie 1923, was ‘besig om 'n Wellingtonse boer om te haal om
olijfbome op sy plaas te plant. Die oubaas het op die hoflikste manier mij varingkie
betrag, boeke en sij versameling geraadpleeg, en eintlik gesê dat dit skijnbaar 'n nuwe
soort was. Daarna het hij
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met mij gepraat, vir 'n uur lang; sij versameling getoon, mij allerhande plante gewijs
wat honderd jare tevore in mij distrik deur ou versamelaars gekry was, en mij gevra
om ook plante te versamel. Hij het mij gewijs hoe om plante te prepareer, hoe om
hulle droog te maak en teen goggatjies te beskerm as hulle droog was, en mij daarna
na Kamps Cafe geneem waar hij mij op koffie en koek getrakteer het, altijd met 'n
deurlopende gepraat, gespek met anekdotes en aanhalings. Ek hoef nie te sê dat van
dié tijd af ek MacOwan vereer het, en toe ons later bevriend geword het, had ek
ruimskoots geleentheid om sij vriendskap, sij kennis, sy bonhomie, en sy werkkrag
te bewonder en te waardeer.’ Veral die feit dat MacOwan hom van die begin af as
'n volwassene behandel het, was vir hom 'n besondere ervaring.55 Dikwels het Christie
hom dan ook tydens die sinodesittings opgesoek wanneer hy geen raad met sy
planteversameling geweet het nie. Sy verhouding met MacOwan toon duidelik die
jong Leipoldt se voorkeur om hegte vriendskappe te sluit met mense wat veel ouer
as hy was.
Toe Christie weer 'n keer Kaapstad besoek het en Hahn afwesig was, het hy aan
MacOwan drie klippies uit sy versameling voorgelê wat hom en sy vader dronkgeslaan
het. Dié kon die klippies ook nie klassifiseer nie, maar het hom verwys na dr. Rudolf
Marloth, wat in Kerkstraat 'n kantoor gehad het. Toe hy daar met sy monsters opdaag,
so skryf Leipoldt baie jare later, was Marloth ‘juis besig om met sy assistent...'n
versameling grondsoorte te bekyk en het my vriendelik bejeën. Daar was toe, meer
as in later tyd, 'n soort van bruuske, vinnige direktheid in sy manier van praat, wat
soms vir vreemdelinge afgestoot het - temeer omdat sy woorde altyd vryuit, reguit
was, sonder doekies omdraai. Dit het hy ook toe by my eerste kennismaking met
hom getoon. Die meeste van my monstertjies het hy minagtend opsy gesit. Dit was
somar prulle wat hom nie geïnteresseer het nie. Die drie stukkies wat ek beskroomd
hom voorgehou het met die beleefde versoek om hulle 'n naam te gee, het hy ewe
minagtend betas en kortweg geklassifiseer.’56 Die eerste het hy as gewone serpentyn
afgemaak, terwyl die tweede verweerde assuriet êrens uit Concordia se wêreld
afkomstig was. Die derde stukkie, 'n swaar, kristalglansende soort klip wat met
kwartsare deurdraad was, het egter sy aandag getrek. Hy kon dit klassifiseer as
bariumsulfaat, ‘nogal seldsaam. Ek het dit nie.’57
Marloth se kortaf houding en sy bruuske manier van praat was vir die jeugdige
Christie by die eerste ontmoeting tog 'n bietjie ‘skrikwekkend’.58 'n Werklike
vriendskap kon eers ontstaan toe Leipoldt hom in 1898 as joer-
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nalis in Kaapstad gevestig het. Op Clanwilliam het hy egter in 189559 kennis gemaak
met 'n botanikus en reisiger wat baie gedoen het om die kennis van die
Suid-Afrikaanse plantewêreld uit te brei, naamlik Rudolf Schlechter.60
Toe Christie op 'n Saterdagmiddag terugkom van 'n wandeling in die veld met 'n
arm vol plante en bossies vir sy versameling, vind hy op die Clanwilliamse
dorpsgrond, regoor die ou Tronk, 'n uitgespande ossewa. Om die wa was 'n paar
bokseile waarop 'n honderdtal botaniese ‘rame’ met allerlei plante gelê het. Christie
het 'n gesprek aangeknoop met die touleier, Porfiet, en hy is voorgestel aan die lede
van die geselskap: 'n jong Duitser met die naam Penther, Max Schlechter, die
botanikus se broer, en Herr Mally. Uiteindelik het hy ook Rudolf Schlechter ontmoet,
‘'n kêrel van omtrent agt-en-twintig jaar, kort en sterk van bou, met lig-blonde hare
en 'n bruin-verbrande gesig’.61 Schlechter, wat vroeg al die begeerte gehad het om
in Suid-Afrika - volgens Drège, Ecklon, Zeyher en Harvey ‘'n mirakelland van
botaniese weelde’62 - navorsing te kom doen, het dadelik Christie se vrag bossies
deurgesnuffel en twee soorte ontdek wat hy nie in sy versameling gehad het nie en
waarvan hy die staanplek wou weet. Christie het die geselskap na sy vader geneem
en hulle is dadelik genooi om die pastorie hulle hoofkwartier tydens hulle besoek
aan die omgewing te maak. Saam met Schlechter is Christie die volgende dag, 'n
Sondag, die Karooberg uit. ‘Dit was die eerste keer dat ek die Sondagmôrediens in
die kerk nie bygewoon het nie, en dit spreek baie vir Schlechter se takt en
oortuigingsvermoë dat hy my ouers daartoe gekry het om my met hom mee te neem.’63
Om die Jandisselsrivier het hulle 'n aantal interessante blomme gevind wat aan
Schlechter onbekend was; een daarvan het hy later in 1897 ter herinnering aan hierdie
uitstappie en ter ere van sy jong vriend Aspalathus leipoldtii genoem.64 Onder die
rondloop het hy Christie vertel van sy verering vir Goethe se Faust en Cicero. ‘In
verbeelding’, skryf Leipoldt, ‘kan ek hom nog hoor toe hy daar op sy knie op die
sand gelê het, worstelende met die nare, langgerekte wortels van 'n euphorbia-soort,
die golwende sinne van die laaste reëls van die Pro Sex. Roscio deklameer.’65
Op Schlechter se aandrang het Christie se ouers toegestem dat hy met die geselskap
saamreis deur die dor Namakwalandse streke tot by Garies. Hierdie reis, het Leipoldt
later self gesê, was een van die interessantste ondervindings van sy lewe. Die skofte
het soggens om vyfuur begin, na 'n ontbyt van koffie, beskuit en soms 'n stuk Duitse
koek. Daarna het hul-
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le, terwyl Porfiet die osse gelei het, links en regs in die oop veld of teen die
heuwelhange blomme gesoek of klippe omgekeer om spinnekoppe en skerpioene vir
hul vriend W.F. Purcell by die Kaapstadse Museum te kry. Om nege-uur is uitgespan,
die groot bokseile op die grond uitgesprei en die versamelde voorbeelde in drukrame
gelê om in die son droog te word. Max Schlechter het die middagmaal berei, meestal
'n bredie van rys en wildsvleis. In die namiddag het hulle die veld verder verken, en
by die terugkeer na die wa was daar gewoonlik 'n honderdtal of meer voorbeelde
wat gepers moes word. Daarna was die aandete, 'n variant op die noenmaal, en dan
het die donker op hulle toegesak. ‘Die papier-gelaaide drukrame’, skryf Leipoldt, ‘is
op die buikplank opgestapel, mooi egaal; daarom het ons matrasse en karosse gelê,
met 'n oop plekkie teen die voorkis, waar die lamp gebrand het en waar Schlechter
met sy mikroskoop en sy boeke besig was. Op die agterbank was Mally se troon, en
op 'n sybankie het Max met sy musiekgereedskap gesit....Die aande was 'n plesier
en 'n genot, omdat dit getuig het van die werklik eersteklas samewerking en
broederliefde van die reisgeselskap. Schlechter, wat gedurig aan die werk was, met
Duitse deursettingsvermoë en Duitse arbeidsvermoë, het altyd tyd en sinnigheid
gehad om hom in die gesprekke te meng. Herr Mally het Goethe en Schiller en
Shakespeare voorgelees; Herr Penther het oor wêreldgeskiedenis gepraat en ons
vertel van Oosterse sake waarin hy gekonfyt was, en van die gewoontes van die
goggawêreld. Schlechter self het, uit sy skat van opgestapelde kennis, die plantkunde
maklik gemaak en ons geleidelik ingewy in die klassifikasie van plante. Sy
doseervermoë was eersteklas, want hy het die ware opvoedersgees gehad waarvan
Erasmus praat, en daarby 'n entoesiasme vir sy vak wat hom gedwing het om sy bes
te doen om die belangstelling van ander daarvoor te win. Hy het homself Latyn
geleer, en in dié dae het hy dit so goed al gehanteer dat hy met sommige van sy
geleerde kollegas in dié taal in briefwisseling kon tree. Sy plante het hy in Latyn
beskryf, en sy studie van Harvey, wat in dié tyd amper sy Bybel was, was grondig
en noukeurig.’66 Op hierdie reis kon die jong seun die wyer wêreld van die
Noordweste, van Clanwilliam en Namakwaland tot by Garies en terug deur
Boesmanland, baie goed leer ken en in die herinnering bewaar. Later sou hy in 'n
gedig soos ‘Die soutpan’ oor hierdie wêreld skryf waar ‘die veld 'n onverstaanb're
taal (praat)’, 'n arm wêreld ‘en tog so mooi’.67 En in sy gedig ‘In die Boesmanland’,
soos ‘Die soutpan’ ook uit sy debuutbundel Oom Gert vertel en ander gedigte, roep
hy die prag van die natuur op wat vir hom 'n ‘tuiste
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(was) in my woeste jaar,/ Toe ek nog kind was’. Die reis saam met Schlechter en sy
geselskap sweef na in die treffende siening van die nag:
Dis vir my
Asof die son die wêreld self wil soen,
En ook die sterre daaraan mee wil doen
By nagtyd, as die veld sy sluier kry.68

In dieselfde jaar, 1895, het Christie deur MacOwan kennis gemaak met 'n ander
botanikus wat 'n baie groot invloed op hom sou hê en met wie hy 'n uitgebreide en
belangrike briefwisseling sou voer, naamlik mnr. (later dr.) Harry Bolus. Bolus is
op 28 April 1834 in Nottingham, Engeland, gebore. In 1850 kom hy na Suid-Afrika
en begin hy in Grahamstad werk by die handelaar William Kensit, met wie se suster
hy later in die huwelik tree. Wanneer sy seun Alfred in 1864 aan witseerkeel sterf,
begin hy hom uit neerslagtigheid en op aandrang van sy vriend Frank Guthrie op
plantkunde toelê en met internasionaal bekende botanici korrespondeer. In 1874
verhuis hy na Kaapstad, waar hy en sy broer die eerste aandelemakelaarsfirma begin.
Hy onderneem baie botaniese reise na verskeie dele van Suid-Afrika en doen veral
navorsing op die gebied van orgideë en erikas. In 1888 verskyn The orchids of the
Cape Peninsula, gevolg deur die eerste deel van sy Icones orchidearum
Austro-Africanarum extratropicarum in 1893. Teen die middel van 1890 begin hy
en Guthrie werk aan die geslag Erica vir die Flora Capensis.69
Jare later, wanneer Leipoldt op 21 Julie 1905 uit Londen aan Bolus skryf, roep hy
hulle eerste ontmoeting op Wupperthal in herinnering toe Bolus in eerw. Gustav
Schmolke se studeerkamer besig was om 'n orgidee te skilder wat hy op die vorige
dag se uitstappie teen die berg gevind het.70 Feitlik onmiddellik was die jong Christie
aangetrokke tot Bolus, meer as ses en veertig jaar ouer as hy, en word die grondslag
gelê vir 'n vriendskap wat tot Bolus se dood op 25 Mei 1911 sou duur. Oor die
ontstaan van dié vriendskap skryf dr. Lulu Bolus - niggie van Harry Bolus, wat later
met sy seun Frank in die huwelik sou tree - in die inleiding van Leipoldt se postume
bundel Engelse verse The ballad of Dick King and other poems: ‘The boy's charming
courtesy and friendly offers of help to act as guide to the best hunting-grounds were
completely captivating, and the friendship born at that auspicious meeting grew and
brought ever-increasing happiness to these two men who were so kindred in spirit...’71
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Leipoldt was reeds bewus daarvan dat Bolus baie gedoen het om belangstelling in
sy vak aan te moedig en dat hy ander botanici, soos Schlechter, finansieel gesteun
het. Die verskeidenheid gebiede waarop Bolus werksaam en kundig was, het hom
ook aangetrek.
Christie se eerste twee briewe aan Bolus wat bewaar gebly het, dateer van 1897,
sy matriekjaar op Clanwilliam, toe hy 'n seun van sestien en Bolus 'n man van drie
en sestig was. Dit handel in hoofsaak oor botaniese sake en oor die pakkies
genommerde spesies van plantsoorte wat hy met MacOwan vir Bolus saamstuur of
pos. In sy brief van 30 Oktober bedank hy Bolus vir die eksemplaar van sy studie
oor orgideë. ‘I shall value the Orchids of the Cape Peninsula, and look upon it as a
memento of the time when I first had the pleasure of meeting the author’,72 skryf hy.
Met behulp van dié boek, so laat hy Bolus in November 1897 weet, kon hy reeds
sekere van die orgideë in die Clanwilliam-omgewing identifiseer. Op 28 Desember
skryf hy dat hy erikas uit sy duplikaatlegger en die rooibostee (aspalathus) wat Bolus
graag wil hê, sal aanstuur. In 'n brief van 4 Oktober 1898 laat hy Bolus weet dat hy
vir die staatsdienseksamen na Kaapstad moet kom, die stad wat hy weldra sy tuiste
sou maak. Dit is juis in Kaapstad dat Bolus en Leipoldt se vriendskap nog hegter sal
ontwikkel.
Op 'n baie jong en ontvanklike ouderdom het Leipoldt dus geïnteresseerd begin
raak in die veld van sy onmiddellike omgewing waarin hy kon wegkom van die
ongelukkige huislike omstandighede, waarin hy hom kon oorgee aan 'n
‘wonderwêreld’ en waarin hy lewenslank sy ‘skoonheidstroos’ sou vind. Betreklik
gou ontwikkel hy hierdie belangstelling tot 'n diepgaande botaniese studie. Die geluk
wou dit so hê dat hy op die regte tydstip mense soos MacOwan, Marloth, Schlechter
en Bolus ontmoet het wat hom die nodige leiding kon verskaf om sy belangstelling
in die regte rigting te stuur. Hoewel hy, soos Lulu Bolus later sou sê,73 nooit 'n
wetenskaplike verhandeling oor die botanie sou kon geskryf het nie, was sy bydrae
as bedrewe amateur besonder groot. Reeds in dié vroeë jare het sy versameling meer
as duisend voorbeelde bevat, meestal vergesel van waardevolle notas. Sy groot
belangstelling was die surings, die Oxalidaceae, waarvan hy talle soorte versamel
en help klassifiseer het. Deur 'n vreemde gril van die noodlot heet geen suringspesie
egter na hom nie. Schlechter het wel 'n Oxalis leipoldtii beskryf en na sy vriend
genoem, maar die bepaalde suringsoort kon nog nêrens opgespoor word nie en bestaan
gevolglik slegs as 'n boeknaam. En omdat hierdie boeknaam bestaan, is

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

93
dit - volgens die internasionale ‘spelreëls’ van die botanie - ‘beset’ en kan geen ander
suringsoort na Leipoldt genoem word nie.74

V
Dit spreek vanself dat 'n talentvolle, kunssinnige kind soos Christie, wat van vroeg
af deur boeke en die belangstelling in die natuur van sy huislike omgewing en sy eie
eensaamheid wou wegkom, na 'n uitdrukkingsvorm sou begin soek om sy binnelewe
en waarnemings te vergestalt. Terwyl sy broer betreklik vroeg mooi kon teken, was
Christie se pogings in dié rigting hopeloos. Maar deur te skryf, kon hy algaande vir
hom maters op papier skep.
Reeds sedert sy sesde jaar, so deel Leipoldt ons mee in sy artikel ‘My
jubileumjaar’75 in Die Huisgenoot van 17 Januarie 1947, het hy op papier begin
‘krabbel’.76 Sy eerste bewuste neerskrywe van dinge wat hy self waargeneem het,
was egter die briewe wat hy aan sy oupa Esselen op Worcester geskryf het. Hy het
sy oupa, ná die gesin se vestiging op Clanwilliam, slegs al om die vier jaar tydens
die sinodesittings gesien wanneer hulle gewoonlik ook 'n paar weke op Worcester
gaan kuier het. Oupa Esselen, so skryf hy, ‘was my eerste en tot sy dood my
vernaamste korrespondent, wat nooit versuim het om elke brief van my met nougesette
beleefdheid en ouerwetse, amper pedagogiese verduidelikings te beantwoord nie.
Hy het op alles ingegaan wat ek in my briewe aangeroer het; styl en taalfoute berispe
en verbeter; wenke gegee oor wat ek moes lees en waaraan ek aandag moes
skenk....Dit het hy gedoen in 'n trant en op 'n manier wat my as kind laat voel het dat
hy werklik in my doen en late belang gestel het. Ek het hom alhoemeer as my
vertrouelike boesemvriend beskou aan wie ek kon vertel wat ek sou beskroom het
om aan ander, selfs aan my ouers, te openbaar. Sy briewe, elkeen gewoonlik vier
bladsye lank en geskrywe in sy fyn Italiaanse handskrif, het ek so by my rondgedra
en so dikwels gelees dat hulle eindelik deur aanhoudende gebruik uitmekaar geval
het, en vandag besit ek tot my spyt nie een daarvan nie. Die korrespondensie was
grotendeels in Engels, hoewel ook soms in Duits en in Nederlands, en van my kant
was dit gewoonlik 'n opstel oor wat in ons eie pastorie plaasgevind het.’77 Toe Christie
ongeveer twaalf en 'n half jaar oud was, is sy geliefde oupa Esselen op Worcester
oorlede - sy ‘eerste groot droefenis’,78 soos hy dit later aan Burgers sou meedeel.
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Terwyl sy oupa nog in die lewe was, het hy egter ook sy eerste eie stukke begin skryf.
Jare later kon hy nog onthou watter indruk sy vader se Danteuitgawe in 'n Duitse
vertaling en Bunyan se werke op hom gemaak het. Sy eerste bewuste poging - ná
die briewe aan sy oupa - om iets op papier te sit, so skryf hy in ‘Eerste skoffies’, wat
op 1 Desember 1933 in Die Huisgenoot verskyn, was 'n samespraak tussen Elshadai
en Dante. ‘Ek sou vandag graag’, gaan hy voort, ‘daardie gekrabbel wil oorlees, want
ek is daarvan oortuig dat een van die twee die spreektrant van my vader moes gehad
het en die ander dié van ou Jantjie Ruiters, ons hoof-kleurlingkonstabel, wat
maandeliks ons hare gesny en altyd oor moord en doodslag met ons gepraat het.’79
In dié tyd het hy ook allerlei opstelle, verhale, versies en toneelstukkies geskryf,
sowel in Engels as in Nederlands. Wat die versies betref, het hy kundige advies oor
versifikasie en prosodie ontvang van ‘oubaas’ Roberts, wat in die afwesigheid van
eerwaarde Basil Hampden-Jones as Engelse predikant op Clanwilliam waargeneem
het. Oubaas Roberts het self versies in Latyn gemaak en het Christie bekend gestel
aan sulke woordmeesters soos Newman, Aquinas en Blake.80 Onder dié stukke was
'n soort treurspel in navolging van Schiller se Maria Stuart81 en 'n avontuurverhaal
met P.A.S. Limburg Brouwer se Akbar (1872) as model,82 'n roman wat met sy
Oosterse sfeer en die verhewe humanitêre idees tot Christie moet gespreek het.
Hierdie vroeë skryfsels het hy, koddig genoeg, ‘plegtig in die graf van een van ons
afgestorwe reiers’83 in die pastorietuin ‘onder 'n ou pampelmoesboom’84 begrawe.
‘Hoekom ek juis so 'n manier bedink het om hulle te bewaar,’ skryf hy, ‘weet ek self
nie; maar vandag is ek maar bly dat daar niks van hierdie onryp vrugte ooit op 'n
stellasie uitgedroog is om my vandag 'n lelike skok te gee nie.’85
As deel van sy ‘formele’ opvoeding moes Christie weekliks opstelle skryf, al was
dit geen ‘huiswerk’ in die gewone sin van die woord nie. Hy was trouens, soos hy
dit self stel, as kind ‘gedurig aan die skryf, maar sonder om wat ek op papier gesit
het vir beoordeling en verbetering aan iemand voor te lê’.86 Vir sy vader moes hy
stukke uit Latyn en Frans en later ook Grieks in Engels of Nederlands vertaal, wat
dit dan nagesien en gekorrigeer het. Hy kon dan ook Frans en Latyn gemaklik lees
en het met Latyn geen probleme vir die matrikulasie-eksamen ondervind nie.
Die eerste stukkie wat Christie aan 'n buitebeoordelaar voorgelê het, was 'n opstel
wat hy vir 'n wedstryd van The Boy's Own Paper ingeskryf het. Hiertoe is hy
aangespoor deur sy broer, wat 'n jaar of wat tevore vir 'n tekenwedstryd oor 'n kaart
van Stevenson se skateiland 'n tweede prys
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verwerf het. Johnny se sertifikaat ‘met sy gekrulde goudversiersels’ was vir Christie
só pragtig dat sy ‘eersug sterk geprikkel is’.87 Hy wou opsluit ook 'n wedstryd wen,
maar teken kon hy nie. Daarom dat hy hom vir die opstelwedstryd ingeskryf het.
Aan Burgers skryf Leipoldt op 15 Augustus 1938 in 'n brief dat hy die opstel
geskryf het toe hy nege jaar oud was, terwyl hy in die eerder gepubliseerde ‘Eerste
skoffies’ in Die Huisgenoot van 1 Desember 1933 dit tot ‘tussen sewe en ag’88
vervroeg! Dit is weer 'n voorbeeld van Leipoldt se neiging om sy jeugwerk vroeër
te dateer as wat dit inderdaad ontstaan het. In ‘My jubileumjaar’ sê hy darem dat die
wedstryd uitgeskryf is toe hy twaalf jaar oud was.89
In werklikheid moes hy die opstel geskryf het toe hy elf was, want die wedstryd
vir die junior afdeling met die opskrif ‘Story Needing Words’ word in The Boy's
Own Paper se uitgawe van 31 Oktober 1891 aangekondig. Leipoldt vertel dat hy sy
stukkie netjies op blou foliopapier uitgeskryf en aan die Londense adres gepos het.
‘Drie maande later,’ skryf hy, ‘toe ek die saak byna vergeet het, kom daar 'n wissel
vir tien sjielings en 'n sikspens, saam met 'n sertifikaat dat ek die eerste prys “in die
afdeling 12 tot 16 jaar” gekry het.’90
Ook dié inligting is foutief, want volgens 'n brief van The Boy's Own Paper aan
Burgers van 11 Mei 1939 is die uitslag van die wedstryd eers in die uitgawe van 4
Februarie 1893 aangekondig.91 Die prentjie waaroor die opstel moes handel, skryf
Leipoldt, ‘was van 'n geveg tussen twee ridders, en ek het daaruit 'n klein verhaaltjie
- die opstel mog nie langer as 500 woorde wees nie - aanmekaar getimmer. My ridders
het ek in die Sederberge laat beland, waar hulle, sover ek my nou herinner, gebaklei
het oor die besit van 'n groot skat wat in een van die reusagtige stamme van die ou
sederbome bewaar is deur 'n voetoog of eenoog of so iets.’92 In werklikheid wys die
illustrasie, volgens die brief aan Burgers, ‘not two knights in combat,...but a troop
of armour-clad horsemen (one of whom has, presumably, been wounded, and is
falling from his steed) attacking a party of foot-soldiers in the mountains. In a smaller
inset illustration a young man is seen standing with bowed head at the head of a
sick-bed, beside which an older man kneels in an attitude of great grief, his head
resting and arms outflung on the bed, where a third knight is lying. The whole setting
is mediaeval.’
Die verhaaltjie is nooit deur The Boy's Own Paper gepubliseer nie en by navraag
van Burgers in 1939 het dit geblyk dat die leggers waarin nie-ge-
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publiseerde materiaal uit 1891-1893 bewaar is, nie meer bestaan nie. Omdat Christie
sy verhaal in die geheim geskryf en weggestuur het, kon hy die sertifikaat behou,
maar hy moes op bevel van sy ouers - waarskynlik méér die aandrang van sy moeder
as van sy vader - die halwe ghienie in die binnelandse sendingkas stort. Van dié dag
af, sê Leipoldt gelate, ‘het ek 'n hekel aan die binnelandse sending wat dit miskien
nie verdien nie’.93
Christie se ontmoeting met MacOwan en Bolus was die aanleiding tot 'n volgende
fase in sy ontwikkeling as skrywer. Albei botanici het hom aangemoedig om van die
lewe en die mense in sy omgewing te vertel en ook, as daar die nodige inval ontstaan,
iets uit sy eie verbeelding te skep.94 Aan die begin van 1896 het hy dan ook sy eerste
bydraes aan The Cape Argus gestuur, 'n blad waarvoor MacOwan die rubriek
‘Saturday Sallies’ geredigeer het en wat volgens hom geneë was om jong aspirante
te verwelkom. Leipoldt skryf: ‘Ek het 'n kortverhaal ingestuur, en 'n week of wat
nadat ek dit op die pos gedoen het, kry ek 'n brief van die redakteur, mnr. Powell.
Maar sy handskrif was so onduidelik dat nòg my vader nòg ek dit pront kon lees.
Sover ons egter kon uitmaak, het hy die stuk aangeneem en iets gesê omtrent twee
pond wat daarvoor moes of sou betaal word. My vader het sy kop geskud en opgemerk
dat hy nie twee pond kon betaal om my eerste stukkie skrywe in druk te sien nie en
my aangeraai om maar terug te skryf dat daar onder die omstandighede liewer niks
gedoen moes word nie. Dit het ek ook, bitter teleurgestel, gedoen - om met die
volgende pos 'n leesbaarder brief te ontvang met 'n tjek vir twee pond daarin, wat
natuurlik die hele wêreld verander het tot iets waarin dit werklik die moeite werd
was om 'n rukkie langer te bly lewe.’95 Leipoldt sê dat sy vader hom in hierdie stadium
vermaan het om meer aandag aan sy studie te bestee en minder aan ‘stories draai’
en dat ‘hy liewer nie my naam aan sulke verbeeldingswerk vasgeknoop wou sien
nie’.96 Waarskynlik is die verhaal dan ook - om die pastorie te beskerm - onder 'n
skuilnaam ingestuur. Om daardie rede is dit haas onmoontlik om Leipoldt se bydrae
in die Januarie-Maart-uitgawes 1896 van The Cape Argus te identifiseer.
Van Maart 1896 het hy egter gereeld stukke vir The Cape Argus begin skryf,
waarskynlik plaaslike beriggies en anonieme bydraes tot MacOwan se rubriek. In
The Cape Illustrated Magazine97 van 1896-1897 publiseer hy 'n reeks artikels
‘Sketches in C-’ waarin hy 'n beeld van die Clanwilliam van sy jeug gee, die eerste
reaksie op MacOwan en Bolus se oproep dat hy iets oor sy onmiddellike omgewing
skryf. Hierdie artikels verskyn onder die pseudoniem F.W.B., die voorletters van
Frank William Baxter, wat
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in Oktober 1896 in 'n Matebele-opstand gesterf het en vir wie Christie - klaarblyklik
as uiting van 'n soort jeugdige Schwärmerei98 - 'n heldeverering gehad het. Dieselfde
voorletters gebruik hy ook vir ‘The melancholy man’ en ‘A typical South African
farm’, onderskeidelik in The Cape Illustrated Magazine van 1896 en 1900-1901. In
dieselfde tydskrif se 1896-uitgawes verskyn verder ‘A South African village on
Nachtmaal days’ deur F.W.K. en ‘The strangeness of oom Stephanus’ deur H.W.H.
Hoewel die voorletters verskil van dié wat Leipoldt in ‘My jubileumjaar’ as destydse
pseudoniem aandui, is dit deur die aansluiting by ‘Sketches in C-’ feitlik seker dat
hy ook die outeur van dié twee stukke is. Onder die naam J.M. Kerdic - 'n karakter
uit een van André Laurie se Franse romans99 - skryf hy in The Scientific African van
Maart 1896 'n kort artikeltjie oor Suid-Afrikaanse akkedisse waarin hy tussen
likkewane, koggelmanne, geitjies en gewone akkedisse onderskei. ‘The (name of
the) koggelman’, skryf hy, ‘is derived from a “Taal” verb meaning to mock’, 'n
aanduiding van hoe hy Afrikaans in hierdie jare nog betrag het. In dié stadium het
hy dan ook uitsluitlik in Engels en Nederlands geskryf en gereeld verslae oor plaaslike
gebeurtenisse vir The Cape Times en De Zuid-Afrikaan gestuur. Hoewel die betaling
vir hierdie verslae maar karig was, het hy 'n ‘salige genot’100 daaruit geput om sy
stukkies in druk te sien. Die jong Leipoldt was dus reeds goed onderweg om 'n
bedrewe joernalis te word.
Dit is juis as joernalis en sy eerste proewe as polemikus dat Leipoldt sy belangrikste
stuk in hierdie jare skryf en 'n klein opskudding veroorsaak. In September 1896 stuur
hy, nou onder die swierige skuilnaam Forsythe W. Bancombe, in reaksie op 'n berig
in Ons Land dat die middel tot vereniging van die twee blanke bevolkingsgroepe in
Suid-Afrika daarin lê dat hulle moet saamwerk om ‘het zwarte baas te raken’,101 'n
uitvoerige brief aan The Cape Times. Dit word op 24 September prominent geplaas
deur Edmund Garrett, die redakteur. In sy brief sê Leipoldt hy het gehoop die haat
van die witman vir sy swart broers behoort tot die verlede, maar nou vind hy onder
die Hollandssprekende deel van die bevolking bestaan steeds die idee ‘that it is
possible to raise a distinction between men of the same country on the grounds of a
different colour’. Waartoe sal dit alles lei? ‘The nation who puts a restriction on
freedom will ere long cease to be a nation. The man who has no love for his fellow
creature - the man who, moreover, despises his comrade and contrives in the long
struggle of life to hamper and handicap him as much as possible, who would give
all he can to see his comrade rooted out and left to perish...that man has not
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the right to be called a man.’ Die swart huidskleur van die gekleurde is die enigste
rede wat vir sy uitsluiting van dieselfde vryhede, voorregte, verwagtings en vreugdes
as dié van die blanke aangevoer kan word. Daar is geen enkele rede waarom die
swartman nie dieselfde hoë ontwikkeling as dié van die witman kan bereik nie. Selfs
al gee 'n mens toe dat hy lui, ledig, oneerlik en dom (!) is, kan dit nog nie 'n rede vir
sy uitsluiting wees nie. ‘Is that’, skryf Leipoldt, ‘not a greater reason for his sharing
the rights that have made the white man what he is today, and that prevents him from
going backward to the state of inaction, bigotry and superstition that has cost science
centuries to rescue him from?’ En hy roep sy landgenote op om alle vorme van
rassevooroordeel uit die weg te ruim: ‘Away with the doctrine that teaches a difference
between a “maaksel” and a “schepsel”. Fling it to the winds the law that bars the
completion of the triumph. Efface the distinction and join the hand with your black
comrade...Teach it to our children's children...and proclaim it to the nations that South
Africa no longer recognizes a bar between two races of man.... If our ages of chivalry
are past, we have at least the age of honour...Let us be worthy of that honour, and
let us show our worthiness by carrying out the principle of equal rights and equal
freedom for black and white alike.’102
Op hierdie brief kom daar onmiddellike reaksie van heelparty korrespondente
waaruit die patronerende houding van baie van die blanke briefskrywers teenoor
hulle minder wit medeburgers duidelik blyk en waarin Leipoldt gevra word of hy 'n
nuwe ras bepleit, ‘half-castes who hate their fathers for being white and despise their
mothers for being black’.103 Die sterkste reaksie verskyn in Ons Land van 1 Oktober
1896, waarin F.S. Malan 'n hoofartikel onder die titel ‘De kwestie van kleur’ aan die
aangeleentheid wy. Malan het dit veral teen Leipoldt se voorstelling dat die rassehaat
uitsluitend by die Hollands-Afrikaanse bevolkingsgroep voorkom. Dit is egter juis
in die oorwegend Engelstalige stede in die land dat die ergste diskriminasie te vinde
is, terwyl Engelstalige parlementslede uit die Oos-Kaap onversetlik in verband met
vryheidsbeperkinge vir die swartes was. ‘Wij zouden meer voorbeelden van
dergelijken aard kunnen aanhalen om aan te toonen dat gelijkheid en broederschap
tusschen blank en gekleurd alles behalve een in de praktijk algemeen toegepaste
Engelsche leerstelling is. Maar waartoe dat? Slechts een door zijn eigen
woordenrijkdom bedwelmde rhapsodist zou het tegendeel beweren.’ Die woorde
‘een door zijn eigen woordenrijkdom bedwelmde rhapsodist’ was vir die jong Leipoldt
in hierdie stadium 'n geniepsige
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raps, maar dit het sy ‘selftevredenheid’ laat styg en sy ‘verwaandheid’ vergroot:
‘Verbeel jou, 'n stuk van 'n seun van vyftien jaar, wat nog nie sy matriek gemaak het
nie, veroorsaak so 'n bohaai!’104
Hierdie brief was, soos Leipoldt dit self later sou stel, sy ‘eerste les in die
polemiek’.105 Die sterk uitgesproke politieke standpunt, so kragtig geformuleer en
met soveel oortuiging geskryf deur 'n pastorieseun uit die behoudende klein
Clanwilliam van die laat negentiende eeu, is 'n merkwaardige dokument vir dié tyd
en 'n belangrike datum in die tradisie van die liberale denke onder Afrikaners, 'n
tradisie waaraan ‘Onze Jan’ Hendrik Hofmeyr en later ook F.S. Malan met hul
standpunte oor die stemreg van bruin en swart mense prominente bydraes sou lewer.106
Dit illustreer nie alleen hoe anders en onafhanklik Leipoldt reeds in die betreklik
konserwatiewe gemeenskap van sy jeug moet gedink het nie. Dit is 'n aanduiding in
watter mate die vryheidsgedagte en die sendelinggees van sy voorvaders in hom
werksaam was. Baie jare later sou hy hierdie vryheidsgees eksplisiet na sy kinderjare
as sendelingkind terugvoer. ‘I come from a missionary family’, skryf hy in Bushveld
doctor. ‘Hereditarily, if there be anything in heredity, I am of those that can see no
specific distinction in the human race and that recognize all mankind as belonging
to one family, however diversified by colour, custom, or creed its various components
may be.’107 Van hierdie oortuiging is sy brief van 24 September 1896 die eerste
neerslag.

VI
Teen die einde van 1896 het Christie en Johnny saam met 'n aangetroude oom wat
'n prospekteerder in Australië was, langs die Doringrivier gaan diamante soek. Hoewel
hulle geen diamante kon vind nie, het dit Christie die geleentheid gegee om nuwe
plante in die hande te kry en by sy versameling te voeg.108
Omdat hy nou hard moes werk vir sy eksamen, kon hy minder joernalistieke
bydraes lewer. In Julie 1897 lê hy die matrikulasie-eksamen van die destydse
University of the Cape of Good Hope suksesvol in die derde klas af. Vir Engels
verwerf hy 94,5%, vir Nederlands 60%, vir Geskiedenis 65%, vir Latyn 50%, vir
Grieks 71% en vir Fisiologie 75%. Opvallend in die matriekuitslae was dat hy veel
beter punte in Engels as in Nederlands verwerf.
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Daarmee was Leipoldt se eienaardige ‘skool’-opleiding tuis by sy ouers afgehandel.
Teen dié tyd was hy reeds só belese en kundig in 'n verskeidenheid vakgebiede dat
hy ander weivelde buite Clanwilliam moes gaan soek. Die aangewese plek vir hom
was Kaapstad en die aangewese beroep dié van joernalis. Op 4 Oktober 1898 skryf
hy aan Harry Bolus dat hy Kaapstad toe wil kom, maar dat sy finansies nie 'n blote
vakansiereis toelaat nie. ‘I have for the past few months tried to look for a situation
in Town, but have not been able to obtain suitable employment.’109 Hy hoop nietemin
om 'n geskikte aanstelling êrens te kry.
Waarskynlik het Bolus en ander vriende van die jong Leipoldt gehelp om vir hom
'n betrekking in die joernalistiek te vind, want aan die einde van 1898 vertrek hy na
Kaapstad, waar hy die volgende meer as drie jaar sal woon en werk.
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Hoofstuk IV
Koerantman en ‘Die storie van ons sterfte’
I
MET SY VERTREK NA KAAPSTAD, WAARSKYNLIK NIE LATER AS EINDE NOvember 1898

nie, was Chris Leipoldt reeds 'n uitgegroeide man van vyf voet elf duim, al sou hy
sy agtiende verjaardag eers op 28 Desember van daardie jaar vier. Met sy
kastaiingbruin hare, helder grys oë en breë glimlag1 was hy 'n mooi kêrel; die diep
plooie in sy gesig was nie onaantreklik nie en het eerder sy karakter verdiep. Reeds
in hierdie stadium was hy opvallend traakmy-nieagtig, iets wat sigbaar was in sy
manier van groet, die verkeerd geknoopte onderbaadjie en die skewe das.2 Hy was
bekend vir sy droë humor, al kon hy by tye buierig en bruusk optree. Almal wat in
dié jare met hom te make gehad het, was beïndruk deur sy buitengewone belesenheid
en die wyse waarop hy hierdie kennis in sy gesprekke kon benut.
Die Kaapstad waarheen Chris nou van die veraf, geïsoleerde Clanwilliam gekom
het, was by die eeuwisseling nog 'n relatief klein stadjie. Teen 1899 was daar weinig
sosiale verkeer of kunsbedrywighede, behalwe as jy na een van die bals in
Goewermentshuis genooi is of as 'n besoekende musikus of rondreisende toneelspeler
opgetree het.3 Tog was Kaapstad met sy vermenging van die Kaaps-Hollandse en
die Victoriaanse boustyle in die sentrum en met die skilderagtige huisies van die
Moslems in die Bo-Kaap 'n romantiese plek om in te woon. Dit was - soos Olive
Schreiner, internasionaal bekende outeur van Story of an African farm, dit beskryf ‘one of the loveliest spots on earth’,4 iets waartoe die gematigde Mediterreense
klimaat, die etniese verskeidenheid van die bevolking en die hawe bygedra het.5
Wanneer Leipoldt in later jare sy karakter Andrew Quakerley in Stormwrack laat
mymer oor Kaapstad, kom dit in hoë mate ooreen met sy eie indrukke wanneer hy
hom ná sy sporadiese besoeke as kind tydens die sinodesittings die eerste keer in die
stad vestig: ‘The tremendous mass of the mountain ..., its steep, imposing escarpment
butting up into the sky beyond the rolling contour of Signal Hill, the flat expanse of
Green Point Common, diversified by its lake fringed with wild muntia bushes that
in early summer were laden with a profusion of sour-sweet
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berries, and the far horizon of the sea, broken by the outline of Robben Island round
which the merchant-men passed on their way to England ...’6 Hierdie ervaring, so
skryf Leipoldt in Stormwrack, was vir Quakerley ‘important factors in shaping his
aesthetic education’7 - en dieselfde sou vir Leipoldt geld. In die komende jare sou
hy in sy skeppende werk van hierdie omgewing gebruik maak en telkens sou die stad
met sy Tafelberg in sy poësie figureer. In ‘'n Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’,
die lang gedig waarmee sy bundel Uit drie wêrelddele open, spreek hy Tafelberg
aan as ‘die kroon van Tafelbaai’:
Kan hy oor wie as kind jou skadusleep
Gekruip het in sy slaap, geduldig wag
Sy laaste sluimer in 'n vreemde land?
Kan hy wat eens bo op jou tafelbank
Gestaan het in die sonskyn en die baai
Vol skuim van dooie branders en vol wrak
Gesien het - ná die ru suidoostewind
Die rotse van Drieankerbaai verbreek
En Groenpunt-strand verpes het met die oes
Van seebamboes en blare uit die see -,
Die Kaap waarvan jy kroon is, ooit vergeet?8

Met sy vestiging in Kaapstad kon Chris naas die plantkunde ook sy belangstelling
in allerlei kossoorte en die gastronomie verder uitbrei. Hoewel die kos in die meeste
hotels en restaurants van Kaapstad meestal volgens Europese modelle opgedis is,
was daar teen die eeuwisseling met Chris se aankoms tog enkele uitsonderings. Onder
hulle was daar die Royal in Pleinstraat wat soms met iets besonders vorendag kon
kom. Die restaurant wat Leipoldt egter later veral vir sy Kaapse geregte uitsonder,
is ou meneer Haylett se beroemde White House in Strandstraat. In dié tyd, so skryf
hy in De Volkstem van 14 Desember 1923, ‘met 'n dieretuin in die agterplaas, waar
jy gestreepte silwer fisante, papegaaie, 'n half dosyn soort apies, 'n kwagga, 'n
boomslang...(en allerlei ander) snaakse diere kon te sien kry’. Die ete daar was altyd
Kaaps en uitstekend voorberei. Vyftig jaar later, as hy vir Die Huisgenoot die rubriek
‘Kelder en kombuis’ behartig, onthou Leipoldt nog die voortreflike tafel: ‘Selfs by
die agtuur kon 'n mens daar sosaties met die gebruiklike gebraaide piesangs en 'n
sestal verskillende sambals kry. Die middagete was veral smaaklik, en op
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die lys van skottels kon die kenner soms lekkernye soos raap-en-tamatiebredie,
kerrie-kreefsop, saffraan-bobotie met amandels en rosyntjies, en gestoofde veldkool
teëkom. Onder die soet geregte was daar een wat elke plattelander en menige Kapenaar
hoog geskat het - die dun sappige, geurige pannekoekies met 'n heerlike sous van
eier, room en Van der Hum daaroor.’9 In dié tyd het Leipoldt die kombuise van die
White House en die Royal besoek en van die voortreflike Moslem-kokke iets van
die Oosterse aanslag geleer. Van vroeg af was hy geïnteresseerd in allerlei kruie wat
bepaalde geregte lekkerder kon laat smaak en in die medisinale waarde van sommige
bossies. Kort voor sy dood kon hy nog onthou hoe in sy jong dae op die ou
‘Kleinhandel Mark - daardie mooi, koel, amper oosterse gebou, met sy altyd spuitende
fontein waarin waterskilpaaie geswem het en waar die ou Slamse motjies allerhande
goed wat eetbaar en oneetbaar was, goedkoop van die hand gesit het -’10 dikwels
allerlei bondeltjies boegoe op die uitstaltafels te koop was. Aan Lawrence Green kon
hy by geleentheid vertel dat 'n mens in dié jare seekoeivleis op die mark in
Darlingstraat kon kry11 en in sy ‘Kelder en kombuis’-rubriek sê hy dat klipkous
destyds vir ‘'n appel en ei’ op die Kaapse vismark beskikbaar was.12 Of Leipoldt
reeds in hierdie jare self seekoei of klipkous berei het, is egter onbekend. Later sou
hy in elk geval vir niks stuit wat gaargemaak kon word nie!
Met sy aankoms in Kaapstad moes Chris met sy finale voorbereiding vir die
staatsdienseksamen begin. In dié eksamen, wat hy in sy eerste Desember in Kaapstad
aflê, vaar hy veel beter as in die matrikulasie-eksamen die vorige jaar, al is sy uitslag
in Rekenkunde (122 punte uit 300) nie goed nie. Hy behaal vir ‘Official Letter
Writing’ 112 punte uit 125 en vir ‘Essay’ 'n volle 75 uit 75. Hoewel hy uit geldnood
nie voltyds kon studeer nie, skryf hy hom daarna deeltyds vir die Intermediêre B.A.
by die University of the Cape of Good Hope in. As gevolg van sy probleme met
Wiskunde en Rekenkunde, wat daarvoor 'n vereiste was, slaag hy nie die eksamen
nie. Met die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Koningin Victoriastraat 'n hanetreetjie
van hom af kon hy egter nog meer verwoed en veelsydiger as tevore begin lees. Hy
het nou dieper kennis gemaak met uiteenlopende wysgerige rigtings: aanvanklik
meer met Locke en Mill, daarna met die ekonomiese filosofie van Seligmann.13 In
die boekwinkel van Van de Sandt de Villiers was naas Vondel en De Genestet ook
van die indertydse nuwe Nederlandse poësie en prosa te koop. Só leer Chris die werk
van Perk, Kloos, Van Eeden, Van Deyssel, Verwey, Couperus en Hélène Swarth
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ken, laasgenoemde volgens sy eie mededeling die digter wat later invloed op sy
sonnette sou uitoefen.14 In dieselfde boekwinkel sien hy ook uitgawes van Racine en
Baudelaire.
Kort ná sy aankoms in Kaapstad het Chris betreklik gou weer die vriende begin
opsoek met wie hy vroeër reeds in aanraking was, aanvanklik meestal ouer mense
wat in die plantkunde belang gestel het. In die geselskap van Harry Bolus het hy
dikwels met Rudolf Marloth gesels. Na sy aanvanklike kennismaking met hom as
jong seun, waartydens Marloth se kortaf houding en bruuske manier van praat vir
hom 'n bietjie beangstigend was, het Chris hom nou leer ken ‘as 'n uiters vriendelike,
doodeerlike, gewetensvolle, wetenskaplik aangelegde natuurondersoeker, wat, ofskoon
sy werklike vak skeikunde en mineralogie was,...(hy) plantkunde, met plantebiologie
as byvak, as liefhebbery geneem het’.15
Bolus het in hierdie jare reeds in sy herehuis Sherwood in Kenilworth gewoon,
die voorstad waar Leipoldt hom ook jare later - nie ver van Sherwood af nie - sou
vestig. Bolus was bekend as een van die ondernemendste direkteure van die Ou
Mutual en 'n welgestelde makelaar,16 maar was ook ‘'n man van hoë kulturele
ontwikkeling, 'n liefhebber van die letterkunde en 'n hartstogtelike versamelaar van
Suid-Afrikaanse plante’,17 waarvoor hy reeds in dié jare internasionale status verwerf
het. Hy was besig om sy Bolus-herbarium, wat later by Kirstenbosch en nog later by
die Universiteit van Kaapstad gehuisves sou word, uit te brei. Die vriendskap tussen
Bolus en Leipoldt het in hierdie jare verdiep. In briewe uit Londen, wanneer hy met
sy mediese studie besig is, herinner Leipoldt Bolus later aan die baie ure saam in die
herbarium, in die biblioteek van Sherwood en aan hulle wandelinge teen die berg op
Sondagoggende wanneer hy van sy joernalistieke verpligtinge kon wegkom. Van
die boeke waaraan Bolus hom voorgestel het, soos W.S. Landor se Imaginary
conversations,18 kon Leipoldt in Londen aanskaf en lees. Wanneer Andrew Quakerley
in Stormwrack terugdink aan sy wandelinge saam met Johann Franz Drège, 'n
internasionaal bekende botanikus wat die Kaap in die negentiende eeu besoek het,
is dit 'n kwalik verhulde vermomming vir Leipoldt se eie ervaring saam met Bolus:
‘In later life Andrew Quakerley, when he could be induced to speak about himself,
referred with some amount of excusable pride to the fact that he had strolled, on one
memorable Sunday afternoon, with Johann Franz Drege up the slopes of the Devil's
Peak, where the great botanist, who ranks next to Thunberg and Burchell in the
history of Cape botany, had enlightened him, frankly and unaffectedly,
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about the mysteries of sex with the example of a silver tree and a fir cone.’19
In 1899 het Lulu Kensit, Bolus se niggie wat later met sy seun Frank sou trou,
haar by haar oom aangesluit om hom met sy navorsing te help. Só het Chris kennis
gemaak met Lulu, 'n vrou met wie hy lewenslank bevriend sou bly. Reeds in hierdie
jare kon sy nougeset op klein besonderhede let en nuwe plante akkuraat beskryf, 'n
eienskap wat haar later internasionale roem as kenner van Kaapse plante sou besorg.20
Op Clanwilliam in die pastorie het Chris al 'n ander persoon ontmoet vir wie hy
nou beter leer ken het, naamlik Friedrich Carl Kolbe, Rooms-Katolieke priester van
Kaapstad, wat later, in 1921, van die pous die titel monseigneur sou ontvang. Kolbe
was bekend as briljante joernalis, skrywer en digter en iemand wat ook groot aansien
as botanikus geniet het. ‘My indruk destyds,’ op Clanwilliam, skryf Leipoldt later,
‘was van 'n lang, skraal, gladgeskeerde kêrel, wat altyd aan die praat was en wat
besonder baie belang gestel het in die vesting werke wat my broer en ek anderkant
die sluis gebou het om later “Franse teen Duitsers” te speel. Ons het geen buskruit
gehad nie, en die besoeker het ons gewys hoe om 'n min of meer deeglike substituut
daarvoor te kry deur swawel met kaliumchloraat te meng.’21 Daarna het Chris hom
tydens die sinodesittings weer ontmoet in dr. Daniel Hahn se studeerkamer, waar
Kolbe hom oor die professor se mooi versameling minerale les gegee het. Van 1898
af het hulle mekaar dikwels in Kaapstad gesien. Saam met Kolbe en sy vriend prof.
Alfred Bodkin het Chris byna elke Saterdagmiddag op die Kaapse Vlakte gaan
botaniseer. Tydens dié uitstappies het gesprekke en argumente oor die een of ander
stelling of opvatting nie uitgebly nie. ‘Ek was,’ skryf Leipoldt, ‘soos elke jongeling
van dié ouderdom, astrant-nuuskierig en het soms vrae gestel - oor die Onbevlekte
Ontvangenis en die Pouslike Onfeilbaarheid, of oor een of ander netelige punt waaroor
ek uit Multatuli se Ideën of Christlieb se Moderne Glaubenszweifel ammunisie
versamel het - wat 'n minder geduldige persoon sou genoop het om my kortaf op my
plek te sit. Maar Kolbe het nooit sulke vrae ontwyk nie en het altyd sy eie standpunt
verdedig met openhartige beslistheid en in 'n taal wat die moeite werd was om na te
luister. Sy veelsydigheid het hom 'n taamlik grondige kennis gegee van al die
natuurwetenskappe, en ofskoon hy nooit daarop aanspraak gemaak het om aangesien
te word as 'n gesaghebbende nie, was hy tog 'n goeie kenner van plante, goggas, diere
en gesteente. Hy was 'n hartstogtelike versamelaar en op sy togte na die buitedistrikte
het hy altyd iets goeds
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huistoe gebring vir sy vriende dr. Purcell, dr. Péringuey of dr. Bolus - vir
eersgenoemde “kruipende gedierte” soos spinnekoppe (een van ons mooiste
jagspinnekoppe dra sy naam), vir die tweede kewers of iets deur die voorlopers van
die Boesmans afgewerk, en vir die derde plantesoorte, waaronder baie nuwes,
sommiges waarvan ook sy naam dra.... Bowe alles het hy 'n innige liefde vir die
natuur gehad. Hy was vertroud met die plante en diere, veral die voëls, van die
Skiereiland en kon daaroor ure lank gesels.’22
Baie van hierdie vriende het Chris in een van die hotels of restaurants van Kaapstad
ontmoet en oor 'n ete lekker gesels. In Haylett se White House in Strandstraat het hy
ook van die politieke persoonlikhede van die tyd teëgekom. Onze Jan Hofmeyr was
bekend as die onbetwiste leier onder die Kaapse Afrikaners. Hofmeyr wou, behalwe
'n kort tydjie in die negentigerjare, nooit 'n kabinetspos beklee nie, maar het verkies
om sy party deur bondgenootskappe met opeenvolgende premiers in die regering te
betrek. Deur John X. Merriman is hy beskryf as die Mol, ‘an industrious little animal
...You never see him at work, but every now and then a little mound of earth, thrown
up here or there, will testify to his activities.’23 Aangesien die bynaam van tóé af bly
steek het, was dit 'n spitsvondigheid waaroor Hofmeyr gekwets gevoel het. Hy het
teengekap met die uitspraak dat Merriman die soort mens was ‘who would sell his
party for a phrase’.24 Hofmeyr en Merriman het nie van mekaar gehou nie, miskien
omdat hulle baie verskil het wat geaardheid betref. Merriman was pragmaties,
impulsief en primêr 'n parlementariër; Hofmeyr 'n ideologiese leier met
langtermynplanne wat hy versigtig opgestel het.25 Met die verkiesing van 1898 kom
die Bond-meerderheid aan die bewind met die jong regsgeleerde W.P. Schreiner,
broer van die skryfster Olive Schreiner, as premier en met Merriman en die
meesterlike debatteerder J.W. Sauer as kabinetslede.
Met al hierdie mense sou Leipoldt in die White House kennis maak. Dié restaurant
het 'n eg Afrikaanse atmosfeer gehad en het onder die persoonlike beskerming van
'n paar beginselvaste Bondsmanne gestaan. Van tyd tot tyd het die Bondsmanne egter
ook mense van die teenparty - soos Cecil John Rhodes, sir James Sivewright, James
Logan, S.J. du Toit en D.C. de Waal - genooi om van die geregte te kom proe.26 Naby
die restaurant was die pragtige Kaaps-Hollandse huis van Marie Koopmans-de Wet
waar Chris dikwels 'n besoeker was. Sy het 'n leidende rol onder die Afrikaners van
Kaapstad gespeel, en haar huis was, soos Karel Schoeman dit
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stel, ‘the closest approximation to a European salon South Africa was ever to know’.27
'n Mens kan aanvaar dat Leipoldt hierdie sfeer aangevoel en waardering daarvoor
gehad het.

II
Reeds in Oktober 1898 het Chris aan Harry Bolus uit Clanwiliam geskryf dat hy om
finansiële redes sy besoek aan Kaapstad nie as 'n blote vakansiereis kon gebruik nie.28
Klaarblyklik, so lees 'n mens tussen die reëls, het hy reeds uit Clanwilliam om 'n
betrekking aansoek gedoen29 en was hy veral in 'n joernalistieke pos geïnteresseerd.
Wanneer hy in sy brief van 4 Oktober 1898 aan Bolus praat van 'n ‘application’30
waarop hy nog geen antwoord ontvang het nie, verwys dit na alle waarskynlikheid
na 'n aansoek by die Cape Times. Die Cape Times was per slot van rekening die
koerant wat sy brief oor die rassevraagstuk in 1896 gepubliseer het en wat daarmee
'n prominente polemiek en 'n klein opskudding ontketen het. Met sy vertrek uit
Clanwilliam het hy egter nog geen aanbod van die Cape Times ontvang nie.
Waarskynlik was daar by dié koerant nie 'n vakature beskikbaar nie.
Ná aflegging van die staatsdienseksamen het Chris verdere aanstaltes gemaak om
hom in die joernalistieke wêreld te vestig. By The Cape Argus was daar ook geen
vakature nie en het die redakteur hom aangeraai om by Ons Land aansoek te doen.31
Só het hy kennis gemaak met F.S. Malan, die knap redakteur van dié koerant en die
persoon wat twee jaar tevore skerp op sy Cape Times-stuk gereageer het. ‘Toe ek
hom vertel’, skryf Leipoldt later in ‘My jubileumjaar’, ‘dat ek die meneer is wat hy
eenmaal so kwaai aangeval het en dat ek destyds 'n onmondige seun was, het hy my
eers 'n bietjie ongelowig aangestaar, en toe het ons altwee uitgebars van die lag.’32
Hy en Malan het gou goeie vriende geword, maar ongelukkig was daar ook by Ons
Land nie 'n vakature nie. Malan het hom egter na die ander Hollandse blad in
Kaapstad, De Kolonist, verwys. Dáár kon Chris geholpe raak en as junior verslaggewer
- hy dui dit self aan as ‘loopjonge’33 - aangestel word.
De Kolonist se onmiddellike voorganger was Het Dagblad, wat in 1896 opgerig
is deur ds. S.J. du Toit, in die sewentigerjare die leier van die Afrikaanse
Taalbeweging en in die tagtigerjare superintendent van onderwys in die
Zuid-Afrikaansche Republiek. Omdat hy nie met Paul Kruger kon stryk nie, keer hy
in die negentigerjare terug na Dal Josafat, waar hy hom

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

108
wy aan sy Bybelvertaling en van waar hy ook joernalistieke werk vir 'n Paarlse
koerant behartig. Tydens sy werk aan Het Dagblad het hy gewoon in 'n klein kamertjie
in Kaapstad agter die redaksionele kantoor, afgesluit deur 'n afskorting.34
Het Dagblad was die enigste Hollandse koerant wat elke dag - Sondae uitgesonderd
- verskyn het. Du Toit was in hierdie jare weens sy sterk steun vir die beleidsrigting
van Rhodes taamlik uitgebak in Afrikanerkringe. Hoewel dit nooit met sekerheid
vasgestel is nie, was dit 'n openbare geheim dat Du Toit, wat dit in hierdie jare nie
breed gehad het nie, dié koerant alleen met die finansiële steun van Rhodes kon
uitgee.35 Rhodes was per slot van rekening ná sy aandeel aan die Jameson-inval in
onguns by die Afrikaners en dit het hom gepas om 'n Hollandse blad te steun wat vir
sy beleid en vir hom propaganda maak. Die koerant was dan ook sterk pro-Rhodes
en imperialisties gesind, opgerig met die uitdruklike bedoeling om 'n ander politieke
standpunt te stel as dié van Burgstraat - waar Ons Land gesetel was.36 In die loop van
1898 is Het Dagblad gestaak en het dit in 'n ander gedaante en onder die naam De
Kolonist voortbestaan, nou met slegs drie uitgawes per week en onder redaksie van
dr. James Vrolik, ‘'n eksentrieke Hollandse regsgeleerde’.37
Met 'n betrekking verseker, het Leipoldt vir hom in die Bo-Kaap by 'n
Moslem-gesin38 'n bekostigbare kamer gehuur wat buitendien gerieflik binne
loopafstand van De Kolonist se kantore in Breestraat 52 was. Voor hom, terwyl die
koerant nog as Het Dagblad bekend was, het Jannie de Waal, indertyd reeds as
advokaat werksaam, elke namiddag tussen vieren vyfuur ingekom om Du Toit se
inleidingsartikel - wat in albei landstale gepubliseer is - vir die volgende uitgawe in
Engels te vertaal. Anders as sy vader, D.C. de Waal, een van die direkteure van Het
Dagblad, was Jannie in hierdie jare 'n oortuigde ondersteuner van Hofmeyr se
Afrikanerbond. Aanvanklik was hy huiwerig om 'n deeltydse baantjie by De Kolonist
te aanvaar, omdat hy 'n botsing met Du Toit gevrees het. Tog het hulle goed met
mekaar gestryk. In My herinnerings van ons taalstryd skryf hy dat Du Toit ‘vriendelik
en inagnemend’ teenoor hom was, al het De Waal ‘oor staatkundige vraagstukke ...
geen redenasie met ... (hom) gesoek nie’.39
'n Mens kan aanvaar dat De Waal en Leipoldt se paaie by die redaksiekantore sou
gekruis het, al is die Engelse hoofartikels in De Kolonist eers van Augustus 1899 af
hervat. Wat Leipoldt in dié jare van De Waal en sy werk gedink het, blyk nêrens uit
sy latere geskrifte nie. Oor Du Toit is hy egter uitgesproke negatief. ‘As agttienjarige
jongeling,’ skryf hy in 1947
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kort voor sy dood, ‘het ek kennis gemaak met wyle ds. S.J. du Toit, destyds beskou
as 'n voortrekker en toeligter op die gebied van kultuur, opvoeding en kuns. Nog sy
persoonlikheid nog sy gedrukte geskrifte in prosa of op rym, het 'n diep indruk op
my gemaak; my jeugdige bewondering vir sy onbetwisbare talent vir polemiese
spitsvondigheid, is van die begin af verduister deur 'n afkeer teen 'n sekere
sinisme...wat ek my verbeel het dat ek in sy gesels sowel as in sy werke kon bespeur.’40
In 'n oorsigartikel oor ‘Gebreke van ons letterkunde’ vra hy waarom oorspronklike
werk soos Du Toit se Die koningin van Skeba met haas geen letterkundige waarde
as voorskryfmateriaal op skool bo bestaande Afrikaanse vertalings van Benoit of
Rider Haggard verkies word.41
Die eerste drie maande by De Kolonist was Chris verantwoordelik vir die vertaling
van die Reuter-berigte in Nederlands. Die blad, wat elke Dinsdag, Donderdag en
Saterdag gepubliseer is, het meestal uit vier bladsye bestaan, waarvan twee vol
advertensies was. Gewoonlik was die Saterdaguitgawes 'n bietjie dikker. Naas die
hoofartikel was daar meestal 'n parlementêre oorsig, stukkies plaaslike nuus en 'n
buitelandse rubriek met allerlei kort beriggies, laasgenoemde waarskynlik Chris se
werk. In April 1899 begin hy met 'n reeks artikels oor ‘Groote dieren en dingen’ nie in Afrikaans, soos hy later beweer het nie, maar in Nederlands. Hierdie reeks,
skryf hy later in 'n brief aan Bolus, ‘called forth indignant letters of protest from
country readers, one of whom wrote saying that he had searched his Bible through
and never heard of the Mastodon’!42 Van Julie tot September publiseer hy ook 'n
reeks oor ‘Het rijk der natuur’ en 'n mens vermoed dat 'n vroeëre reeks, ‘Uit oude
schrijvers’, waarin besonderhede uit die joernale en dagboeke van die ou
ontdekkingsreisigers opgediep word, ook van hom is. Dat Chris, soos J.M.H. Viljoen
in Die Huisgenoot van 12 Januarie 1945 beweer, ook die hoofartikels geskryf het,
is, afgesien dan van enkele uitsonderings oor ‘neutrale’ onderwerpe, hoogs
twyfelagtig. Die meeste hoofartikels van De Kolonist was in dié jare fel teen die twee
noordelike republieke gerig en onbeskaamde regverdigings vir elke uitspraak van
Rhodes en die Britse minister van kolonies. Hoewel Chris - anders as baie van sy
ouer Kaapse vriende - nie gemeen het dat Rhodes die beliggaming van 'n
Mefistofeliaanse boosheid en verdorwenheid was nie en selfs, soos hy op 7 Mei 1902
aan Bolus skryf, gedink het dat hy as een van die min ‘really capable politicians’ van
die Kaap beskou kon word, was hy nie ‘sufficiently a lover of his to admire all he
did’.43
'n Mens kan dus aanvaar dat Chris in dié werkkring nooit besonder
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gelukkig was nie. Die gees van die redaksiekantoor was in 'n sekere sin anti-Afrikaans,
ofskoon Afrikaanse bydraes opgeneem is en Vrolik, volgens wat Leipoldt later skryf,
'n soort ‘kosmopolitiese onpartydigheid’44 teenoor vriend en vyand gehandhaaf het.
Maar Du Toit se sinisme en die wyse waarop hy in sy hoofartikels sy steun aan
Rhodes toegesê het, was meer as wat Chris kon uitstaan. Hy het al hoe steekser
geword en probeer om êrens elders werk te vind.
Op aandrang van Marie Koopmans-de Wet - wat dit nie kon verdra dat Chris langer
aan so 'n anti-Afrikaanse sfeer blootgestel word nie - en met 'n brief van dr. W.F.
Purcell, die botanikus wat hy deur Kolbe leer ken het, is hy op 'n dag na mnr. Fred
Centlivres. Purcell het hom vertel dat Centlivres 'n nuwe Engelstalige dagblad wou
begin waarin die saak van die Boere in 'n gunstige lig gestel kon word. Dit sou die
naam The South African News hê, maar die eerste uitgawe sou eers in Mei 1899
verskyn en die kantore van die blad was nog nie aangekoop of gemeubileer nie. Chris
moes met sy briefie na Sauer en Standen se kantoor gaan. Daar, skryf Leipoldt,
het mnr. Centlivres uitgekom en my oor sy brille bekyk, met 'n
agterdogtige uitdrukking op sy vriendelike gesig, en 'n gloed van
verontwaardiging op voorkop en wange. Agter hom was die dikke gestalte
van mnr. Sauer, naas die grimmige gerektheid van Lang Jan X. Ek het die
twee laastes van veraf herken, want hulle was altwee welbekendes vir elke
Kapenaar. Elke namiddag kon jy die twee sien loop, langs mekaar, die
korte en die lange, oor die Kerkplein na die Parlementsgebou of die
ministeriële kantore. Met geeneen van hulle had ek ooit [tot in daardie
stadium - JCK] 'n woord gewissel nie. En my eerste kennismaking was
alles behalwe aanmoedigend.
Mnr. Centlivres was blykbaar onder die indruk dat ek 'n spioen was. Iemand
wat van die Rhodes-blad gekom het om op sy nuwe, maagdelike...dagblad
'n betrekking te kry, kon dit alleen doen uit motiewe wat glashelder was.
Die feit dat dit werklik gebeur het en dat die jong wysneus nogal die
astrantheid gehad 't om 'n persoonlike brief van mnr. Purcell - blykbaar
die een of ander misverstand - in hande te kry en dit as sy geloofsbrief
oorhandig het, was dit nie genoeg om selfs so 'n van nature vriendelike
mens soos Frederick James Centlivres uit sy goeie humeur te bring nie?
‘Kyk, Sauer,’ sê hy en hy wys na my, ‘kyk hierdie nuwe lis! Hulle stuur
noual iemand om te kyk wie ons aandeelhouers is.’
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Mnr. Sauer het my van kop tot tone beskou (amper op dieselfde manier
wat ou dr. Hahn gehad het om 'n verlope student te bekyk, voordat hy hom
vertel 't dat sy kennis van gemie nie te vergelyk was met dié van 'n muggie
oor dieselfde onderwerp nie) en met 'n handswaai Lang Jan X se aandag
op my gevestig.
‘Pretty way of doing things, Merriman’, was sy opmerking, met 'n
spotagtige glimlag.
Lang Jan X het my bekyk. Ek het moed genoeg gehad om terug te kyk,
ofskoon ek - ek was nog maar 'n jong seun en mnr. Centlivres se manier
van ontvangs het my bitter seer gemaak - moed nodig gehad het om nie
uit die kantoortjie uit te vlug nie. Daar was iets in die lang kêrel se houding,
wat my vertroue in hom gegee het, en miskien was daar ook iets in my
blik wat hom meely met my laat voel het. Maar hy het sy een skouer so
'n bietjie opgetrek - 'n manier wat hy in dié dae gehad het - en eenvoudig
gesê:
‘Ek dink jy maak 'n fout Centlivres. Ek sou aan Purcell telefoneer as ek
jy was.’45
Hoewel Centlivres gou daarvan oortuig kon word dat Chris nie 'n spioen was nie
en werklik in 'n betrekking by die nuwe koerant geïnteresseerd was, kon hulle hom
in daardie stadium nog nie aanstel nie. Hy het op dié wyse egter Centlivres, Merriman
en Sauer ontmoet, almal mense met wie hy weldra bevriend sou raak. Later, toe hulle
goeie vriende was, kon Chris dikwels Centlivres met dié eerste ontmoeting treiter as
dié hom die een of ander kompliment gemaak het!
Intussen het The South African News in die loop van 1899 begin verskyn en het
Chris by De Kolonist voortgegaan. Met sy aanstelling by dié koerant was sy salaris
net £7.10.0 per maand, maar na drie maande is dit opgeskuif tot £12.10.0.46 In
September 1899 skryf hy, volgens 'n mededeling aan Burgers, na aanleiding van 'n
toespraak van sir William Butler, die agerende hoë kommissaris, 'n hoofartikel met
'n alte sterk nasionale kleur. Klaarblyklik is dié hoofartikel nie gepubliseer nie, want
in die uitgawes van De Kolonist in dié tyd is so 'n hoofartikel nie aanwesig nie. Die
inlewering van dié hoofartikel lei egter tot sy ontslag.
Feitlik onmiddellik is Chris by The South African News aangestel. Hy kon dus sy
intrek neem by die redaksiekantore in Kerkstraat, waar hy onder vriende was en in
veel beter omstandighede kon werk.
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III
Reeds in die laaste maande wat Chris daar werksaam was, het die nuus van die
oplaaiende spanning tussen die twee noordelike republieke en Brittanje die
beriggewing in De Kolonist oorheers. Die strekking van dié berigte was oorwegend
ten gunste van Brittanje en sir Alfred Milner, goewerneur van die Kaapkolonie en
Britse hoë kommissaris in Suid-Afrika. Milner het die regering van die
Zuid-Afrikaansche Republiek weens sy weiering om die stemreg aan die sogenaamde
Uitlanders te verleen, as die ongenaakbare verdrukker van duisende lojale Britse
onderdane beskou.
Van Leipoldt se nuwe vriende, in die besonder Merriman, het die gebeure vanuit
'n ander hoek bekyk. Merriman het nie saamgestem met Paul Kruger se beleid oor
die Uitlanders nie en ook nie geaarsel om dit te sê nie. Reeds in 'n brief van 11 Maart
1898 skryf hy aan die Vrystaatse president M.T. Steyn: ‘One cannot conceal the fact
that the greatest danger to the future lies in the attitude of President Kruger and his
vain hope of building up a State on a foundation of a narrow unenlightened minority
...’47 Maar Milner, wat fanatiek vasgeklou het aan sy eie kyk op sake, was vir
Merriman die verkeerde man op die verkeerde plek. Die konferensie wat W.P.
Schreiner, premier van die Kaapkolonie, en Steyn in Mei 1899 in Bloemfontein
gereël het om 'n ontmoeting tussen Kruger en Milner te bewerkstellig, was 'n klaaglike
mislukking, hoofsaaklik weens Milner se botte onverbiddelikheid.48 Ná hierdie
konferensie skryf Merriman op 7 Junie 1899 aan sir David Tennant, Kaapse
agent-generaal: ‘I do not think Sir A. Milner shines as a diplomatist compared with
the old Boer.’49 En kort voor die oorlog, op 9 Augustus 1899, skryf hy aan G. Smith:
‘it is difficult as an Englishman to see one's country playing the part of a bully.’50
'n Mens kan aanvaar dat Chris in sy jare by The South African News van hierdie
gesindheid van Merriman kennis geneem het, want in belangrike mate was dit ook
sy standpunt oor die oorlog. Van 'n onkritiese kyk op Kruger en sy beleid ten opsigte
van die Uitlanders was daar van die begin af by hom geen sprake nie. Maar hy het
reeds genoeg van die politieke spel geweet om in te sien dat Joseph Chamberlain,
Britse minister van kolonies, en Milner tot elke prys die Zuid-Afrikaansche Republiek
van die aardbol wou wegvee en dat die stemregkwessie gerieflik as 'n casus belli
aangegryp is. Vir hulle imperiale ideale was die bestaan van die twee republieke 'n
struikelblok.
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Op die middag van Maandag, 9 Oktober 1899, het die regering van die
Zuid-Afrikaansche Republiek 'n lang memorandum aan die Britse gesant in Pretoria
oorhandig. Daarin word gekla oor die ‘unlawful intervention in the internal affairs
of this Republic ..., caused by the extraordinary strenghtening of troops in the
neighbourhood of the borders of this Republic’.51 Die versterking van die troepe aan
die grens het nou, volgens dié memorandum, vir Transvaal 'n onuithoudbare situasie
geskep. In sy roman Stormwrack maak Leipoldt later volledig gebruik van hierdie
memorandum waarin die republikeinse regering die Britse regering versoek om alle
geskilpunte vriendskaplik uit die weg te ruim; om troepe aan die grens te onttrek;
om die versterkings wat pas gearriveer het, binne 'n redelike tyd na Brittanje te laat
terugkeer, met die versekering van hierdie regering dat geen aanval of vyandighede
teen die besittings van die Britse regering deur die Republiek tydens die periode van
verdere onderhandelinge onderneem sal word nie; en om die Britse troepe ter see
onderweg na die Kaap nie aan wal te laat gaan nie. Indien 'n positiewe antwoord nie
voor of op Woensdag, 11 Oktober 1899, om vyfuur die middag ontvang word nie,
sal dit as 'n formele oorlogsverklaring beskou word.52 Hierop het die Britse
goewerment - volgens 'n telegrafiese berig aan alle magistrate in die Kaapkolonie geantwoord dat ‘it feels itself utterly unable to discuss the requests made, and has
instructed Her Majesty's Representative at Pretoria to ask for his papers...A state of
war consequently exists between Her Majesty's Colony of the Cape of Good Hope
and the South African Republic as from 5 o'clock on Wednesday, and a proclamation
to this effect is being issued forthwith.’53
Die oorlogsverklaring was vir Chris 'n wrede skok. Hoewel die Kaapstadse
joernaliste oor die algemeen daarvan oortuig was dat oorlog nie meer afgeweer kon
word nie, het hy op 'n oplossing deur onderhandelinge gehoop. Hy en sy familie op
Clanwilliam het die politieke maneuvers tussen Brittanje en Transvaal en die
dreigende oorlog gespanne dopgehou, ook omdat van hul familie betrokke kon raak.
Chris se ouer broer, Johnny, was in Transvaal werksaam en sy oom Ewald Esselen
het 'n belangrike amp in die Zuid-Afrikaansche Republiek beklee.
Een van die eerste take wat Chris ná sy toetrede tot die redaksie van The South
African News - enkele dae vóór die oorlogsverklaring - van Hofmeyr ontvang het,
was om 'n onderhoud met Milner te voer. ‘Op 8 Oktober van daardie jaar, 'n Sondag,’
skryf Leipoldt, ‘het ek opdrag gekry om 'n onderhoud by sir Alfred Milner te gaan
aanvra, omdat ons uit Transvaal inlig-
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ting gekry het dat 'n ultimatum aan die Engelse regering gestuur sou word. Sir Alfred
het my met sy gewone vriendelikheid - hy was self 'n joernalis, en was altyd gereed
om 'n vakkollega te ontvang - vertel dat ons inligting “soos gewoonlik” verkeerd
was, en het daaraan toegevoeg dat hy nie die minste geloof geheg het aan 'n
aggressiewe stap van Transvaalse kant nie. Op die Maandag het ons dan in die News
aangekondig dat die “berigte dat die Transvaalse regering 'n ultimatum gestel het,
van alle waarheid ontbloot is.” Dit bly 'n jammerlike feit dat op die oomblik toe die
News se lesers op die Maandagmôre hierdie berig in hul koerant lees, mnr.
Conyngham Greene [Britse saakgelastigde in Pretoria - JCK] al besig was om die
ultimatum, wat hy die môre van die Staatsekretaris, oud-President Reitz, ontvang
het, aan mnr. Chamberlain oor te sein. Eers op Woensdagmôre het ons volledige
inligting verkry, en dit is as dringende nuus gepubliseer, ofskoon dit toe reeds aan
baie bekend was. Op Donderdagmôre het die koerante verskyn met die Staatsekretaris
se brief waarin die volsinne aan die slot die ultimatum bevat, en daaronder die kort
kabelgram van die Engelse regering aan sy verteenwoordiger in Pretoria waarin hy
gelas is om dadelik sy papiere te vra.’54
Binne enkele weke ná die uitbreek van die oorlog het die lewe in Kaapstad begin
verander. Britse troepeskepe het gearriveer, oral was daar blyke van militêre
bedrywighede, joernaliste en avonturiers het aangekom, die stad was vol Britse
soldate en Britse offisiere het die hele Mount Nelson Hotel, wat kort tevore geopen
is, vol gesit.55 Kaapstad, so skryf Leipoldt baie later in 'n artikel, ‘was propvol, sy
normale bevolking meer as vyfvoudig vermeerder deur in die eerste plaas al die
skuilsoekende Johannesburgers, en in die tweede deur die troepemagte waarvan daar
byna daagliks 'n klomp deur die strate gemarsjeer het op pad na die groot kampe op
Maitland, Wynberg en Drie-Ankerbaai. In die baai het meer as honderd transportskepe,
stoom- sowel as seil-, geanker gelê. Kerkstraat was vol dobbelhuise, en Keeromstraat
het 'n nog swarter reputasie gehad. Sake was ontsettend druk; iedereen was besig om
geld te maak, en geld was daar in oorvloed sodat daar baie kans was vir die slimmes
om soveel moontlik daarvan in die hande te kry. Terwyl opskuddings soms vreeslik
was,...het die Kapenaars hulle oor die algemeen kalm en bedaard gedra, wel bewus
van die feit dat hulle die verteenwoordigers van die oudste stad in die land is en as
sodanig 'n goeie verantwoordelikheidsin daarop moes nahou.’56
Die belangrikste Kaapse koerante van dié tyd was die Cape Times en The
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Cape Argus, albei met kantore in St. Georgesstraat en albei sterk pro-Brits. 'n
Akkurater indruk van die irrasionele gevoelens wat oor die oorlog by die pro-Britse
groep gewek is, vind neerslag in The South African Review en The Owl (Penstone's
Weekly), albei met die bedoeling ‘to be satirical, or at any rate humorous, containing
rather heavy-handed satire, social gossip...and cartoons...Both were strongly
pro-British and equally violent in their disparagement of their opponents.’57 Die
Hollandssprekende deel van die stad se wit bevolking was feitlik volledig teen die
oorlog gekant. Hulle is gelei deur Hofmeyr, wie se huis, Welgemeend in Kampstraat,
in die populêre pers berug was vir allerlei Bond-manipulasies. Onder die bynaam
die Mol het Hofmeyr altyd agter die skerms gewerk en het hy ‘a considerable
reputation for intriguing’58 gehad. Marie Koopmans-de Wet in Strandstraat was, soos
Hofmeyr, vroeër goed met Rhodes bevriend, maar die Jameson-inval het 'n
onherstelbare breuk tussen hulle bewerkstellig. The South African Review het na
Koopmans-de Wet verwys as ‘the recognised leader of the pro-Boer women agitators’,
die ‘notorious ladyrebel of Strand Street’ en die ‘Queen of South African reb-ladies’.59
Die belangrikste orgaan van die Hollandssprekende anti-oorlog-groep was die
Bondskoerant Ons Land met Malan as redakteur, 'n blad wat 'n belangrike
meningsvormende invloed op Afrikaners, veral dié van die platteland, uitgeoefen
het.60
Onder die Engelssprekendes wat teen die oorlog gekant was en hulle sterk daaroor
uitgespreek het, was Merriman en Sauer, albei lede van die Schreiner-kabinet, en
die Rooms-Katolieke geestelike Kolbe. Hulle siening van sake is in Kaapstad
verteenwoordig deur The South African News, waarby Leipoldt in Oktober 1899
begin werk het. Die koerant is in Mei 1898 opgerig deur 'n groep wat Schreiner,
Merriman en Sauer ingesluit het. By herhaling is die koerant snydend deur die lojale
pers aangeval, 'n keer of wat ook met fisieke geweld. The South African Review het
na The South African News verwys as ‘that mendacious pro-War rag’, ‘the filthy
Church Street pro-Boer organ’ en ‘dirtiest rag of all pro-Boer press’.61 By geleentheid
vroeg in 1900 het die oproerige skare buite die kantore van Ons Land en The South
African News begin raas en jou, en het hulle van die ruite gebreek, terwyl betogings
voor die huise van Hofmeyr en Koopmans-de Wet plaasgevind het. Hofmeyr is op
'n keer deur 'n gepeupel agtervolg toe hy in 'n rytuig onderweg was, terwyl Merriman
by 'n ander geleentheid in Adderleystraat afgejaag is.62 Die gemoedere het dus soms
hoog geloop en vir onstuimighede gesorg.
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Die redakteur van The South African News was Albert Cartwright, 'n man met sterk
pro-Boer-sentimente. Hy het in Maart 1900 sekretaris van die konsiliasiekomitee, 'n
sterk anti-Milner-liggaam geword, en is gereken as een van die beste joernaliste van
Suid-Afrika. ‘Ons personeel’, so skryf Leipoldt later reminisserend oor dié vroeë
jare in sy loopbaan as koerantskrywer, ‘was maar klein, maar dit was uiters geesdriftig,
en dit was (al was ek self daarin) 'n uitgesoekte personeel.... Ons hoofverslaggewer
was wyle mnr. Barry, later stadsklerk van Mowbray; ons subredakteur (ons het net
een gehad) mnr. Graham, later hoof van die publisiteitsdepartement van die Spoorweë,
'n kêrel met 'n geniepsige pen, 'n amper perdeby-agtige sarkasme, en vir ons jong
verslaggewers op kantoor 'n voorbeeldige leidsman wat altyd vir betydse
aanmoediging klaar was.’63 Naas die sekretaris, mnr. Hebble, was daar die besturende
direkteur, Centlivres, volgens Leipoldt ‘'n oubaas in wie daar geen bedrog en geen
afwyking van wat hy as beginsel aangeneem het, geskuil het nie’.64 Van buite het die
koerant uitstekende medewerkers gehad, soos Kolbe, Harry Currey, ds. D.P. Faure,
Anna Purcell en Elizabeth Molteno, met Merriman en Sauer altyd op die agtergrond.
Wanneer Chris êrens in die News-kantoor op Merriman afkom, het hulle altyd 'n
woordjie oor die politiek of die letterkunde gewissel. Soms het hulle saam met ander
verslaggewers gestap na die Café Royal in Kerkstraat, destyds die bymekaarkomplek
van koerantskrywers in Kaapstad.65
Met die oorlog aan die gang het Chris baie werk by The South African News gehad
en besig gebly, al het hy tyd ingeruim om sy ander belangstellings uit te leef. Hy het
steeds elke Saterdagmiddag saam met Kolbe in die veld uitgegaan en Sondagoggende,
as hy dit enigsins kon inruim, met Bolus in die herbarium deurgebring. By geleentheid,
baie jare later, skryf hy oor hoe Kersdag 1899, sy eerste as joernalis, verloop het.
Kersfees het dié jaar op 'n Maandag geval en vir dié besondere geleentheid het die
News 'n hoofartikel deur Kolbe en 'n Kersdaggedig deur Anna Purcell gepubliseer.
Kersdag self was vir Chris 'n gewone werksdag, want hy moes die oggend 'n ontbyt
by die YMCA in Langstraat bywoon, aanwesig wees by 'n feesviering vir Transvaalse
vlugtelinge in die Veremark en daarna na 'n onthaal vir die matrose van die
verskillende troepeskepe in die baai gaan. Oor dit alles moes hy die aand op kantoor
verslae tik. Hy sou die Kersaand by vriende deurgebring het, maar toevallig was hy
die namiddag toeskouer by 'n stamgeveg tussen twee opponerende swart groepe,
waaroor hy ook moes skryf. Van feesvierings het daar dus op dié Kersdag vir Chris
weinig tereggekom.
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IV
In die eerste maande van die oorlog het die Britte gevoelige verliese gely en in die
week voor Kersfees 1899 het hulle by die Slag van Colenso baie lewens verloor. Die
verliese is toegeskryf aan onoordeelkundige besluite van generaal Redvers Buller,
Britse opperbevelhebber in Suid-Afrika. Lord Roberts is gestuur om hom te vervang,
met lord Kitchener as sy hoogste stafoffisier. Met hierdie nuwe leiding aan Britse
kant kon die Boere hulle aanvanklike oorwinnings nie opvolg nie en het die gety ten
gunste van die vyand begin draai. Mafeking, Kimberley en Ladysmith is ontset en
generaal Piet Cronjé moes by Paardeberg oorgee. Vroeg in 1900 het die meeste mense
in Kaapstad gemeen die oorlog is verby. Britse troepe het Pretoria en Bloemfontein
beset en volgens Roberts was daar geen georganiseerde teenstand meer oor nie.
Maar die oorlog was nie verby nie. Die Boeremagte onder aanvoering van bekwame
generaals het hulle gevegstaktiek gewysig en in klein kommando's verdeel wat die
Britte oral onverwags aangeval en daarna weer die wyk geneem het. Kitchener het
hierdie guerrillastryd in die twee republieke beantwoord met die afbrand van plase
en huise en die verwydering van vroue en kinders na konsentrasiekampe. In die
Kaapkolonie het Milner onder die waan verkeer dat 'n pan-Afrikaner-sameswering
aan die broei was en wou hy, soos tóé reeds in Natal die geval was, krygswet afkondig.
Die Schreiner-ministerie, wat met sterk steun van die Afrikanerbond aan die bewind
gekom het, was egter hierteen gekant en het gevrees dat die outoritêre Milner die
voortbestaan van 'n konstitusionele regering in gevaar sou stel. Dat hierdie gevaar
nie denkbeeldig was nie, blyk uit Milner se brief van 15 November 1899 aan
Chamberlain met die versoek om die ministerie op te hef en om 'n regering te benoem
‘which would cooperate promptly and heartily with the Imperial government in any
measures necessary to restore order’.66 'n Moontlike konstitusionele krisis is afgeweer
toe die Schreiner-kabinet in November 1899 toegestem het om, in antwoord op die
Vrystaatse inval, krygswet in die noordoostelike distrikte van die kolonie af te kondig.
Burgers wat hulle by die republikeinse magte aangesluit of die vyande van Brittanje
op enige wyse gesteun het, kon met 'n proklamasie van April 1901 op aanklag van
hoogverraad deur 'n krygshof verhoor en die doodsvonnis opgelê word.
Met die instelling van krygswet en 'n rondgaande hoogverraadhof is Leipoldt deur
die redaksie van The South African News aangewys om die ver-
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rigtinge van dié hof as snelskrywer en verslaggewer te volg. Die hof het bestaan uit
drie regters wat almal Hollands goed kon verstaan en die respek van die publiek
geniet het, naamlik regters William Solomon, Andries Maasdorp en Johannes Lange,
met C.W. Hutton as staatsaanklaer, Gys Hofmeyr as registrateur, Henry Burton en
James Molteno as advokate en J.G.P. van der Horst as prokureur vir die
aangeklaagdes.
Nog voor die oorlog is die joernalis J.A. Hobson, wat in 1900 The war in South
Africa: Its causes and effects sou publiseer, as spesiale korrespondent van die
Manchester Guardian, 'n pro-Boer-koerant, na die Kaap gestuur. Met die uitbreek
van die oorlog is Hobson egter terug na Brittanje. Aangesien S.C. Cronwright,
eggenoot van Olive Schreiner, nie die aanbod as spesiale verslaggewer van dié koerant
kon aanvaar nie, is Leipoldt benoem tot oorlogskorrespondent van die Manchester
Guardian en moes hy van dorp tot dorp saam met die hof beweeg. Van dié oomblik
af dateer sy kontak met buitelandse nuusblaaie en tydskrifte. Weldra kry hy naas
werk vir die Manchester Guardian opdragte van die Daily Express in Brittanje, die
Chicago Record en die Boston Post in die VSA, die Brusselse Petit Bleu, die
Hamburgse Neueste Nachrichten en die Nederlandse Het Nieuws van den Dag. Binne
'n maand of twee styg sy inkomste van £12.10.0 tot sowat £300 per maand! Vir een
brokkie eksklusiewe nuus in verband met 'n plan van Rhodes om die goudmyne ná
die oorlog te nasionaliseer - 'n berig wat net twaalf woorde beslaan het - is hy £150
betaal, waarskynlik die beste vergoeding per letter vir enige Suid-Afrikaanse joernalis
in dié tyd!67
Met sy werk as snelskrywer en verslaggewer het Leipoldt nou die geleentheid
gehad om eerstehandse kennis van die oorlog in die republieke en die uitwerking
van krygswet in die Kolonie in te win en om streke te besoek waar hy nooit tevore
was nie. Die hofsittings het in Desember 1900 op Colesberg begin, maar moes as
gevolg van die tweede Vrystaatse inval in die Kolonie daar gestaak word. In Maart
1901 was die hof op Dordrecht, waar 247 sake op die rol verskyn het en waarin die
meeste aangeklaagdes skuldig bevind is. Daarna is die hof agtereenvolgens na
Barkly-Oos, Cradock, Middelburg, Burgersdorp en Somerset-Oos. Op Cradock,
Middelburg en Dordrecht is rebelle deur die Britse militêre owerheid gehang. Blykbaar
is die laaste sake waarmee Leipoldt te make gehad het, in November 1901 op Kenhardt
afgehandel. Dáár is drie rebelle ter dood veroordeel, maar twee se straf is verander
tot lewenslange gevangenisstraf en dwangarbeid. Tussen die sittings van die hof deur
is Leipoldt telkens terug na Kaapstad, waar hy verdere nuus oor die oorlog en die
toepassing van krygswet kon verneem.
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Uit die berigte wat Leipoldt in dié tyd vir oorsese koerante skryf, kry 'n mens 'n goeie
beeld van die verskrikkinge van die oorlog, van hoe ingrypend die instelling van
krygswet op die daaglikse lewe van die Kolonialers was en watter onregverdighede
met die uitvoering daarvan gepaard gegaan het. Dit geld veral vir sy bydraes in die
Manchester Guardian en Het Nieuws van den Dag. Vir Het Nieuws van den Dag
lewer hy naas verspreide berigte van 21 Mei 1900 af maandeliks 'n reeks ‘Brieven
uit de Kaapkolonie’.
Oor die militêre bedrywighede in Kaapstad in hierdie tyd skryf Leipoldt soms met
sardoniese genot in verslae wat ons ook 'n aanduiding gee van sy joernalistieke
vermoë en die wyse waarop hy in Nederlands kon skryf. ‘Kaapstad’, laat weet hy
Het Nieuws van den Dag op 21 Mei 1900, ‘is heelemaal een garnizoensstad geworden,
en die weet wat dit woord eigenlijk bedoelt, kan zich voorstellen dat de ingezetenen,
die noch niet geheel en al door den jingo-geest zijn opgesweept, daarmee niet in hun
schik zijn. Overal ziet men soldaten in khaki, officiertjes met geheel en al nutteloze
“monocles” in het oog, patrouilles te paard en te voet, en nog het mooiste van alles,
mijnheer de “private” met twee zwarte dames bij zich. Dat dit alles behalve in 's
lands belang is blijkt uit het feit dat het getal vrouwen, die voor den Magistraat
verschijnen “wegens ontucht” dagelijks vermeerdert.’ Op 19 Julie sê hy dat daar uit
die moederstad weinig oor die oorlog te berig is. ‘Men moet niet naar Kaapstad gaan’,
skryf hy, ‘om volledige officieele berichten aangaande den loop van den oorlog te
bekomen, ga dan liever naar de Zuidsee-eilanden. Geruchten, bestaande grootendeels
uit een gram waarheid, zestien gram van hooren-zeggen en een kilo leugentaal, zijn
het algemeen recept voor de nieuwsgierigheid die hier zoo sterk heerst.’
Ook op Britse beriggewing oor die Hollands-Afrikaanse gedeelte van die bevolking
lewer Leipoldt kommentaar. Wanneer Rudyard Kipling in The Times van 15 Maart
1900 beweer dat elke Kolonis van Hollandse afkoms en 'n groot aantal Britse
Koloniste verraaiers en spioene is, reageer hy in die Manchester Guardian van 7
Junie 1900. Kipling se uitspraak dat daar selfs vóór 1881, met ander woorde vóór
die stigting van die Afrikanerbond, aktiewe ontrou in die Kolonie was, vind hy
belaglik. ‘Mr. Kipling,’ skryf hy, ‘with a licence which if not poetic is at least
Imperial, makes assertions regarding Capetown which have led its citizens, British
and Dutch alike, to rub their eyes. He says that in our clubs men still sink their voices
and look fearfully around “when they record certain facts,” but that the said clubs
“are not quite so full of members who personally shot Colley at Ma-
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juba” as they were two years ago. To those familiar with the modest clubland of the
“old colony's” capital this statement will cause something approaching stupefaction.
As a matter of fact, so pronounced is the Jingoism of Capetown, and so painful and
personal have differences become since the Raid, that one of the members of the
present Cabinet who publicly condemned that crime soon after its committal was
hissed and hooted by a crowd of men in the diningroom of his own club - the story
is common property, - and of recent months so intolerably have political affairs
reacted upon social relations that at the café where Mr. Schreiner was mobbed the
other day it is a daily experience to meet Mr. Schreiner and one or more of his
colleagues, who have apparently found club life no longer possible. As for any man
boasting in a Capetown club that he had shot Colley - there are but two clubs of any
importance, - he who did so would go away with a broken head, if he got away at
all.’ En in die uitgawe van 4 September 1900 reageer hy op die aantyging van
onwettige verhoudinge tussen die Afrikanerbond en die Republieke, dat die Bond
niks doen om die rebellie in die Kolonie te verhoed nie en dat die Bond hom vir 'n
onafhanklike Suid-Afrika beywer. Vóór die uitbreek van die oorlog, skryf hy, het
die Bond sy invloed gebruik om geweld te voorkom en is 'n telegram aan president
Kruger gestuur met die versoek om Chamberlain se eise te aanvaar. Die gedagte van
'n sameswering tussen die noordelike Boere en simpatiserende Kolonialers is onsinnig:
‘if the Republics were conspiring with thousands of Cape Colonists, why should they
have attacked before the conspiracy could become effective?’
Wat die Koloniale politiek betref, laat hy op 15 Oktober 1900 in Het Nieuws van
den Dag 'n geestige blik val op Schreiner, eerste minister van die Bondsministerie,
en die uiteenlopende politieke rigtings wat sy familie, soms tot die ekstreme toe,
verteenwoordig. ‘De Heer Schreiner,’ skryf hy, ‘is het jongste mannelijke lid van
een talentvolle familie, wier leden allen bijzonder begaafd zijn en naam hebben
gemaakt, ten goede of ten kwade. De oudste zoon is hoofd van een college in
Engeland, een andere is een warm voorstander van de zaak der Goede Tempelieren,
een man die nevens God, de Britsche vlag dient, en, nevens de duivel, tabak, sterken
drank en den Bond haat. Een der zusters treedt in zijne voetstappen, terwijl de jongste,
de bekende schrijfster Olive Schreiner, met hart en ziel tegen dien vervloekten oorlog
is gekant. De eene broeder is nu naar Engeland als afgevaardigde van den Jingo-bond,
om te bewijzen, dat in iederen Afrikaander een klein duiveltje van disloyaliteit huist,
dat moord,
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moord schreeuwt. Maar de hoofdtrek der familie is hardnekkigheid. “Als de Schreiners
iets in hun kop hebben, dan krijgt God alleen het er weêr uit,” zegt men hier, en de
Heer W.P. Schreiner bezit die eigenaardige stijfkoppigheid in groote mate.’ En
wanneer ‘townguards’ ook in Kaapstad en die voorstede, waar daar geen gevaar van
'n Republikeinse inval bestaan nie, die geboue en huise begin ‘bewaak’, hekel Leipoldt
in 'n berig van 15 Februarie 1901 hierdie petieterige soldaatjies: ‘Vele klerken en
stadsluitjes, die niet in staat zijn de geregelde rooverskorpsen te gaan vermeerderen
met hunne eerbiedwaardige persoontjes, hebben zich als stadswachten laten
inschrijven, en hier en daar ziet men een “luitenant”, die nog nooit een geweer in
handen heeft gehad, of een “kaptein”, die nog nooit met een sterker vijand dan met
de rheumatiek te kampen heeft gehad. Als de corpsen aan het exerceeren zijn - en
dat doet zij meestal in den avond, wanneer 't donker is, zoodat de toeschouwers niet
in staat zijn veel van hunne heerlijke mismanoeuvres te zien - dan is 't iets om je ziek
om te lachen. “Marsch” - dan gaat het op een loopen, alsof de Boeren reeds in het
gezicht waren; “halt” wordt geroepen, en dan staan de wachten zoo subiet stil, dat
sommigen van hun evenwicht verliezen en hals over kop op den grond tuimelen.
Maar het mooist is, als men ze wapens in de hand geeft. Dan is er een verwarring,
zoals Sodom en Gomorrah niet zagen, toen zij aan het branden waren. Gelukkig zijn
de militaire autoriteiten niet zulke gekken, dat zij die vogelverschrikkers met
ammunitie vertrouwen, en tot hiertoe moeten zij maar met hunne verbeelding schieten.
Ik twijfel sterk of 't ooit verder komt.’
Maar dit is veral die berigte uit die twee Republieke en Natal waarop Leipoldt
hom in die eerste jaar van sy ‘Brieven uit de Kaapkolonie’ toespits. Op 26 November
1900 laat hy die lesers van Het Nieuws van den Dag weet dat daar geen einde is aan
die afbranding van plase en die vernietiging van woonhuise nie. Uit die Republieke
kom verskriklike berigte oor die optrede van die Britse soldate. ‘Sommige van de
verhaaltjes’, skryf hy, ‘zijn te smerig om te noemen, maar er zijn nog anderen die
waarschijnlijk op goede gronden rusten. Zoo zegt men bijvoorbeeld dat een patrouillie
Engelsche soldaten op een boerenplaats nabij Lindeque kwamen; het huis was reeds
vroeger afgebrand maar er stonden nog een paar kafferhutten, en op de plaats was
ook nog een jong Boerenmeisje van omtrent 12 jaar. Dit werd door de Tommies
gevangen en mishandeld op de schandelijkste wijze. Op een boerenplaats in Natal
werd een vrouw op dergelijke onnoembare wijze mishandeld en daarna vermoord,
of liever stierf kort
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daarna ten gevolge de ruwe behandeling waaraan zij was blootgesteld. Een ander en een van de ergere gevallen - is dat van een meisje van omtrent 10 jaar, dat zwaar
gewond was en welke arm op twee plaatsen gebroken was. Zij werd op zoo
schandelijke wijze toegetakeld, dat de broer van dit arme kind, die de eed van
getrouwheid had afgelegd en de wapens had neergelegd, zich bij De Wet aansloot
en een eed gezworen heeft zooveel Engelschen als mogelijk te dooden voordat hij
zelf gedood wordt.’ Uit die Vrystaat het 'n vrou in 'n brief geskryf: ‘Kom en help
ons om die duivels in de zee te drijven - hulle verkrag ons kinders zelfs in die
dood...Die vuilgoed het ons huise verbrand en ons goed gesteel.... Ons vergaan van
die honger en ons het nie eens kleere nie.’ Met die verwoesting van 'n plaas is 'n man
van een en tagtig jaar, ‘half lam en bijna sprakeloos’, lewend deur die soldate
verbrand. ‘De oorlog’, gaan hy voort in 'n stuk waarin die herhalings, fraserings en
woordkeuse 'n aanduiding is van hoe knap Leipoldt reeds in dié jare kon skryf, ‘is
niet meer een krijg. Het is een groot auto da fe. Iedere zucht, iedere traan die er valt,
ieder huis dat afgebrand wordt maakt hem nog erger en langer. De Republikeinen
zijn waarlijk door den smeltkroes der ellende gegaan en nog zijn zij niet gereinigd.
Geen enkele regeering heeft tot hiertoe de stoutheid gehad om aan Engeland te zeggen
“niet verder”.’ Hy vra beskuldigend: ‘Zal iemand dat doen? Zullen al de Mogenheden
met de armen over elkaar zitten terwijl er een tweede Polen gesticht wordt, terwijl
zoovele dappere mannen het leven gewillig verloren voor de vrijheid van hun land?
Verliezen kunnen zij het niet, maar hoelang zal het duren voordat zij het winnen?’
In 'n brief van 15 Desember gaan hy oor dié aangeleentheid voort, met beklemtoning
van die afgryslikhede in die konsentrasiekampe: ‘waarlijk, het is een schande, zoowel
voor Engeland, dat zulke schanddaden doet, als voor de Europeesche mogendheden,
die dat alles toelaten, zonder er tegen te protesteeren, dat een heldhaftig volk, “welk
met zooveel moed en kracht, zooveel humaniteit en mannelijkheid voor zijn
onafhankelijkheid heeft gestreden, dóor zulke daden tot wanhoop zal gedreven
worden. Aanvankelijk werd de oorlog ten minste gevoerd tegen een volk - nu echter
is het een oorlog tegen vrouwen en kinderen. Ieder, die een sprank van gevoel bezit,
zal zich met de Afrikaander vrouwen vereenigen om hiertegen te protesteeren.’ Een
van die bemoedigendste tekens, sê Leipoldt op 26 November, is die gesindheid van
die plaasarbeiders. ‘Men hoort zoo vaak zeggen’, skryf hy, ‘dat de Boeren de ergste
vijanden der kleurlingen zijn. De geschiedenis van de Kaap-kolonie bewijst het
tegenovergestelde,
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want het is een bekend feit, dat slavernij misschien nergens in de wereld zoo humaan
was als hier gedurende de regering van de Oost-Indische Compagnie.... Nu gedurende
den oorlog hebben vele van de kleurlingen in de republieken getoond, dat zij het met
hun meesters eens zijn.... Toen sommigen van die jongens zagen, dat hunne meesters
gevangen genomen werden, wilden zij ook meêgaan. De militaire autoriteiten zeiden:
“Neen, komt bij ons werken, we geven je 3 shillings per dag, met vrijen kost en een
pak khaki kleeren.”’ Daarvoor was hulle egter meestal nie te vinde nie: ‘sommigen
van hen wilde niet iemand, die “een bottel voor zijn oog” droeg als meester hebben’,
'n toespeling op die monokels waarvoor die Britse offisiere so lief was.
Die gruweldade in die Republieke het die wreedhede oortref wat in die Kaapkolonie
onder die mantel van die krygswet gepleeg is. Tog was J. Ramsay Macdonald nie
ver verkeerd nie waar hy beweer dat ‘martial law has been to the Dutch of the Cape
what the (concentration) camps have been to the burghers of the Transvaal and Orange
River Colony’.68 'n Paar maande ná die instelling van die krygswet skryf Leipoldt in
die Manchester Guardian van 12 Februarie 1901: ‘As to the working of martial law,
one regrets to find that reports are coming in, not from one district but many, of such
a character that, in sober earnest, one feels inclined to ask if the military administrators
wish to force Dutch colonists into rebellion. It would not be so bad if all the
administrators of martial law were genuinely military men; but the deadly system
continues of placing local politicians in posts where they have at their mercy the
persons and property of their Dutch neighbours and political opponents.’ In die
uitgawe van 22 Augustus 1900 vertel hy byvoorbeeld van ene Van der Walt, 'n boer
van Naauwpoort, wat van ondergrondse bedrywighede verdink en voor die krygshof
gedaag is. Aanvanklik het die president van die regbank Van der Walt se
regsverteenwoordiger probeer uitsluit van die verrigtinge. Toe hy hierin nie kon slaag
nie en die gevangene op grond van onvoldoende getuienis vrygelaat moes word, ‘the
president refused to release him even then, on the ground that he had a near relative
who was said to have gone into rebellion, and that his antecedents were suspicious.
The matter was referred to this officer's superior - it is but fair to say that he thus
referred it himself, - who ordered Van der Walt's release; and he was released, to
find that in his absence he had been converted from a flourishing farmer into one
who was practically a pauper. Everything on his farm had been looted, except the
land, and as everyone knows who knows anything of South
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African farming, the land is of little use in a sheep or cattle district if the stock has
gone.’ En op 12 Februarie 1901 sluit hy, met 'n pragtige gebruik van alliterasies wat
sy beheer oor Engels mooi illustreer, hierby aan: ‘To the South African Boer his
farm is his all. Farmless is to be fameless - nay, worse, for it is to be ill-famed,
almost.’
Wanneer Leipoldt jare later Kersdag 1900 in herinnering roep, vertel hy hoe hy
dit op Colesberg saam met ander lede van die rondgaande hoogverraadhof deurgebring
het en hoe van die gesiene inwoners van die dorp deur die militêre verneder is. ‘As
ek terugdink,’ skryf hy, ‘kan ek my nog verbeel dat ek een van die veroordeeldes
sien, oubaas Jan van der Merwe, ouderling van die Colesbergse gemeente en twintig
jaar lank veldkornet van sy wyk, 'n waardige gestalte wat met sy hand voor sy oë sy
vonnis aangehoor en sy vernedering blykbaar diep gevoel het.’69 Vir alle praktiese
doeleindes het die militêre owerheid, en nie die burgerlik verkose regering nie, die
Kaapkolonie van April 1901 tot met die vredesluiting in Mei 1902 geregeer. Die
Koloniale howe is deur krygshowe vervang, die parlement is geprorogeer, spesiale
passe was nodig vir elke reis, alle persoonlike besittings kon opgekommandeer word
en selfs politieke figure soos Merriman is in huisarres geplaas of in die gevangenis
opgesluit.70 Op 7 Oktober 1901 skryf Leipoldt in Het Nieuws van den Dag: ‘Hier in
de kolonie heeft men bijna geen rechten meer. Overal heerscht de krijgswet en de
militaire hoven hebben de gewone gerechtshoven vervangen. Het Hooggerechtshof
heeft geen macht, of voelt zich te zwak, om tegen de militairen in te gaan. Indien
men een applicatie maakt voor een Habeas Corpus, dan verklaart het hof heel koeltjes,
dat de militairen geen gehoor aan hunne orders en bevelen zullen geven en dat zij
dus de applicatie niet kunnen toestaan.... Verleden week werd er applicatie gemaakt
ten behoeve van vier Boeren van de Paarl, die door de militairen in hechtenis zijn
genomen, zonder dat men verklaard heeft waarom.... Zij protesteerden natuurlijk
tegen zulk arrest, maar daarop werd geen acht geslagen en zij werden naar den tronk
gevoerd en later naar Beaufort-West vervoerd, waar zij nu nog zijn. Daar de militairen
geen “warrant” of acte van beschuldiging tegen hen hebben ingebracht en zij dus
niet weten, waarom men hen als gevangenen bewaart, deden zij aanzoek bij het Hof
om losgelaten te worden. Rechter Buchanan, die gedurende de afwezigheid van den
hoofdrechter De Villiers als waarnemend hoofdrechter fungeert, zeide, dat het Hof
geen macht had; men kon wel een bevel geven, dat applicanten losgelaten moesten
worden, maar dan zouden de militairen eenvou-
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dig weigeren zulk een bevel te gehoorzamen, en dan was het ook uit met het Hof.
Nadat men de zaak overwogen had, stemde het Hof echter toe en gaf een bevel aan
de cipier te Beaufort-West, die een civiel ambtenaar is, om aan het Hof zijne redenen
bloot te leggen, waarom hij die heeren in hechtenis hield. Zoover staat de zaak nu.’
Die euwels van krygswet en die praktiese probleme wat dit vir die Kolonialers
meegebring het, sou later in Leipoldt se ‘Oom Gert vertel’, die groot monoloog van
sy debuutbundel, figureer. Wanneer die kakies die dorp beset waarin oom Gert, die
verteller in dié dramatiese monoloog, woon en ‘Martjie Louw’ proklameer, pas die
nuwe magistraat, Wilson, die krygswet besonder streng toe:
Hy het ons onderdruk; sy hand was hard:
Geen lig mag in die kamers brand; geen mens
Mag buite op die straat gaan ná agtuur;
Orals het hy op ons spioen en selfs
Ons huise deurgesnuffel om te sien
Of ons miskien nie wapens het of kruit,
Patrone, doppies of so iets; hy dag
Ons het 'n hele boel kos byeengegaar
Om vir die Boerkommando's af te gee.
Ja, neef, sy hand was hard! ...
En ons
Was deur die war daarmee, half uit ons vel;
En niemand van ons mense het geweet
Wat môre of oormôre vir ons wag.
Die dorp was vol gebrom, net soos 'n deeg
Waardeur 'n mens die suurdeeg goed geknee het Jy weet hoe rys die ding; nou net so ook
Met onse mense! Maar wat kon ons maak?
Die jongmense veral was baie steeks Ons kon hul byna nie in toom meer hou nie.71

Oom Gert spits hom in dié gedeelte van sy monoloog hoofsaaklik toe op toestande
wat ongerief vir die dorpsbewoners veroorsaak het, nie op die verskrikkinge wat die
afkondiging van krygswet en die toepassing daarvan meegebring het nie.72 Dat die
militêre by tye sonder behoorlike magtiging
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opgetree het, blyk uit verskeie voorvalle wat aangemeld is. Op 15 April 1901 berig
Leipoldt byvoorbeeld in die Manchester Guardian oor vier Koloniste, drie by De
Aar en een in die Cradockse distrik, wat summier gefusilleer is, sonder dat hulle
behoorlike regshulp vir hul verdediging kon verkry en sonder dat die goewerneur
die doodsvonnisse onderteken het. En in die uitgawe van 10 Oktober 1901 reageer
hy op die instelling van 'n krygshof wat deur 'n kaptein en 'n luitenant gelei word.
‘The issues of life and death’, skryf hy, ‘have been taken out of the hands of our
judges and vested in those of that peregrinating military tribunal, the jurists of which
are men who know nothing about the law of treason, the rules of the law of evidence,
or the proper way to deal with such cases as come before them. These men have been
given immense powers, more authority even than is reposed in the judges of the
Supreme Court, for there is no higher court of appeal for the men whom they condemn
to death or exile.’
Veral ontstellend vir die Kolonialers was die wyse waarop die vernaamste volwasse
mans in die Afrikanergemeenskap van Cradock en Dordrecht gedwing is om die
teregstellings by te woon. Sulke gedwonge bywoning van teregstellings het ook
elders in die Kolonie plaasgevind. Die prokureur-generaal, Richard Solomon, het
Kitchener aangeraai dat sake vir ernstige beskuldigings van hoogverraad deur 'n
regter van die Kaapse hooggeregshof verhoor moes word en dat die doodsvonnis
weens hoogverraad alleen met verwysing na Londen uitgespreek sou word, behalwe
in gevalle waar spoedige optrede vereis is. ‘Under the exigencies of war, however,’
skryf John S. Galbraith, ‘the military did not always adhere to the letter or spirit of
this understanding. The death penalty was imposed on relatively few colonial subjects
in proportion to the total number convicted for various offences in support of the
republican forces.... But the manner in which executions were carried out evoked
rage and hatred far beyond the numbers involved. General Sir John French ordered
relatives and all male residents of Dordrecht to attend public executions in July 1901,
presumably as a means of striking terror into the population which he considered
throroughly disloyal.’73 Op 13 Julie 1901 is 'n jong man, J.P. Coetzee, op Dordrecht
in die openbaar tereggestel en drie dae tevore het dieselfde lot 'n ander jong man,
F.A. Marais, op Middelburg getref. Die liberale Britse koerant Morning Leader het
hierdie openbare teregstellings as skandalig beskryf: ‘Two repetitions of Slachters'
Nek in one short week will neither be forgiven nor forgotten as long as there is a
Marais or a Coetzee to tell the tale. To Englishmen and to
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English Colonists, to whom South Africa is home, it is a terrible awakening to find
that English officers in an English Colony are capable of proceedings which, as far
back as 1868, were by statute law of England forbidden. They feel that even prior
to that date attendance of executions in England was at any rate voluntary, it was
never compulsory but in South Africa the tradition of England seems to have been
forgotten, or to be wilfully laid aside.’74
Leipoldt, wat die verhore van Marais en Coetzee bygewoon het,75 was dieselfde
mening toegedaan. In 'n hoofartikel in The South African News van 12 Julie 1901 een van die weiniges wat hy vir sy eie koerant oor die oorlog en die Britse politiek
lewer76 - skryf hy oor die euwels van krygswet en die openbare teregstellings:
To-day we enter upon the twenty-second month of the war, in which,
according to the statement of Lord Milner, the Sovereign's representative
in South Africa, quite the most competent authority on the subject, ‘Great
Britain set herself from the first to make an end of the business once and
for all; to make South Africa one country under one flag, and with one
system of law and government’. Nobody outside the walls of a lunatic
asylum even pretends that an end has been made of what the High
Commissioner so very gracefully alludes to as ‘business’; but, since credit
should be given where credit is due, Lord Milner and those who applauded
his policy may be congratulated - if, indeed, it is a matter for congratulation
- on South Africa practically enjoying one system of law. That one system
is Martial Law, which is to-day in force from the boundaries of the Cape
Division to the Zambesi. Government in that vast area there is
none...Everywhere there is confusion, and in the greater part of this
southern Continent there is ‘ruin upon ruin, rout on rout, confusion worse
confounded’. That is what Great Britain, once ‘dear for her reputation
through the world’, has to show civilisation after an attempt, lasting 21
months, to deprive two small farming communities of the right to govern
themselves; and that she spared nothing to effect this unholy object, the
lengthy casualty rolls and the Chancellor's gigantic figures bear testimony,
which is only too eloquent.
Hy hoop dat die toekoms 'n vooruitgang op hierdie ‘inglorious campaign’ sal bring
en:
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that the inhabitants of the Colony under martial law were being treated
by their temporary rulers with the consideration which is their due at the
beginning of the 20th century. But what are we told? A young Dutchman
is sentenced to be executed at Middelburg in this Colony, which town, we
were informed, General French recently made his headquarters. From a
telegram passed by the Censor and communicated to the newspapers for
publication, we learn that ‘Many of the leading residents were ordered to
attend and were present’ at the execution. If it is true that this painful duty
was imposed upon the residents of Middelburg, we have no hesitation in
stigmatising it as a brutal and degrading order - an order, moreover, wholly
opposed to the feelings not only of every Englishman, but of every
Christian the wide world over. There was, of course, a time in the history
of England when executions were public; but more than 30 years ago - to
be precise, in 1868 - an Act was passed by the Imperial Legislature
prohibiting public executions. That Act limited the spectators of these
grim tragedies to the sheriff, gaoler, chaplain, and surgeon of the prison,
and such other prison officers as the sheriff requires or allows. The public
are always rigidly excluded - but in the little township of Middelburg they
are, it would seem, ordered to attend. This, thank God, was never the case
in England. Executions were public, and people sufficiently curious or
morbid enough to find excitement in such awful scenes were not refused
admission; but their presence was voluntary, not compulsory. We profess
to be going to teach the Boers the blessings of civilisation, and we begin
in this, our own Colony, by the issue of this order, which is repulsive to
the feeling and the sentiment of every civilised man, and is, moreover,
contrary to the statute law of England.
Leipoldt protesteer teen die mag van die tribunaal, bestaande uit drie militêre
offisiere, om oor lewe en dood te beslis, veral omdat geen appèl moontlik is nie. Hy
vra ten slotte wat die eerste minister van die Kolonie in verband met die openbare
teregstellings gaan doen.
Die teregstelling van Coetzee en Marais kon moontlik vir Leipoldt die aanleiding
tot sy monoloog ‘Oom Gert vertel’ gewees het, al speel die geskiedenis van Piet
Bester, 'n Kaapse polisieman wat gedros het, hom by die Boeremagte aangesluit het
en daarop deur 'n Engelse krygshof op Dordrecht ter dood veroordeel is, ook in die
gedig mee. Volgens
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die Britse offisier wat die teregstelling moes lei, het Bester geweier om geblinddoek
te word en het hy versoek om van voor af geskiet te word.77 Dit is 'n gegewe wat
Leipoldt gebruik, al wysig hy die fusillering tot 'n hangdood:
Die kakies het oor Bennie se gesig
'n Sakdoek of 'n kopdoekie of iets
Net soos 'n mus wil trek, maar Bennie vra En nog op Engels ook: hy kon dit praat Of hulle hom nie sonder dit kon hang nie.78

Met die afkondiging van krygswet in die noordoostelike distrikte het honderde
Koloniale boere die wapen opgeneem om saam met die Republikeine teen die Engelse
troepe te veg. Op Oujaarsaand 1900 skryf Leipoldt in Kaapstad in 'n stuk wat op 22
Januarie 1901 in Het Nieuws van den Dag verskyn, dat die strate vol is van halfdronk
Tommies en plesiersoekers. Aan die gevegsfront was die gebeure van die afgelope
vier weke werklik merkwaardig. ‘De Boeren,’ skryf hy, ‘in kleine groepen van 200
en 500 man - in 't geheel zeker niet meer dan 2000 - zijn de grenzen der kolonie
overgetrokken en hebben verschillende dorpen in bezit genomen.’ Hulle is nou verder
suid as wat hulle ooit was en die ‘heeren militairen kunnen er noch kop noch staart
uit wijs worden’. Hy was in Desember met die spesiale hof op Colesberg, waar daar
verskeie aangeklaagdes was. Colesberg was steeds onder krygswet, ‘maar de
kommandant is een man die veel menschenkennis bezit en die bovendien een
gentleman is’, 'n stelwyse wat later in ‘Oom Gert vertel’ sal terugkeer:
Ou Smith, die magistraat - hy is 'n man
Vir wie ek eerbied voel, al is hy Engels:
Hy was tog altyd nog 'n jentelman,
En het met onse mense akkordeer.79

‘Maar’, gaan Leipoldt voort, ‘wij waren er pas acht dagen, toen op eens een halfdoode
soldaat de straat opreed met een vaart en regelrecht naar den kommandant liep. Eenige
uren later - want er wordt niet met zooveel spoed gemobiliseerd als de officieren in
de kantienen zijn en de manschappen met de gekleurde meiden in de achterhoeken
schuilen - was alles in rep en roer...Later weer kwam er bericht - ja de Boeren hebben
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een van onze voorposten nabij de dorp aangevallen. De stadswachten werden
uitgeroepen.’
Oor hierdie verrassingsaanvalle van die Boere skryf Leipoldt verder op 15 Februarie
1901 in Het Nieuws van den Dag 'n stuk waaruit sy beeldingsvermoë en
skryfvaardigheid duidelik blyk. Niemand weet waar die Boerekommando's hulle
bevind nie, ‘want zij zijn als dwaallichtjes, die nu hier, dan daar verschijnen. Dit
echter staat vast, dat zij heel op hun gemak overal paarden commandeeren en dwars
door de Britsche lijnen trekken, alsof ieder commando een De Wet als leider had.’
Die jingo's, sê Leipoldt, dring daarop aan dat die rebellerende Kolonialers wat hulle
aan hoogverraad skuldig maak, volgens die wet gestraf moet word, terwyl die
Bondsparty daarvoor pleit dat slegs die belhamels gestraf en aan die ander amnestie
verleen word. Kolbe, deel Leipoldt op 15 Oktober 1901 mee, druk die algemene
gevoel van die mense uit waar hy oor die rebelle skryf: ‘Tegen de wet hebben zij
gezondigd, maar in mijn hart kan ik ze niet veroordeelen.’ Maar die Afrikaners in
die Kolonie doen volgens Leipoldt veels te min om die Boere te help. Hulle gee soms
wel 'n paar pond vir 'n fonds ten behoewe van die republieke en die verdrukte vroue,
maar hulle protesteer nie teen die onreg wat die Boere aangedoen word nie.
In sommige stukke wat Leipoldt lewer, hoon hy die Britte weens hul halfhartigheid
en leuens. Op 'n sarkastiese wyse wei hy op 15 Februarie 1900 in dieselfde koerant
uit oor die valse manier waarop die Britte die verloop van die oorlog aanbied. ‘De
Boeren’, skryf hy, ‘worden altoos regelmatig teruggeslagen, zelfs al behouden zij
ook hunne posities, neen zelfs al kiezen hunne tegenstanders ook het hazenpad. Wat
vele nieuwigheden heeft de oorlog niet ingevoerd, in militaire terminologie zoowel
als in diplomatieke taal. Een nederlaag heet een overwinning. Een overwinning, al
is zij ook microscopisch, wordt als een Waterloo beschouwd. Het wegloopen heet
een “advance”; het ontruimen van een voorheen ingenomen dorp wordt bestempeld
als een “beweging, vereischt door de militaire noodzakelijkheid”. Men zal haast een
nieuw woordenboek voor officieren in het Britsche leger moeten uitgeven ...’ Op 13
November 1900 skryf hy oor Roberts, wat voortgaan met die afbranding en
verwoesting van huise in die republieke. ‘Men vergelijkt’, gaan hy voort, ‘zijn daden
met die van den Basuto-koning Moshesh, die vroeger ook tegen de Boeren krijg
voerde, maar zich daarbij onderscheidde door ongemeende ridderlijkheid. Geheel
anders dus dan wat de soldaten van den Britschen opperbevelhebber uitrichten.
Moshesh bijvoorbeeld gelaste zijn krijgers,
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vóór zij op kommando trokken, dat zij tegen de Boeren moesten strijden, maar niet
tegen de wees of de vrouw die geen beschermer had. De geschiedenis vertelt voorts
dat toen een van Moshesh's impis of commando's een woning verbrand had waarin
zich slechts een arme Boerenvrouw bevond, hij haar dadelijk een troep vee en beesten,
als schadevergoeding, toezond, bevelende dat de roekelooze zwarten gestraft zouden
worden.... Nu vergelijkt men de houding van Moshesh met die van Lord Roberts.’
Hierdie kritiek op die Britte se amorele krygsverrigtinge beteken egter nie dat
Leipoldt onkrities gestaan het teenoor die Boere se saak en die wyse waarop hulle
uit hulle invalle in die Kolonie en die anneksasie van dorpe probeer munt slaan het
nie. In Kaapstad was sy beste vriende trouens Engelse. Nie almal van hulle was soos Merriman - die Boeresaak goedgesind nie, en 'n mens kan aanvaar dat die oorlog,
saam met die politiek en die taktiek van die twee opponerende partye, van tyd tot
tyd in gesprekke tussen Leipoldt en sy vriende ter sprake gekom het.
'n Aanduiding van hoe Bolus oor die oorlog gevoel het, kan 'n mens aflei uit 'n
brief wat hy op 15 April 1902 - dit wil sê, ses weke voor die Vrede van Vereeniging
- skryf wanneer Leipoldt hom in Londen bevind. ‘I believe’, skryf Bolus, ‘the end
is rapidly approaching. I never forced the subject with you, but preferred to talk of
other things on which we could more probably agree. But my convictions never
wavered after war was once declared. The best of the Boer character I respect as
much as any one but I believe that Kruger and his followers represented not the best
but the worst of it. The discovery of gold and its consequences brought out this worst,
and stifled its best. Corruption, and lust for gold, did a deadly work - but superadded
to this in my view was the practical irreligion induced by the Calvinistic creed, and
its immoral doctrine of justification by faith alone - preached to them in and out of
season by their ministers in place of the inculcation of common honesty, truthfulness,
and mercy and love to their fellow-creatures, white and coloured.... That the Boers
of the Transvaal should have wished to maintain their independence, I think, was a
legitimate ambition, per se, and if their Government had been decently honest and
tolerable I should have felt that they were in the right and would have taken their
side. But the case was far otherwise, not only were they so bad as to be intolerable
to any decent neighbour, but as is now known, and as you know, they incited the
O.F.S. which had no quarrel with us, - whose independence we had freely
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given, and always respected, to join in declaring war against us (even bribed into it
by Kruger's gold, paid to certain leaders, as is alleged) - and worse still, incited the
Cape Boers to rise against us, to whom had been given such liberties that they even
had the Government of the Colony in their own hands on several occasions, directly
or indirectly so - and worst of all, incited the Basutos (whom we were restraining)
to rise against us. What then must be the judgment of an informed, honest and loyal
Englishman!’
Hoewel Bolus elders in sy brief die Jameson-inval ten sterkste afkeur en Rhodes
as ‘an unscrupulous man’ beskou, is dit opvallend dat hy die groot onreg van die
konsentrasiekampe en die euwels wat met die toepassing van krygswet gepaard
gegaan het, glad nie noem nie. In sy antwoord80 van 7 Mei 1902 op hierdie brief sê
Leipoldt dat sy verlede en agtergrond hom ten gunste van die Boeresaak beïnvloed
het. Maar gebeure, gaan hy voort, ‘which have happened since the outbreak of
hostilities, new facts which have come to light or theories which have thrown a new
glow on old facts, have served to modify (my) opinions in some respects. My own
view with regard to the whole matter is that South Africa as a whole should be allowed
to choose her own control. I was as much against Krugerism and Bondism as any
one would be and my ideal South Africa was not a Dutch Montenegro81 with Kruger
as hereditary head and a right of reversion to Mr Reitz, or him failing, Dr Leyds.’
En in aansluiting by sy brief van 1896 aan die Cape Times formuleer hy sy ideale
staat as ‘a broad commonwealth...where there should be distinctions neither of race
nor of creed nor colour, and one concerned utterly with its internal affairs with
schemes for the betterment and improvement of the country and not with plans for
foreign and extra-territorial expansion’.
Van die gebeure sedert die uitbreek van die oorlog waarvan Leipoldt hier praat en
wat hom 'n ander blik op die Boeresaak gegee het, vermeld hy in Het Nieuws van
den Dag van 27 Junie 1901, 'n artikel wat hy reeds op 1 Junie in Kaapstad geskryf
het. Wanneer hy die stuk skryf, is hy pas terug van 'n reis na Aliwal-Noord,
Barkly-Oos en ander noordoostelike distrikte, dié streke wat aan die begin van die
oorlog deur die Boere binnegetrek, in besit geneem en geannekseer is. Wat vir
Leipoldt as 'n skok gekom het, is ‘dat de Republikeinen, die den oorlog verklaarden,
naar zij zeiden, slechts om hun land en hunne vrijheid te behouden,...werkelijk van
plan waren hunne landsgrenzen uit te breiden’. Proklamasies is gepubliseer waarin
verklaar word dat die een of ander distrik in die Kaapkolonie
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Vrystaatse gebied geword het. Van die Boerekommandante het verwag dat duisende
Kolonialers hulle onder die Vrystaatse vlag sou skaar, maar slegs 'n paar dosyn was
bereid om aan te sluit. Daarop is die mense gekommandeer, met die gevaar dat hulle
later as rebelle in hegtenis geneem en tereggestel kon word.82 In die hofsake waarby
Leipoldt teenwoordig was, het die beskuldigde telkens gesê ‘dat hij gedwongen werd
de wapenen op te nemen’. Dikwels was dit inderdaad die geval, al het Leipoldt by
geleentheid in teenwoordigheid van advokaat Henry Burton opgemerk: ‘What, none
guilty? Is there not one who will plead guilty and say under the circumstances I'll do
the same again?’83 Enkele kere was die modus operandi dat 'n bepaalde burger 'n
kommandobrief ontvang waarin hy beveel word om op 'n bepaalde datum met perd,
toom en saal, dertig patrone en proviand te verskyn. Weier hy om hieraan gehoor te
gee, word hy met £37.10.0 beboet en onmiddellik daarna weer gekommandeer. Weier
hy weer, word hy nogmaals beboet, al het niemand 'n tweede keer geweier nie. Oor
dit alles sê Leipoldt: ‘Helaas, hoe meer men de ware feiten van het in bezit nemen
van koloniale districten nagaat, des te meer moet men de handelingen van de
Republikeinen afkeuren. En nu zijn er, die alles, wat door hen gedaan werd,
goedkeuren. Voor dezulken kon geen Boerengeneraal een fout begaan en durft men
iets van de Republikeinen zeggen, dan spreken ze alsof men een landverrader of wel
een Engelsche Jingo van de slechtste soort is.’
Hoe sterk Leipoldt oor hierdie aangeleentheid gevoel het, blyk uit sy roman
Stormwrack, wat hy in Desember 1931 voltooi. In die geannekseerde distrikte, so
word Storam in die roman meegedeel, is die burgers opdrag gegee om hulle by die
Republikeinse magte aan te sluit onder die voorwendsel dat hulle nou burgers van
die Vrystaat is. Dit lei tot die afkondiging van krygswet in distrikte wat nog nie
binnegeval is nie, iets wat volgens Storam die simpatie vir die Republikeinse saak
laat afneem. ‘The Republicans must know’, sê hy, ‘that every man who joins them
under these conditions is a rebel, and liable to be shot when captured. I can understand
the Boers making full use of volunteer rebels. But to me that policy of bludgeoning
and cajoling men into rebellion, well knowing that the poor fools must inevitably
suffer, while real Republican subjects are immune from reprisals, is perfectly
damnable.’84 Ook in Bushveld doctor, wat hy in 1937 publiseer, kom Leipoldt op dié
saak terug. In hoofstuk IV van dié boek skryf hy:
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During the Boer War the republican commandos invaded the Cape
Colony and proclaimed parts of it republican territory. The Dutchspeaking
farmers in those ‘annexed’ divisions were told that they were now
republican burghers and had to fight in the commandos. When the districts
were reoccupied, these men, who were British subjects and technically
rebels, were arraigned before a special court of three judges and were tried
on charges of treason, murder and various offences. It was a circuit court,
travelling from district to district, and it tried many rebels, with the majority
of whom one could not help sympathizing, since they had gone into
rebellion, not always because they rebelled against the government under
which they lived, nor because they so whole-heartedly sympathized with
the cause of the republics, but because they had been induced to believe
that they were by annexation republican subjects and as such bound to
fight in the commandos. The republican leaders who cajoled them into
this belief knew perfectly well that every man they recruited in the Cape
Colony ran the risk of being summarily shot as a rebel when captured;
they themselves, being republican burghers, could claim the privileges of
prisoners of war, but their dupes could not reckon on such immunity. Yet
the action of these leaders has never been repudiated by those who write
about the war from the Boer side; it is taken for granted that they acted
from motives of high patriotism and that their cunning merits praise instead
of protest.’85
Afgesien van die helder wyse waarop Leipoldt hier skryf, lei 'n mens uit gelaaide
woorde soos ‘dupes’ en ‘cunning’ af hoe sterk hy steeds vyf en dertig jaar ná die
Vrede van Vereeniging oor dié aangeleentheid voel.
Niks is trouens verder van die waarheid af nie wanneer G. Dekker in die eerste
uitgawe van sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis beweer dat daar omstreeks 1920 in
Leipoldt se ‘politieke gevoelens’ ná die ‘vaderlandse’ verse van sy eerste bundel ‘'n
groot omkeer’86 kom. So 'n uitspraak hou nie rekening met die werklike humane
inhoud van sy gedigte oor die Anglo-Boereoorlog nie en weerspreek die gegewens
wat uit 'n ondersoek van die relevante dokumente aan die lig kom. Daar was by
Leipoldt nooit sprake van 'n politieke ommekeer nie. Hoewel hy die saak van die
Boere goedgesind was, het sy simpatie nie voortgespruit uit 'n enge patriotisme nie.
Dit het basies berus op sy gevoel vir regverdigheid en sy medemenslikheid by die
aan-
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skoue van so baie leed wat die oorlog meegebring het. Dat hy met die publikasie van
Uitdrie wêrelddele, soos Dekker beweer, 'n groot ommekeer beleef en sy kritiek op
die saak van die Boere eers in Stormwrack en Bushveld doctor formuleer, word
geloënstraf deur wat hy oor hulle optrede in die noordoostelike distrikte in Het Nieuws
van den Dag skryf. 'n Mens kan hoogstens sê dat hy sy verontwaardiging later
duideliker verwoord het.

V
Hoewel Leipoldt in die loop van 1901 steeds die verrigtinge van die rondgaande
hoogverraadhof bygewoon het, is sy aanwesigheid toenemend van April af in die
kantore van The South African News in Kaapstad vereis. In April 1901 is vier
koerantredakteurs daarvan beskuldig dat hulle opruiende of lasterlike artikels
gepubliseer het. Hulle was L.E. de Jong van die Worcester Advertiser, J.A. Vosloo
van Het Oosten op Somerset-Oos, Malan van Ons Land en Cartwright van The South
African News.87 Cartwright is vervolg op grond van 'n artikel waarin beweer is dat
Kitchener drie keer opdrag aan sy troepe gegee het om Boere nie gevange te neem
nie maar tot die laaste man dood te skiet, selfs al dra hulle 'n wit vlag. Kitchener het
hierdie bewering ontken. Cartwright se verweer dat sy berig 'n bona fide-fout was
en eers geplaas is nadat dit in die Londense Times verskyn het en daarna deur drie
Britse blaaie en 'n Port Elizabethse koerant oorgeneem is, het geen gewig gedra nie.
Hy is op grond van opruiende laster tot 'n jaar gevangenisstraf gevonnis.88
In hierdie omstandighede is Leipoldt, toe nog nie twintig jaar oud nie, gevra om
as agerende redakteur van The South African News op te tree. Dit was, soos Leipoldt
self in sy artikel oor Merriman te kenne gee, 'n waagstuk,89 maar sy taak is grootliks
vergemaklik deur ‘die briljante stoet buitestaande hoofartiekel-skrywers’, onder wie
Merriman en Kolbe. Kolbe het elke Woensdag en Saterdag die hoofartikels geskryf
en was, soos Leipoldt dit later sou stel, ‘'n eersteklas joernalis, wat dadelik die kern
van 'n saak kon raaksien en die gawe besit het om sy standpunt kalm maar met nadruk
te verdedig in taal en 'n styl wat onberispelik was. Hy het veral uitgeblink in fyn
satire en ironie, ofskoon hy soms ... in 'n hoofartikel 'n toppunt van verhewenheid
kon bereik deur die gebruik van eenvoudige, meestal eenlettergrepige woorde.’90
Leipoldt se eie hoofartikels is gewoonlik na'n bespreking van 'n paar punte met Sauer
of na ontvangs van
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'n kort nota van Merriman geskryf. Op 'n namiddag kort nadat hy die redakteurstoel
ingeneem het en nog nie goed bekend was met die plattelandse medewerkers van
die blad nie, het Merriman hom voorgestel aan W.C. Scully, ‘ons mees vooraanstaande
digter’,91 soos Merriman hom genoem het. Besonder gou het daar 'n goeie verhouding
tussen Scully en Leipoldt ontwikkel en het Scully ook artikels vir die koerant gelewer.
Wat Leipoldt veral gewaardeer het, is dat Scully hom in behoorlike taal helder kon
uitdruk en dat hy uitsluitend geskryf het oor dinge waarmee hy deeglik op die hoogte
was.92
Dit is opvallend dat van Leipoldt se eie hoofartikels in The South African News almal van 1901 - net 'n paar oor die onmiddellike politiek van die dag handel. In die
uitgawe van 12 Julie skryf hy oor openbare teregstellings, een van die stukke wat
oor sy ervarings saam met die rondgaande hoogverraadhof handel. Op 2 Julie verskyn
'n stuk van hom oor 'n rebel wat hy op Colesberg ontmoet het, maar dit is 'n
karakterskets sonder politieke ondertone. Meermale handel sy hoofartikels oor neutrale
onderwerpe, soos die Nederlandse literatuur in Kaapstad (26 Julie), die manier waarop
mense hulle name teen Leeukop en op ander openbare plekke uitkrap en die natuur
ontsier (29 Julie), die natuurskoon van Tafelberg (19 Augustus) en die dood van
president William McKinley van die VSA (16 September). In ‘Our times’ (22
Augustus) besing hy, uitgaande van Tine in Multatuli se Max Havelaar, die lof van
die vrou met allerlei toespelings op die leed in die konsentrasiekampe - 'n voorspel
tot die slot van ‘Vrede-aand’ in Oom Gert vertel en ander gedigte.
In ‘The argument of Tenterden Steeple’, wat hy op 5 September publiseer, raak
hy egter regstreekser aan 'n gevoelige politieke kwessie. Die onrus in die land vandag,
skryf Leipoldt, berus nie op verskille tussen ras en kleur nie. ‘Dutch and English’,
gaan hy voort,
stood together in the past and can stand together again in the future, as
at present they are in many instances standing shoulder to shoulder. Native
and white man have stood together ere this; they can do so once more.
The cause that keeps the people apart lies not here but elsewhere; not in
the Republics, but in Downing Street. It is the same cause that made the
burghers of the days of the East India Company kick against the
exploitation of this Colony for the benefit of that Company. Take that
cause away, allow South African questions, the question of race, of colour,
of creed, of what language we should
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speak, and what we should call ourselves - leave these questions for South
Africans to settle, and do not, when they are about to settle them, bring
bayonets and lyddite shells into the council; then the unrest will vanish
away and real and permanent peace will replace it.
En op 9 September vra hy in die lig van die voortdurende krygswetregulasies om
'n verklaring van regte vir die Kolonie. ‘Measures, too often vindictive, brutal, and
unjust,’ skryf hy, ‘have been tried and are being tried to break the spirit of the people
whose offence is that they have opinions of their own and adhere to them.... If the
Colony must be ruled by martial law, let it be reasonably administered, let us not
suffer the enactments of a set of intolerant officials who not seldom spend their time
in giving dances and drinking parties, while the lives and liberties of those who have
been placed in their charge are endangered by their folly.’
In drie verdere hoofartikels staan hy sterk krities teenoor Milner, Kitchener en die
Britse regering. Die Uitlanders se griewe, skryf hy op 26 September, is ten volle
misbruik ‘to produce this chaos and gehenna which we see around us to-day’, al gee
hy toe dat daar griewe was en dat ‘we have never held a brief for Krugerism’. Hy
gaan voort:
Notwithstanding the most emphatic declarations on the part of British
statesmen that England had no right whatsoever to interfere in the internal
reforms of the Transvaal, they suggested such interference, and clamoured
for coercion if fine words would not serve. Few chapters in modern history
read so pathetically painful, but at the same time so pitifully ludicrous as
that of the negotiations attending and following the Bloemfontein
Conference and the suggestion for a joint inquiry.... And now the
grievances are dead, while the wretched results of the policy that boomed
them are everywhere around us.
Op 7 Oktober kla hy oor die geld wat in die land deur die ‘verskroeide aarde’-beleid
van Kitchener vermors word. ‘We do not intend to dilate’, skryf hy, ‘on the destruction
wrought even in this Colony; we do not wish to mention how many farms have been
burned, how the country has been devastated, even in the dorps and villages so near
at hand; how the sheep have been killed, tillage and agriculture neglected, trade at
every important point almost brought to a standstill, and all the channels from which
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this Colony derives its revenue choked by war dust.’ En op 8 Oktober vind hy dit
jammer dat Engeland in Suid-Afrika nie meer die aansien van vroeër geniet nie.
Intussen het die Schreiner-ministerie, wat sowel van pro-Britse as pro-Boer-kant
gekritiseer is, tot 'n val gekom oor die vraag of amnestie verleen moes word aan die
rebelle wat in die vroeë maande van die oorlog aan die kant van die Boere geveg het.
Die kabinet bedank op 17 Junie en 'n nuwe ministerie kom tot stand onder leiding
van sir Gordon Sprigg, 'n man wat, hoewel sy beleid sonder voorbehoud pro-Brits
was, Milner later beskryf het as ‘the most hopeless man, weak, obstinate, and vain’.93
Krygswet was steeds van krag, maar Kitchener het nou voorbrand gemaak om dit
uit te brei na die Kaapse hawens, veral om die koerante by te kom wat die Boere
steun.
Op Woendag, 9 Oktober 1901, om 2 nm., is die krygswet in Kaapstad afgekondig.
Twee minute later is die kantore van The South African News ná die gedrukte
proklamasie deur die polisie deursoek. ‘They bore with them’, skryf Leipoldt in The
Manchester Guardian van 5 November 1901, ‘a warrant signed by the base
commandant giving them the right to search the premises for treasonable documents....
The building was thoroughly searched, the editorial being specially attended to, but
although some papers were taken away, the searchers found nothing which could be
in any way construed as treasonable.’
Die redaksie het egter vermoed dat alle pro-Boer-blaaie, in die besonder The South
African News en Ons Land, onderdruk sou word sodra krygswet in Kaapstad
afgekondig is. Op Donderdag, 10 Oktober, en Vrydag, 11 Oktober, het die News
betreklik gematigde hoofartikels gepubliseer, al het dié van Vrydag kommentaar
bevat op die standpunt wat Sprigg en sy kollegas teenoor Chamberlain inneem. Op
Saterdag, 12 Oktober, verskyn egter 'n satiriese hoofartikel onder die titel ‘Spring
time’ deur Kolbe, volgens Leipoldt ‘die beste stuk wat hy vir my geskryf het’.94
Daarin lewer Kolbe, met uitweiding oor die lente, 'n sterk sarkastiese berisping van
Sprigg oor die voortbestaan van krygswet in die Kolonie. Die toespelings tussen die
lente en die premier was besonder fyn, tot op die klankooreenkoms tussen ‘spring’
en ‘Sprigg’ af. ‘One of the wisest books ever written’, skryf Kolbe,
is Alice through the looking-glass. It is, moreover, specially appropriate
to our own days. Everything in Topsy-turvy Land is back foremost, inside
out, and upside down. We are no longer in the British Constitution, and
in everything we say or do we have to consider whether we

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

139
shall please somebody or other of whom we know no more than the Oysters
knew of the Walrus. Politics do not exist, and a political newspaper gasps
for breath in the vacuum. ‘The time has come,’ the Walrus said, ‘to talk
of many things; of shoes - and ships - and sealing-wax - of cabbages - and
kings’ - but not of politics. We require a little time to accommodate
ourselves to the new state of things. If we had been born under a Russian
autocrat, we should, of course, have gradually trained ourselves to
proportion our speech to our environment. As it is, we candidly confess
that we do not find ourselves at home. If we complain, we hear the voice
of the Walrus saying to us, ‘The night is fine: do you admire the view?’
So we turn to the view. We hope there is no offence in speaking of the
flowers that bloom in the spring, tra la! It is a universal English custom
to talk of the weather by way of a preliminary feeler towards subjects more
personal or more interesting.
In dié trant gaan Kolbe voort, met fyn toespelings op die politieke situasie in die
Kaapkolonie.
Dieselfde Saterdag waarop Kolbe se stuk verskyn, word die besturende direkteur
van die News, Centlivres, om 11.15 nm. beveel om hom die volgende oggend om
9-uur by die basiskommandant, kolonel Cooper, in die Kasteel aan te meld. Daar is
hy meegedeel dat indien enigiets verraderlik, opruiend of van waarde vir die vyand
in die koerant verskyn, almal wat met die blad te make het, verantwoordelik gehou
sal word. Cooper het verder gedreig dat indien enige artikels verskyn waarin die
burgerlike, militêre of vlootoffisiere van Sy Majesteit belaglik gemaak word, verdere
uitgawes van die blad onmiddellik stopgesit sou word.95
Daarmee was die skrif vir die direksie aan die muur. Die direksie het gevoel dat
daar van nou af daagliks probleme by die koerant sal wees en dat die vryheid van
die pers in so 'n mate deur die toepassing van die krygswet aangetas word dat dit
geen sin het om met die koerant voort te gaan nie. Die laaste uitgawe verskyn dan
ook op Maandag, 14 Oktober.
In hierdie laaste hoofartikel begin Leipoldt met 'n opsomming van die naweek se
gebeure by die koerant. Hy gaan voort:
We feel sure that we are only giving expression to the unanimous
feelings of our shareholders and of all our friends and supporters when
we declare that with such restrictions imposed upon us we
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could only decide to discontinue for the present the issue of The South
African News. If such articles as appeared on Friday and Saturday last will
not be allowed; if Sir Gordon Sprigg and his colleagues whose salaries
Colonial taxpayers pay are to be above criticism by Colonists; if we may
not even write about the seasons of the year, the functions of a newspaper
neither owned nor controlled by Mr. Cecil Rhodes have for the present
disappeared.
The management of this paper was always fully aware of its responsibility
in regard to the publication of anything treasonable, seditious or of value
to the enemy. A perusal of the files of this paper, from the date of its first
issue until to-day, is the best evidence that we can furnish that no such
charge can be made good against us. In bidding our numerous friends and
supporters au revoir we can only add that we hope that the day is not far
distant when the Press will not be shackled, and that we may be in a
position to give expression to the views of the majority of the people in
this Colony - a majority which includes nearly all the Colonists of Dutch
descent and very many of English descent.
Klaarblyklik was hierdie hoofartikel die laaste strooi, want dieselfde dag het die
polisie die kantore van die koerant gesluit. Dit was egter 'n futiele daad, want die
direksie het toe reeds besluit om uitgawes te staak totdat 'n gunstiger bedeling vir
die pers in die Kolonie aanbreek. Betreklik gou na afloop van die Anglo-Boereoorlog,
in Augustus 1902, kon die publikasie van The South African News hervat word. Maar
in daardie stadium was Leipoldt reeds in Londen, waar hy op die punt was om hom
by Guy's Hospital as mediese student in te skryf. Hy sou later uit Londen aan die
koerant meewerk.

VI
In sy jare as joernalis in Kaapstad het Leipoldt naas sy joernalistieke werk betreklik
min gepubliseer. Dit is egter heeltemal verstaanbaar, aangesien hy met die rondgaande
hoogverraadhof en sy werk as oorlogskorrespondent vir 'n menigte buitelandse blaaie
ontsettend besig moet gewees het. En daarnaas het hy sy belangstelling in plante
verder uitgebou en reeds begin om intensief in die kookkuns geïnteresseerd te raak.
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As 'n mens Leipoldt op die woord af kan glo, het van die vroegste verse wat later in
Oom Gert vertel en ander gedigte opgeneem is, in sy tyd as joernalis en snelskrywer
by die rondgaande hoogverraadhof ontstaan. In ‘Eerste skoffies’, wat op 1 Desember
1933 in Die Huisgenoot verskyn, sê hy dat die dramatiese monoloog ‘Oom Gert
vertel’ geskryf is op Dordrecht ‘na aanleiding van wat 'n oubaas aldaar vir my vertel
het, ... min of meer realisties, met, natuurlik, vervalsing van name en plekke’.96 Ook
‘Japie’ is ingegee deur ‘die klagte van 'n vriend’,97 terwyl ‘Die seepkissie’ geskryf
is ná sy terugkeer van Aliwal-Noord, waar hy die konsentrasiekamp besoek het.98
Uit ander gegewens weet ons dat Leipoldt Dordrecht en Aliwal-Noord in 1901 besoek
het. Gedagtig aan sy neiging om sy skeppinge altyd vroeër te dateer as wat werklik
die geval is, kan 'n mens skepties staan teenoor dié inligting. Tog herhaal hy hierdie
inligting en wei hy in Die Huisgenoot van 17 Januarie 1947 verder daaroor uit in sy
artikel ‘Oor my eie werk’, waarin hy nie alleen veel noukeuriger met die feite omgaan
nie, maar ook vroeëre foutiewe inligting korrigeer. ‘Ou Booi se pondok’, ‘Sterretjie’,
‘Die ou meul’ en ‘Mordegai’ is volgens hom alles jeugwerk, sommige reeds van
1896, terwyl ‘Oktobermaand’ ook in 1896 geskryf is.99 ‘Oom Gert vertel’, sê hy nou,
het hy in 1901 in potlood neergeskryf en die jaar daarna in verbeterde vorm oorgetik.
Dit is egter moeilik om te glo dat ‘Op my ou Karoo’ met die reëls ‘Rond oor die
wêreld het hy gereis;/ Nêrens was uitkoms vir sy hart’ voor sy sestiende of
sewentiende jaar geskryf is, al moet 'n mens die krag van die verbeelding en die
inlewing by 'n skeppende kunstenaar nooit onderskat nie. 'n Mens is, op grond van
die onderskrif ‘Aliwal-Noord, 1901’ en die reël ‘Die Junie-lug stort oor die stroom
van die Vaal’ geneig om Leipoldt te glo dat ‘In die konsentrasiekamp’ in 1901 in
Aliwal-Noord ontstaan het, aangesien hy juis in die koue Juniemaand van 1901 by
die hofverrigtinge op dié dorp betrokke was. Die vergissing met die rivier se naam
- die Vaal in plaas van die Oranje - kan 'n mens maar as 'n Leipoldt-slordigheidjie
afmaak! 'n Besonderheid in die gedig, wat egter die jaar 1901 hoogs twyfelagtig
maak, is die reël ‘Vergewe? Vergeet? Is dit maklik vergewe?’, aangesien die pleidooi
vir ‘vergewe en vergeet’ eers met Botha en Smuts se pleidooi vir konsiliasie 'n
bekende wekroep in die Suid-Afrikaanse politiek geword het. Aangesien die
oorspronklike manuskripte van hierdie gedigte nie oorgelewer is nie, is dit onmoontlik
om vas te stel in watter mate hulle reeds in dié stadium die finale fase van die eerste
druk van Oom Gert vertel en ander gedigte bereik het. Daar is egter die getuienis
van Lulu Bolus dat Leipoldt op sy skeepsreis na
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Brittanje baie van die bekende gedigte in sy eerste bundel geskryf of voltooi het.
‘During that voyage,’ skryf sy in haar ‘Memoir’ voor in Leipoldt se postume The
ballad of Dick King and other poems, ‘stirred to the depths by his experiences in the
Anglo-Boer War, with lingering, backward glances at all he was leaving in the beloved
homeland, and rejoicing at the approaching fulfilment of the second great dream of
his life [om hom as medikus te bekwaam - JCK], Leipoldt wrote many of the poems
whose publication in 1911 placed him in the front rank of Afrikaans poets.’100 Lulu
Bolus se inligting klop met Leipoldt se eie uitspraak in die ‘Voorrede’ tot Oom Gert
vertel en ander gedigte dat die ‘meeste van die gediggies ... gemaak (is) geword toen
ik nog half flou was met die skok van die oorlog, en toen die donder van die Engelse
kanonne nog altijd in mijn ore was.’101 In Londen sou Leipoldt se vriend Johannes
Smith later dié gedigte noukeurig deurgaan en talle wysigings voorstel.
Reeds in 1899, so sê Leipoldt self,102 het hy in Engels begin skryf aan Die
bergtragedie, wat egter eers in 1932, en toe in Afrikaans, gepubliseer is. Of van die
slampamperliedjies in Oom Gert vertel en ander gedigte ook so vroeg ontstaan het,
weet ons nie. Dit is egter opvallend dat hy reeds in 'n artikel van 21 Augustus 1901
in The South African News, waarin hy oor die besoek van 'n plattelandse neef aan
Kaapstad skryf, die reël ‘Let us go see the streets, boetie’ as motto gebruik en daarmee
die bekende toegesproke hoorder van dié liedjies - en dan nog in 'n Engelse konteks
- die eerste keer gebruik. ‘My eerste gedrukte versies’, skryf Leipoldt verder, ‘het
verskyn in die New Age tydens die Tweede Vryheidsoorlog; 'n paar van hulle is
opgeneem in die bundeltjie Oorlogsgedigte wat later deur daardie blad uitgegee is.’103
Uit 'n ondersoek wat J. Kromhout in 1954 onderneem het, blyk dit egter dat die
bundel waarna Leipoldt verwys, in werklikheid die titel Songs of the veld dra. Dit
het in 'n beperkte oplaag in 1902 in Londen verskyn en al die verse is oordrukke uit
The New Age, 'n Londense tydskrif wat ten tyde van die Anglo-Boereoorlog sterk
pro-Boers was. Leipoldt praat van sy ‘eerste gedrukte versies’, maar die twee Engelse
sonnette oor Gideon Scheepers, wat M.A. Bax-Botha as die werk van Leipoldt
aandui,104 is in werklikheid van Olive Schreiner, terwyl die ander anonieme verse
deur Kolbe, Anna Purcell, Alice Green en Elizabeth Molteno geskryf is. Die enigste
gedig wat onder Leipoldt se bekende pseudoniem van dié tyd, F.W.B., verskyn, is
‘The executions in Cape Colony: A fragment’:
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The gibbet and the grave gave life, and will
Give life again to those that strive and strain
For freedom and its cause; nor strive in vain
Those whose desires need force and cords to kill.
The thing is done; or right or wrong 'tis done,
And only the remembrance shall endure.
But not the memory of a wrong shall stand
More firm or rooted faster or more sure.
And it shall serve to keep this dismal land
More dismal till the final aim is won.
Cape Town, July 30, 1901105

Nog voor die publikasie van hierdie gedig is Leipoldt besonder getref deur 'n voorval
uit die Anglo-Boereoorlog waarvan hy regstreeks te hore kom en waaroor hy in Het
Nieuws van den Dag uitvoerig en sonder vrees vir binnelandse sensuur kon skryf.
In 'n artikel van 19 Julie 1900 vertel hy van die wedervaringe van ene mnr. Jager
van Hoopstad. Leipoldt skryf:
Hij is een man van aanzien, een veldkornet, die nogal wat bezit. Wel, ...
zijne vrouw en vier kinderen lagen te bed, ziek aan de koorts. Den geheelen
nacht door moest hij bij hen blijven, en toch, ondanks alle hulp, stierf zijn
oudste zoontje voordat het dag werd.
In den morgen kwam er een patrol Tommies aankloppen. Hij deed open
en werd door hen gearresteerd op grond, dat hij dien nacht aan die Boeren
‘signals’ had gezonden. Hij ontkende dit en riep zijne bedienden, die
getuigden, dat hij nooit so iets had gedaan. Wel, 't is waar, er werd gedurig
heen en weer geloopen in zijn huis gedurende den nacht, omdat de zieken
warme omslagen of soep of wat dies meer zij noodig hadden, maar aan
‘signalling’ was er niets te denken, want Jager wist niet eens waar de
Boeren gelagerd waren. Hij riep de soldaten binnen en toonde hun zijn
vrouw en kinderen, die aan de koorts ziek lagen, en ook zijn pas gestorven
eerstgeboren zoontje. Maar neen, dat hielp niets. Hij moest met de Tommies
mee. Hem werd niet eens veroorloofd zijn zoontje te begraven of zijn
vrouw en kinderen behoorlijk te groeten. Op staanden voet moest hij naar
den commandant en voor een maand onder de Kaffers in de
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gevangenis zitten. Hij wist natuurlijk niet wat intusschen van zijn zieke
vrouw en kinderen, die hij aan zijn bedienden had moeten overlaten,
geworden was.
Hierdie gegewe gebruik Leipoldt dan in ‘De rebel’, wat in Elseviers Geillustreerd
Maandschrift van Desember 1900 gepubliseer word, behalwe dat hy in die plek van
die baba die vrou laat sterf, terwyl die man - hier Elias Liebenberg genoem - in die
gevangenis aangehou word. Met sy terugkeer na die plaas is hy só verbitterd dat hy
hom as rebel by die Boeremagte aansluit. Die boeiende in die verhaal is egter die
slotgedeelte. Daaruit word dit duidelik dat die hele episode deur 'n magistraat aan
die verteller oorgedra word. Die magistraat se manier van praat en die parafernalia
met sigaar en die glas wyn wat hy aanbied, is die ‘Britse’ ekwivalent vir oom Gert
se tabak en koffie. Maar agter hierdie parafernalia voel die ingeligte leser dat hy
reeds met 'n skrywer te make het wat die literêre tradisie baie deeglik ken. Agter die
magistraat en sy toehoorder verrys die groot gestaltes in Robert Browning se
dramatiese monoloë:
‘En Elias Liebenberg?’ vroeg ik den magistraat, toen deze mij weer een
sigaar aanbood, ‘hij bleef toch loyaal?’
De magistraat schudde de asch van zijn sigaar af, en nam de bril van zijn
oogen, een teeken dat hij zich ergerde.
‘Ja, daar heb je weer 'n geval,’ zei hij toornig, ‘van wat ik geforceerde
rebellie noem. 'n Man zoo zacht als 'n mol en zoo loyaal als de prins van
Wales, en toch stierf hij met de Mauser in de hand, nadat hij vijf van onze
manschappen geschoten had. Wil u nog 'n glas wijn? Neen? Door de
militairen tot rebellie gedreven, 'k noem het een schande.’
Is ‘De rebel’ tot op sekere hoogte die voorloper van ‘Oom Gert vertel’, kan 'n
mens ‘Bambinelino’,106 die ander skets wat Leipoldt in hierdie tyd skryf en wat in
Desember 1901 in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift verskyn, as die
prosa-ekwivalent van ‘In die konsentrasiekamp’ en ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’
sien. ‘Het was een mooi kind,’ begin hierdie skets,
tenger en teer als een ‘aardblommetje’ dat bij de rivier groeide tusschen
het hooge, groene gras. Het was mooi omdat het zoo krachteloos, zoo
tenger was, omdat het zoo bleek was, met zulke holle oogjes, met zulke
kleurlooze lippen.
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Eigenlijk moest het een frisch, gezond, stevig gebouwd kind geweest zijn.
Het was in het veld geboren en had moeder's melk gedronken tot dat het
gespeend werd en met geitenmelk, versch van den uier, gevoed. Toen had
het een kleur; toen was het werkelijk mooi omdat het zoo dartelend, zoo
vol lach en leven was. Als men het toen ergerde dan schreeuwde het zoo
dat men het heel ver kon hooren, en sloeg met de handjes en beentjes
geweldig alsof het voor eens en altoos met je wou afmaken. Toen was het
liefelijk geweest omdat het gezond en sterk was.
En nu? Nu was het schoon met de schoonheid van een zieke, van den dood.
Er ligt iemand op een bed en hij is mooi, want op zijn wangen zijn roode
vlekken, zoo rood als nog geen roos is die in vetten grond geplant staat,
zoo rood als vlammen die opvliegen en wegkwijnen, en nog rooder omdat
zijn gelaat zoo wit, zoo bleek is, zijne oogen zoo hol en zoo hel blinkend.
Hij is mooi want hij heeft de tering en die is mooi in het laatste stadium
als zij den mensch voor zijn heengaan heeft bereidt en hij niet meer een
mensch is, maar iets schooners en heerlijkers uit zijne oogen straalt en om
zijn mond speelt.
Geleidelik word die beeld van die kind in die konsentrasiekamp opgebou, met die
seildoek van die tent ‘vuil en hier en daar verscheurd’ deur die wind, 'n beskrywing
wat sekere reëls uit ‘In die konsentrasiekamp’ in die herinnering roep:
Hier sit jy en koes teen die wind wat daar suie
Yskoud deur die tentseil, geskeur deur die hael.107

Wanneer gepraat word van die donker en stil tent waarin die kind lê, dink 'n mens
aan die verwante vyfde strofe van dieselfde gedig:
En deur elke skeur in die seil kan jy duister
Die wolke bespeur oor die hemel verbrei;
Geen ster skyn as gids; na geen stem kan jy luister.108

In die skets word verder gepraat van die kind wat as gevolg van die tering moet
‘liggen en wegkwijnen’, 'n siening wat die reëls ‘Jy moet verkwyn in 'n kinderkamp’
en ‘Kinkhoes en tering, sonder melk:/ Bitter vir jou is die
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lewenskelk!’109 in ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’ oproep. En as die spreker sê:
‘Sterf, dan, hier op het veld, dat men zegge, 'ook dat kind heeft zijn leven ervoor
gegeven'’, dink 'n mens aan die reeks volgehoue ironieë in die tweede strofe van dié
gedig en die skrynende refreinreëls:
Vou maar jou handjies dig tesame,
Sluit maar jou ogies, en sê ame!110

VII
Hoewel Leipoldt betreklik gou in Kaapstad goeie vriende gehad het en - ten spyte
van sy soms onbeskofte omgang met mense - klaarblyklik 'n stimulerende persoon
was om te ken, is dit opvallend dat mense soos Bolus, Hahn, MacOwan, Merriman,
Sauer en Koopmans-de Wet almal veel ouer as hy was. 'n Mens vra jou af of hy
mense van sy eie ouderdom geken het en of hy hoegenaamd in jong dames
geïnteresseerd was. Het die ongelukkige jeug in sy ouerhuis met 'n moeder wat
voortdurend gekyf en die lewe vir hom onaangenaam gemaak het, hom van vroue
afgestoot?
Die getuienis in verband met Leipoldt se vriendskap met mense van sy eie leeftyd
en met vroue is uiters karig. By geleentheid het hy egter aan Burgers vertel dat 'n
maat - waarskynlik ook 'n joernalis - een aand aan hom voorgestel het dat hulle 'n
bietjie die naglewe van Kaapstad moes gaan verken. In een van die gesellige
bymekaarkomplekke het hulle twee vroue ontmoet, 'n ligte Deense meisie en 'n
brunet. Sy maat het die brunet verkies, terwyl Leipoldt lekker met die Deense meisie
gesels het, sonder dat dit ook maar enigsins tot iets seksueels gelei het. Daarna het
hy haar nog 'n keer of wat gesien. Op 'n dag neem 'n ander vriend, 'n polisieman,
hom saam na die lykshuis om die lyk van 'n vrou te bekyk. Dit was die lyk van die
Deense meisie, volgens die polisieman 'n bekende prostituut in Kaapstad. Met die
woorde ‘Sy het baie ontvang’ haal die vriend die kleed af, trek die lippe van die vulva
oop en wys Leipoldt die veneriese sere. Dit was die eerste keer dat Leipoldt 'n naakte
vrou gesien het; en die dood van die vrou en die toestand van die lyk was vir hom
'n geweldige skok.111
Met 'n ongenaakbare moeder wat hom geen liefde gegee het nie en met so 'n
skokkende ervaring by die eerste aanblik van 'n naakte vrou kan 'n mens geredelik
verwag dat Leipoldt nie juis begerig sou gewees het om intiem met die teenoorgestelde
geslag kennis te maak nie. In later jare is
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dikwels die bewering gemaak dat Leipoldt homoseksueel was, en 'n mens kan die
vraag stel of daar enige getuienis in sy jare as joernalis in Kaapstad is wat op 'n
homoseksuele verhouding dui. In ‘My jubileumjaar’, wat ongeveer drie maande voor
sy dood in Die Huisgenoot verskyn het, sê Leipoldt dat hy in sy vroeëre jare as
skrywer dikwels die voorletters F.W.B. gebruik het. ‘Hoekom ek hierdie ...
(skuilnaam) uitgekies het,’ skryf hy, ‘is iets waaroor ek nie nou hoef te praat nie,
behalwe om te sê dat dit gedeeltelik afkomstig is van 'n persoon wat ek in een van
my vroeëre jeugdige verhale as held en kampvegter uitgebeeld het, en gedeeltelik
toegeskryf moet word aan 'n romantiese verhouding met iemand wat dieselfde
voorletters gehad het.’112
In persoonlike onderhoude met Burgers en 'n brief aan hom het Leipoldt meer van
dié persoon vertel, al verstrek hy in dié brief inligting wat nie met die feite kan strook
nie. Die voorletters F.W.B. staan vir Frank William Baxter, vir wie Leipoldt tussen
die jare 1890-1894 in Kaapstad leer ken het. Hy was 'n jong Rhodesiese konstabel
en het op 22 April 1896 tydens die Matebele-opstand op heldhaftige wyse gesterf
toe hy 'n vriend se lewe probeer red het. Of die vriendskap - wat slegs kon ontstaan
het tydens die sinodesittings toe Leipoldt saam met die res van sy gesin in Kaapstad
was - inderdaad op'n homoseksuele verhouding uitgeloop het, is onmoontlik om
vandag te bepaal. In sy weergawe aan Burgers noem Leipoldt dit egter 'n
schwärmerische verhouding, die tipe ideële verering wat in dié vroeë jare dikwels
by seuns voorkom, die vorm van 'n heldeverering aanneem en van 'n verbygaande
aard is. Dat hierdie man egter 'n groot indruk op Leipoldt gemaak het, blyk uit die
herhaalde gebruik van die voorletters.113 Burgers vermoed selfs dat die gedig ‘Japie’,
die klag van 'n man oor die verlies van 'n vriend tydens die Anglo-Boereoorlog, in
werklikheid 'n verwoording is van Leipoldt se eie verlies114 en dat Japie dus as 'n
‘objective correlative’ vir Baxter dien.
Wat verhoudings met vroue betref, weet ons in hierdie stadium van Leipoldt se
lewe net van twee wat in die rigting van die amoreuse gelei het, alhoewel die
besonderhede oor albei uiters skraps is en 'n mens nie die graad van intimiteit kan
bepaal nie. Dr. J. Kromhout beweer in sy doktorale proefskrif oor Leipoldt dat onder
enkele ouer mense die vermoede bestaan het ‘dat Leipoldt as jong man op 'n niggie
van hom verlief geraak het; dat die liefde wederkerig was; dat daar weens die
familieverwantskap van beide ouerskante beswaar gemaak is; dat die verloofdes toe
onderneem het, aangesien hulle nie met mekaar mag trou nie, om nooit
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met iemand anders in die huwelik te tree nie; en dat die niggie dit later tog gedoen
het’115 Kromhout het hierdie gerug probeer verifieer by mnr. Ewald Esselen, 'n neef
van Leipoldt. In 'n brief van 7 April 1952 antwoord Esselen op Kromhout se navraag:
‘Sy persoonlike lewe was soas u dit beskryf, omtrent die verlowing met sy niggie.
Dit was altyd meer of min “taboo” gewees in ons huis om daarvan te praat.’116
Oor hierdie verhouding het ons dus haas geen besonderhede nie, maar dit moes
voor Leipoldt se vertrek in 1902 na Londen plaasgevind het, aangesien sy moeder
in 1903 en sy vader in 1911 oorlede is en Leipoldt self eers aan die begin van 1914
na Suid-Afrika teruggekeer het. Gaan 'n mens die genealogiese tabelle na, is daar
verskeie niggies, sowel aan die Esselen- as aan die Leipoldt-kant, wat in aanmerking
kom, maar dit is 'n futiele spekulasie om te probeer vasstel watter een die
waarskynlikste kandidaat is. Daarby, kennende Leipoldt, is die moontlikheid nie
uitgesluit dat dit 'n veel ouer niggie was nie. Naas die beswaar van die familie teen
die te nabye bloedverwantskap kon 'n moontlike ouderdomsverskil dus 'n faktor
gewees het. Ook hieroor is dit futiel om verder te bespiegel.
Oor 'n ander vriendskap met 'n vrou weet ons iets meer. By The South African
News was Leipoldt bevriend met Sauer, een van die direkteure van die maatskappy
en lid van die Kaapse Parlement. By geleentheid het Leipoldt aan Markus Viljoen
vertel dat hy met Sauer se dogter Dot (Dorothy Constantia) ‘sou wou getrou het,
maar ongelukkig het Van Zyl my voorgespring’.117 Dié Van Zyl van wie Leipoldt
hier praat, is sy jeugvriend Hennie van Zyl, wat op Clanwilliam in die huis langsaan
die pastorie grootgeword het. Van Zyl, advokaat en later regter-president van
Kaapland, is in 1907 met Dot Sauer getroud. Ook in hierdie geval moet die vriendskap
tussen Leipoldt en Dot dus vóór 1902 begin het, want met sy terugkeer was sy reeds
met Van Zyl getroud. In later jare, nadat hy hom in 1925 weer in Kaapstad gevestig
het, was Leipoldt goed bevriend met die Van Zyls en het hulle seuns, Helm en Paul,
gereeld by hom kom tennis speel. Volgens mev. Helen Burton118 was Leipoldt ook
later baie gesteld op Dot en het hulle gereeld saam brug gespeel. Dot moes nog voor
haar troue hare aan haar gesig laat verwyder, maar die operasie was 'n mislukking.
Op haar huweliksdag was sy swaar gesluier, met die onderste helfte van haar gesig
bedek. Later is sy na Europa vir behandeling en is dele uit haar dy op die gesig
oorgeplant. Die gevolg van dit alles was dat sy nie maklik in die gemeenskap kon
beweeg nie en dat brug eintlik haar enigste afleiding was. Klaarblyklik was sy 'n baie
intelligente en baie moedige
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vrou teenoor wie Leipoldt sy lewe lank besonder teer gevoel het. Kort nadat sy in
1937 aan kanker in die gesig oorlede is, het Van Zyl weer getrou, hierdie keer met
die medikus Elizabeth Reitz, 'n dogter van president F.W. Reitz. Leipoldt het hom
dit erg kwalik geneem. ‘Man, ek kan jou nie vergewe nie. Vir my was 'n lewe te kort
om te wag vir daardie vrou; en jy kan haar nie eens tien maande onthou nie’, was sy
woorde aan Van Zyl.119 By geleentheid het hy aan Helm van Zyl gesê dat hy net twee
keer aan 'n huwelik gedink het; een van die twee kere was met Helm se moeder.120
Oor hoe intiem die verhouding tussen Leipoldt en Dot was, kan 'n mens vandag
net bespiegel. Miskien het Leipoldt se slegte verhouding met sy moeder en die
skokkende ervaring met die Deense vrou hom verhoed om 'n diepgaande verhouding
met 'n vrou aan te knoop. Waarskynlik kon hy nie maklik op 'n vrou verlief raak nie
en was die drif by hom nie sterk nie.
Hoe ook al, albei die Van Zyl-seuns, sowel Helm as Paul, het beweer dat Leipoldt
se bekende gedig uit Skoonheidstroos (1932), ‘Wys my die plek’, op sy verhouding
met hul moeder slaan. Indien dit die geval is, en 'n mens hoef nie daaraan te twyfel
nie, is dit 'n aanduiding van hoe sterk en teer sy gevoel vir hierdie vrou was. Meer
as dertig jaar nadat die verhouding tot 'n einde gekom het, kon hy met weemoed
skryf oor hierdie verlore liefde van hom:
Wys my die plek waar ons saam geloop het,
Eens, toe jy myne was Vroeër, toe ons harte so veel gehoop het,
Vroeër, toe jy myne was.
Kyk, dis dieselfde! Net jy nie. Vra,
Wie van ons twee moet die meeste dra?
Jy wat vergeet het - of ek wat boet
Vir my liefde wat uithou en alles vergoed?121

VIII
Met die sluiting van The South African News het Leipoldt uit Bulawayo 'n aanbod
as assistentredakteur by 'n koerant teen 'n salaris van £70 per maand ontvang. As
gevolg van sy verbintenis met 'n pro-Boer-blad kon hy egter geen vergunning ontvang
om te vertrek nie.
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In elk geval het hy ander planne gehad. In Kaapstad het sy vriendskap met die veel
ouer Bolus verder verinnig. In hulle gesprekke het Leipoldt se toekoms telkens ter
sprake gekom en het Bolus voorgestel dat hy Leipoldt finansieel steun om in Londen
sy kinderideaal, om in die medisyne te studeer en geneesheer te word, te verwesenlik.
Hoewel Leipoldt dit die graagste van alles wou doen, wou hy nie daarvan hoor om
Bolus se geld te aanvaar nie. Hy het gemeen dat hy met die beloofde voortgesette
stukwerk vir die Manchester Guardian en met joernalistieke bydraes vir ander
Europese en Amerikaanse koerante, waarmee hy as oorlogskorrespondent in aanraking
was, 'n bestaan sou kon maak.
Aanvanklik was dit onseker of Leipoldt se aansoek om na Engeland te reis,
goedgekeur sou word. Waarskynlik het mnr. James Rose-Innes, prokureur-generaal,
deur bemiddeling van Merriman voorspraak vir Leipoldt gedoen, want hy kry wel
toestemming vir die reis. In Januarie 1902 is hy druk besig met voorbereidings vir
sy vertrek. Hy bring sy botaniese versameling in orde, skenk alle duplikate aan Bolus,
pak sy reeds groot boekery weg en gaan vir oulaas na Clanwilliam om van sy mense
daar afskeid te neem en in die Pakhuispas te gaan stap.122 Toe hy by die kantoor van
Sauer en Standen kom om te groet, is Merriman daar met 'n hele pak briewe wat
Leipoldt vir vriende in Brittanje moet saamneem - 'n riskante onderneming, aangesien
Merriman veral pro-Boer-vriende oorsee gehad het. Op aandrang van Sauer, wat na
Leipoldt gekyk en geglimlag het, is die briewe toe maar liewers vernietig!123
Op 24 Januarie 1902, die dag voor sy vertrek, skryf Leipoldt aan Bolus dat hy
£500 tot sy beskikking het. Indien hy wel besluit om Bolus se ‘generous offer’ vir
mediese studie te aanvaar, hoef daar geen vertraging met sy inskrywing te wees nie.
‘In conclusion’, sluit hy af, ‘let me once more thank you for all your kindness to me.
Expressions of gratitude generally sound trite and conventional but I can assure you
that I am sincerely grateful to you for your courtesy and kindness to me all the time
I have been here. I shall not forget it and if it ever should happen that I could do
anything to show, in a more practical manner, that I am not unmindful of it, I am
sure you will not find me forgetful.’124
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Hoofstuk V
Eerste maande in die buiteland
I
sou vaar,
enige dag in Kaapstad kon aankom, het hy die presiese dag nie geweet nie. As gevolg
van die oorlog is die bewegings van die skepe geheim gehou en het selfs die
hawepersoneel nie altyd lank vooruit van die aankoms van 'n skip verneem nie. Toe
hy op Saterdag, 25 Januarie 1902, wakker word, was hy onbewus daarvan dat hy
dieselfde dag sou vertrek. Die S.S. Persic, 'n skip van 12 000 ton van die Oceanic
Steam Navigation Co., het egter vroeg die oggend uit Sydney aangekom. Omdat
Kaapstad as gevolg van die uitbreek van die pes as 'n besmette hawe geklassifiseer
is, het die skip in die baai gebly, nie aan die pier aangelê nie.1
J.A. Vosloo, redakteur en uitgewer van die koerant Het Oosten, wat gelyktydig
met Albert Cartwright in Maart 1901 gearresteer is en op grond van laster volgens
die krygswet tot ses maande gevangenisstraf veroordeel is, sou saam met Leipoldt
op dieselfde skip reis. Kort na middagete op Saterdag, 25 Januarie, ontvang albei 'n
boodskap van die skeepvaartmaatskappy dat hulle om vieruur by die noordpier moes
wees, van waar hulle na die skip sou vertrek. 'n Aantal vriende was by die hawe om
van hulle afskeid te neem. Tot hulle verbasing was geen militêre outoriteit aanwesig
nie. Vir hulle bagasie het hulle permitte ontvang waarin, wederregtelik, verklaar is
dat alle tasse ondersoek en pesvry bevind is.
Saam met die ander passasiers, onder wie 'n paar bekendes, vaar Leipoldt en Vosloo
op 'n sleepboot na die Persic, wat ongeveer 'n myl verder in die baai lê. Met hul
aankoms gaan hulle, terwyl 'n sterk suidoostewind tier en die see 'n taamlike deining
begin toon, een vir een die loopplank uit. Vosloo vestig Leipoldt se aandag op die
mans in militêre drag aan boord, maar Leipoldt meen hulle is soldate uit Australië.
Toe Leipoldt die skip opstap, word sy permit deur 'n skeepsoffisier ondersoek.
Langsaan hom staan die hawekommandant, luitenant Lingham, 'n suurderige
vlootmannetjie in kakie met 'n grys baard en krom neus. Toe Leipoldt verby Lingham
kom en sy kaartjie toon, merk hy dat daar op die passasierslys by sy naam 'n blou
merk gemaak is. Lingham beweeg een
HOEWEL CHRIS LEIPOLDT WIS DAT DIE SKIP WAAROP HY NA BRITTANJE
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kant toe en Leipoldt begin die ander passasiers na benede volg. Op die dek raak een
van die soldate egter aan sy skouer en sê dat hy volgens opdrag vir eers hier moes
bly. Aangesien die soldaat 'n aangename kêrel is, begin Leipoldt lekker met hom
gesels oor sy ervaring van Indië, waar hy gestasioneer was, en oor die oorlog in
Suid-Afrika.
Kort voor vyfuur kom Vosloo ook aan. Hy word aan die ander kant van die dek
onder die sorg van nog 'n soldaat gelaat. Van die ander passasiers betrag die hele
situasie nuuskierig, maar toe van hul kennisse met die twee joernaliste wil gesels,
word hulle meegedeel daar is opdrag dat niemand met die twee menere mag praat
nie.
Die joernaliste moes 'n volle halfuur in die son wag. Toe kom Lingham aan,
vergesel van 'n speurder in burgerlike drag, en beveel Leipoldt om hom te volg. In
die kaptein se kajuit deursoek hulle sy drasak en sit alle dokumente, boeke en
aantekeninge eenkant neer. Leipoldt word beveel om al sy klere uit te trek. Sy hoed
word omgedop en die binnekant van sy skoensole, die voering van sy klere en selfs
sy onderklere deursoek. Veral in sy sakboekie is hulle besonder geïnteresseerd. Sy
besoekerskaartjies, 'n knipsel van Kipling se gedig ‘The islanders’ en alle dokumente,
geskrifte en papiere word oor 'n vuurhoutjie se vlam gehou om te kyk of geheime
skrif daarop verskyn. Die papieroppervlakke word gevryf om te kyk of dit sal help.
Hulle kyk slegs vlugtig na sy voorstellingsbriewe aan mense in Brittanje en net dié
van mev. May Sauer, eggenote van J.W. Sauer, word aan die vuurtoets onderwerp.
Die luitenant gaan Leipoldt se sakboekie deur en probeer intelligent lyk terwyl hy
die Nederlandse notas bekyk.
Tydens die ondersoek het die speurder hoflik en beskaaf teenoor die twee joernaliste
opgetree. Die luitenant was egter knaend onbeskof en onnodig beledigend. Terwyl
Lingham uit die kajuit is, sê die speurder aan Leipoldt dat hy opdrag ontvang het om
dié werk te doen maar nie daarvan hou nie. Hy wil van Leipoldt weet of hy 'n spioen
was.
Die hele tyd het Leipoldt sy humeur probeer beteuel. In sy knoopsgat was 'n
verlepte angelier wat May Sauer hom 'n paar dae tevore gegee het. Toe hy sy jas
uittrek, val die angelier op die grond. Die speurder kyk 'n oomblik daarna en gooi
dit toe weer op die grond neer. ‘Don't treat that so unkindly,’ reageer Leipoldt, ‘it's
my last memento of South Africa.’2 Hy tel dit op en sit dit in sy sakboekie. Sy humeur
het amper breekpunt bereik toe die luitenant die verlepte angelier opraap, uitmekaar
skeur en die stukkies op die vloer gooi. Daar is tye, het Leipoldt gevoel, wanneer dit
gesond is om te vloek, maar gelukkig kon hy hom bedwing.
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Terwyl Vosloo se drasak deursoek is, moes Leipoldt weer onder die sorg van sy
soldaat op die dek wag. ‘I stood with my Tommie’, skryf hy op 7 Februarie 1902 ter
see aan Anna Purcell, ‘gazing at Cape Town, over which the sun was gradually
sinking, making a blue grey haziness over Lions Head and the hill and azure shadows
along Platteklip. It was interesting enough to gaze at but my thoughts were not with
the landscape. I was trembling, why I can scarcely say... Tommy was more interested
than ever, but discreet, charmingly discreet. He hinted stolen goods, a suggestion
which I replied to by asking him how he found the Boers. Bye and bye the passengers
formed in little groups on the lower deck, discussing me as I stood, with my overcoat
and bag alongside of me, smoking. Thomas declined to smoke. “On duty orders is”,
he said, “such as did not allow im a smoke”.’3
'n Kwartier later verskyn Vosloo en die luitenant en word Leipoldt beveel om sy
bagasie uit te ken. In die kaptein se kajuit deursoek hulle sy klere en boeke en die
pakkies wat ds. Abraham Louw vir bannelinge op St. Helena via Londen saamgestuur
het. Harry Bolus se botaniese monsters, wat Leipoldt vir sir William Thiselton-Dyer
van Kew Gardens moes saamneem, word op die grond uitgestrooi. Die Latynse
etikette van die plantmonsters betuur hulle somber, maar uiteindelik besluit hulle dit
is nie verraderlik nie. Leipoldt se boeke en aantekeninge word weer aan die vuurtoets
onderwerp, onder meer sy eerste skryfpogings en vertalings van Nederlandse skrywers.
Toe hulle by sy manuskripte kom, wil Leipoldt verduidelik, maar die luitenant blaf
kortaf: ‘You needn't explain, we'll look into them.’4 Ook dié bladsye hou hulle oor
die vuur en sommige word selfs geskroei, sonder dat hulle enige geheime skrif ontdek.
Toe hulle klaar is, staan die speurder Leipoldt met die inpak by. Die luitenant is
egter weer besonder onbeskof. ‘Oh, he'll have to do that himself’, is sy reaksie. ‘We've
no time. We've got the other person still.’5 Op sy bevel verwyder die soldate die
halfgepakte tasse na die dek waar Leipoldt alles opnuut in die tierende suidooster
moet inpak. Onder Leipoldt se bagasie kon Lingham en die speurder niks verdags
vind nie, maar onder Vosloo se goed het hulle sy besware teen die krygswetraad in
snelskrif en 'n lys Nederlandse sinonieme en uitdrukkings saamgeneem - tot groot
vermaak van die twee joernaliste, aangesien die snelskrifweergawe van die besware
lank sou neem om te ontsyfer en die woordelys die onskuldigste ding denkbaar was.
Eers ná aandete was die twee klaar, tot wrewel van die kaptein, wie se skip ure lank
deur die futiele ondersoek vertraag is.
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Uiteindelik kon hy opdrag gee dat die ankers gelig word en is Leipoldt en Vosloo
vir die eerste keer na hul kajuit.
'n Bietjie later was Leipoldt weer op die dek om na die verdwynende kuslyn te
kyk. In sy brief van 8 Maart 1902 skryf hy aan Harry Bolus: ‘Beyond the hill and
the old mountain, the faint reflection of the long set sun was brightening the sky and
making the blue brighter and clearer; while below, on the slopes and in the clefts
near the Platteklip the shadows had deepened almost into night. I stood on deck till
the last lights had faded and only the faint flash of the island lighthouse, fading and
reappearing, could be seen over the waters; till the shoreline sloping towards Saldanha
Bay had sunk away into dim, indistinguishable greyness; till the outline of the Twelve
Apostles could no longer be distinguished in the gloom. I will not bother you with
my thoughts but they were melancholy enough ...’6 Hulle laaste waarneming van
Afrika was ongeveer elfuur die aand; daarna het dit te donker geraak om die ligte te
onderskei en te mistig om die kus te sien.
Hoewel die skip kalm genoeg in die see was, het die wind by die vertrek tydens
die eerste paar dae van die reis 'n ligte wieging veroorsaak. Daarby was die etes nie
juis van 'n dawerende gehalte nie. Die ergste was dat die ander passasiers Leipoldt
en Vosloo aanvanklik met groot argwaan bejeën het. Wanneer hulle aangestap kom,
het die ander passasiers hulle geïgnoreer of wegbeweeg. Die gevolg was dat Leipoldt,
‘heartily tired of God's immaculate English’, soos hy aan Anna Purcell skryf,7 besluit
om hom te onttrek en te verdiep in die boeke wat hy saamgebring het. Hy lees Milton
se prosa en Asa Gray se Manual of botany. Uit die skeepsbiblioteek leen hy die
romans van Thackeray en Austen uit om te herlees. Ook De Quincey se Confessions
of an English opium eater lees hy. De Quincey se Lake reminiscences, wat handel
oor sy vriendskap met die twee beroemde digters van die merestreek, Wordsworth
en Coleridge, boei hom egter meer.
Hoewel hy die gedrag van die buffelagtige luitenant gou van hom kon afskud, was
Leipoldt die eerste paar dae in 'n slegte gemoedstoestand, ‘continually allowing my
thoughts’, soos hy aan Bolus skryf, ‘to creep back to the land I was leaving and now
and then to take a leap into the uncertain and visionary future’.8 Dit voel vir hom of
hy sonder berou of pyn die bekende en vertroude vir die onbekende en onsekere
verruil. ‘In my case’, gaan hy voort, ‘I was saying goodbye to South Africa under
particularly distressing circumstances. You know my feelings on the war ... and you
can easily imagine that my last sight of land was scarcely
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pleasant.’9 Dit is egter opvallend dat Leipoldt, aan wie Bolus se sterk kritiek op Paul
Kruger se toetrede tot die oorlog bekend was, die hele gedoente met die luitenantjie
vir sy weldoener heeltemal verswyg en dit slegs in sy brief aan Anna Purcell vermeld.
Waarskynlik, so vermoed 'n mens, was Bolus nie heeltemal tevrede met Leipoldt se
betrokkenheid by 'n pro-Boer-koerant nie en sou inligting oor so 'n voorval vir hom
net olie op die vuur gewees het. Dit sou nie die laaste keer wees dat Leipoldt só
selektief met sy mededelings te werk gaan nie.
Na 'n paar dae se afsondering het een van die ouer mans op die reis met Vosloo
en Leipoldt begin gesels. Leipoldt kom nou ook agter dat daar onder die
Nieu-Seelanders aan boord 'n paar voortreflike mense is. Saam met hulle in die kajuit
is 'n pro-Boer-Ier wat niks goeds van die Engelse wil hoor nie, terwyl een van die
Australiërs aan boord in Brittanje die petisie vir Albert Cartwright en F.S. Malan se
vrylating geteken het. Leipoldt vertel aan hulle en 'n paar Amerikaners van die
krygswet in die Kaapkolonie, Gideon Scheepers se fusillcring en al die booshede
onder die militêre bewind - besonderhede wat vir hulle skokkend is. Toe hy en Vosloo
van hulle wedervaringe met die aankoms aan boord verslag doen, is die Ier se reaksie:
‘Why didn't you demand their warrant - what earthly right had they to search you?
I'd like to see them do such a thing to me.’10 Die Ier kon klaarblyklik nie begryp dat
met mense van die luitenant se kaliber in 'n magsposisie alle proteste en vertoë
nutteloos is nie!
Soos die reis voortgegaan het, kon Leipoldt en Vosloo dus lekker gesprekke met
van hul medereisigers voer en vriendskappe opbou. Onder die passasiers was 'n
verwelkte hertogin, wat steeds gemeen het dat sy vir 'n groep gouddelwers in Borneo
mooi sou wees, en 'n groep Swede wie se taal 'n vermenging van Sweedse
vloekwoorde en plat Amerikaans was. Leipoldt, wat nou die eerste keer buite die
Kaapkolonie aan die reis was en gemeen het dat niks mooier as die Karoo met sy
‘beautiful wildness, its almost fairy-like glamour in winter, and its droughty aridness
in summer’11 kon wees nie, word meegevoer deur die ‘ever-changing beauty of the
sea - now living emerald, then deep blue like a sapphire but seemingly alive,
contracting and expanding and altering as the ship bounded over it. To me it was a
wondrously fine picture at night when standing on the high poop, I watched the
phosphorescent jelly-fish paddling past and the bubbles of light breaking in the
churnings of the screw and dwindling down into the quiet tranquillity of the wake.’12
Met hul aankoms by Tenerife,13 die Spaanse eiland wat deel vorm van
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die Kanariese argipel, kom 'n dokter aan boord en laat die geel vlag as teken van 'n
besmette skip hys. Al wat dit beteken, is egter dat die plaaslike mense nie aan boord
mag kom nie; die passasiers is vry om aan land te gaan! Hoewel die uitgedoofde
vulkaan met sy wit sand en sneeu 'n mooi gesig en die binnelandse dorpie La Laguna14
'n bekoorlike plekkie is, vind Leipoldt die hoofstad, Santa Cruz, uiters vuil en
verwaarloos en vol bedelaars. Die passasiers verdeel in groepe van vier of vyf om
die stad te besigtig; onder dié van Leipoldt is William Marshall, sekretaris van die
Ou Mutual, en 'n Spanjaard van Brasilië. In die drankwinkels proe hulle van die
swaar plaaslike rosyntjieagtige port - teen nege pennies besonder goedkoop soos
alles op Tenerife (ook die vriendelikheid van die eilandbewoners). Die Spanjaard lei
hulle na 'n herberg naby La Laguna waar hulle die wonderlikste ete denkbaar geniet,
‘a meal’, soos Leipoldt aan Bolus skryf, ‘which still seems to flavour the room when
I think of it. It was really a most wonderful collation. Commencing with poached
eggs and stewed crab, closely followed by ducklings soused in very sweet canary,
it ended with some kind of very rich pudding in which sugar cane preserve, if I
remember rightly, was a principal ingredient.’15 'n Besonder vermaaklike voorval
tydens dié besoek duik op nadat hul Spaanse medepassasier vir sy siësta na die skip
teruggekeer het. Marshall, wat graag wou sien hoe 'n Spaanse teater van binne lyk,
het 'n straatknaap nader geroep en hom gevra om as gids op te tree. ‘The boy it
appears’, skryf Leipoldt, ‘happened to mistake his meaning - expressed more by
pantomime than words - and took us all to a very different place - a house of music
women with all its attendant evils. Whereat Mr M. was greatly annoyed and kicked
and cuffed the little fellow back before him into the street scarcely heeding his protest
to the effect that he really meant no harm since “all the signori Englees went there!”’16
Omdat die skeepsbiblioteek vir Leipoldt se leesywer nie genoeg boeke na sy smaak
bevat nie, koop hy op Tenerife 'n Amerikaanse bloemlesing uit die Engelse poësie
en 'n paar Duitse romans. Die Engelse verse laat hom terugdink aan hoe Bolus hom
aan die sonnette van Shakespeare voorgestel het en aan die baie kere dat hulle saam
oor poësie kon gesels. In die bloemlesing vind hy ook die sonnet van Joseph Blanco
White wat hom bygebly het sedert Bolus dit in sy studeerkamer-herbarium die aand
voor sy vertrek hardop voorgelees het:
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Mysterious Night! when our first parent knew
Thee from report divine, and heard thy name,
Did he not tremble for this lovely frame,
This glorious canopy of light and blue?
Yet 'neath a curtain of translucent dew,
Bathed in the rays of the great setting flame,
Hesperus with the host of heaven came,
And lo! Creation widened in man's view.
Who could have thought such darkness lay concealed
Within thy beams, O sun! or who could find,
Whilst fly and leaf and insect stood revealed,
That to such countless orbs thou mad'st us blind!
Why do we then shun death with anxious strife?
If Light can thus deceive, wherefore not Life?17

Hoewel dié sonnet nie vir hom Milton se ‘When I consider18 how my days are spent’
or ‘Avenge Oh Lord thy slaughtered saints whose bones’ vervang nie, gryp dit
Leipoldt geweldig aan. In 'n brief van 4 Junie 1902 aan Bolus sê hy dat hy intussen
dié sonnet uit die hoof geleer het; ‘every time I repeat it I like it better’.19 Hy gaan
voort: ‘It is a very fine sonnet although the image I believe is scarcely quite correct.
If Death is to be to life what the starshine is to the full sun glow, I myself should
prefer the Buddhist idea of absolute annihilation or nothingness - Hamlet's sleep
without a doubt as to dreams.’20 Opvallend is dat Leipoldt hier reeds sy voorkeur vir
die Boeddhistiese salige nirwana uitspreek, 'n aanduiding van die sterk invloed van
Junghuhn en ander skrywers met wie hy al op Clanwilliam kennis gemaak het.
Kommentators wat gemeen het dat die Oosterse wysbegeerte eers 'n latere invloed
op Leipoldt was, het kennelik nie rekening gehou met die digter se vroeë kennisname
van verskillende godsdienstige strominge en sy wye belesenheid op 'n verskeidenheid
gebiede nie.
Ná Tenerife begin dit geleidelik kouer word en met die aankoms in die hawe van
Plymouth is die koue werklik iets ysliks. Die meeste passasiers klim daar af, maar
Leipoldt besluit om saam te vaar tot by Tilbury. Die laaste gedeelte van die vaart in
die digte mis van die Teems is vir hom 'n nuwe ervaring. Op 22 Februarie 1902
ontskeep hy by die Tilling-dok en slaap hy in die hotel naby die St. Pancras-stasie,
sy eerste nag in die ‘city of fogs and influenza fevers’,21 soos hy Londen aan Bolus
beskryf.
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II
Die Londen waarin Leipoldt hom in Februarie 1902 gevestig het, was by die aanvang
van die kort periode van koning Edward. Met die dood van Victoria is niks goeds
van haar opvolger verwag nie. ‘We all feel motherless to-day’, skryf die romanskrywer
Henry James kort ná Victoria se dood aan 'n vriend in Parys. ‘We are to have no
more of little mysterious Victoria, but instead fat vulgar dreadful Edward.’22 Edward
was bekend vir sy dobbelary, amoreuse avonture en sy aandeel aan die ‘race track
set’.23
Tog het Edward betreklik gou na sy troonbestyging baie gedoen om die verlore
vrolike plesierigheid van Londen te herstel. Hy laat die Buckingham-paleis skoonmaak
en met Regency-meubels inrig, terwyl die trappe en galerye in blou getapyt en
kandelare vir elektriese lig herbedraad word. Dit was 'n tyd van groot onthale met
baie gesprekke en gelag en met 'n sug na uiterlike swier. Opera-premières is bygewoon
deur vroue met naakte skouers onder parasols en mans wat met mantels oor aandpakke
en keile in koetse opgedaag het.24 In die hotelle is nie net oornag nie, maar groot
bankette, onthale, private partytjies en bals gehou. César Ritz was aan die hoof van
die Carlton in die Haymarket voordat hy in 1905 by Piccadilly Circus die hotel geopen
het waaraan hy sy naam verleen het, 'n hotel waarin Leipoldt later gereeld sou kom
om in die kombuis te werk en só sy kennis van die gastronomie uit te bou. Die
belangrikste Londense restaurants kort ná die eeuwisseling was die Frascati's in
Holborn, die Romano's in The Strand, die Savoy naby die Teems en die Trocadero
wat sy beroemde ‘Long Bar’ in 1901 geopen het. Dié wat nie so 'n duur maaltyd kon
bekostig nie, kon kies tussen 'n Penny Breakfast en 'n Fivepenny Dinner by Lockhart's
of Pearce and Plenty. Skrywers en skilders het verkies om by die Café de l'Europe
of by die rooi pluche-tafels van die Café Royal aan te sit. Kettingrestaurants soos
Lyons en afdeling winkels soos Selfridges het begin sake doen en in 1911, 'n paar
jaar voor Leipoldt se terugkeer na Suid-Afrika, is die imposante Harrod's in Brompton
Road geopen. In 1901 het die eerste elektriese trem in Londen se strate begin loop
en in 1905 is die eerste elektriese moltrein in gebruik geneem. In dieselfde jaar het
Londen sy eerste vloot busse gekry en het die ‘horseless carriage’25 gekom om te bly.
Die meer as vier en 'n half miljoen inwoners het die hoofstad van die Britse Ryk uit
sy nate laat bars.
Met 'n baie klein begroting het Leipoldt nie geld gehad om veel aan hierdie prag
en praal te hê nie. Hy was gelukkig om saam met Vosloo losies
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te kry in die welbekende losieshuis van die bejaarde mejj. Higham in 28 Gower
Street, naby die Universiteit van Londen en die Britse Museum. Net onder hulle het
mnr. H.J. Wilson, Liberale parlementslid vir Holmfirth, geloseer, die eerste ‘pro-Boer’
van enige betekenis met wie hulle daar in aanraking gekom het.26
Die eerste dae in Londen bestee hy veral daaraan om die bekende
besienswaardighede te besigtig. Die meeste plekke wat hy sien, stel hom egter teleur.
Die interieurs van St Paul's Cathedral, Westminster Abbey en die Houses of
Parliament is vir hom minder indrukwekkend as wat hy verwag het, maar hy is
besonder beïndruk deur die Turner-skilderye in die National Gallery en die portrette
in die Royal College of Surgeons Museum. Ook die kapel van die Tower of London,
Hampton Court en Windsor Castle bewonder hy. Aangesien hy in die buurt van die
West End-teaters bly, woon hy enkele opvoerings by, waarskynlik deur van die
goedkoper kaartjies te koop. Hy word veral beïndruk deur Stephen Phillips se Paolo
and Francesca, wat in die St. James opgevoer word.27
Kort ná sy aankoms besorg Leipoldt die plantmonsters van Bolus wat hy
saamgebring het, aan sir William Thiselton-Dyer by Kew Gardens. Sir William
ontvang hom baie hartlik en stel hom ook aan die ander plantkundiges by die
herbarium voor. Dit is 'n verwelkoming wat hy baie waardeer, aangesien plante een
van sy groot belangstellingsvelde is wat hy in die jare in Londen met verdere besoeke
aan Kew sou uitbou. Hy lewer ook 'n aantal boeke af by Wesley in Essex Street en
word beïndruk deur die ‘very large and select stock of books’28 in die winkel. In die
komende jare sou hy by herhaling feitlik as Bolus se agent met boekhandelaars in
verbinding tree om vir sy Kaapse vriend katalogi te kry, seldsame eksemplare aan
te koop en oordrukke van artikels te bekom.
Leipoldt lê ook besoek af by sy oom Ewald Esselen, wat sedert sy gevangeneming
in 1900 op parool in Richmond gewoon het. Esselen stel hom voor aan 'n groep
Boere-ondersteuners in Chelsea en hulle nooi hom om hulle oor die onreg van die
oorlog, in die besonder die krygswet in die Kaapkolonie, te kom toespreek. Leipoldt
en Vosloo se name was teen hierdie tyd bekend aan die Londense pro-Boer-Britte,
omdat die optrede van die luitenantjie by hul vertrek uit Kaapstad rugbaar geword
en tot 'n vraag in die Britse parlement gelei het. Op 11 Maart 1902 stel D.V. Pirie,
verteenwoordiger vir Aberdeen, die volgende vraag in die laerhuis: ‘I beg to ask the
Secretary of State for War whether he is aware that two British subjects, who have
recently come to this country from Cape Colony with
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the full permission of the base commandant at Cape Town, were, on coming on board
the ship Persic, taken into the captain's cabin by a military officer and stripped naked,
on the ground that they must be searched, and whether he will take steps to prevent
any such treatment in the future of British subjects against whom there is no charge.’
Hierop het W. St. John Brodrick, minister van oorlog, verklaar: ‘I have no information
as to the incident referred to in the Question.’29
Die byeenkoms waarheen Leipoldt 'n uitnodiging aanvaar, is gehou by die huis
van baron Leonard Courtney, van beroep advokaat en joernalis, maar veral bekend
as ‘wysgeer’ van Chelsea en as politikus wat Brittanje se eerste anneksasie van
Transvaal in die parlement teengestaan het. Hoewel reeds halfpad blind, is Courtney
beskou as die groot voorstander van die ouderwetse liberale. Sy huis was dan ook 'n
vergaderplek vir almal wat die oorlogsbeleid van die Salisbury-regering teengestaan
het.30 Veral onder die Kwakers, groepe wat met maatskaplike regverdigheid te make
gehad het, pasifiste, Ierse nasionaliste en teenstanders van Joseph Chamberlain was
daar steun vir die Republieke; hulle is dikwels verenig deur 'n idealisering van die
Boere en 'n vermenging van nasionalisme en blinde vooroordeel.31 Baie van hierdie
pro-Boer-Britte was vir Leipoldt, soos hy aan Bolus skryf, onkundige sentimentaliste
‘who look at the Boer through rose-coloured glasses and do not know that under the
romance as they term it there lies a foundation of sordidness and evil which makes
the Boer far more of a human being than angel’.32 Dit is 'n uitspraak wat andermaal
bevestig dat Leipoldt geen blinde verering vir die Boere gehad het nie en wat aansluit
by sy kritiek in Het Nieuws van den Dag op hul optrede teenoor die Kolonialers op
die besette dorpe. Baie van die Britte wat sogenaamd ten gunste van die Boeresaak
betoog het, was vir Leipoldt mense wat slegs politieke munt vir eie gewin uit hul
standpunt wou slaan. Hy was in die parlement, skryf hy aan Bolus, toe die nuus oor
Methuen se gevangeneming deur generaal J.H. (Koos) de la Rey by Tweebosch op
7 Maart 1902 aangekondig is, ‘and a more disgraceful exhibition of bad taste than
given by the Irish members I have not yet witnessed’.33 Dit kan wees dat Leipoldt
met sy waarnemings oor die pro-Boer-Britte wat so dom en oningelig is, Bolus 'n
bietjie na die mond praat, want heeltemal afsydig teenoor dié mense staan hy wel
nie en met sommige word hy weldra goeie vriende.
Onder dié wat met hul gematigde en verstandige optrede indruk op hom maak, is,
naas Wilson wat Leipoldt en Vosloo nooi om in sy kiesaf-
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deling, Holmfirth, te kom praat, mense soos J. Ramsay Macdonald, sekretaris van
die Arbeidersparty en skrywer van What I saw in South Africa, en mnr. A.G.
Gardiner,34 redakteur van die Daily News. Hy leer ook die Fords ken, 'n ou
Kwaker-familie wat op die landgoed Adel Grange naby Leeds gevestig was. Oor die
drie Ford-susters, almal veel ouer as hy - nog 'n voorbeeld van sy vermoë om met
bejaarde mense hegte vriendskappe te sluit - skryf Leipoldt by geleentheid uitvoerig.
Al drie susters, so vertel hy, was ‘vroue van edel inbors en opvatting ... Die oudste,
Bessie, en die twede oudste, Isabella, was lede van die Independent Labour Party en
het met die party, wat destyds nog as 'n uiters Sosialistiese party beskou is, welvaart
en leed gedeel in die bittere stryd vir die erkenning van die regte van die
vakverenigings. Isabella het die groot staking in Leeds feitlik georganiseer, en haar
boek35 - in die vorm van 'n roman - oor die gebeurtenisse van die tyd verdien vandag
nog aandag, nie alleen omdat dit 'n getroue beskrywing van die byna ongelooflike
toestande van destyds gee nie, maar ook omdat dit letterkundige waarde besit. Die
derde suster, Emily, was 'n kunstenares en een van die weinige skilders in fresco in
Engeland.... Die susters Ford het mnr. Vosloo en my uitgenooi om hulle op Adel
Grange te kom besoek, en van daardie tyd af het ek met hulle bevriend geword.’36

III
Maar Leipoldt moes nou in sy eie lewensbehoeftes voorsien en op 'n manier geld
verdien. Aanvanklik was sy bedoeling om as vryskutjoernalis te werk en te probeer
om sekere artikels wat hy in gedagte gehad het, êrens gepubliseer te kry. Deur sy
werk as oorlogskorrespondent in Suid-Afrika het hy reeds kontakte gehad met 'n
verskeidenheid koerante en tydskrifte. Ná sy aankoms het hy verder in aanraking
gekom met mense wat hom op die gebied van die literatuur en die joernalistiek advies
kon gee. Sy bedoeling was, so skryf hy aan Bolus, ‘to try my luck ... as a free lance,
to follow in the steps of so many literary aspirants and to live a Bohemian-Grub
Street sort of life until such time when I should have made a name’.37
Die Britse koerant waarmee Leipoldt die hegste kontak gehad het, was die pro-Boer
Manchester Guardian.38 Sedert 1872 was C.P. Scott die redakteur. Hy het daarin
geslaag om dit uit te bou van 'n koerant met 'n beperkte
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nuusdekking en leserskring tot 'n internasionaal gerespekteerde dagblad. ‘Scott’,
skryf Francis Williams in sy Dangerous estate (1957), ‘went on to make the Guardian
into something unique in British journalism: a provincial paper which came to be
accepted not only in Britain but in every part of the civilised world as the supreme
expression of the liberal spirit.’39 By sy dood in 1932 is Scott genoem ‘a leading
figure - perhaps the Leader - in the journalism of the world’.40 Sy sukses het gelê in
die groot verskeidenheid kontakte wat hy opgebou het. Daarby is hy geloof vir die
beginsel van liberalisme en vryheid wat hy gehuldig het: ‘What distinguished him
was the firmness of his advocacy, which more than once brought him into direct and
embittered conflict not merely with his conservative readers but with the
simple-minded, uncritical patriotism of the general public.’41
Kort na sy aankoms besoek Leipoldt die Manchester Guardian se Londense kantore
in Charing Cross Road om oor moontlike vryskutwerk te onderhandel. Hierdie
onderhandelinge was suksesvol, met die gevolg dat daar in sy eerste maande in
Londen heelwat artikels van hom in dié koerant verskyn.
Aanvanklik handel dié artikels nog oor die Anglo-Boereoorlog en die gruwels van
krygswet. Op 17 Maart 190242 skryf hy oor die toestand in Kaapstad: hoe moeilik dit
gaan om permitte vir reise te kry en hoe benepe en kortsigtig die militêre owerheid
in sommige gevalle optree. 'n Kaapse boekhandelaar, mnr. Mondt, 'n Nederlander
in diens van die firma Dusseau & Kie.,
was accused of having infringed martial law regulations by exposing
the National Anthem of the Transvaal for sale, and the evidence against
him went to show that he had sold a book of songs in which the National
Anthems of Holland and other countries appeared, together with that of
the Transvaal and Orange Free State. There were two counts against him,
the prosecution being evidently of opinion that ‘Wien Ne“erlands” bloed,’
the national anthem of Holland, was equally seditious with ‘Kent gy dat
Volk’ of the Transvaal, but the magistrate thought differently and convicted
Mr. Mondt only on one count, fining him £ 10. The case is one of great
interest, and it was generally felt that the sentence had been too severe,
especially as the book was a remnant of old stock and had not been
reimported after martial law had been proclaimed.
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Mense wat iets teen die oorlog sê, word summier na Bermuda verban. Die toepassing
van die krygswet skep 'n voortdurende toestand van onsekerheid, omdat iemand selfs
gearresteer kan word weens woorde wat hy vóór die instelling van die noodmaatreëls
uitgespreek het, sonder dat enige voorsiening vir appèl gemaak word. Met sy later
so kenmerkende ironie skryf Leipoldt:
There have been no executions in Capetown so far. Greenmarket Square
and the Parade have not been the scene of public promulgations of the
death sentences of rebels, condemned on counts that run over the whole
gamut of crime, from murder to infringing the latest petty regulation of
some district commandant. The safety of the Empire has there been
threatened only by an aged gentlewoman,43 by a member of the Executive
Council, by a firm of attorneys, and by our daily papers. With these the
authorities could deal without resorting to unusually drastic measures, and
when the public offices of the attorneys and one ex-Minister had been
searched, the house of the lady of Strand Street had been carefully
inspected, and the newspapers coerced into silence, Capetown would
resume the even tenour of its ways, undisturbed by any news from the seat
of war, and cheered, moreover, by the careful detailing of our victories
and successes.
Vir die Boere, wat 'n groot respek vir die wet het, so skryf Leipoldt in die
Manchester Guardian van 19 Maart, is dit 'n skok om met die onreg van die krygswet
kennis te maak. Die toepassing van die krygswet beteken vir die Boer en Kolonialer
the absolute suppression of the right of free speech or expression of
opinion in private or in public; the continual concealment of his real ideas,
wishes and desires under an assumed veil of fawning subserviency and
hypocritical loyalty; the effacement of all his preconceived notions
regarding English justice and British fairplay; and the total abolition of
all sense of security and safety so long as a soldier remains in the district.
It means that on the unsubstantiated evidence of one farm servant he may
have his house searched at midnight when his family has gone to bed, and
may have to see soldiers entering his wife's and daughters' bedrooms and
searching these while the inmates are in bed. It means that if he be a
successful tradesman with
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a ‘progressive’ rival over the way or close at hand he may one day find
himself in gaol and his opponent tradesman capturing all his customers
while he is passing his time like a stock-thief in a common cell. It means
that his minister may not visit him on his farm without a permit, nor he
the minister; that his church is being desecrated, as he considers; and that
his property is destroyed, either directly or indirectly, by the action of
those who were sent to the district to protect it and him.
In sommige distrikte in die noordoostelike deel van die Kolonie, gaan Leipoldt in
dieselfde artikel voort, was die instelling van krygswet noodsaaklik en het die betrokke
administrateurs, ten spyte van streng optrede by tye, hoflik en diplomaties opgetree.
In dié verband dink hy aan mense soos kolonel Levey op Dordrecht, kaptein Fryer
op Clanwilliam en majoor Wiseman-Clarke op Cradock. ‘These gentlemen’, gaan
hy voort,
had to enforce regulations which were not of their making. They had
to carry into execution orders from their superiors, who knew nothing
about local circumstances and conditions. They had on some occasions to
act severely, but in most instances they used their discretion, and however
much their administration may be blamed for faults and mistakes, they at
least did their best to make themselves respected and not merely feared
by the people in their districts. The system of military rule is such that it
can never be loved by men who, like colonists at the Cape, have for years
had a measure of selfgovernment, and it says much for the administration
of these former commandants that today, even with the hatred and dislike
that prevail against everything English, their names are remembered with
gratitude and respect.
Ongelukkig is van hierdie mense, ‘for some reason or other’, na ander distrikte
verplaas,
and their successors were men who knew nothing about local conditions.
The result has been that martial law in the Cape Colony has done more to
add recruits to the Boer forces than anything else ...
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Waarskynlik is ou Smith, die magistraat in ‘Oom Gert vertel’, gemodelleer op mnr.
Charles Levey van Dordrecht na wie Leipoldt in dié artikel verwys. ‘Hij is een man,’
het hy reeds op 27 Junie 1901 in Het Nieuws van den Dag geskryf, ‘die, ofschoon
hij zijn eigen opinie heeft een mensch toelaat om van hem te verschillen. Onder zijn
regime zijn de verhoudingen tusschen Engelsch sprekenden en Boeren in het district
zoo vriendelijk als mensch maar wenschen kan. Ik hoorde zelfs van de Engelschen
geen grof woord tegen de rebellen aldaar. Hunne Engelsche vrienden zonden hun
kost somtijds en gaven hun de hand. Maar dan hebben Dordrecht-rebellen zich ook
als mannen gedragen. Hebben wij in Zuid-Afrika meer mannen zooals de Heer Levey,
dan zullen wij niets tegen martial law hebben. De Heer Levey - hij is nu naar
Transvaal gegaan en Dordrecht zal hem missen - vertelde mij veel hoe het in het
district toeging en ik hoorde aan alle kanten dat men hem als vriend achtte - Boer,
Engelschman en Kleurling spraken tot zijn lof.’ Hoewel Levey na Transvaal, en nie
na 'n ander plek in die Kolonie nie, gestuur word, kon sy vertrek die ingewing gewees
het vir die volgende reëls in ‘Oom Gert vertel’:
Maar hulle het hom soetjies afgesit
En na Oos-Londen toe gestuur, omdat
Hy nie na hulle pype vlot wou dans,
En in sy plaas 'n kol'nel aangestel.44

Leipoldt het by geleentheid gesê dat die verhaal van ‘Oom Gert vertel’ geskryf is
‘na aanleiding van wat 'n ou oom my meegedeel het’.45 Gedagtig aan die onsorgvuldige
wyse waarop hy dikwels met dergelike mededelings oor sy eie werk omgegaan het,
hoef ons egter nie veel waarde aan so 'n uitspraak te heg nie. Waarskynlik steun hy
vir ‘Oom Gert vertel’ op 'n verskeidenheid gebeure waarvan hy tydens en vóór sy
werk as snelskrywer van die rondgaande hoogverraadhof kennis geneem het en is
sy dramatiese monoloog 'n eklektiese verbinding van baie voorvalle uit dié tyd,
aangevul met die skeppende verbeelding van 'n kreatiewe gees.
Kort ná hierdie stukke skryf Leipoldt ook 'n artikel oor die verhoor en fusillering
van Gideon Scheepers. Dit word egter, waarskynlik omdat die Britse publiek teen
dié tyd reeds 'n oordosis oor die gruwels van die Kaapse krygswet te lese gekry het,
nie gepubliseer nie.46
Omdat hulle in Leipoldt 'n reeds bedrewe joernalis en vlot skrywer bespeur, bied
die Manchester Guardian aan om hom op die koerant se koste
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na die Europese vasteland te stuur om verslag te doen oor die stakings onder
dokwerkers, lettersetters en diamantslypers in Nederland, België, Spanje en Frankryk.
Leipoldt gryp hierdie geleentheid aan, die eerste van 'n hele paar reise wat hy só op
koste van 'n koerant na Europa onderneem. Wanneer presies hy na die vasteland
vertrek het, is nie bekend nie, maar volgens die datum van die berigte moet hy reeds
in Maart en April in Nederland gewees het. Ook in Leuven neem hy die onluste waar
en skryf hy vir die Manchester Guardian verslae wat hulle kon gebruik. Terwyl hy
in Parys was, vind die Franse verkiesing plaas en skryf hy 'n reeks ‘briewe’ vir
sommige van die Amerikaanse koerante vir wie hy vroeër as oorlogskorrespondent
opgetree het.
Klaarblyklik het Leipoldt met sy aankoms op die vasteland ook kontak gemaak
met Het Nieuws van den Dag, die Nederlandse koerant waarvoor hy in 1900 en 1901
veelvuldige berigte oor die oorlog geskryf het. Het Nieuws van den Dag, waarvan
die eerste nommer in Maart 1870 verskyn het, was bestem vir die Protestantse
middegroepe, 'n gesinsblad met neutrale berigte wat primêr opvoedkundig gerig was,
alhoewel dit teen die eeuwisseling ook aktueler beskouinge opgeneem het. Met P.H.
Ritter as hoofredakteur het dit die Anglo-Boereoorlog, waaroor die gevoelens in
Nederland, soos op die res van die Europese vasteland, hoog geloop het, feitlik op
die voet gevolg.47
Van die berigte oor die stakende dokwerkers in Enschede en die opstande in Brussel
wat in hierdie tyd in Het Nieuws van den Dag verskyn, is kennelik van Leipoldt se
hand. So berig hy op 15 April 1902 dat wat hy die voorafgaande week ervaar het,
eintlik maar net die voorspel is van wat in die komende week moes volg,
nu bij de demonstratiën ten gunste van Grondwetsherziening en
algemeen stemrecht de algemeene werkstaking dreigt te komen.
De Brusselsche werklieden-syndicaten hebben daartoe éenstemmig
besloten, in vele gevallen met goedkeuring der patroons. En bij de
mijnwerkers van het midden-district geschiedt het eveneens te beginnen
met heden. Door vorige werkstakingen heerscht daar al armoede, zoodat
te vreezen is, dat er thans nood komen zal.
Een gelukkig verschijnsel is, dat de leiders te Brussel besloten hebben des
avonds het Volkshuis te sluiten en de betoogingen deze week niet meer
des avonds te doen geschieden maar overdag en dan zoo ordelijk mogelijk.
Zoo zullen de duisternis-lievende elementen, die zich in deze gevallen
vaak in de betoogingen mengen,
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ja zich van de leiding daarvan meester maken, wat meer op de achtergrond
raken en zal men kunnen zien met wie men te doen heeft en wie het zijn,
die hun recht verlangen.
Dit besluit zal mogelijk nog wel meer tot het behoud der orde medewerken
dan de manifesten, die zoowel door den burgemeester als door de leiders
zelven zijn uitgevaardigd en waarin tot kalmte en, wat de ongelukkige
‘nieuwsgierigen’ betreft, tot tehuisblijven wordt aangemaand. Tot den
uitersten maatregel: dat de burgerlijke overheid aan de militaire het gezag
en de zorg voor de handhaving der orde overdraagt, zou het dan niet
behoeven te komen. De vele gekwetsten en enkele dooden, die reeds vielen,
zullen de menschen misschien wel een weinig tot inkeer brengen.
Maar van het daglicht vooral valt de verbetering te verwachten.
Dit spreek boekdele vir Leipoldt se aanpasbaarheid om so gou ná sy aankoms in
Europa sulke joernalistieke verslae oor die vlaag van stakings in verskillende lande
te skryf en hom van die ellende in sy eie land na verwikkelde maatskaplike probleme
op 'n ander vasteland oor te skakel. Indien dit waar is dat 'n greep op 'n situasie, wat
totaal vreemde eise stel, die ware toets vir intelligensie is, moet 'n mens Leipoldt as
'n hoogs intelligente mens beskou. Om oor sulke opstande in België en ander Europese
lande verslag te doen, verg inlewing in 'n wêreld wat tot kort tevore vir Leipoldt 'n
terra incognita moet gewees het. En dat hy die vertroue van koerante kon geniet om
hieroor verslag te doen, getuig van die aansien wat hy reeds in dié jare as joernalis
- en dít in meer as een taal - geniet het. 'n Mens is geneig om Markus Viljoen gelyk
te gee dat Leipoldt, indien hy bereid was om hom net daaraan oor te gee en hom aan
'n vaste betrekking te bind, ‘wêreldroem as joernalis sou verwerf het’.48
Die ekstra inkomste wat Leipoldt met sy joernalistieke werk verdien, gee hom die
geleentheid om iets van Europa te sien.49 Hy besoek ook Straatsburg en bly 'n paar
dae op 'n klein dorpie naby Chálons-sur-Marne.50 In Amsterdam besoek hy die
Rijksmuseum en neem hy die stad met sy veelvuldige pleine, wat grotendeels
negentiende-eeus vasgelê is, in hom op. Aan die begin van die twintigste eeu is die
fin de siècle, wat Leipoldt in Engeland reeds in die werk van Oscar Wilde en die
Nineties weerspieël gesien het, in Nederland slegs merkbaar in die aflopende
burgerkultuur en die opkomende proletariaat, gelei deur die Marxistiese
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.
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Voor sy vertrek uit Londen skryf Ewald Esselen vir Leipoldt bekendstellingsbriewe
aan president Paul Kruger en dr. Willem Leyds, staatsek retaris van die
Zuid-Afrikaansche Republiek, wat in daardie stadium in ballingskap op die Maliebaan
in Utrecht gewoon het. Leipoldt moes ook vóór sy vertrek uit Londen na die kantoor
van buitelandse sake gaan om amptelik verlof te kry om met ‘persone in vyandelike
verkeer met Haar Majesteit se regering’51 in verbinding te tree. In sy onderhoud met
Leipoldt het lord Lansdowne, Britse minister van buitelandse sake, egter geen beswaar
teen so 'n besoek gehad nie. Hy beskou, só was sy woorde aan Leipoldt, Leyds as 'n
verstandige persoon en hy is nuuskierig om te hoor wat hy van die toestand dink.52
Enkele weke vóór die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 is Leipoldt in Utrecht
om met die president te gesels en om hom te beweeg om die een en ander vir die
Britse koerante te sê. Dr. Abraham Kuyper, Nederlandse eerste minister, het kort
tevore aan Lansdowne 'n brief gestuur om hom oor die vooruitsigte van vrede te pols.
Leipoldt moes egter deur Leyds 'n afspraak maak. By sy aankoms in Utrecht is hy
dadelik na Leyds se hotel. ‘Mnr. Bolman, sy sekretaris, wat elke verslaggewer van
hom wou weghou,’ skryf Leipoldt,
het my dan ook eers die gewone afjak gegee, maar Esselen se brief het
my darem tot in die dokter se sitkamer gekry. Leyds, toe nog in die fleur
van sy jare, het die indruk op my gemaak van 'n aantreklike, besonder
goedgeklede en ietwat verfynde tipe, en met sy swart snor en stramme
houding sou ek hom op straat beskou het as 'n militêr in burgerlike kleding.
Wat my dadelik getref het, was sy welluidende stem en sy hoflikheid.
Ofskoon hy daagliks deur verslaggewers lastig geval is en blykbaar nie
geneigd was om iets aan 'n verteenwoordiger van 'n Engelse koerant mee
te deel nie, het hy nie kortaf geweier om iets te sê nie. Heel hoflik het hy
verduidelik dat dit vir hom onmoontlik was om op so 'n kritieke tyd 'n
onderhoud toe te staan. En meneer Bolman, huiwerend soos 'n hoender
wat na haar enigste kuikentjie kyk, het terloops binnegestap vir juis daardie
oomblik afgesproke onderhoud met 'n meneer van dié of daardie
gesantskap. Ek was jonk en taamlik voortvarend, en my ondervinding as
verslaggewer het my geleer dat die sekretaris gewoonlik op so 'n manier
sy baas behulpsaam is om van 'n ongewenste besoeker ontslae te raak, en
ek wou tog so graag iets van dr. Leyds verneem wat ek na Londen
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kon telegrafeer, mitsgaders ook 'n onderhoud met die President, wat hy
alleen vir my kon reël.
‘As u wil hê dat ek moet trap, Eksellensie,’ het ek gesê, ‘hoekom sê u dan
nie voertsek nie?’ Hy het my 'n oomblik aangestaar en toe in 'n skaterlag
uitgebars, waarskynlik nie soseer oor wat ek gesê het nie as oor meneer
Bolman se gesig, wat van verbouereerde verontwaardiging gestraal het.
En van toe af was daar geen sprake meer van weggaan nie. Die meneer
van die gesantskap het bly wag, en Leyds het anderhalfuur lank met my
gesels. Die onderhoud, deur hom in skrif nagesien - dit het twee kolom in
my koerant in beslag geneem en was vir my 'n pragtige ‘slag’ - het sy
goedkeuring weggedra, en hy het my later, deur 'n briefie van mnr. Bolman,
sy erkentlikheid daarvoor laat weet. Nog meer, hy het die President
oorgehaal om my die volgende môre ‘net vir 'n paar minute’ te ontvang,
'n onderhoud wat egter veel langer geduur het, my eerste en laaste sien
van ons groot Afrikaner.53
Tydens die gesprek het Leipoldt Leyds leer ken as 'n geniale, sjarmante en
veelsydige persoon wat met sy manier van praat 'n feitlik betowerende uitwerking
op 'n besoeker gehad het. ‘Hy het die slag gehad’, skryf Leipoldt, ‘om op so 'n
innemende manier sy saak voor te dra dat 'n mens onmoontlik kon twyfel aan sy
openhartigheid.... Sy stipte noukeurigheid wat betref datums en besonderhede van
gebeurtenisse - wat ook in sy geskrewe stukke opvallend is - het die indruk versterk.
Daarby kon hy gemoedelik gesels oor allerhande bysake, en sy verhaaltrant was net
so interessant en boeiend.’54
Die volgende dag het Leipoldt Kruger in die klein huisie op die Maliebaan in
Utrecht opgesoek, 'n afspraak wat ses uur lank geduur het.55 Die ou president was
verby die fleur van sy lewe en het dit betreur dat hy geen deel kon vorm van die
vredesonderhandelinge by Vereeniging nie. Sy gesondheid, wat deur malaria
ondergrawe is, was nie meer goed nie, sy oë was swak en hy is nie toegelaat om te
rook nie, hoewel hy met sy pyp gesit en speel en dit selfs gestop het. Hy het die tabak
vir Leipoldt aangebied en hom bruusk aangemoedig: ‘Rook, seun, rook! Hulle wil
my nie toelaat nie, maar ek hou daarvan om 'n pyp aan die gang te sien.’ Hy het
lewendig gesels, maar met die verstandhouding dat niks in koerante uitgelap mag
word nie. In sy diep stoel het hy weggesak, 'n groot liggaam en 'n groot kop met 'n
verrimpelde gesig en hangende lippe. 'n Mens kon hom moei-
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lik voorstel as die ratse atleet wat hy was of as 'n bekwame leier van mense vir wie
persoonlikheid belangriker was as afkoms of kulturele kundigheid. Tydens die gesprek
het daar egter in sy oë 'n blik van krag geflits en sy lae stem het gevibreer met die
oorblyfsels van 'n hartstogtelike siel wat steeds ekstaties kon opstyg of ly en nie
skaam was om sy gevoel te wys nie. 'n Afvaardiging van Duitse studente het ingekom
met ruikers wildeviooltjies. Hy het strak geluister na 'n lang en gloeiende toespraak
oor vryheid en hul simpatie vir die Boere. ‘Sê vir hulle ek bedank hulle’, het hy die
tolk gevra om te vertaal. Toe die deputasie weg is, het hy die viooltjies op die tafel
neergegooi, sy keil op die mat teruggesit en hervat waar hy opgehou het: ‘Soos ek
gesê het, seun...’
Die president het ure lank, klaarblyklik met oorgawe, oor die verlede gepraat,
omdat hy in Leipoldt 'n jong man voor hom gehad het wat 'n simpatieke en nuuskierige
belangstelling getoon het in alles wat hy sê. Een van sy sekretarisse, mnr. Van
Boeschoten, het in en uit die kamer beweeg. Kruger het egter elke tussenkoms kortaf
afgeweer: ‘Wag, Van Boeschoten, wag! Ek het baie om aan hierdie jongman te
vertel.’ Skielik het hy in die middel van 'n sin afgebreek en sy pyp opgeneem, net
om te vertroetel. ‘Jy moet iets gaan kry om te eet,’ het hy gesê. ‘Jong mense moenie
honger ly nie. Gaan eet en kom terug dat ons kan voortgaan.’ Leipoldt het geprotesteer
en gesê hy het nie nodig om te eet nie. ‘Wat van uself, president...’ Die president het
hom onderbreek: ‘Ek is 'n ou man. Ek neem net 'n koppie sop. Maar jy - gaan, of ek
sal...’ Sy duim en voorvinger het aangedui hoe geniepsig hy Leipoldt sou knyp as
hy enige ongehoorsaamheid aan gesag betoon.
Leipoldt het ná afloop van sy gesprek met Kruger aantekeninge gemaak toe die
onderhoud nog vars in sy geheue was. Oor sy aantekeninge sê hy die volgende in
Bushveld doctor:
They are interesting, and would have been doubly so at that time, when
the negotiations that led up to the Vereeniging pact were pending, for he
spoke freely, paying me the honour of trusting my word that, though a
journalist, I would not publish anything he said. I have been told - I was
told then by his entourage - that he was a broken old man, not to be
compared to what he had been in his prime, but I saw little in him that
betrayed senility, except the physical signs of advancing age, the slight
tremor of the fingers, the fatigued slant of the head, and the weakened
eyesight for which he had
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to use stronger glasses. His voice was sonorous and powerful, his
vocabulary rich and forceful, his talk vivacious and interspersed with
homely similes that reminded me of conversations with my father's elders.
He was a rugged, rough-hewn, primitive old gentleman, with an innate
courtesy and a certain indefinable charm of mannerism that were singularly
attractive.... That is the memory of him that abides with me.56
Terug in Londen het Leipoldt dit oorweeg om in Engels 'n boek oor Kruger te
skryf. Waarskynlik het hy as gevolg van sy drukke werksaamhede in hierdie stadium
nie veel daaraan gedoen nie. Veel later, in die dertigerjare, sou hy weer aan sy
biografie oor Kruger werk maar dit nooit voltooi nie.
Leipoldt se besoek aan Kruger en Nederland resoneer egter later in twee verse, al
gaan dit vir hom in die eerste plek in albei oor die verbondenheid tussen die twee
verwante lande. In ‘Die Maliebaan’, oorspronklik in Die Brandwag van 1 September
1916 gepubliseer maar eers postuum in Geseënde skaduwees gebundel,57 skryf hy
oor die besonder breë straat van die stad en sy pragtige Domtoring wat apart van die
kerk staan. Die eerste drie strofes lui as volg:
In Utrecht waar die Maliebaan
Die mooiste straat in Utrecht is,
Waar jy op die kanaal kan gaan
Vir palings in die water vis,
Daar staan die Domkerk ouerwets
Met Goties vensters, fyn bewerk,
Waarop die swaels die dag deur swets;
'n Deftige uitgedinkte kerk,
Waarvan die toring stokalleen
Verwyderd van die vlerke staan,
Net soos 'n kêrel op één been
Wat stilstaan op die Maliebaan.

By die lees dink 'n mens 'n oomblik by die aanvang van die tweede strofe dat Leipoldt
die topografie van Utrecht maar sleg ken as hy die Domkerk op die Maliebaan plaas,
tot jy besef dat die uitswaaiende bepaling die
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sinsbou vertroebel en hy in werklikheid die inset (‘In Utrecht...’) van die gedig hervat!
Die alleenstaande toring van dié kerk word dan vir die spreker, in 'n stukkie eksplisiete
didaktiek wat ongewoon vir Leipoldt is, beeld van die verhouding tussen die twee
volke:
En ons, of vlerk of toring, staan
Ver in die suide stokalleen,
En jy wat loop langs Maliebaan
Onthou ons is al droog gespeen.

Hoewel ‘In Amsterdam’ in Oom Gert vertel en ander gedigte58 soos ‘Die Maliebaan’
nie 'n onberispelike gedig is nie, bevat dit mooi momente, soos die atmosfeer wat
by die inset geskep word met die spreker wat, ‘moedersielalleen’ in die vreemde,
die veld van sy jeugwêreld terugmymer en die kontras wat hy só met die waaiende
wind en rasende strate van sy onmiddellike omgewing opbou. Tog voel hy by die
aanblik van dié ou stad 'n bewondering vir die grootse verlede van hierdie verwante
volk:
Vir tagtig jare het hul hier
Gestruikel in die duister rond,
Die dyke oopgebreek, die see
Gemaak tot bobaas van die grond,
Die land gedoop met vuur en bloed,
Die klei vir elke huis deurwerk
Met trane; so 'n stad sal staan
Vir ewig - want dié klei is sterk.

Die trotse bouwerk van die Nederlanders bring die mymerende spreker dan by die
vraag wat van sy eie volk gaan word. Ook húlle, sê die sendelingkind met sy
beklemtoning van arbeid en toewyding - 'n motief wat telkens in Leipoldt se poësie
sal opduik - moet deur vlyt en harde werk iets opbou:
En ons? Ons wil 'n nasie wees!
Ook agter ons lê vuur en bloed;
Ook ons het vir ons land gestort
'n See van trane - ja, dis goed!
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Maar verder - wat? 'n Nasie word
Nie somaar soos die koring groot:
Dit moet deur werk, deur vlyt, deur smart,
Deur lewe ook word voortgestoot.

En die gedig word afgesluit met die bevestiging van die verbondenheid en van
Amsterdam wat steeds oor sy siel ‘gesag’ het.
Met sy terugkeer van die vasteland het Leipoldt nog enkele stukke vir die
Manchester Guardian geskryf. Sy belangrikste letterkundige bydrae uit hierdie eerste
paar maande in Brittanje verskyn egter in die Macmillan's Magazine van Junie 1902.
Dit is die essay ‘Omar in an African vineyard’, waarin jeugherinneringe uit die wêreld
van Clanwilliam in die uitbeelding van 'n hele gemeenskap pragtig saamgebind word.
Tussen uitgawes van Shakespeare, Keats en 'n Franse boek beland daar in die
pastoriebiblioteek ook 'n uitgawe van Omar Khayyám se Rubáiyát, ongemerk
agtergelaat deur 'n ‘goddelose’ smous. Shakespeare, ‘having found favour even in
that fold of strict Calvinism’, is opnuut in blou ingebind, maar die dominee het die
werk van Omar bestempel as ‘a wicked book...which no Christian man should read
because it made you discontented with your environment and rendered you callous
to the natural consequences of your follies in this world and the next’. Tog was daar
in die lemoenbome, die wingerd en die enkele palmboom iets Omaresks in die
atmosfeer van hierdie dorp:
A wealth of grenadellas twined over the wall, their dark blue and white
flowers showing clearly against the snowy whiteness of the house to which
they had attached themselves. Omar would have sat there, and made more
quatrains, and drunk more wine, and talked his cheery philosophy to the
native brats who ran about half naked playing with the ostrich chicks.
Die Kwakergesinde inwoners van die dorp sou egter Omar se filosofie nie begryp
het nie, selfs
if you were to translate him into low Dutch and put footnotes to explain
the historical allusions. Doubtless no one who cares for him could
appreciate him in such circumstances. Willem Kloos writes exquisite
sonnets, and Dr. Van Eeden is a poet to his fingertips, but it is no
disparagement to them to say that they could not
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give us a translation of Omar if they tried. Holland must needs take the
Tentmaker's philosophy in English or American, German or French, and
it is the same with Africanders. But apart from the difficulties of language
there are others; and the main one is this, that Omar and Calvin are
incompatibles, although the latter, with predestination and foreordination
writ large in his philosophy, might have put in a claim for kinship, and
notwithstanding the fact that I have heard the Persian quoted in the City
Temple.
Tog is die Maleise waskilder, die inwoners van die pondokke en die skaapwagter
by die rivier Omariste in hart en siel, al het hulle van die digter nooit gehoor nie:
For they all followed his philosophy, they all lived their day, and when
eventide came and they entered the Caravan for the dawn of Nothing they
did so quietly, resiguedly, with no unnecessary bedside ceremony.
Amadeus, the jet black Hottentot who cut the stone for such people as
were unfortunate enough to be afflicted with that malady and simple
enough to believe in his ancient methods, had his special proverbs which
all his neighbours used, and the trend of every one was Omarwords. ‘Dry
sticks are made to burn’ - ‘What did our good little Lord give you tears
for but to weep?’ - ‘People will die so long as the hills shine blue’ - ‘You
can't put a sweet potato together again when once you've cut it’ - and ‘Don't
cry, we know all about it.’ It was the philosophy they had found practical
all their lives long; it was one that suited them.
Hoewel Leipoldt in hierdie essay sê dat Omar nie in Afrikaans of Nederlands reg
sou klink nie en later sterk besware teen C.J. Langenhoven se omdigting sou hê, sou
hy self, in Die Burger-Kersnommer van 1924, 'n sestiental ‘Verse van die tentmaker,
Omar, die Persiese digter’ publiseer.59 Dit is veral die carpe diem-filosofie van die
Rubáiyát wat Leipoldt beïndruk het en sommige van sy vertalings uit FitzGerald is
glad nie onaardig nie:
Sodra die môrerooi die ooste kleur,
En eer jy nog die son se goud bespeur,
Staan op: dis dag, en met die dag se lig
Bruis op die wierook van die wyn se geur.60
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Die aand van Sondag, 1 Junie 1902, bereik die nuus van die Vrede van Vereeniging
Brittanje. In sy uitgawe van 2 Junie berig die Manchester Guardian oor hoe Londen
die nuus ontvang het:
From many churches and chapels the people came out at the end of the
service to see knots of revellers breaking the calm of Sunday evening, and
the word ‘Peace’ quickly passed from mouth to mouth. The congregations
joined the revellers. The roofs of the hotels in the West End flamed with
gas torches. Her Majesty's Theatre was lit up as if for a performance, and
the turret of the National Liberal Club was gay with coloured electric
lights.... Out in the street...were all the usual phenomena of rejoicing.
Vendors of flags, with a quick adaptation to circumstances worthy of
emulation by those in higher walks of commerce, had come out from their
native haunts of court and alley with bundles under their arms; but the
bundles soon went. Boxes of ‘favours’ were quickly sold, and it was a
point of honour with every passer-by to carry one or the other.... The police
stopped all traffic along the streets which converge at the Bank, and the
cheering revellers, waving their flags, had it all to themselves. The horses
in the cabs and omnibuses carried tiny Union Jacks in their harness, and
their drivers used flags on whips.
Elders in dieselfde uitgawe word vertel hoe
the Lady Mayoress and her young daughter attached the ends of a large
streamer bearing in red lettering the significant message ‘Peace is
proclaimed’ to the pillars of the historic façade (of the Mansion House).
People rushed to the spot from the side streets, the Tube subways, and
passing vehicles, cheering wildly. The passengers on the outside of the
buses rose and waved their hats, handkerchiefs, and umbrellas, and broke
into lusty hurrahs, being joined by the stentorian shouts of the drivers and
the conductors.
In 'n brief van 4 Junie 1902 aan Harry Bolus skryf Leipoldt dat hy baie bly is dit
is alles verby, al meen hy dit sou verstandig gewees het indien Brittanje 'n sekere
mate van onafhanklikheid op streng voorwaardes aan die Boere kon gebied het. ‘The
news of peace’, skryf hy, ‘was very well received here. As you will see from the
papers the rejoicings were great
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- almost excessive, and showed how great the strain had been and how eager was
the country for some definite settlement that would relieve it.’61 Opmerklik is dat
Leipoldt, miskien uit respek vir Bolus, wat van die begin af teen die oorlog en Kruger
se politiek gekant was, sy ware gevoelens vir sy veel ouer mentor en weldoener
verswyg. By die nuus van die vrede het hy sterk gevoelens gehad oor die onbillike
bedeling en die onreg van die oorlog waardeur so baie lewens tot 'n einde gekom
het. Die uitbundige feesvierings betrag hy met 'n wrange ironie in sy monoloog
‘Vredeaand’, saam met ‘Oom Gert vertel’ die ander groot oorlogsgedig in sy eerste
bundel. Die gejuig van die skare, die vreugdevolle ‘hoerê’-uitroepe en die waaiende
vlae waaroor die Manchester Guardian berig, resoneer in die eerste strofe van dié
gedig:62
Dis vrede, man; die oorlog is verby!
Hoor jy die mense skreeu, die strate vol?
Sien jy die hele wêreld is op hol?
Kom, hier's 'n bottel soetwyn; laat ons drink!
Ons het ons nasie in die see gesink;
Ons het geen land meer nie; dis klaar met Kees!
Dis vrede nou! Kom skreeu - of is jy hees
Van lag? Nou, lag maar, want die storie's uit:
Ons nasie's weg, ons kan daarna maar fluit!
Drink, drink jou glas! Die son skyn deur die wyn Is dit te soet, of smaak dit soos asyn?
Nou ja, dan kom hier by die venster staan
En skou met my al die gedoente aan.
Daar waai die vlag, daar word hoerê geskree:
Die aandeelmark rys weer, en ons daarmee!
Wat is ons land teenoor die aandeelmark?
Wat 'n kanarievoël teenoor 'n vark?
'n Lelieblom teenoor 'n stronk tabak?
Ons nasie, wat so wild was, is nou mak
En kan getrein word soos 'n jong bob'jaan,
Wat, as hy steeks is, jy weer goed kan slaan.
Hoerê! hoerê! Skreeu saam met my:
Dis vrede nou; die oorlog is verby!63
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IV
Reeds met sy terugkeer van die vasteland het Leipoldt gevoel dat hy, hoewel hy
heerlik by die twee ou dames in Gower Street gewoon het, vir hom nog goedkoper
losies moes kry. Op 'n dag stap hy in sy onmiddellike omgewing rond en besigtig
die hospitaalkompleks naby Queen's Square. By een van die huise sien hy 'n
kennisgewing in Nederlands: ‘Kamer te huur.’ Hy klop aan en 'n Vlaamse mevrou
maak die deur oop. ‘Mevrouw’, sê hy, ‘u heeft een kamer te huur. Ik zoek een kamer.’
‘Ik denk ik houd van je’, was haar antwoord. Só het dit gekom dat Leipoldt van Mei
1902 op Queen's Square by die familie Van Andel begin woon het. Mnr. Van Andel,
een van die bekendste wynbeoordelaars in Engeland, was 'n baaskok en wynkenner
en het saam met vriende een maal per maand bymekaargekom om buitengewone
geregte en wyne uit te toets. By hulle het Leipoldt hom gou aangesluit en begin om
saam met sy hospes in die kombuis te eksperimenteer en goeie wyne te proe.64
In Junie 1902 vergesel Leipoldt die kinders van Ewald Esselen na 'n spa naby
Androssan aan die Skotse weskus. Daar loop hy oor die hoogland en versamel plante.
‘The may is in full bloom’, skryf hy op 4 Junie 1902 aan Bolus, ‘...and amongst the
wet grass I have gathered quite a big nosegay of violets, white sorrel and some
cruciferous plant that seems like our Heliophilas.’65 Hy besoek Loch Lomond en
ander dele van die merestreek wat sir Walter Scott in ‘The lady of the lake’ beskryf,
'n gedig wat Leipoldt uit een van sy eerste Engelse boeke, Gems from English writers,
ken en waarvan hy groot dele uit die hoof geleer het. Die Skotse hoofstad, Edinburgh,
vind hy die mooiste stad van die Britse Eilande, maar hy hou nie besonder baie van
die Skotte self nie.
Wanneer die Esselens hom 'n rukkie later nooi om saam te gaan na Hastings, die
kusdorp waar die ruïne van die ou kasteel van Willem van Normandië te sien is en
waar die beroemde Slag van Hastings in 1066 plaasgevind het, neem hy dit gretig
aan. Saam met prof. Alfred Bodkin van Kaapstad, wat op besoek aan Brittanje is en
saam met wie hy en Friedrich Kolbe haas iedere naweek gebotaniseer het, gaan hy
op 'n staptoer oor die kalkheuwels van Dorking in Surrey. Leipoldt vind die Engelse
landskap pragtig. In 'n brief van 13 September 1902 skryf hy aan Bolus: ‘It has been
a wonder and a delight to me, your English country, first with its fresh green and its
hedges of scented hawthorns and wild cherry and now in summer with its wealth of
flowers and grasses.’66 Saam met Bodkin
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versamel hy naby Londen orgideë. Hy hoop om met sy botaniese belangstelling voort
te gaan en die nukleus van 'n versameling op te bou.67
Kort na sy aankoms het Leipoldt begin besef dat hy wel in Brittanje 'n bestaan as
vryskutjoernalis sou kan maak, maar dat dit met die baie beskikbare joernaliste 'n
harde stryd sou wees.68 Wanneer die Anglo-Boereoorlog verby is en sy kennis van
Suid-Afrikaanse omstandighede en die oorlog nie meer vir die Britse pers aktueel
sou wees nie, sal sy posisie nog moeiliker raak. In elk geval was dit van sy kinderjare
af sy begeerte om in die medisyne te studeer en hom as arts te bekwaam, maar hy
het gemeen dat hy die groot uitgawe aan die jare lange studie nooit sou kon bekostig
nie. Reeds voor sy vertrek het Bolus aangebied om hom in sy studie finansieel te
steun. Leipoldt het egter nie daarvoor kans gesien nie, al het hy sy vriend laat verstaan
dat hy onderweg na Londen nog oor die aanbod sou nadink. Met sy joernalistieke
werk vir die groot aantal oorsese koerante het hy 'n neseiertjie opgebou en ook Bolus
se raad gevolg en 'n polis vir £500 by die Ou Mutual uitgeneem.
In sy brief van 8 Maart 1902 uit Londen skryf Leipoldt aan Bolus dat hy intussen
diep oor die saak nagedink het. Indien Bolus nog bereid is om hom die geld te leen,
sal hy hom graag in Londen by Guy's Hospital as mediese student wil inskryf. Hy
benodig £700 oor vyf jaar vir dié studie. Self beskik hy oor £200 wat hy in die drie
jaar as joernalis kon spaar, sodat 'n lening van £500 hom in staat sal stel om die studie
te voltooi. Dit is moontlik dat hy 'n beurs kan wen, maar daarop kan hy nie reken
nie. Indien Bolus hom dus £500 teen 6% rente kan leen en dit halfjaarliks of
kwartaalliks kan betaal, sal hy by Guy's kan begin studeer. Die enigste sekuriteit wat
hy kan aanbied, is sy polis by die Ou Mutual.
In antwoord op hierdie brief onderneem Bolus in 'n brief van 2 April 1902 dat hy
sal help soos hy beloof het. Hy wil nie hê iemand in Kaapstad moet iets van die saak
weet nie. Hy leen die geld rentevry en Leipoldt kan die kapitaal na goeddunke en
met verdrag terugbetaal. Indien hy seker was dat hy Leipoldt se studietydperk sal
oorleef, sou die saak aansienlik makliker gewees het. Daarop kan hy op sy ouderdom
egter nie reken nie. ‘At present,’ skryf Bolus, ‘it seems to me that the only way out
of the difficulty is for me to deposit in your name the whole sum in a Bank here on
Fixed Deposit, for a year certain, for which I may get 3½ or 4 per cent interest. Just
before the year expires you could write to the Bank to remit your £100 and renew
the £400 (or whatever you need) - and this could continue so long as it lasted. But
the annual interest which accrues you
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could instruct the Bank to pay to me or my Executors, here (so as to save a double
remittance)...’69 Hy vra dat Leipoldt die Ou Mutual moet versoek om sy lewenspolis
aan Bolus te sedeer. Hy skryf dit alles, omdat hy nie wil hê Leipoldt moet sy besluit
langer uitstel nie en hom onmiddellik as student moet inskryf. Hy hoop Leipoldt sal
probeer om die Londense M.D. te behaal, ‘wh. seems to me the “blue ribbon” of the
profession and most highly esteemed’. In 'n verdere brief van 15 April raai hy Leipoldt
aan om nie te veel oor die politieke toestand in Suid-Afrika na te dink en daaroor te
skryf nie. ‘I fear’, skryf hy, ‘you may become much absorbed in them, but you will
no doubt reflect that there is some truth in the Biblical injunction “No man can serve
two masters” and you will have made a choice in entering at Guy's. Pro-Boerism is
but a phase and the S.A. War but an episode. Medicine, as an art and a science will
last as long as human ignorance, and human evil-nature, - and how long will that
be?’
In sy brief van 7 Mei 190270 skryf Leipoldt dat hy op die oomblik nog steeds
heelwat artikels vir koerante soos die Manchester Guardian, die Daily News en die
Telegraph Chronicle skryf, maar dat dit meestal oor die oorlog en die onlangse
gebeure in Suid-Afrika handel. Hy wil nou sy hand waag aan ‘longer and less
ephemeral work for the monthlies on questions of more lasting and more literary
importance.’ Hy is egter baie dankbaar dat Bolus hom finansieel gaan steun en hy
hierdie efemere werk kan los. ‘I am not a politician’, skryf hy. ‘Circumstances, not
choice, made me a political journalist, and when I begin medicine I shall hail the day
as one of emancipation from that profession. Never fear I shall serve two masters.’
In antwoord hierop stuur Bolus op 4 Junie 1902 aan Leipoldt 'n formele brief,
‘renouncing all legal rights to repayment of both capital and interest - thus placing
myself entirely in your hands - and leaving you free as I hope from any pecuniary
anxieties, and enter on and pursue your studies’. Hy wil nie hê Leipoldt moet enige
rente betaal nie; dit is die enigste skenking wat hy maak. Hy hou daarvan om te hoor
dat Leipoldt by die aanvang van sy professie as dokter nie aan die joernalistiek sal
meedoen nie. ‘Theoretically’, skryf hy, ‘journalism should rank almost as high as
medicine, but practically or as we know it today I fear it is very far below what it
should be.’ Wat Leipoldt en Bolus in hierdie stadium nie kon geweet het nie, is dat
omstandighede Leipoldt júís in die toekoms daartoe sou bring om medisyne en
joernalistiek op so 'n wyse met mekaar te versoen dat hy Suid-Afrika se belangrikste
mediese joernalis sou word!
In sy brief van 7 Mei skryf Leipoldt dat hy hom nog dieselfde dag as
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mediese student gaan inskryf. Klaarblyklik was sy aanmelding egter te vroeg,
aangesien die wintersemester eers in September sou begin. In elk geval het die
Algemene Mediese Raad vereis dat hy eers 'n toelatingseksamen aflê. As hy hom vir
die Londense M.D. wou inskryf, moes hy buitendien eers die Londense
matrikulasie-eksamen in Januarie 1903 slaag.
Vir Leipoldt, op sy ouderdom en in sy omstandighede, was die verwerwing van
die Londense matrikulasie 'n besonder moeilike aangeleentheid. In sy brief van 4
Junie aan Bolus skryf hy dat hy nooit 'n openbare skool bygewoon het nie. In matriek
het hy goeie punte in tale en fisiologie behaal, maar wiskunde net-net deurgekom.
Vir die staatsdienseksamen het hy nog beter punte in Engels en Nederlands behaal,
maar wiskunde gedruip. ‘Otherwise’, gaan hy voort, ‘I have had no experience of
examinations and my home study while very full in some subjects has been lamentably
deficient in others. Above all home study is apt to make a pupil an erratic worker not a steady grinder.’71
In die lig van hierdie omstandighede en voorskrifte werk Leipoldt dus vanaf Mei
aan fisika en chemie en begin hy hom geleidelik vir die Londense
matrikulasie-eksamen voorberei. Aan die begin van September 1902 betaal hy sy
gelde en skryf hy hom by Guy's as mediese student in. ‘I view medicine through
rose-pink glasses because I know so little about it’, skryf hy reeds op 4 Junie aan
Bolus.72
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Hoofstuk VI
Student by Guy's
I
GUY'S HOSPITAL, DIE INRIGTING WAARTOE CHRIS LEIPOLDT IN SEPTEMber

1902 as
student toetree, dateer van die eerste kwart van die agtiende eeu. Dit is vernoem na
Thomas Guy (c. 1644-1724), boekhandelaar, drukker en later parlementslid, wat die
oorspronklike hospitaal in St Thomas's Street laat uitbrei en 'n fortuin vir die oprigting
van 'n nuwe hospitaal nagelaat het.1 Die eerste pasiënte is in 1726 in Guy's Hospital
opgeneem.
Leipoldt se besluit om hom juis by Guy's in te skryf - en nie byvoorbeeld by
Edinburgh nie, waar sy oom Ewald Esselen gestudeer het - is beïnvloed deur dr.
William Darley-Hartley, met wie hy reeds in Kaapstad kennis gemaak het.
Darley-Hartley, wat in sy studiejare redakteur van die Guy's Hospital Gazette was
en later twee jaar lank saam met Leipoldt mederedakteur van die Suid-Afrikaanse
Mediese Tydskrif sou wees, het met hoë lof van Guy's gepraat. Groot name soos
Thomas Addison, Richard Bright en William Gull het as navorsers aansien aan Guy's
verleen. In die eetkamer en gange was daar portrette en borsbeelde van Astley Cooper,
die skool se groot chirurg, en ander luisterryke figure wat vir 'n student genoeg van
die verlede kon vertel om hom met die hede tevrede te laat voel.2 Oor Cooper sou
Leipoldt later vererend in sy opstel oor John Keats in die Westminster Review van
April 1907 praat as ‘that giant of British surgeons, (a man of sterling honesty and
integrity of character) whose association with the combined hospitals of St. Thomas's
and Guy's set the hall mark of excellence on their teaching.’ Dat van dié beroemde
navorsers soms kadawers uit grafte en lykshuise gesteel het om hul baanbrekerswerk
te doen, is 'n stuk geskiedenis wat 'n student van Leipoldt se kaliber net sou laat
glimlag het!
Hoewel Guy's die rykste en op een na die grootste hospitaal in Londen was, het
dit Leipoldt verras om by die aanvang van sy studie te merk hoe vuil die klaskamers
daar uitsien en in watter verslonste toestand alles verkeer.3 Tog was hy van die begin
af besonder gelukkig by die mediese skool. Reeds vier maande ná die aanvang van
sy studie skryf hy aan Harry Bolus oor hoe aangenaam hy die studie vind en oor
kennismakings met
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medestudente en dosente wat tot vriendskappe kan uitgroei. ‘There is much in an
old school like Guy's to spur one on,’ skryf hy, ‘to encourage one and to give one
high ambitions which, though they may never be realised, make one's present more
cheerful and the future something to be looked forward to.’4 En op 9 September 1903,
byna 'n jaar ná sy eerste registrasie, laat hy sy weldoener weet dat hy baie van sy
werk hou, ten spyte van depressiewe oomblikke wanneer hy mismoedig en ontevrede
voel en ‘when one thinks bones and drugs are too abstruse subjects for adequate
comprehension’. Hy gaan voort: ‘Let me...say this that so far my studies are getting
more interesting every day, and as I look back on the twelve months spent I can
discover nothing that makes me wish that I had not entered upon the course.’5
Met sy inskrywing in September 1902 moes Leipoldt die eerste £49 vir sy klasgelde
vooruitbetaal, maar hy was verseker van Bolus se steun. In 'n brief van 23 September
sê sy weldoener nogmaals dat hy geen rente op die lening wil hê nie en dat dié rente
in werklikheid die enigste geskenk aan Leipoldt is, ‘not merely as a gift to yourself
but rather as a humble contribution to the cause of Science, and for the good of my
adopted country, to which I owe so much’.6 Hierop reageer Leipoldt op 13 September
in 'n brief wat andermaal van sy groot erkentlikheid en dankbaarheid teenoor Bolus
getuig, maar ook van die konsensieuse wyse waarop hy met die lening omgaan - 'n
aanduiding van hoe die spaarsin van die sendeling steeds in hom werksaam is: ‘As
you say in your letter that you waive the question of interest I shall not refer to it
again. It will be my determination to look upon your kindness as done not only to
me personally but done to enable me to work for South Africa and I will ever look
upon it in that light. I think it only fair that I should send you, at the close of every
winter term - that is in June - a statement as to how I have expended the money - that
is to say, if you have [no] objection for I do not in the least wish to trouble you with
such a statement unless you are not unwilling to peruse it.’7
Leipoldt skryf hom in vir die gekombineerde kursus Licenciate of the Royal College
of Physicians (LRCP) en Member of the Royal College of Surgeons (MRCS), met
die bedoeling om daarna die Diploma of Public Health (DPH) en die Fellow of the
Royal College of Surgeons (FRCS) te verkry.8 Aanvanklik is dit ook sy plan, soos
hy reeds tevore aan Bolus te kenne gegee het, om die Londense matriek te verwerf
en hom daarna vir die M.D. in te skryf.9 Wanneer hy sy kerkverband op die
registrasievorm
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moet verstrek, lei die klein duiwel wat altyd in hom werksaam was, hom daartoe om
‘Boeddhisme’ in te vul!10 Dit is nog eens 'n aanduiding van sy rebellie teen die streng
beginsels van sy jeug in die pastorie, maar ook van die onafhanklikheid van gees
waartoe hy reeds in dié jare gegroei het, selfs al gee 'n mens toe dat hierdie
nonkonformisme iets uitdagends bevat. Hoewel Leipoldt met sy aankoms in Londen
reeds heel wat van die Boeddhisme geweet en bepaalde aspekte daarvan tot hom
gespreek het, kan 'n mens met sekerheid aanvaar dat hy in hierdie stadium - en ook
later in sy lewe - geen praktiserende Boeddhis was nie.
Die mediese kursusse wat hy volg, bring mee dat Leipoldt nou elke weeksdag van
nege-uur soggens tot vieruur in die middag met lesings, praktiese werk en
demonstrasies besig is. In werklikheid is so 'n lading werk vir 'n mediese student
betreklik lig! Aanvanklik is dit egter vir Leipoldt, wat nooit aan 'n skoolrooster
onderwerp is nie en as joernalis ongereelde ure gewerk het, besonder moeilik om
aan 'n vaste roetine gewoond te raak. Om die anatomielesings om nege-uur te haal,
so skryf hy aan Bolus, moet hy sewe-uur opstaan, was en aantrek en die een en 'n
half myl na die hospitaal loop. Betreklik gou is hy egter versoen daarmee en vind hy
dat die oggendstappie hom fiks maak vir die dag se werksaamhede.11 Daarnaas is hy
met die oog op die Londense matriek besig met chemie en biologie. Die
biologie-eksamen lê hy reeds in Desember 1902 met welslae af en vakke soos Latyn
vind hy selfs makliker in vergelyking met die standaarde vir die Kaapse matriek,
maar tot sy verdriet druip hy wiskunde, wat 'n vereiste vir toelating tot die M.D. is.12
In die lig hiervan besluit hy om voorlopig van die Londense matriek af te sien en
hom vir die daaropvolgende vyftien maande op organiese chemie en anatomie toe
te lê.13
Esselen keer in Oktober 1902 saam met sy gesin na Suid-Afrika terug, sodat
Leipoldt nou sonder familie in Londen is. Hy staak sy joernalistieke bydraes, laat sy
leeswerk, wat hy tot in daardie stadium in die Britse Museum gedoen het, heeltemal
links lê en konsentreer in hoofsaak op sy studie. Tog vind hy tyd om by die studente
se skaakklub aan te sluit14 en voorlesings vir die St Christopher's Boys' Club te hou,
'n eerste aanduiding van sy belangstelling in die welsyn van kinders.15
Omdat sy hospita siek word en nie meer haar loseerder kan akkommodeer nie,
moet hy van Februarie 1903 af 'n ander woonplek vind. Die soektog word 'n
nagmerrie, want aanvanklik kon hy niks behoorliks binne sy begroting kry nie. ‘The
slummy quarters where lodgings were cheap were
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absolutely out of the question’, skryf hy op 13 Februarie 1903 aan Bolus. ‘I have not
got consumption as yet but I take it it would be tempting providence to live in such
vitiated atmospheres as are to be found in what people here call “buildings”.’16
Gemeubileerde kamers in die beter dele van die stad kos £1 tot £1-10-0 per week
sonder kos of bad, 'n bedrag wat vir Leipoldt te hoog is. Daarom besluit hy om twee
ongemeubileerde kamers omtrent vyf minute van Guy's net noord van die Teems te
huur en dit self te meubileer. Vir die twee kamers betaal hy agt sjielings en 'n sikspens
per week en drie sjielings vir versorging. Sy huisraad, wat hy teen 'n winskopie kon
aanskaf, kos alles tesame in die omgewing van £14. Daarby hoef hy nou nie meer
op reënerige dae van tram- of treindienste gebruik te maak nie. Hy loop deur 'n stegie
wat hom binne drie minute by die kollege bring, waar hy sy maaltye kry. 'n Minuut
verder is die klaslokale.17 Sy woonplek is geleë op Trinity Square, ‘a large open
square with trees all round and an old church in the centre, a sort of half-Greek,
half-Gothic structure which is not remarkable for anything in particular. In the house
next to the one I live in, resided Shelley just before he went to Italy with Byron.’18
Die plein was ook die woonplek van lady Anne Barnard, wie se memoirs, South
Africa a century ago, in 1901 gepubliseer is. Leipoldt het dit intussen gelees. ‘It is
charmingly written’, laat weet hy Bolus. ‘She saw with an outsider's eye, it is true,
but with rare sympathy and kind-heartedness, and wrote what she saw with a very
facile pen.’19 Met die herinnering aan sulke illustere literêre figure in sy onmiddellike
omgewing - en met Keats as een van sy voorgangers by die mediese skool - was
Leipoldt in sy nuwe woonplek omring van gebenedyde dooies: skimme wat hom
literêr kon lei en bevrugtend op sy skeppende gees kon inwerk.
Op 17 Januarie 1903 laat weet Bolus sy jong vriend dat die Universiteit van die
Kaap die Goeie Hoop besluit het om aan hom die eredoktoraat D.Sc. aan te bied en
dat die graad op 7 Maart toegeken sal word, 'n verering wat hy hom laat welgeval
en waarmee hy ingenome is, te meer omdat dit ‘both unexpected and unsolicited’
was. In sy reaksie van 13 Februarie hierop spreek Leipoldt sy vreugde uit oor hierdie
verering. ‘It certainly reflects’, skryf hy, ‘as much honour upon the University to
have your name upon its roll of doctors honoris causa as it does upon you to wear
the green silk hood, and I am sure the decision of the committee of honorary degrees
will be appreciated by all South Africans, and by all botanists here in England.’20
In die eerste helfte van 1903 werk Leipoldt hard aan die basiese vak ke.
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Sy joernalistieke bydraes en ander skryfwerk kan hy in dié stadium slegs in die
vakansies of op Sondae doen, maar hy probeer om in die naweek van die rookmis
en vervuiling van sy onmiddellike omgewing weg te kom, na een van die graafskappe
buite Londen te loop, plante te versamel en met die trein terug te keer. Terwyl hy
nog in Kaapstad was, het hy by geleentheid 'n lesing oor 'n vygiesoort bygewoon
wat die volksnaam kougoed dra en wat 'n alkaloïed, verwant aan die
Suid-Amerikaanse Indiaansgif, bevat. Op sy versoek stuur sy vader en Bolus vir hom
'n voorraad van hierdie vygiesoort. Sy vader stuur ook wildeamandelpitte saam met
die kougoed. Onder leiding van sy hoogleraar in organiese chemie begin hy die
eienskappe van die plant se aktiewe bestanddeel navors. In die laboratorium isoleer
hy 'n glukosied wat aan Indiaansgif verwant is, terwyl hy uit die wildeamandelpitte
'n glukosied met 'n sterk narkotiese werking ontwikkel.21 Met hierdie oorspronklike
stuk navorsingswerk, volledig deur hom geïnisieer, maak hy groot indruk op sy
dosente.
Aan die einde van die semester slaag Leipoldt in al sy voorbereidende vakke. In
April 1904 lê hy ook sy tweede professionele eksamen met welslae af. Hy is nou
gereed om met kliniese werk in die hospitaal te begin en word toegewys aan sir
Alfred Fripp,22 vir wie hy op rondes vergesel en met die versorging van die pasiënte
in die mediese sale help. ‘One of my new patients’, skryf hy aan Bolus, ‘is a
semi-paralytic whose bladder has to be washed out every day, and that job devolves
on me as clerk. It is not altogether a pleasant task but it is all in the day's work, and
as it is an operation I shall have to do, most probably, fairly often in private practice,
I am glad that I get such an early opportunity of practising it.’23 Waarskynlik het
Leipoldt in hierdie stadium sy jeugervaring met Francken se boek en sy aanval van
histerie volkome verwerk, want in sy verslag aan Bolus merk 'n mens niks van die
vroeëre afgryse nie.
Na afloop van sy termyn by Fripp begin Leipoldt werk in die sale van sir Cooper
Perry, dosent in dermatologie en medisyne en iemand wat later belangrike werk op
die gebied van kwaadaardige siektes en die duodenum sou doen. Wat Leipoldt in die
besonder tot Perry aantrek, is sy kennis van die klassieke literatuur en sy meesterlike
beheersing van Engelse prosa. By sy dood in 1938 huldig The British Medical Journal
Perry in 'n hoofartikel as iemand wat met sy skryfwerk vas geglo het aan Quintilianus
se voorskrif, wat die tydskrif in Engels weergee: ‘Care should be taken not that the
reader may understand if he will, but that he must understand, whether he will or
not.’ Wat sy karaktertrekke betref, noem die tydskrif 'n eien-
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skap wat ook in later jare waar was van Leipoldt: ‘Women either admired him or
disliked him intensely. There was no middle course for them. He had a habit of paying
back-handed compliments that did not make for feminine appreciation. Those who
realized his great human qualities behind the lack of social grace were his devoted
friends for life, and he in turn repaid their devotion with countless kindnesses.’24
In Mei 1904 is Bolus saam met sy niggie Lulu Kensit op besoek aan Londen en
sien hulle Leipoldt die eerste keer sedert sy vertrek uit Suid-Afrika. Saam eet hulle
in 'n vegetariese restaurant, besoek hulle Kew Gardens en kom Bolus op besoek aan
Leipoldt se ‘digs’, waar sy hospita, mev. Ransome, hulle op 'n ete trakteer.25 Tydens
sy terugvaart na Suid-Afrika bedank Bolus in 'n brief sy jong vriend vir alles wat hy
vir hulle gedoen het. ‘I shall never forget’, skryf hy aan boord van die Gaika, ‘the
pleasure of our meetings from the first day at the Academy, to the last evening in
the Docks when the time seemed to fly all too quickly, and not forgetting that
memorable visit to Cambridge and Ely - delightful to me as to yourself.’ En in 'n
tweede brief vermaan hy Leipoldt: ‘Be moderate in your literary aspirations and
conquer, as you can a good place in your profession first, then Literature or Botany
as you please but leave a little corner in your heart for the last in any case.’ In 'n brief
van 9 Mei 1905 reageer Leipoldt op Bolus se versoek: ‘You need not have any fear
that I shall ever give up my love for collecting plants or that, when I come back to
South Africa, medicine and that alone will wholly absorb my time and rob me of the
chances of veld excursions...in search of botanical facts and material.’26
Vroeg in Oktober 1904 begin Leipoldt as verbandverpleër vir Mr27 L.A. Dunn
werk, 'n chirurg met wie Bolus reeds kennis gemaak het en iemand wat hoë aansien
in die mediese skool geniet. Die gevolg van hierdie verskuiwing is dat Leipoldt se
drag werk by die mediese skool geweldig toeneem. Twee maal per week ondersoek
hulle vanaf halfnege in die oggend tot halftwee in die middag die buitepasiënte,
gevolg deur operasies van twee- tot vyfuur en soms in die aande ook. In die koue
Londense weer is dit nie die gesondste en aangenaamste ding om van die warm
operasiesaal na die koue gange met hul marmervloer en met togte deur die oop
saaldeure te gaan nie, met die gevolg dat Leipoldt bykans iedere maand verkoue
kry.28 Dunn behandel hom egter besonder goed. ‘He did me the honour’, skryf hy op
4 November 1904 aan Bolus, ‘to ask me to a private operation on an old lady up near
Paddington and I “dressed” for
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him. After the operation he asked me to lunch and gave me a guinea - a new bright
sovereign and an equally shiny shilling. This, my first professional fee, I have invested
in a surgical tome to which I have asked him to put his autograph as a memento. He
is a medium-sized, rather stout middle-aged man, with a moustache of such intense
blackness that it brings to one's mind henna and other oriental concoctions for dyeing,
and in this way he is a character. At times’, en by hierdie uitspraak dink 'n mens aan
wat baie mense van die latere Leipoldt gesê het, ‘he can be very nice - other times
again very much the reverse, short-temperted, blunt of speech and irascible, irritable,
even savage. As a host I found him very nice indeed. He gave us all a dinner, as the
custom is, ...and the repast was less Cornaro-like than Lucullan. We started with
oysters and struggled valiantly through 16 courses, for when one of us declined there
came Dunn's anxious voice 'now my boy wherever's your appetite gone to!'
Fortunately he is an unmarried man and there was no question of a call in top hat
and uncomfortable clothes afterwards. The 16 courses done, he produced cigars and
told stories, chiefly natural history yarns as he seemed to be a keen ornithologist,
and then the cards and played whist and bridge with the condition that “you must
not gamble, boys”. So you see the work under such a chief is interesting enough
though he himself may be very exacting.’29
In Februarie 1905 woon Leipoldt tydelik in Shortlands, ongeveer twintig minute
per spoor van Guy's, in die huis van ene dr. Price, wie se broer hy vir 'n tweede
eksamen ‘afrig’, in ruil waarvoor hy vry losies en hulp van die dokter met sy
saalrondes kry. Daarby geniet hy die suiwer lug van die platteland en die geleentheid
om saam met die student sy kennis van anatomie te verfris. In April is hy terug op
Trinity Square. Omdat hy in April, ‘owing to the special custom that prevails here’,30
geen werk by Guy's het nie en hy, buiten twee kort onderbrekings, twee jaar lank nie
met vakansie weg was nie, gaan hy 'n maand lank na Italië. Vroeg in Mei is hy terug,
hierdie keer as verbandverpleër vir Mr Charles J. Symonds. ‘I have a few patients
that demand constant attendance, very late at night and very early in the morning
and there is no chance of getting even a whole evening free for the next three months’,
skryf hy op 9 Mei aan Bolus. Tog geniet hy van die lente wat ook reeds op Trinity
Square merkbaar is. ‘There is a weatherbeaten statue of King Alfred...in the centre
just opposite the house where Keats lived when he was a student at Guy's’, skryf hy
in dieselfde brief, ‘and the lime trees fringing the edge of the square are all in
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full leaf, making quite a smart show. It's a very quiet square on the whole, though
the traffic from the neighbouring Borough High Road does make a noise at times,
and now that it is warm in the evenings I can sit at the window all the evening reading
- if it were not for the fact that I have to get up every two hours or so and trot off to
the hospital!’31 Later dié jaar spreek hy teenoor Bolus sy vreugde en verrukking oor
die natuurskoon van die Engelse platteland uit. In 'n brief van 23 September32 skryf
hy: ‘I went with a naturalist chum to Hayes Common where we spent the day, I
learning for the first time to distinguish between the cry of a thrush and the warble
of a nightingale. I cannot say, however, that I am quite clear as yet to the difference
and for my own part I would sooner have the twitter of the finches in the oaks over
the Library entrance in our old Avenue to all the thrushes they get here. Still, it is
wonderfully beautiful. Your English country in its twilight! I never quite realised its
possibilities till I stood on a chalk hill and watched a night jar flitting about near the
junipers and saw the delicate tints of a sun long set fading over the pines and the red
roofed railway station in the background!’
In die somer van 1905 is Bolus en Lulu Kensit weer in Londen en geniet Leipoldt
sy ou vriend se stimulerende geselskap. Saam bespreek hulle nuwe boeke en gaan
hulle weer na Ely om na plante te kyk, 'n ekskursie wat Leipoldt ná Bolus se vertrek
aanspoor om heelwat te lees, al het hy nie veel tyd tot sy beskikking nie. Sy taak as
verbandverpleër vir Symonds, een van die beste chirurge by Guy's, neem die grootste
deel van sy tyd in beslag. Hy het Symonds intussen beter leer ken en agtergekom dat
hy, soos Bolus, 'n groot belangstelling in ou afdrukke en prente het.
In hierdie stadium vind Leipoldt dat hy reeds vir die eindeksamen geskik is. Die
regulasies stipuleer egter dat hy hom eers ná vyf jaar, met ander woorde in Oktober
1907, as ingeskrewe student vir dié eksamen kan aanmeld. Slegs in een vak, naamlik
verloskunde, mag hy ná afloop van sy vierde jaar geëksamineer word. Hy vind sulke
regulasies verregaande. ‘It is infinitely strange’, skryf hy op 27 Oktober 1905 aan
Bolus, ‘that responsible and probably intelligent bodies of men such as the Medical
Council should make such absurd and useless regulations, or fix such absolutely
hampering time limits. What does it really matter how many years have passed and
gone since I came to Guy's, so long as I can show that I have acquired sufficient
knowledge in the time I have been here to pass the examination successfully?’33
Omdat Leipoldt reeds in Oktober 1905 al sy verpligte werk vir die kur-
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sus voltooi het, besluit hy om twee jaar lank aan spesiale onderwerpe te wy. Hy wil
ook weer met die oog op die M.D. die Londense matriek in Januarie 1906 en daarna
die primêre ‘fellowship’ aandurf. Intussen dwaal hy rond in die biblioteek,
laboratoriums en dissekteerkamer en vind enkele van sy eertydse klasmaats wat
steeds nie in die anatomie-eksamen kon slaag nie. Vir die Londense matriek werk
hy aan Euklides en wiskunde. ‘The Latin’, skryf hy op 1 November aan Bolus, ‘is
childsplay - the mathematics I cannot get the better of.’34 Terselfdertyd berei hy hom
in die dissekteerkamer voor vir die primêre ‘fellowship’-eksamen in anatomie.
Vroeg in Januarie 1906 lê Leipoldt weer die Londense matriekeksamen af. Hy
vaar goed in al die vakke, behalwe in wiskunde, wat hy 'n tweede keer druip. In dié
omstandighede is die Londense M.D. buite sy bereik en oorweeg hy Durham, wat
'n goeie, gebalanseerde kursus aanbied, al is 'n jaar lange aanwesigheid in die
Newcastle-hospitaal 'n vereiste.
Soos hulle gebruik die voorafgaande jare was, is Bolus en Lulu Kensit in die
Europese somer van 1906 in Engeland. Saam besoek hulle weer Kew en Ely, terwyl
Leipoldt en Lulu na voorbeelde van goeie kerkargitektuur gaan kyk. Op 17 November
laat Leipoldt sy ou vriend weet dat hy nou in Shadwell werk as kliniese assistent vir
ene dr. Fisher, ‘an old Guy's man, a keen antiquarian and a man of means so that he
is able to indulge in his hobbies to a satisfactory extent’.35 Drie keer per week werk
hy ook in een van die koorshospitale, waar hy ervaring opdoen in die diagnose en
behandeling van aansteeklike siektes. Wanneer hy weer op 14 Desember aan Bolus
skryf, het hy een van sy vingers tydens 'n lykskouing gesny en moet hy die brief
noodgedwonge met die linkerhand tik.
Intussen het Leipoldt sy opleiding in die koorshospitaal voltooi en moet hy hom
vir die hele duur van Januarie 1907 aan kraamgevalle in die East End van Londen
wy. Hy en vyf ander mediese studente moes in die loop van die maand tussen tweeen driehonderd bevallings behartig. Die meeste werk, so skryf Leipoldt op 1 Februarie
1907 aan Bolus, was in die nag, ‘for, for some obscure reason the stork seems to be
particularly active in the early hours of the morning. I did not look forward to the
work, I thought, indeed, I should loathe it. Obstetric work is filthy enough, and when
done all by oneself, with its dangers and difficulties, it does not prove at all alluring.
But I have been pleasantly surprised. I did not have so many cases - barely two each
day - and no very great difficulties, and the class of people I met proved interesting
- more so than any other I have met among the London poor. They are of the poorest
indeed.
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The lanes and alleyways into which I penetrated were a revelation to me, even though
I knew more and had seen more of the East-end poverty and slum squalor than most
Londoners.’36 Uit sulke mededelings sien 'n mens weer Leipoldt se basies altruïstiese
instelling en die sendelingtradisie wat steeds in hom werksaam was. ‘My experiences
during the month’, skryf hy dan ook aan Bolus, ‘have been most interesting - also I
believe instructive. They have shown to me how in the most abject poverty charity
of the truest and finest type flourishes, and how willing and eager the poor are to
help one another.’37
In die volgende maande rig Leipoldt nog 'n paar studente af vir hul eksamen. Hy
vind nie veel plesier daarin nie, maar dit gee hom die geleentheid om weer sy geheue
oor afgehandelde kursusse te verfris. Sy hospitaalverpligtinge hou hom in hierdie
stadium besig van nege-uur in die oggend tot halfses in die middag.
Terselfdertyd berei hy voor vir sy eindeksamen. In hierdie stadium skryf hy verder
aan die verse wat later in Oom Gert vertel en ander gedigte opgeneem sou word, al
gaan hy terselfdertyd intens op in die kosmopolitiese wêreld van Londen. Hy woon
naby Westminster Bridge, die brug van waar William Wordsworth, een van die
kreatiewe geeste wat in dié jare een van sy ‘begeleiers’ is, ongeveer honderd jaar
tevore die stad in al sy glorie sien lê het:
Earth has not anything to show more fair:
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty:
This City now doth, like a garment, wear
The beauty of the morning: silent, bare,
Ships, towers, domes, theatres, and temples lie
Open unto the fields, and to the sky;
All bright and glittering in the smokeless air.
Never did sun more beautifully steep
In his first splendour, valley, rock, or hill;
Ne'er saw I, never felt, a calm so deep!
The river glideth at his own sweet will:
Dear God! the very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lying still!38
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‘I cannot quite agree with Wordsworth as to the incomparableness of the Westminister
view,’ skryf hy by geleentheid aan Bolus, ‘but I wandered across the bridge last
Sunday night and stood looking at the river and it struck me that there were many
beauties in it, phases and shapes and lights, colours here and shadows there, which
I had never before observed, never paid attention to. It seems to me that such a
discovery, made by oneself in a moment when one's mind is fully able to grasp the
meaning - however remote - it may have, does far more to teach one that poets saw
clearer, farther, with better vision than one sees for oneself.’39
En tog was dit nooit Leipoldt se bedoeling om hom permanent in Brittanje te vestig
nie. Wanneer Bolus byvoorbeeld op 'n keer vir hom knipsels uit die Cape Times stuur
oor navorsing wat aan die Kaap gedoen word, is hy intens bewus daarvan, soos hy
dit in 'n brief van 23 September 1905 stel, ‘that there is so much to do and so little
yet done - the wide field for research, the vast possibilities for a worker, and the
cogent interest of all the details of the work. It all makes me eager to be back, to take
some share in it all, even the smallest.’40 En op 11 April 1907, kort voordat hy die
eindeksamen aflê, skryf hy aan Bolus: ‘I am looking forward to the time when I shall
be able to return to South Africa, to work there, and to try by such work, not to repay
your kindness and all that you have done to help me - that indeed I cannot do - but
to justify the confidence you have put in me. Here, however successful I may be,
there is always the thought that - “your proper sphere is your own country”.... I hope,
sincerely, to be able to return and work there.’41

II
Soos in sy jare in Kaapstad, en ook later in sy lewe, het Leipoldt hom nie tot een
onderwerp of studieveld, in hierdie geval sy mediese studie, beperk nie. Dit was
skering en inslag van sy hele samestelling dat hy sy gees moes wakker hou deur op
'n groot en uiteenlopende verskeidenheid terreine te beweeg. 'n Mens kan feitlik sê
dat daar nie 'n onderwerp was wat hom nie geïnteresseer het nie. In alles het hy sy
nuuskierige neus gesteek en in alles het hy hom verlustig.
Een gebied waaroor hy, eienaardig genoeg, niks in sy briewe aan Harry Bolus rep
nie maar waarin hy nou intens geïnteresseerd geraak het, was die kookkuns en die
wynkultuur. Reeds in die eerste week ná sy aankoms
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in Londen het Leipoldt die geleentheid gehad om 'n werklik voortreflike wyn te drink.
‘Dit was’, so skryf hy, ‘'n wyn van die Beierse Palts, 'n Deidesheimer Kieselberg,
glo van 1889, een van die geurigste en lekkerste wyne wat ek in Europa gedrink...het.
Vir Engelse smaak was dit veels te soet, maar my gasheer, 'n goeie wynkenner, het
daarvan gehou en het dit met die nodige eerbied behandel. Kort daarna het ek, aan
die tafel van sir James Sivewright, 'n pragtige Moeselwyn gedrink, 'n Piesporter
1896, besonder geurig en glad nie soet nie. Ek onthou die wyn omdat my medegaste
nie geskroom het om te rook onderwyl hulle daarvan gedrink het nie, terwyl hulle
algar, met die heilige erns wat gebruiklik is, sigare uitgedoof het toe 'n Portwyn, wat
myns insiens nie in die verste verte met die Duitse wyn vergelyk kon word nie, die
ronde gemaak het.’42 By geleentheid was Hennie Malherbe op besoek aan Londen
en het Leipoldt sy derde groot Duitse wyn saam met hom in die restaurant van Scott
by Piccadilly Circus gedrink. Dit was 'n Schloss Johannisberger van 1879. ‘Die
wynkelner’, skryf Leipoldt, ‘het baie verbaas gelyk toe hy gevra word of daar nog
van die gemelde wyn oor was, maar het na 'n rukkie teruggekom met die bottel
eerbiedig in 'n mandjie geplaas en nog nie oopgemaak nie. Met verskuldigde eerbied
het ons die heerlike vog gedrink, maar van 'n tweede bottel was daar geen sprake
nie. Ek weet nie wat die prys was nie, maar dit was seker 'n paar pond, want die wyn
is nie op die wynkaart vermeld nie en was slegs aan mnr. Malherbe bekend net omdat
hy dit jare voor die Engelse Oorlog een maal daar geproe het toe hy die gas van 'n
ryk Johannesburger was.’43
Die hupstoot tot Leipoldt se uitgebreide kulinêre en wynbelangstelling het, naas
hierdie feestelike geleenthede, gekom toe hy in Mei 1902 as loseerder by die familie
Van Andel ingetrek het. Mnr. Van Andel was bestuurder van die Grafton Galleries
en het beheer gehad oor die kelder van die Dilettant Club. Die lede van dié klub het
een keer in die maand bymekaargekom om besondere wyne, kossoorte en resepte
uit te toets, en Leipoldt was, hoewel met veel minder finansiële middele as dié ryk
menere tot sy beskikking, gou deel van hulle groep. Onder Van Andel se toesig, skryf
Leipoldt, ‘het ek tal van die Franse wynsoorte leer ken, waaronder menige wat bestem
was vir die kelders van die koning en die groot gildes. Mnr. Van Andel kon wanneer
hy geblinddoek was nie slegs die wynsoort nie, maar ook die wynoesjaar van die
meeste Franse wyne onderskei. Hy het my geleer dat 'n sjampanjewyn, mits dit nie
bederf word deur byvoeging van ekstrakte om dit skuimend te maak nie, 'n pragtige
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tafel wyn is,44 en by hom het ek vir die eerste maal die rooskleurige wyn uit daardie
streek gedrink.’45 Leipoldt vertel hoe hulle op 'n keer op 'n wandeltoggie oornag het
in 'n klein strandhotel. By die aandete is die gewone wynkaart aan hulle getoon.
Onderaan was 'n byvoeging met die woorde ‘Wit Franse wyn, 2 sjielings’ ingetik.
Toe Van Andel van dié wyn proe, het sy snor begin roer en het hy die kurktrekker
uit die kelner se hand geneem. ‘Hy wys my die prop,’ skryf Leipoldt, ‘gooi versigtig
'n bietjie van die effens goudkleurige vog in sy glas, skommel dit 'n paar keer, ruik,
neem 'n slukkie in sy mond en drink dit. “Ja, waarlik,” sê hy, amper met 'n bewende
stem, “dis 'n La Tour Blanche, ek sou sê van 1894.’
Terwyl Leipoldt met sy mediese studie besig was, het hy naas joernalistieke werk
dikwels Sondagaande in hotelle soos die Carlton, die Ritz en die Savoy gaan
skottelgoed was om sy inkomste aan te vul. In sy eerste jaar in Londen het hy veral
in die Carlton gaan werk en die groot voorreg gehad om daar kennis te maak met die
meestersjef Auguste Escoffier, ‘that...inventor of new dishes, the most celebrated
artist of all time in his chosen profession’, soos Leipoldt hom op 'n keer aan Lawrence
Green sou beskryf.46 Later is Escoffier na die Savoy, die nuwe hotel aan die oewer
van die Teems. Omdat dit binne gerieflike loopafstand van sy kamers was en veral
omdat hy meer van Escoffier wou leer, het Leipoldt dikwels, soveel as wat sy tyd
hom toegelaat het, daar gaan werk. Met Escoffier se toetrede tot die kombuis het die
Savoy Café spoedig amper dieselfde roem verkry as die Paryse Café Riche waaraan
hy vroeër verbonde was. Escoffier het van die standpunt uitgegaan dat die geregte
wat hy berei, nie alleen van die beste kwaliteit moet wees nie, maar dat dit ook keurig
en fyn op die tafel moet lyk. Onder Escoffier se leiding het Leipoldt hom ingeskryf
vir 'n kookkursus en volgens 'n mededeling aan Green 'n diploma in internasionale
cuisine behaal.47 ‘Ek het hom’, skryf Leipoldt, ‘'n eenvoudige, hoogs intelligente en
vriendelike man gevind, wat altyd moeite gedoen het om sy vriende en kennisse
behulpsaam te wees. Ek het van hom, en onder sy toesig, baie van die kookkuns
geleer. Hy was 'n eersteklas leermeester, want hy was geduldig, eenvoudig in sy
verklarings en uitleg van metodes en net en presies in sy reseppe. Hy was geen groot
wynkenner nie, maar sy smaak vir speserye was besonder goed en hy was veral
ongeëwenaard in sy souse.... Dit was aangenaam en interessant om Escoffier te sien
waar hy besig was om vir sy vriende te kook. In sy hempsmoue, ywerig besorg oor
alles wat op tafel moes gaan, het hy met kort stappies op en neer in die kombuis
gestap en alles self onder
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hande geneem. Die hoender het hy self in stukke verdeel; die rys het hy self gewas
- vyf- sesmaal - voordat dit in die kastrol kom. Die tafelgereedskap het hy met die
grootste sorg afgeveeg, veral die glaswerk. En dan het hy begin kook. Hy wou liefs
niks met elektriese kooktoestelle te doen gehad het nie, maar moes maar ingee, want
vandag is dit meer ekonomies om met elektriese krag in die groot hotelkombuise te
werk.’48 Op 'n keer het Leipoldt Escoffier saamgeneem na Kew Gardens, waar
Suid-Afrikaanse waterblommetjies toe in bloei was. Waterblommetjiebredie, wat
Leipoldt vir hom berei het, was só in sy smaak dat hy later deur die toedoen van
Louis Péringuey van die Suid-Afrikaanse Museum in Kaapstad saad gekry het om
ná sy aftrede in die stroompie op sy plasie in die suide van Frankryk te plant.
Dat Leipoldt reeds in dié jare só intens in die kulinêre kuns geïnteresseerd geraak
en 'n grondige studie daarvan begin maak het, hou regstreeks verband met sy opleiding
as geneesheer. As geneesheer sou sy belangstelling vroeg onder meer in die rigting
van dieetkunde en die fisiologie van vertering beweeg. Teenoor die gourmand met
sy ‘verslawende voorliefde vir goeie kos’49 en die gourmet met sy beheptheid met
die voorskriftelike is die gastrosoof, die tipe koskenner waartoe Leipoldt weldra sou
ontwikkel, iemand wat alle ‘faktore wat die genieting van voedsel bevorder’,50 in ag
neem. Naas Escoffier het Leipoldt groot Franse sjefs soos Carême, La Chapelle en
Brillat-Savarin bewonder; in sy latere kulinêre geskrifte verwys hy telkens na hulle.
En as wordende medikus kon hy in hierdie jare reeds saamstem met Carême se
uitspraak dat 'n goeie kok vir sy meester meer werd is as 'n onverskillige geneesheer,
aangesien 'n goeie kok slegte gesondheid kan verhoed terwyl 'n dokter slegs daarmee
kan peuter!51
Naas sy belangstelling in die kookkuns en die wynkultuur het Leipoldt tydens sy
Londense studiejare voortgegaan om oor uiteenlopende onderwerpe uitgebreid te
lees. Uit sy briefwisseling met Bolus blyk dit dat hy nie net die biblioteek van die
Britse Museum druk besoek het nie, maar ook die tweedehandse boekwinkels in
Shaftesbury Avenue, Charing Cross Road en elders, en aankope, dikwels vir 'n appel
en 'n ei, gemaak het. Terwyl hy byvoorbeeld op 'n keer in Bangor in Noord-Wallis
is, kom hy in 'n vuil pandjieswinkel af op 'n paar goeie boeke oor Suid-Afrika, soos
Semple se Walks and sketches at the Cape en 'n boek oor die lewe van biskop John
William Colenso.52 Dat Leipoldt 'n gretige en toegewyde versamelaar was, lei 'n mens
af uit die wyse waarop hy uit sy etes afknyp om meer geld vir die aankoop van boeke
te hê. ‘I have not much chance of buying
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standard works,’ skryf hy op 26 September 1903 aan Bolus, ‘but now and then I try
to get one or two. I allow myself ninepence for dinner but I have found a vegetarian
restaurant where one gets enough for sixpence and so the additional threepence goes
into books.’53 Hy maak Bolus in dieselfde brief attent op Grant Richards se World
Classics-reeks en sê dat hy die meeste dele teen 'n sjieling stuk aangekoop het.54
Gereeld vra Bolus hom ook om boeke vir hom in Londen of op die Europese vasteland
te bestel. Op 30 Oktober 1903 laat hy Bolus byvoorbeeld weet dat nie een van die
aangevraagde boeke tweedehands beskikbaar is nie. Hy sluit nietemin 'n nota in met
inligting oor pryse indien hulle gelewer kan word.55
Twee boeke wat Leipoldt in hierdie stadium lees en wat blykens briewe van 8
Januarie en 3 Augustus 1904 'n groot indruk op hom maak, is The soul of a people
en The hearts of men van H. Fielding. The soul of a people, ‘a volume written in a
rather ambitious style and dealing with the religion, sociology and customs of the
tribes of upper Burma (,)...gives one a far more correct (I think) and certainly a far
more pleasant impression of the teachings of the Buddha than the writings of
Max-Muller and Schreiber do’.56 Dit is 'n boek wat tot Leipoldt spreek, omdat dit vir
hom so simpatiek, eenvoudig en aantreklik geskryf is en omdat dit so baie menslike
belangstelling openbaar.57 Soos Winwood Reade se The martyrdom of man58 die
siening van die Christendom ondergrawe, verken Fielding in The hearts of men die
wyse waarop wetenskaplike teorieë soos dié van Charles Darwin oorgelewerde
godsdienstige opvattinge aantas. Tradisionele voorstellings van byvoorbeeld die
hemel vind hy belaglik. As 'n mens die fyn ironiese toon raaklees, kan jy verstaan
waarom Leipoldt deur dié boek meegevoer is: ‘It is a childish heaven of which we
learn, a heaven full of girl angels with white wings and floating dresses, of golden
harps, of pearly gates, of everlasting song. There are, I think, no men there, only
girls; no sheep, but fleecy lambs. It is a heaven that appeals only to them.’59 Die boek
word aangebied as die ervarings en denke van 'n seun - die alter ego van die skrywer
- wat tot 'n man ontwikkel. Die seun word aangetrek deur die lewe van Gaudama,
die Boeddha, en deur die ooreenkomste wat daar tussen die lewe van dié leermeester
tweeduisend vyfhonderd jaar gelede en die Godmens van die Christene seshonderd
jaar later bestaan. ‘That which was taught by the sea of Galilee’, skryf Fielding
is but the echo of the words spoken long before below the Himalayan
Hills.... The two greatest faiths the world has known, the
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greatest teachers that ever came to man to help him in his need, have
brought him the same message. Believe not in the world, believe not in
wealth, in power, in greatness, in strength. These are not what man should
seek. Nay, but leave the world behind you because it is all evil, all very
evil. Nothing of this world is of any value. In a man's heart is his greatest
treasure. Make therefore your heart pure from the world. Leave it all and
turn to God, to righteousness. Cultivate your own soul apart from all the
pleasures of life. The other world can be gained only by abjuring this.
Wealth and honour and ambition, all the glories of the world, are but traps
to catch you. Even the loves we love are wrong. The Buddha left his wife
and child. The Christ never married, and denied even his mother any love
beyond that of a disciple. It is all the same. Their lives, their teachings are
the same.60
Wanneer Leipoldt aan sy vriend in Kaapstad 'n eksemplaar van The hearts of men
stuur, is Bolus ook baie ingenome daarmee. Sy reaksie gee 'n mens 'n aanduiding
van hoe stimulerend sy menings vir die veel jonger Leipoldt moet gewees het. ‘I
must tell you’, skryf Bolus op 14 November 1904, ‘I have an unwise prejudice against
theological literature - my mind is greatly made up on the chief things viz that we
never can know (i.e. prove) anything certainly - that it doesn't much matter, that our
duty is to hold the judgment in suspense - finally that most books on the subject are
- rubbish.’ In Fielding se boek is daar egter weinig waarmee hy kon verskil, want
die skrywer formuleer baie van Bolus se eie standpunte beter as wat hy dit elders
uitgedruk gevind het en bring sommige idees na vore wat vir hom nuut was. Hy vind
dit een van die merkwaardigste boeke van ons tyd, al vind hy dit nie 'n groot boek
nie - ‘somewhat disconnected, rather discursive, &, as the author would probably
admit at once, will hardly convince anyone whose mind was not previously prepared
by years of doubt, & of mental & moral wanderings to receive it.’ Wat hy waardeer,
is ‘the writer's splendid moral courage in writing such a book’. Dit moes vir hom
vriende gekos en vyande gemaak het.
'n Ander boek waarmee Leipoldt in hierdie tyd kennis maak, is prins Kropotkin
se Mutual aid, 'n wetenskaplike studie van 'n tak van die ewolusieleer, al vind hy dat
sommige van die skrywer se gevolgtrekkings, soos dié oor die Koikoi se stamstelsel,
op 'n gebrek aan kennis berus. ‘I have been very unfortunate in not meeting the man’,
skryf hy op 8 Januarie 1903 aan Bolus. ‘I have had several opportunities of doing so
but as they
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all involved the trouble of going to tea or afternoon parties - a kind of social
intercourse I have a most profound distaste of - I did not accept them.’61 Ook oor 'n
ander werk op die gebied van die antropologie oordeel hy negatief. Wanneer hy
Dudley Kidd se studie The essential Kaffir vir The Speaker moet resenseer, vind hy
dit oor die algemeen swak, al is dit as opsomming waardevol. ‘What I cavil at’, skryf
hy op 3 Augustus 1904 aan Bolus, ‘is the way in which the author treats such a subject
as native beliefs. I do not think he quite realises the points he discusses and he
certainly is never quite in sympathy with Hottentot legends and Kaffir folklore.’62
Ander boeke waaroor hy hom in hierdie jare teenoor Bolus in briewe uitspreek,
is Oscar Wilde se ‘rekenskap’, De profundis, wat postuum gepubliseer word en
waarin die outeur op die beskuldiging van homoseksualiteit teen hom en sy
gevangenisstraf reageer. De profundis interesseer Leipoldt egter nie veel nie. Hy lees
ook Landor se Imaginary conversations, Mary Wilkins se roman A gatherer of simples
en H.W. Paul se biografie oor die historikus J.A. Froude. Met 'n ekstra £25 wat Bolus
aan hom stuur, koop Leipoldt met die oog op sy toekomstige terugkeer na Suid-Afrika
'n paar mediese handleidings. ‘Here’, skryf hy op 1 Februarie 1907 aan Bolus, ‘one
has such good libraries - such added facilities for reference, that a private bookcase
of “leading cases” in medicine is not so necessary. But in South Africa things are
different and it may be advisable to get some good books and take them out with
one.’63
Met sy feitlik ingebore nuuskierigheid, sy vermoë om hom gou aan te pas en met
baie mense kennis te maak, het Leipoldt reeds in die loop van sy studiejare heelparty
beroemde mense ontmoet en ook saam met vooraanstaande Suid-Afrikaners op
besoek aan Londen geëet of gesprekke met hulle gevoer. Wanneer hy op 1 Julie 1933
in Die Volkstem oor die tekort aan mediese handboeke in Afrikaans skryf, verwys
hy na twee onderhoude wat hy as jong man met Florence Nightingale gehad het. In
haar jong dae, so het sy hom vertel, was daar ook geen verpleegstershandboek in
Engels beskikbaar nie, iets wat haar werk ontsettend bemoeilik het. By meer as een
geleentheid het Leipoldt die voorreg gehad om Joseph Lister, Engelse chirurg en
grondlegger van die antiseptiese wondbehandeling, ná 1903 te sien en te spreek.
Lister was toe reeds ná 'n toeval half verlam. ‘Hy het die indruk gemaak’, skryf
Leipoldt in 'n artikelreeks op 19 en 20 Mei 1927 in Die Volkstem, ‘van 'n
goedgeluimde, waardige oubaas, met gladgeskeerde kin, klein bokkebaardjie, wat
reeds spierwit was en 'n besonder
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kinderlike en aantreklike glimlag. Oor sy eie loopbaan wou hy nie praat nie, maar
dit was blykbaar 'n genot vir hom om te praat oor die werk wat in die tyd deur ander
gedaan geword 't en veral oor die vooruitgang wat gemaak word in die navorsing
van onbekende siektes, soos kanker en tering. Ons het een namiddag oor kanker
gepraat, en die verligting wat, danksy groteliks die metodes deur Lister populêr
gemaak, nou algemeen kan gegee word deur vroegtydige operasie. Die oubaas het
stil gesit en nou en dan sy knikkie toestemmend gegee, en eintlik het hy gesê: “My
vaste oortuiging is dat ons kanker nog sal oorwin. En tering en arteric sklerise
(verkalking van die are) ook. Meer lig - dit is al wat ons nodig het en dit sal kom.”’
Kort na sy aankoms in Londen, en nog vóór die byeenkoms by die huis van
Courtney, waar hy heelparty pro-Boer-Britte ontmoet, ontvang Leipoldt en sy vriend
Vosloo 'n uitnodiging van Ramsay Macdonald en sy eggenote. Hulle is die aand
daarheen. Leipoldt kon hulle heelwat inligting oor die Britse konsentrasiekampe gee,
aangesien hy die syfers en ook 'n paar foto's by hom gehad het. In 'n artikel wat hy
later in De Volkstem oor dié ontmoeting skryf, spreek hy sy waardering uit vir
Macdonald se besadigde, gematigde sosialisme, veral in vergelyking met baie van
die ekstremiste van destyds.64 Later dieselfde jaar, op besoek in Londen, teken J.H.
Hofmeyr 'n nota wat Leipoldt toelaat om die jaargange van die Cape Argus en die
Cape Times in die Britse Museum te lees. In 'n verdere kaartjie laat weet hy hoe
voortreflik hy 'n artikel van Leipoldt in die Manchester Guardian gevind het. ‘Het
zou mij zeer spijten’, skryf Hofmeyr, ‘indien uwe talenten verloren gingen voor onze
Zuid Afrikaansche drukker.’
Iemand wat 'n minder goeie indruk op Leipoldt maak, is Emily Hobhouse, vir wie
hy reeds tydens die Anglo-Boereoorlog by mev. Marie Koopmans-de Wet in
Strandstraat ontmoet het. As gevolg van haar gebrek aan kennis van Suid-Afrika en
die Afrikaners was sy vir Leipoldt vol vooroordele en nie imponerend nie. Toe hy
en Vosloo in Londen aankom, was Emily Hobhouse een van die eerstes wat hulle
uitgenooi het om met haar in die ouderwetse huis van haar oom, lord Hobhouse, in
Burton Street te kom gesels. Tydens sy eerste studiejaar het sy hom gevra om haar
les in Afrikaans te gee en het hy haar 'n maklike leerling gevind. Sy was toe besig
met The brunt of war, haar boek oor die konsentrasiekampe. Leipoldt het wysigings
voorgestel, maar sy was eiesinnig en wou byna niks verander nie. Daarby was sy
geen goeie skryfster nie. ‘My eie ondervinding van die kampe’, sê Leipoldt, ‘het in
baie opsigte met die van hare ooreenge-
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stem, maar ek het meer afgeweet van ons volksomstandighede en gewoontes. Hier
en daar het ek saggies 'n paar van haar verkeerde begrippe reggestel. Sy het my met
trane in die oë vertel hoe sy 'n babetjie van 'n paar maande gesien het met 'n beentjie
in sy mond “sonder vleis of vet, met niks daarop waarvan hy kon lewe nie!” Toe ek
haar vertel dat daar baie sulke babetjies is en dat ekself (sover my vertel is) op 'n
stert-beentjie grootgemaak is, wou sy dit eers nie glo nie!’65 Vir Leipoldt was sy van
die soort mense wat sterk op haar eie inbeelding steun, só bevooroordeeld dat sy nie
twee kante van 'n saak kon insien nie. Van dié soort mense, skryf hy, stam die
martelare en die sendelinge! Hy het wel 'n sekere mate van waardering vir dié tipe,
maar word ongeduldig in hulle aanwesigheid: omdat hulle kyk op sake gekleur word
deur wat hulle hartstogtelik begeer, kan jy nie met hulle redeneer nie. Die mense in
Engeland het dan ook nie in haar belang gestel nie en die publikasie van haar sleg
geskrewe boek, langdradig en vervelend, was 'n mislukking. Ná die oorlog het selfs
die pro-Boer-Britte belangstelling in die onderwerp verloor. By geleentheid het sy
ná 'n besoek aan Suid-Afrika Leipoldt ‘'n kamer vol (van haar) skilderye van
sonsondergange op die veld’ gewys wat hom amper laat flou val het! Haar kunsgevoel,
so skryf hy, was innig en diep maar nie ontwikkel nie.
Mense vir wie Leipoldt in sy Londense jare baie goed leer ken en by wie hy gereeld
op besoek gekom het, was die drie Ford-susters van die landgoed Adel Grange naby
Leeds. Sy eerste Kersfees in Engeland, en talle Kersfeeste daarna, het hy op hulle
landgoed deurgebring. ‘Hulle het’, skryf Leipoldt, ‘my op Leeds-stasie ontmoet met
'n klein een-silinder-Mors-motortjie...Adel Grange is 'n pragtige groot huis, gebou
op die fondamente van 'n ou klooster-skuur, vandaar dan ook sy naam. In die
toringkamer dwaal nog die spook van die ou kloosterhoof rond wat uit sy amp ontslaan
is deur kardinaal Wolsey toe Hendrik die Agste die Engelse kloosterrentes in sy eie
sak wou keer. Soos in byna al die ou landhuise in Engeland destyds die geval was,
was daar weelde maar nie alte veel gerief nie. Daar was byvoorbeeld geen badkamer
nie; jy moes jou bad in jou slaapkamer neem, maar 'n badkamer met warm water
aangelê was in aanbou; die verligting was met gas, maar elektriese lig was ookal op
die tapyt, ofskoon ons in ons slaapkamers nog kerse in ouderwetse silwerkandelare
gebruik het. Daarenteen was elke kamer mooi verwarm met 'n ope vuurherd waarin
dag en nag groot houtblokke gebrand het, iets wat ek veral geniet het, want dit was
bitter koud en die groen grastapyte in die omgewing van die huis was dik bedek met
sneeu.’66
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Die gewoonte van die susters was om iedere Kersfees 'n aantal gaste te nooi om 'n
week of tien dae op Adel Grange te kom deurbring, samekomste wat vir Leipoldt
altyd interessant en stimulerend was. Tydens sy eerste Kersfees op Adel Grange het
hy kennis gemaak met Stepniak, ‘die ou Russiese anargis wat so bysiende was dat
hy (later) lees-lees oor die spoorweg gestap het en deur 'n aankomende trein
platgestamp is’.67 Tydens dié besoek ontmoet hy ook die vegetariër George Bernard
Shaw, ‘wat geskimp het oor die eiers en die ham wat op die ontbytbuffet gestaan
het’.68 Shaw was nie juis beleef teenoor die ander gaste nie. Nog besoekers was
Vernon Lee, wat roem verwerf het as een van die beste Engelse stiliste, en Keir
Hardie, wat die arbeiderbeweging in Engeland aan die gang gesit het.
Dit was dus 'n besonder gesellige byeenkoms van mense wat almal iets te sê gehad
het. Iedereen, skryf Leipoldt, ‘kon doen en laat wat hy wou, en die beste tyd van die
dag was die aand om die groot vuur in die voorsaal, waar ons sit en gesels het, of die
geïmproviseerde konserte in die musieksaal, waar mej. Peddle, 'n mezzo-sopraan
wat haar kuns goed verstaan het, ons vergas het op ou Amerikaanse en Engelse
volksliedere’.69 'n Kersparty by Engelse van dié stand en status, gaan Leipoldt voort,
‘is iets wat die alleraangenaamste herinneringe agterlaat. Daar heers 'n stemming
van kulturele vriendskaplikheid wat iedereen wat hom daarby kan aanpas, dadelik
op sy gemak laat voel. Ofskoon die geselstaal Engels is, word Duits en Frans...nie
verwaarloos nie, en die besprekings raak allerhande onderwerpe aan, nie alleen van
plaaslike en persoonlike belang nie, maar ook van algemene aard. My gasvroue...het
gedurende die leeftyd van hul vader die voorreg geniet om in aanraking te kom met
bykans elke persoon van betekenis in Engeland of op die Vasteland wat na Leeds
gekom het, want die Ford-woning op Adel was 'n uiters gasvrye huis, en oubaas Ford
was 'n Liberaal van die ou soort, wat betrekkinge aangeknoop het met algar van wie
hy iets kon leer, of vir wie hy iets kon doen. Gladstone, Garibaldi, Kossuth, Mazzini
en andere het hy onthaal, en die liberale opleiding het sy kinders probeer navolg.’70
Leipoldt skryf dat hy verskeie Kersdae op Adel Grange deurgebring het, ‘elkeen
'n genotvolle herinnering, want elkeen het my in aanraking gebring met nuwe kennisse
met wie dit die moeite werd was om kennis te maak’.71 Om vyfuur, terwyl dit buite
nog stikdonker was, is die gaste deur die sangers gewek wat voor die huis Kersliedere
kom sing het. Dikwels was die gashere die prooi van ‘waits’ of rondgaande
Kerssangers wat elke huis besoek het, maar net daarop uit was om aalmoese en geld
te bedel.
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Baie van dié groepe was ongeoefen en hul sang was power, maar ander was goed
geskool en het mooi gesing, veral as hulle met ouderwetse deuntjies begin.72 Die
beste uitvoerings was gewoonlik dié van die seuns van die Adel-verbeterskool, 'n
inrigting wat deur oubaas Ford met die hulp van sy ryk Kwaker-vriende opgerig is
om verwaarloosde seuns 'n ambag te leer.73 Sommige van dié seuns het pragtig
uitgeblink met hulle tenoorstemme en een van hulle het later as sanger naam gemaak.74
‘Om nege-uur’, skryf Leipoldt, ‘het ons na ontbyt gekom, nadat die Kersfeespresente
uitgedeel, en die gebruiklike gelukwensinge gewissel was. Daarna kon iedereen doen
wat hy wou. As dit moontlik was om op die groot dam te gaan skaats ry, dan het die
susters dit voorgestel; ek het dit nie geleer nie, en my ondervinding van skaats kom
min of meer ooreen met dié van mnr. Snodgrass in Dickens se vermaaklike boek.75
Trouens, in Londen was daar destyds geen geleentheid om dié kuns te beoefen nie.
Wandelinge in die skilderagtige omgewing van Leeds was egter altyd moontlik, selfs
al het dit gereën, want die reën was maar motreën. Uitstappies met die motor was
minder aangenaam, want die Mors het gewoonlik steeks geword en ons moes met
Jan Tuisbly se karretjie voortsukkel.’76 In die namiddag was dit die gewoonte ‘om
die seunsinrigting te besoek, waar die seuns in die groot swemsaal, waarvan die
swemgat met planke oordek was, voordragte gehou,...of 'n demonstrasie in
liggaamsoefeninge gehou het. Daarna het een of ander van die gaste 'n kort toespraak
gehou by die uitdeling van die Kersgeskenke wat deur die gesin Ford sonder versuim
elke jaar aan elke seun aangebied is.’77
Die groot Kersmaal is altyd in die aand geëet, altyd, skryf Leipoldt, ‘met die
gebruiklike groot kalkoen met oesters en kastaiings gevul, die Kerspoeding met sy
groen blare en rooi bessies bekrans, in sy vlammende glorie van brandewynvuur, en
die “trifle” met die verskillende simboliese voorwerpe daarin - die trouring, die
vingerhoed, die trippens, die knoop - met daarna die aftrek van die gekleurde klappers,
die opsit van papier-musse en die vermaaklikheid met die ingewonne spreukies en
leuses. Daarna koffie in die voorsaal rondom die groot vuur, en 'n geselsery wat
gewoonlik uitgedraai het om die bowenatuurlike, wat aanleiding gegee het tot die
vertel van wonderlike eie ervarings opgedoen in verskillende wêrelddele, in Birma,
Ceylon, Tibet, en Abessinië, in Salzburg, Rio en - daar ek ook my deeltjie moes
bydra - in die Hantam.’78
Dit is opvallend dat Leipoldt, soos vroeër reeds in Kaapstad, hom besonder
aangetrokke gevoel het tot mense veel ouer as hy, soos hier weer
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uit sy vriendskap met die Ford-susters blyk. Maar hoe het hy met tydgenote by Guy's
omgegaan? Was daar sprake van enige emosionele of amoreuse betrokkenheid by
hom?
Onder die mense wat saam met hom gestudeer het, was die skamerige Pat (later
sir Patrick) Laidlaw, wat belangrike werk op die gebied van epidemiese siektes sou
doen en die leerstoel in patologie by Guy's sou beklee. Leipoldt en Laidlaw was
tydens hul studiejare op besonder goeie voet, maar van hul vriendskap is daar haas
niks bekend nie. Onder sy ander vriende was Guy Harcourt Peall, later dokter in
Salisbury. In 'n brief van 18 Julie 1921 herinner hy Leipoldt aan hul studentedae:
‘You spring to my mind's eye wearing a red tie, hair ruffled - fair hair, in Guy's old
smoking room. You also used to have no breakfast! Occasionally sleep on the
Embankment to get local colour!’ Verder was daar die gemoedelike Edward Hughes,
wat later na Nieu-Seeland verhuis het. Dat hulle betreklik joviaal met mekaar verkeer
het, blyk uit enkele mededelings uit Hughes se briewe. By geleentheid, toe Leipoldt
op die Europese vasteland op reis was, skryf Hughes: ‘When are you going to return
to this sink of iniquity, you might drop us a line and give an account of your doings,
those doings which are fit for publication. I mean of course, over the rest we will
draw the veil.’ En wanneer Hughes self op reis is, skryf hy uit Brussel: ‘I went
yesterday to see the Manneken-Pis, he does so remind me of Poole [klaarblyklik 'n
gemeenskaplike vriend - JCK], it took me some time to find him, I see the man who
made him was condemned and burnt for sodomy.’79 Moet 'n mens uit die gemoedelike
toon van Hughes se briewe en die sake waaroor hy skryf, aflei dat Leipoldt 'n verborge
seksuele lewe gelei het en dat hy - soos al beweer is - deel van die Londense
homoseksuele ‘underground’ van dié tyd was? Of het hy flirtasies met meisies gehad?
Dr. P. le Fras Nortier, Clanwilliamse geneesheer en later een van Leipoldt se allerbeste
vriende, het byvoorbeeld by geleentheid aan dr. M.P.O. Burgers gesê: ‘While Leipoldt
was in Europe and when he was in the East he had his fling with women.’80
Wat hierdie intiem persoonlike aspekte van Leipoldt se lewe betref, is dit gerade
om op die getuienis van tydgenote te steun, nie op mededelings van mense wat blote
vermoedens uitspreek of van latere vriende wat hierdie sy van Leipoldt nie self ervaar
het nie. Die getuienis in dié verband is uiters karig, maar gelukkig bestaan daar 'n
vyf bladsy lange verslag oor Leipoldt se lewe in Londen wat dr. Val St. John op 19
Oktober 1949 op versoek van Burgers opgestel het, een van die allerbelangrikste
dokumen-
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te oor hierdie fase in Leipoldt se lewe.81 St. John was die neef van lady St. John, met
wie Leipoldt op goeie voet was, nog 'n voorbeeld van sy vriendskap met ouer mense.
Volgens haar neef was sy ‘a deep-thinking woman herself and a bit of a writer, with
a nice gift of expression’.82 By geleentheid, so skryf Leipoldt op 16 November 1905
aan Bolus, ontmoet hy ook 'n oom van Val St. John, ‘an interesting old gentleman Sir Frederick St. John, formerly minister plenipotentiary at Dresden and Peking. He
has written a book of recollections which his nephew, who is a student here, asked
me to read in manuscript and which I found fairly interesting. This has since been
published by Chapman & Hall and is being well received.’83
Oor Leipoldt se persoonlike lewe skryf Val St. John:
He was certainly reticent in matters concerning his - I was going to say
‘sentimental’ life - but the word ‘emotional’ would seem more appropriate
in his case. Did he have a sentimental life, as the words are generally
understood?...Sex seemed to play but a small part in his life, and even that
small part, which we may assume to have existed, never became apparent
to me. If he had an attachment of this nature, it must have been something
quasi-etherial, in large part a product of his mental imagery (with possibly
a material counterpart). Leipoldt's emotional life, which for all I know,
has been very intense, did not find expression through the common
channels. I think it was very deep, impregnated with intellect, quite devoid
of sentimentality. You write that he told you that his attitude to women
was rather unusual. I knew that and have often pondered about it through
the years. I believe that he had no use for women, as such. He must have
been aware, consciously or subconsciously, that socalled sentimental
attachments usually lead to domesticity, and I am sure there was no room
for that in his life. 'Tis the way of the lonely ones. Of his hates I know
nothing. They could not have been either deep or lasting. His friendships
were immortal.
Maar hoe het medestudente by Guy's Leipoldt indertyd ervaar? Val St. John vertel
van hulle eerste ontmoeting:
It is the Fall of 1903 and I am struggling with elementary tests at my
bench in the chemical lab at Guy's Hospital. On my left is a tall lanky
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fellow who does not seem to have brushed his hair. He passes his fingers
through it as he holds up a test tube for inspection. I note that he balances
himself first on one foot and then the other. He wears a gray suit of
non-descript material, ill cut. A non-descript all round, uncouth, entirely
un-English and therefore entirely wrong.
However, it is closing time and we face each other. He is taller than I,
wears a shocking red tie, carelessly knotted, but his dark blue eyes are
deep and serene and stand out from his course unprepossing features and
big yellow front teeth like twin stars perceived at dusk through a break in
the murky clouds. Who spoke first I do not recall, but a few minutes later
we were walking side by side through the Colonnade and he was telling
me that he considered Buckle's History of civilization in England much
overrated. While this surprised me I was impressed by the boldness of this
assertion and not a little flattered by his matter of fact assumption that I
was naturally familiar with this work. He told me his name was Leipoldt
and his home South Africa.
In die loop van hulle jare saam by Guy's het St. John Leipoldt goed leer ken, in
die mate wat 'n verwikkelde persoonlikheid soos hy te kenne was. St. John onthou
hoe hy Leipoldt dikwels by sy kamers naby die hospitaal besoek het. ‘Leipoldt's
“digs”’, skryf hy, ‘consisted of a couple of rooms, which were, to say the least,
thoroughly untidy. The inside room was of course his bedroom, and I think contained
little more than a simple bed, a quantity of blankets - he eschewed sheets -, a piece
of soap, a razor, a towel, and possibly a hairbrush. The front room was the scene of
his intellectual output, and it was here that I would find him thumping away on a
rickety dusty old typewriter, the inevitable corncob between his teeth, in deep
concentration. He might be in the middle of an article..., but he would rise, pleasant
and unruffled, enquire what I had been doing, and as likely as not suggest that we
should go out to dinner together.’ Dan het hulle saam oor London Bridge na die stad
geloop en aangesit in 'n klein restaurantjie wat net aan hom en 'n paar medekenners
van die kookkuns bekend was en waar hulle skilpad of 'n sekere soort vis, op 'n
besondere manier berei, bestel het, vergesel van 'n spesiale bottel wyn wat die vloei
van woorde vergemaklik het. Dan, gaan St. John voort, ‘he would discourse for a
couple of hours on dishes, or vintages, or other by-products of the human genius’.
Wat St. John merkwaardig gevind het, was Leipoldt
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se volkome gebrek aan belangstelling in musiek. Leipoldt was, skryf St. John,
‘completely obtuse to music in any of its higher forms. I doubt if he ever entered the
Covent Garden Opera House in all his London years, years when it was at its highest,
with Richter as director and such virtuosi of the voice as Tetrazzini, Caruso, Destinn
and Van Dyck.’ Hierdie afstandelikheid teenoor een van die belangrikste uitingsvorme
van die menslike gees het Leipoldt ook in later jare nooit oorkom nie. Dit is
waarskynlik toe te skryf aan die afsondering in sy Clanwilliamse jeugjare toe daar
geen geleentheid vir enige ontwikkeling in dié rigting was nie. As daar nog 'n
moontlikheid vir enige skoling in die musiek tydens sy vormingsjare was, is dit finaal
vernietig deur die hartelose optrede van die kerkraad, wat Leipoldt se vader feitlik
verbied het om viool in die pastorie te speel en deur die wyse waarop sy moeder,
met wie hy nooit oor die weg kon kom nie, hom klavier wou laat speel het. Geen
wonder dat hy later kon sê dat musiek die duurste geraas ter wêreld is nie!84
Soos almal wat hom in dié jare geken het, is St. John beïndruk deur Leipoldt se
belesenheid, die rykdom van sy denke, sy manier van formuleer en sy meesterlike
beheersing van die Engelse taal. Veral die wyse waarop hy Engels gepraat en die
groot woordeskat waaroor hy beskik het, was vir baie mense verstommend, veral
omdat hy in ander opsigte - veral sy voorkoms en gebruike - so vreemd on-Engels
was. Baie medestudente het hom dan ook as 'n taamlike natuurfrats beskou.
Wat baie in die besonder verras het, was, soos St. John dit stel, ‘that he had quite
a following among those young men who definitely did not attain even the low
average of intelligence and culture. Some of these seemed quite devoted to him.
Without doubt he gave them quite a bit of his time and coached them not a little.’
Hierdie herinnering van St. John is 'n aanduiding van hoe sterk die sendelinggees,
'n humane altruïsme en 'n diepgaande belangstelling in die minderbevoorregte reeds
in dié jare in Leipoldt werksaam was. Dieselfde belangstelling in sy medemens, wat
later tot een van die sentrale drifte in Leipoldt se samestelling sou ontwikkel, het
hom daartoe gelei om baie van sy aande aan die kinders van die White Chapel-buurt
te bestee. St. John se herinneringe in dié verband word bevestig deur Leipoldt se
neef Ewald Esselen. Esselen het in Brittanje en Duitsland in die ingenieurswese
gestudeer en hom later in Kanada gevestig. Hy onthou hoe hy verskeie kere onderweg
na Amerika in Londen by Leipoldt oornag het en hoe interessant dit vir hom was om
te sien hoe die kinders van die buurt Leipoldt se woonplek letterlik oor-
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stroom het. Oor die hele vloer het hy vir hulle speelgoedtreine aangelê waarmee hulle
na hartelus en dikwels tot ergernis van besoekers kon speel, sonder dat dit Leipoldt
self enigsins gehinder het.85 ‘They were, we were, all his children,’ skryf St. John
met groot insig oor hierdie aspek van Leipoldt, ‘and his love had the peculiarity of
being free from sentimentality. It had a quality of universality. He had that in common
with the mahatmas of all times and races, that he gave more than he received, that
every slightest approach or appeal met with a response generous out of all proportion.’
Dat Leipoldt veel meer gegee het as wat hy ontvang het, was ook die vreugde - en
verdriet - van sy latere lewe.
Veel meer as die meeste studente van sy tyd by Guy's was Leipoldt 'n ernstige
student met 'n breë kennis en 'n algemene belesenheid wat dié van tydgenote oorskadu
het. Daarom dat St. John hom vererend ‘the outstanding figure on the Weltbühne of
my early manhood’ noem. Oor hoe Leipoldt se tydgenote en sy dosente op hom
gereageer het, laat St. John hom in 'n insiggewende paragraaf in sy verslag aan
Burgers uit:
This overall knowledge of medicine, combined with his general erudition
and serious character, placed him in a little niche of his own in the
community of Guy's. There were undoubtedly a few brilliant men around,
but they did not share this special niche with him, perhaps because they
neither shared his little excentricities nor that genius the type of which
was so peculiarly his own. He was outstandingly an individualist. His
teachers respected him, but I do not know of his having been on intimate
terms with any of them. The English - of whom I am one - have cultivated
more categories, forms, subdivisions and shades of snobbishness than any
other people. I can imagine that his teachers were just a little shy of him.
They were looked upon as little tin gods by the general run of students (as
elsewhere), and may be there crept when in his presence a faint doubt
regarding their infallibility into their subconscious minds. After all they
were good men who limited and cramped their outlook on life, with just
one string to their bow, and they sought to perfect themselves within the
bounds of their special field, while Leipoldt, whatever occupied the
attention of his fertile brain possessed the faculty of at the same time
looking beyond it and placing the thing perceived in its relation to other
factors.
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III
Ofskoon Leipoldt met die finansiële steun van Harry Bolus genoeg geld vir sy studie
en losies gehad het, kon sy rustelose gees hom nie tot net een belangstellingsveld
beperk nie. Reeds uit sy korrespondensie met Bolus en uit die herinnerings van
iemand soos Val St. John blyk dit dat hy veel wyer as die gewone mediese student
gelees het en dat hy in baie dinge geïnteresseerd was. Vroeg in sy lewe het hy al
teenoor Ka Bergh opgemerk dat die Esselens nie net een beroep kon beoefen nie.
Dit het hul geaardheid beter gepas om twee rigtings in te gaan. Hoewel hy by
geleentheid aan Bolus geskryf het dat hy nooit weer die joernalistiek as loopbaan
sou kies nie en dat hy al sy aandag aan sy mediese studie sou wy, was die joernalistiek
en die skrywersberoep steeds vir hom aanlokkend. Wanneer Albert Cartwright, sy
redakteur by The South African News, Londen besoek en hom nooi om saam met
hom na Suid-Afrika terug te keer om die koerant te hervat, reageer hy egter afwysend.
‘I found that my journalistic vigour was almost a lost quantity and that I had no desire
to go back to reporting’,86 skryf hy op 13 September 1902 aan Bolus.
Leipoldt se mededeling aan Bolus was egter 'n treffende voorbeeld van die
spreekwoordelike ‘famous last words’, want, soos St. John tereg opgemerk het,
‘behind his great and genuine interest, back of his love of life and his fellow men,
there lurked a little reporter, keen and very much alive to what makes good copy.’
Die nuuskierige agie en die skeppende skrywer wat hy wesentlik was, het hom telkens
daartoe gelei om waarnemings of beskouinge op papier vas te lê en te publiseer. Op
dié wyse kon hy 'n inkomste verdien wat hy aan die aankoop van boeke en aan reise
kon bestee. St. John meen dan ook dat die grootste deel van Leipoldt se inkomste
tydens sy Londense jare uit sy joernalistieke en literêre werk gekom het. Hy het
klaarblyklik nooit 'n tekort aan geld gehad nie.
Van tyd tot tyd het Leipoldt dus artikels en berigte vir die Manchester Guardian
en ander koerante en tydskrifte soos The Spectator, The Gentleman's Magazine,
Macmillan's Magazine, The Monthly Review en The Westminster Review geskryf.
Aanvanklik was hierdie artikels oor die Suid-Afrikaanse situasie en die
Anglo-Boereoorlog, later toenemend oor mediese aangeleenthede en oor mediese
kongresse waaroor hy op versoek verslag gedoen het. Tot in Mei 1910 nog versoek
die Manchester Guardian hom egter om 'n artikel te skryf oor die taak wat op die
nuwe regering in Suid-Afrika wag ‘and on the kind of change which will be brought
about in South African life and
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development by the fact of Union and by the obliteration of racial87 and local
divisions’.88 En in September 1910 vra dieselfde koerant 'n artikel oor die uitslag van
die Suid-Afrikaanse verkiesing wat die lengte van ‘a long leader’89 moet hê.
By herhaling spreek Bolus sy vreugde uit oor die feit dat Leipoldt soveel geld met
sy koerantwerk verdien, maar hy waarsku teen die gevaar dat dit op sy jong vriend
se professionele studie kan inbreuk maak. Behalwe enkele kere dat hy op koste van
die Manchester Guardian op die Europese vasteland oor 'n mediese kongres moes
verslag doen, neem Leipoldt se joernalistieke werk van 1904 af dan ook merkbaar
af, al is hy in hierdie jare, sonder die medewete van Bolus en selfs St. John vir wie
hy byna daagliks sien, besig om gedigte in Afrikaans te skryf. Leipoldt het dikwels
niks van 'n stuk werk laat hoor voordat dit byna klaar was nie.
Die grootste gedeelte van Leipoldt se joernalistieke werk uit hierdie jare is efemeer
van aard, tydgebonde aan 'n bepaalde gebeurtenis of situasie soos goeie joernalistiek
behoort te wees. Naas ‘Omar in an African vineyard’,90 wat hy reeds kort na sy
aankoms in Londen in Macmillan's Magazine publiseer, skryf hy in sy studiejare by
Guy's vier stukke van groter omvang wat van blywender waarde is. Afgesien van
die fyn insigte wat hy telkens openbaar, werp hierdie stukke by tye lig op die
opvattinge van die wordende Afrikaanse digter en is hulle andermaal 'n illustrasie
van Leipoldt se meesterlike beheersing van die Engelse taal.
Die eerste van hierdie stukke is ‘Multatuli and the Max Havelaar’, wat in die
Westminster Review van Oktober 1903 gepubliseer word. Die Max Havelaar, die
hoogtepunt van die negentiende-eeuse Nederlandse literatuur en steeds 'n roman wat
internasionaal kan meepraat, het reeds in 1866 in Engelse vertaling verskyn en is
later deur niemand minder nie as D.H. Lawrence aangeprys as een van die allerbeste
romans wat hy in 'n dekade gelees het. Daarna het dit uit die openbare oog in Engeland
verdwyn. Leipoldt se artikel is dus 'n poging om opnuut die aandag op hierdie
belangrike roman te vestig.
Om dit vir Engelse lesers, wat meestal nie Nederlands ken nie en nie met die
ontwikkelingsgang van die Nederlandse literatuur vertroud is nie, meer toeganklik
te maak, begin hy sy artikel deur kortliks die negentiende-eeuse situasie in Nederlands
vóór die verskyning van die Max Havelaar, maar dan feitlik met Engelse oë, te skets.
Vóór Multatuli is die Nederlandse prosa oorheers deur Beets, wat sy ‘artificial
imitations of Byronic models’ laat vaar het om met sy Camera obscura in die ‘Dickens
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of the Netherlands’ te ontwikkel, terwyl Van Lennep met sy navolging van Scott aan
Nederland ‘its own Waverley novels’ kon gee. 'n Mens kan by hierdie verbandleggings
nog die wenkbroue lig, maar Leipoldt is in die kol met sy kensketsing van die
windstilte wat teen ongeveer 1850 in die Nederlandse literatuur gekom het. ‘There
was’, skryf hy, ‘a want of originality amongst the younger lights, who shone with
the reflected radiance of their predecessors, not with there own vitality. The tendency
was towards triviality...; books were being written from the study, not from the street;
for the tribune, not the reader.’
In hierdie windstilte verskyn dan Multatuli, Eduard Douwes Dekker, se Max
Havelaar in 1859. ‘It brought’, skryf Leipoldt, ‘a new author, a new style, a new
manner of writing, a new matter, almost a new art, before the public, and as a Senator
(sic) in the Second Chamber expressed it, “a thrill passed through the land” when it
appeared.’ Dit het die kanon van wat tot op daardie stadium as literatuur beskou is,
deurbreek; ‘and yet the book was not only readible, but entrancingly interesting. It
had no conventionality. It belonged to no particular set, for it was neither the work
of a romanticist, nor that of a follower of Van Lennep or Bosboom Toussaint. It was
a hybrid product, an audacious, impudently bold venture which compelled attention
and provoked criticism by its aggressiveness and by the singular originality of its
character and style.’ Lank voor enige Nederlandse kritikus het Leipoldt met hierdie
enkele opmerkinge Multatuli se groot roman, wat hy reeds in sy kinderjare op
Clanwilliam leer ken het, raak gekarakteriseer en tot die kern van die hibridiese
struktuur deurgedring.
Na 'n vlugtige oorsig oor Multatuli se lewensloop as agtergrond tot die ontstaan
van sy boek kenskets Leipoldt die Max Havelaar - in 'n fyn onderskeid wat hy tref
- as ‘a novel with a purpose, not a tendence-roman, but one with a purpose open and
revealed.... The Max Havelaar was admittedly penned to inflame public opinion,
and to spread abroad, not only in Holland but in Europe generally, the pitiful tale of
the wrongs suffered and endured by “the mildest mannered nation in the world”.’
Om hierdie aspek van Multatuli se roman aan Engelse lesers oor te dra, lê hy weer
verbande met bekende werke in die Engelse taal: ‘Mix Uncle Tom's cabin, Carlyle's
French revolution, and Oliver Twist, and imagine the amalgamation of the three
transcribed by an author with special and distinct talents which neither Dickens nor
Mrs. Stowe possessed, and the resulting work might have some resemblance to the
Max Havelaar.’ Ná 'n bespreking van sekere onderdele,
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soos die bekende verhaal van Saïdjah en Adinda, wat hy later in Afrikaans sou
verwerk, wys Leipoldt daarop dat Multatuli se politieke protes in groot mate nie
suksesvol was nie. Gedagtig aan die wyse waarop hy later as stroomop ketter dikwels
sy publiek die harnas ingejaag het en die karige inslag wat sy politieke idees tydens
sy lewe kon vind, kan 'n mens die vraag stel of Leipoldt nie homself profeties in
Multatuli as alleenstaande hervormer gesien het nie, as 'n sendeling wie se boodskap
verwerp is: ‘That he was a failure, a failure in so far that his talents entitled him to
a far higher position than he ever reached, was as much his own fault as it was his
misfortune. The rôle of the reformer, especially that of the militant, vindictively
irritable pioneer of reform, is never a happy one, and Dekker was constitutionally
unfit for his self-appointed task. He could not argue patiently, he would not write
impersonally, he could not be conventional, he could not leave sarcasm and satire
alone, and the blood of a satirical martyr has never fertilised a creed.’ Baie van hierdie
eienskappe van Multatuli is in die latere Leipoldt terug te vind. En dat hy 'n groot
bewondering vir die lydende Multatuli in sy stryd as alleenstaande enkeling gehad
het, blyk uit die sonnet, een van sy allerbeste, wat hy in 1923 in sy bundel Uit drie
wêrelddele oor dié indiwidualistiese skrywer opneem:
Kind van die noorderwêreld, waar die kou
Van winter weerga vinde in 'n volk
Wat kalm bly as jy kokend is en flou
En nie jou taal verstaan nie sonder tolk!
Die warmer Ooste, waar die son ontstaan,
Het jou tot man gemaak, en van jou hart
Die ys-gekorste kettings afgeslaan,
en jou geleer daar lê ook vreug in smart,
En in ellende grootsheid. Ek, as een
Met wie die Ooste ook gepraat het, gee
Hier, waar Adindas spook by maanlig ween
Oor Saïdjahs graf in eensaam-stille wee,
My huldegroet aan jou as blyk daarvan,
Apostel, hoëpriester, lyder, Man!91

In die Monthly Review van Julie 1904 verskyn ‘The rebel’, 'n stuk wat, soos die
Nederlandse ‘De rebel’ van 1900, 'n verwantskap met ‘Oom Gert vertel’ toon, al
verskil dit radikaal van die Nederlandse teks.92 Anders as ‘De
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rebel’ is die rebel in die Engelse teks die volgehoue verteller wat uit 'n
agterna-perspektief, kort voor sy teregstelling, praat oor hoe hy hom by die
Boerekommando van Gideon Scheepers aangesluit en watter tweespalt dit in sy
gemoed as vroeër getroue Britse onderdaan veroorsaak het. Teenoor ‘De rebel’ het
ons dus hier te make met 'n drama-in-die-kleine wat deur die gespanne dialoog verder
gelaai word - die eerste keer dat 'n mens in Leipoldt se bewaar geblewe geskrifte 'n
sterk toneeltalent gewaar. Wat 'n mens hier tref, is dat Leipoldt teenoor die sprekende
rebel die figuur van Martins stel, die ‘English-minded Dutchman’ wat getrou bly aan
die koloniale regering en aan koningin Victoria, ‘the Old Grandmother’. Die keuse
waarvoor die hoofpersoon te staan kom, sê een van die lede van die kommando aan
hom, is tussen ‘a road of safety and ease and one of peril and danger, not easy to
tread’, tussen ‘liberty on the one side...and on the other treason to thy country and
to the memory of thy forefathers. Which road wilt thou choose?’ En die weg wat hy
uiteindelik kies, is dié wat na sy dood lei, maar terselfdertyd dié waarop hy as 'n
suiwer mens sal sterf.
Met die agterna-perspektief en die volgehoue monoloog is ‘The rebel’ verwant
aan ‘Oom Gert vertel’, al is die spreker in die dramatiese monoloog nie self 'n rebel
nie maar net 'n ouer persoon wat oor die dood van twee jongmense praat. Betreklik
vroeg in ‘The rebel’ sê die sprekende hoofpersoon:
I knew they [die kommando - JCK] would not go past without touching
at the farm, where they could get coffee, perhaps a man, perhaps a horse.
There is no sin in giving a man's kith and kin coffee when they need it,
and if there was a horse on the farm, was it my fault?
Hierdie passasie herinner aan 'n voorval waaroor oom Gert uitwei. Wanneer Bennie
en Johnnie op 'n aand oom Gert kom sê dat hulle hul by Smuts se kommando wil
aansluit en dat hulle met oom Gert se perde, wat die Engelse toe nog nie by hom
afgeneem het nie, wil vertrek, probeer hy en sy vrou, Nonnie, hulle aanvanklik
daarvan afkry. Dit is egter vergeefs:
Nonnie het toe my knapsak volgeprop
Met biltong en beskuit; en ek het self
Die saalsakkies met hardgekookte eiers
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En ander padkos volgelaai - want hy
Was tog my peetseun, en dan Johnnie ook
Neef Saarl se seun - en Saarl en ek was maats!
So kan geen mens my dit tog kwalik neem,
Al was ek ook 'n Britse onderdaan:
Kan ek my eie vlees en been sien ly
As ek nog kos het?...
Dié môre was die heel gespuis om my!
Die kol'nel, soos 'n brommer, gons en gons
En vloek en maak lawaai - maar ek staan pal.
Ek kon mos nie gehelp het dat die perde
Nog in die tuin gestaan het, en ek sê
Dat dit sy skuld was, en nie myne nie;
Maar van die biltong en beskuit en eiers
Het ek hom toe maar liewers niks gesê nie.93

Wanneer die rebel praat van Sarel Michau, 'n jong man wat op Ceres gebly het ‘till
he could not endure it any longer and then...went into the veld with his uncle's old
horse and the biltong that his aunt had made’, herinner dit ook aan Bennie en Johnnie
se vertrek, meer spesifiek aan die woorde:
‘Ons kan dit nie hier uithou nie, oom Gert:
'n Mens moet tog iets vir sy nasie doen.’94

Wanneer die verteller in ‘The rebel’ praat van sy vrou, Hanni, wat dood is, merk
Snyders op: ‘These are times when the dead and the unborn are the best off’, herinner
dit vaagweg aan Saarl, Johnnie se vader, se dood:
Ou Saarl was altyd maats met my gewees;
Maar hy het in dieselfde maand gesterwe
Van kanker in die maag - die Heer se hand!
So het hy nie dié dag oorleef nie.95

Vorme soos ‘Boetie’, wat Martins gebruik, ‘Oompie’, wat die rebel self aanwend,
en ‘nephew’, wat Scheepers gebruik wanneer hy met die rebel praat, kom almal in
‘Oom Gert vertel’ en elders by Leipoldt voor. En 'n spesifieke natuurbeeld wat die
verteller aanwend, kom later feitlik woordeliks in een van die gedigte in Oom Gert
vertel en ander gedigte voor. Die rebel sê:
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The moon went in and out amongst the clouds like a partridge that struts
in high grass, and when it shone on the ground I saw how muddy and wet
the path was.
Die eerste gedeelte van hierdie aanhaling vind neerslag in die gedig ‘Woltemade
se spook’:
Die maan wat deur die wolke trek
Soos 'n fisant deur ruigtegras -96

Leipoldt stuur 'n eksemplaar van ‘The rebel’ aan Bolus. In 'n brief van hom wat nie
bewaar gebly het nie maar waarop Leipoldt op 13 Julie 1904 reageer, spreek Bolus
kritiek uit op die stuk, waarskynlik op die plek-plek bedenklike wyse waarop die
doen en late van die Engelse tydens krygswet voorgestel word. Die rebel draai
byvoorbeeld nie doekies om oor die Kakies se optrede nie:
The atrocities under martial law - they had made an old man walk up a
hill till he was almost dead, they had shot a native in cold blood because
he would not do as they ordered him, they had stolen sheep and cattle and
insulted us and burned houses. Snyders told us at the meeting that they
had done worse things. He spoke about Van der Merwe's wife - man, it
made one's blood boil!
In sy reaksie op Bolus se brief bedank Leipoldt sy vriend vir sy eerlike kritiek.
‘Let me...firstly say,’ skryf hy, ‘that no criticism, especially such earnest, honest and
sympathetic criticism as that which you have given me, will ever be received by me
in any but a pupil's spirit - the spirit of learning and trying to teach oneself.’97
‘The rebel’, skryf Leipoldt, is in 'n sekere sin verbeelding. ‘I have tried to be true,’
gaan hy voort, ‘to be impartial and uncoloured but you can easily see that my whole
figure of the rebel is a sort of philosopher of the backveld which is really a
combination of more than one type.’98 Uit so 'n opmerking word dit duidelik dat
Leipoldt geen natuurtalent was soos van die eerste kommentators op sy werk beweer
het nie, maar 'n skrywer wat met 'n hele stuk belesenheid as agtergrond presies geweet
het wat hy doen. As die begrip ‘bedrieglike eenvoud’ ooit op 'n skrywer van toepassing
was, is dit hier die geval. Hy skryf verder: ‘The main stratum which un-
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derlies the article is what was told me by a real rebel in Dordrecht prison ...When I
examine my own feelings I cannot say that indignation would ever move me to
rebellion any more than anger or disgust, and I do not think indignation was a factor
in the fate of our S. African rebels. The real motive was family ties, perhaps also a
certain undefined sense of wrong done to the Boer states, and therefore of moral
injustice. On that point my feelings are still the same as they were when the war
started, but let me state again distinctly what I think I have already stated in
conversations that I think the idea of a Dutch independent S.A. chimerical and
impossible, and an ideal for which I for one certainly will never strive. I hope in [sic!
for?] a pure S. African confederation with such wide independence as Canada
possesses, but I hold that even for the realisation of such an ideal war is unjustifiable
and unjust.... If I thought that anything I wrote would encourage another war, another
such calamity as that out of which we have barely emerged, I would not write.’99 Dit
is nie onwaarskynlik nie dat Bolus se kritiek op ‘The rebel’ en Leipoldt se vrees dat
sommige van sy verse - soos ‘Oom Gert vertel’, ‘In die konsentrasiekamp’ en ‘'n
Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’, wat almal reeds in hierdie stadium in sy laai gelê het
- ou gevoelens opnuut kon laat opvlam, hom laat besluit het om vir eers van publikasie
van sy Afrikaanse gedigte af te sien.
‘As an historical fact,’ vervolg Leipoldt in sy skets van die historiese agtergrond
van ‘The rebel’, ‘several rebels were hanged who were neither ringleaders nor
murderers. The case of Coetzee [Johannes Petrus Coetzee, die rebel wat op 15 Julie
1901 deur die Britte tereggestel is - JCK], a young man of 18 executed at Cradock
was, I believe, the first. Altogether about 20 men were executed but I am not sure,
nor does it much matter, when or where. My rebel who told me his tale died of a
gunshot wound, as a matter of fact. What I tried to show was that wild statements,
no matter of what kind, were readily believed, and that the innate principle of loyalty,
as you or any English born S. African understand it, was almost nonexistent amongst
the average rebels.’100
In hierdie stadium oorweeg Leipoldt dit, so skryf hy aan Bolus, ook om oor 'n
ander tipe karakter 'n studie te skryf: ‘a character that in a way impressed and
impresses me very much. I hinted at him when I tried to sketch Martins - the
“English-minded Dutchman”. The position of the Dutch loyalist during war was one,
which from a literary point of view, yields much food for reflection and possibly for
“strong” studies.’101 In die
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vorm van 'n skets het Leipoldt hierdie ‘loyal Dutchman’ nooit die lig laat sien nie.
Hy vind gestalte in Oom Gert, die ‘Britse onderdaan’ wat vir Bennie en Johnnie
halfslagtig probeer wegkeer van die oorlog, wat aan die einde van sy monoloog vertel
hoe die grapmaker Piet Spanspek en Skeeloog-Louw, mense wat op grond van hulle
hele ingesteldheid en fisieke gebreke ongeskik vir oorlogvoering is, by die Boeremagte
gaan aansluit, maar wat self niks doen in belang van die eerbare saak van die
republieke nie. Die ‘loyal Dutchman’ wat oom Gert wesentlik was, is 'n bevestiging
dat G. Dekker en baie ander kommentators daarna totaal verkeerd was in die siening
van oom Gert as die ‘rasegte boer’. Eers in die sestigerjare sou D.J. Opperman,
Merwe Scholtz en E. Lindenberg kom met suiwerder lesings, wat die tradisionele
siening van oom Gert sou omvergooi.
'n Artikel waarin Leipoldt sterk reageer op 'n digterskap waaroor hy bedenkinge
het en waarin hy implisiet sy eie opvattinge oor die poësie formuleer, is dié oor die
Australiese digter Adam Lindsay Gordon in die Westminster Review van Februarie
1906. Aan die begin van sy artikel haal hy twee strofes uit Gordon se Hippodromania
aan om sy ingesteldheid as digter te illustreer, 'n instelling wat naas alle verskille 'n
verwantskap toon met Leipoldt se troebadoer wat op sy ou ramkietjie met ‘nog net
een snaar’102 deurmekaar in die maanlig speel, 'n digter wat vir homself ‘uit puur
verstrooiing’103 sing en hom verder nie aan sy publiek steur nie:
My rhymes, are they stale? If my metre
Is varied, one chime rings through all;
One chime; though I sing more or sing less
I have but one string to my lute,
And it might have been better if, singless
And songless, the same had been mute.
Yet not as a seer of visions,
Nor yet as a dreamer of dreams,
I send you these partial decisions
On hackney'd, impoverish'd themes;
But with song out of tune, sung to pass time,
Flung heedless to friends or to foes,
Where the false notes that ring for the last time
May blend with some real ones - who knows?
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Wat Leipoldt in verse soos dié opval, is dat dit die leser bekoor, dat dit met 'n swaai
van die metrum en 'n ritmiese kadans 'n beroep op die hart doen en dat die kritiese
fakulteit deur die skoonheid van klank aan die slaap gesus word. Wanneer 'n mens
egter tot ondersoek gewek word, kom jy agter ‘that the lute has indeed only one
string and scarcely one fret, and that consequently the poet has only one dominant
chime and barely two semitones’. Ondanks die verwantskap tussen die ‘lute’ en die
‘ramkietjie’ staan Leipoldt dus sterk krities teen so 'n beperkte digterskap wat die
leser bloot musikaal wil meevoer. Sy boeiende reaksie is die voorloper van D.J.
Opperman se kritiese reaksie op C.M. van den Heever, 'n digterskap waarvan
Opperman kragtens sy hele kreatiewe ingesteldheid wars was en waarteen hy hom
met die impak van sy hele wese as kunstenaar kon verset.104
In die besonder reageer Leipoldt op die feit dat Gordon as ‘colonial poet’ nie sy
eie land, Australië, poëties genoegsaam verken en in sy verse gestalte laat aanneem
nie. ‘There still wants a colonial’, skryf hy, ‘who shall interpret himself to us in a
thoroughly novel, un-English fashion, who shall give us the prairie, the
palm-tree-covered foreshore and the pearl-shelled beach, the wild, yellow veld, or
the smoking, obsidianbanked cascades as they exist for him and his fellows, instead
of writing and singing about matters he has learned from books, or of dead men and
women who died centuries before his land was known.’ In plaas daarvan om sy
aangenome land in sy werk te laat neerslag vind, het Gordon hom melancholies
oorgegee aan ‘an artificial sadness which in course of time became...a second nature
to him’. Wanneer hy hierdie morbiede pessimisme verruil en die wêreld rondom
hom sonder 'n wysgerige bril bekyk, word hy ‘the apostle of the practical: a forerunner
of that school of sternly commonplace sages whose chief modern exponent is Mr.
Kipling: the singer of things as they are, who delights in human struggle for human
ends, and in physical prowess, in the strength of muscle and the hard work of daily
labour. Such men view the world as a workshop, not as a couch on which to dream
idle fancies.’
Ongelukkig, gaan Leipoldt voort, het ons min van hierdie Gordon. Die ander
Gordon, 'n bloedlose, siellose eggo van Swinburne en Browning, oorheers in sy werk.
‘With the exception of the Bush Ballads and Galloping Rhymes’, sê Leipoldt in 'n
besonder skerp uitspraak, ‘there is little in all that the Australian has written which
could not as well have been penned by an Oxford undergraduate working on a prize
theme.’ Anders as die Suid-Afrikaanse digter Thomas Pringle het hy nêrens die
natuurwonders
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van sy aangenome land in sy poësie verewig nie. Pringle ‘sang of the bushman, of
the karroo, of the wild grandeur of the veld, it is true, in somewhat halting accents,
but in a spirit of sincere poetic appreciation’, terwyl 'n mens by Gordon vergeefs
soek na ‘any distinctive description of Australian scenery, or colonial life’. Daarby
kom die beswaar dat sy filosofie sy poësie oorstem en dat sy werk iets van 'n
prekerigheid toon, selfs waar dit nie opsigtelik didakties is nie. Wat Leipoldt in die
besonder erger aan Gordon se werk, is die nabootsing van bestaande modelle.
‘Plagiarism, of idea and form at least,’ sê hy in 'n gedeelte van sy studie waarin hy
besonder raak en adekwaat formuleer, ‘is a sin of which all poets have been guilty,
and the crime is venial if the thing stolen becomes the nucleus round which the
criminal crystallises the splendid efforts of his genius. In Gordon's case the plagiarism
is at times open and clear, not only in form but in substance as well, but there are,
unfortunately, very few occasions on which he shows as clearly that he was a worthy
thief who could use the property to a better end than its former owner.’ Gordon was
met ander woorde nie in staat om, soos Vondel voorskryf, behendig te steel nie.105
Die gevolg - en 'n mens dink hier aan hoe Leipoldt later self in die plek van Gordon
se ‘lute’ sy eie ramkietjie sou stel - is ‘that others have plagiarised him since, perhaps
with better results than in his own case’.
Onderliggend aan sy hele beskouing oor Gordon, wat as ‘colonial poet’ nie die
moeite gedoen het om sy eie nuwe wêreld in verse vas te vang nie, lê Leipoldt se
heeltemal andersoortige ingesteldheid as kreatiewe persoonlikheid. Reeds in hierdie
jare was die bundel Oom Gert vertel en ander gedigte besig om vorm aan te neem,
'n bundel waarin hy naas die leed van die Anglo-Boereoorlog die Suid-Afrikaanse
veld poëties sou vergestalt in verse wat dié van Pringle sou oortref. Dit maak Leipoldt
se studie oor Gordon 'n sleutelopstel waaruit 'n mens implisiet sy eie kunsopvattinge
kan aflei. Met sy hele wese as kunstenaar reageer hy op 'n digterskap waarmee hy
nie vrede het nie. Daarby is dit 'n uitstekende stuk kritiek, voortreflik geformuleer.
'n Mens is geneig om - in navolging van Markus Viljoen se uitspraak oor Leipoldt
se joernalistieke werk - die stelling te maak dat indien Leipoldt hom net op die literêre
kritiek toegespits het, groot roem op dié gebied vir hom beskore was.
In die Westminster Review van April 1907 verskyn Leipoldt se opstel oor ‘John
Keats, medical student’, sy laaste omvangryke studie uit hierdie jare. Reeds op 26
September 1903 skryf hy aan Bolus dat Keats ook 'n mediese student by Guy's was,
‘a student who, as his professors complained,
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spent most of his time in dawdling about the Boro”’.106 Wanneer hy in 1905 van die
Europese vasteland terugkeer, woon Leipoldt weer op Trinity Square met die
standbeeld van koning Alfred oorkant die huis waarin Keats tydens sy studiejare
gebly het. Vir die belaglike bedrag van nege pennies koop hy Forman se vierdelige
uitgawe van The letters of John Keats. Op 23 September 1905107 laat weet hy Bolus:
‘I shall write an article on Keats's life at Guy's for our gazette - which pays me at the
remunerative scale of 10/- an article but it is congenial work for all that. How
interesting the letters are! A short space of barely six years, and yet it was long enough
for him to allow his pen to “glean his teeming brain” and let the books “hold like
rich garners the full ripened grain” of his genius.’
Waarskynlik was die artikel te lank vir die Guy's Hospital Gazette, want dit verskyn
omtrent negentien maande later in die Westminster Review. In dié artikel gaan dit
vir Leipoldt nie in die eerste plek oor Keats as digter nie, maar oor die mediese
student: sy loopbaan by Guy's, die dosente by wie hy in die klas was, die vriende
wat hy gehad en die verskillende plekke waar hy gewoon het. Eers aan die einde van
die artikel staan hy stil by dié gedeeltes in die briewe en verse waarin die mediese
wêreld op die een of ander wyse neerslag vind. Dat Leipoldt hom in 'n sekere sin
met Keats identifiseer en dat sy beskrywing van die Engelse digter se nonkonformisme
en voorliefde om ongewone standpunte in gesprekke te stel, ook op homself van
toepassing was, lei 'n mens uit meer as een passasie in die opstel af. Wanneer die
vriende in die aand byeengekom het, skryf Leipoldt, ‘they discussed literary and
other matters, and Keats soon won a reputation as critic, and as an outspoken,
unconventional debater. He delighted, perhaps in a spirit of opposition, to adopt
views and opinions diametrically opposed to those of the majority present - opinions
which he was generally ready and able to vindicate with a wealth of argument and
an amount of eloquence that impressed, if they did not convince, his guests.’ By die
lees van hierdie woorde voel 'n mens amper asof Val St. John dit oor Leipoldt geskryf
het! En ook in sy uitspraak oor wat die mediese studie vir Keats as mens beteken
het, is 'n mens geneig om dieselfde verryking in die geval van Leipoldt te vermoed.
‘His experience at Guy's’, sê Leipoldt van Keats, ‘strengthened his human sympathy,
enlarged his conception of suffering, and broadened his purview, but it was after all
a mere accessory, not an essential factor, in his mental development.’ Ook in die
geval van Leipoldt is hierdie laaste gedagte waar. Sy ervaring van menslike lyding
by Guy's het sy basiese altruïsme verdiep,
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'n altruïsme wat deur die oorgeërfde sendelinggees reeds in hom aanwesig was.
Anders as in die artikel oor Gordon spits Leipoldt hom dus in sy studie oor Keats
toe op 'n bepaalde fase van die digter se lewe. ‘The study of the life and associations
of a great writer’, skryf hy aan die begin van sy Keatsartikel in 'n passasie wat 'n
merkwaardige insig in die kuns van die biografie openbaar, ‘must always possess an
interest which adds to and enhances the pleasure to be derived from his works. More
especially is this study intrinsically valuable where the case concerns a great poet.
Environment in relation to its influence on the mind is not only interesting from a
purely psychological point of view: it is equally instructive to the literary student
who wishes to know the forces which moulded the thought, the impressions which
stamped themselves indelibly on the memory of the master, and the associations
which modified or broadened his views or cramped and stultified his methods of
expression. These items of personal detail often afford valuable clues to the
individuality of the man. They make the biography of the poet doubly absorbing to
the student, because, in many instances, they furnish the key to problems which are
otherwise vague, puzzling, or altogether incomprehensible.’
Dat Leipoldt in 'n vroeë stadium van sy ontwikkeling as skrywer die funksie van
die byhaal van biografiese besonderhede by die bestudering van 'n skrywer só helder
kon insien, getuig naas sy belesenheid van hoe suiwer hy oor dié sake kon dink. Dit
is jammer dat iemand met sulke insigte die literêre kritiek later net sporadies sou
beoefen.
Maar Leipoldt was in sy studiejare by Guy's nie net aktief as joernalis en skrywer
van omvangryke artikels oor die literatuur nie. Met sy ervaring by De Kolonist en
The South African News was hy uitnemend geskik om die redaksionele
verantwoordelikheid van 'n tydskrif te behartig. Op 23 Maart 1906 word hy deur die
bestuur van Guy's Hospital Gazette meegedeel dat hy teen 'n honorarium van £50
per jaar tot redakteur benoem is. Die blad verskyn twee keer per maand, sodat Leipoldt
se inkomste met meer as £4 per maand groei. Die onondertekende bydraes,
waarskynlik van die redakteur self, handel oor daaglikse gebeure by Guy's.
Die redaksionele pos by Guy's Hospital Gazette het die kollig sterk op Leipoldt
as mediese joernalis laat val. Dit spreek vanself dat die redakteurs van verwante
blaaie in sy dienste sou belang stel. Onverwags ontvang hy dan ook in Januarie 1907
'n brief van sir Henry Burdett waarin hy om 'n onderhoud gevra word. ‘I confess’,
skryf Leipoldt op 1 Februarie aan Bo-
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lus, ‘I did not know who he was, except by hearsay, and I did not pay very much
attention. However I called and found him a very nice old gentleman indeed - a man
with character and, so far as it appears to me, a man also of sterling honesty. He
informed me, much to my surprise, that he had been following my few months”
career as editor of the Guy's Hospital Gazette with great interest and that he wished
to make a proposal to me. Briefly put his proposal amounted to this. He is the principal
proprietor of The Hospital, the best circulating medical paper here - the circulation
of The Lancet is, as you doubtless know, quite small, only about 2 500 - and of
Burdett's Charities. Recently he has joined with Hammond (Burdett's Hospitals and
Charities, a yearbook of philanthropy) and Rothschild to enlarge the paper and to
introduce certain improvements, and he had advertised for a sub-editor. In reply to
his advertisement he had received 200 applications, several of them, also to my
surprise, emanating from leading men in the profession (among others from one
physician under whom I have for some time been serving). He had heard of me from
someone and had “looked up my career” - whatever that might mean - and he offered
me the sub-editorship with carte blanche as to how the paper should be run, so long
as it was made a power in the profession. The proposal considerably astonished me.
He was a perfect stranger and although I liked him I did not know how much of that
liking was due to my intuitive respect for a strong man and how much to the natural
disinclination one has to think ill of a man who says nice things about one in a nice
way.’108
In reaksie op hierdie uitnodiging sê Leipoldt aan Burdett sy eerste prioriteit is die
voltooiing van sy studie. Daarom kan hy nie werk onderneem wat op sy hospitaalen eksamenverpligtinge inbreuk maak nie. Hy sal bereid wees om 'n paar aande in
die week vir The Hospital opsy te sit, indien dit kan gebeur sonder om sy werk te
skaad.
Daarmee is hulle uitmekaar, met die belofte van Leipoldt dat hy oor die saak sou
nadink. Intussen het Burdett in 'n brief aan Leipoldt weer gevra dat hy tot die redaksie
van The Hospital toetree. Verder vra hy of Leipoldt van plan is om na Suid-Afrika
terug te keer en of hy bereid sal wees om hom permanent in Brittanje aan mediese
joernalistiek te wy. Hierop het Leipoldt geantwoord ‘that no matter what inducements
were here, I would go back’.109 Ten spyte hiervan was Burdett steeds bereid om
Leipoldt se dienste te verkry. Uiteindelik het hulle ooreengekom dat hy
Woensdagmiddae vir Burdett op kantoor sal werk, met die moontlikheid om dit
Saterdagmiddae voort te sit. Sy taak sal wees om as subredakteur
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kopie te versorg. Daarvoor sal hy £100 per jaar ontvang. Vir alles wat hy self skryf,
sal hy teen die gewone tarief apart betaal word.
Op Leipoldt se mededeling antwoord Bolus in 'n brief van 12 Maart. ‘I have taken
some time’, skryf hy, ‘to think over it - for your news of the very handsome offer
that had been made you startled me at first a little. But on reflection I thought I could
see from your letter that you had already made up your mind and that your decision
was pretty well what I could have wished. - In brief I think (1) if your end in life
were the acquisition of fame, - if money or position, you would have accepted the
offer. But that (2) if your ideal was to serve the country of your birth, and to gain
those mental and moral opportunities for doing good to your fellow men by the
stimulus of a more immediate and personal ministration to their needs in sorrow and
suffering, and if you were moved by the consideration of the probable greater chance
of a loftier growth in mental and moral stature by returning to practise the profession
you have chosen in this country, then I think you would choose the course which it
seems to me you had decided to take, by only very partially joining in the proposals
put before you.’ Bolus gaan voort: ‘I do not say these two courses lie necessarily as
divergent in their results as I have implied. Possibly a man might follow the first,
and yet gain the advantages of the second. But I think it improbable, as the world is
at present constituted. If you were possessed of unlimited means, could control a
medical journal alone and in entire disregard for pecuniary results, there might be a
fine field for noble and benevolent work. But association with others joined to the
constraint of pecuniary considerations would inevitably, sooner or later, lead either
to failure or to the lowering of your own highest ideals. I admit that to a greater or
lesser extent that is the battle for all men - to reconcile these apparent antagonistic
influences - to preserve his ideals and to gain a living. If a man's ideals are low, the
battle is less fierce. But just in proportion to the conflict is the gain to the character.
Your ideals are not low, you will not readily let them become low - and you will do
wisely when a choice seems to lie before you to adopt that course which seems to
offer the readiest play for their development and fulfilment. Battles there will be in
any case, of that there can be little fear. Of course the decision must rest with yourself
- no one can advise you, because so much depends upon your own idiosyncrasy. You
told Sir Henry Burdett you would help him to a certain extent, which was not to
interfere with your medical course, for a year, “and if after the first year” you say “I
wish to accept his proposal, it will be open for me to do so”. I shall
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neither be greatly surprised, nor think any the less of you, if you do so. I do not say
that I shall not be sorry, but that, of course, should be of no weight with you if it
could be merely pure selfishness of me to urge it. My life is nearly done, yours is
just beginning. If I see you fairly started my object in helping you will be attained,
whether you are in London or in Thibet, or at the Cape. The pleasure of your
companionship would at best be for so short a time, that even on that low ground it
would be absolutely improper to put it against your own judgment.’
In sy antwoord op Bolus se brief, waaruit die groot toegeneentheid teenoor sy jong
vriend treffend blyk, sê Leipoldt op 11 April dat dit steeds sy vaste voorneme is om
na Suid-Afrika terug te keer. Ten spyte van 'n sekere ontwikkelende kosmopolitisme
wat hy by hom bespeur, ‘I am still South African sufficiently to wish I were back at
the Cape, or to yearn for a trudge over the veld. I hope, sincerely, to return there....
I am not going to get fixed here.’110 Hoewel sy werk vir The Hospital in hierdie
stadium in die lig van sy komende eksamen hoofsaaklik tot redigering beperk is, het
hy met sir Henry gereël dat hy die rubriek ‘The Book World of Medicine and Science’
sal behartig en verder net ‘occasional articles’ sal skryf. In die Maart 1907-uitgawe
verskyn sy eerste bydrae vir die rubriek: 'n bespreking van Pierre Bodin se boek The
nursling, 'n resensie wat andermaal sy belangstelling in die jong kind verraai. Hy
gaan in hierdie stadium elke Woensdagmiddag van twee tot vier na die kantoor. Die
tydskrif, skryf hy aan Bolus, is bedoel vir die algemene praktisyn en kompeteer dus
nie met The Lancet of die British Medical Journal nie. Die bedoeling is om artikels
kort en informatief te hou. Met Burdett kom hy goed oor die weg. ‘Sir Henry’, gaan
hy voort, ‘I like very much - the only objection I have so far is that he has no idea
of time. He sits and chats away, smoking cigar after cigar and telling me of his
experiences. To give you an instance, he asked me up to his house for lunch at 12
one day “to talk over things”. I went. As you know I rarely take breakfast and I am
vigorously hungry by the luncheon hour. He talked and discussed things and smoked
while I blessed cigars for stilling the pangs of hunger. This went on till half past four
when he said “Bless my soul, you must be hungry” and ordered lunch.’111
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IV
In Mei 1907 lê Leipoldt die eindeksamen af vir die gekombineerde kursus in chirurgie
en medisyne: die Licenciate of the Royal College of Physicians (LRCP) en die
Membership of the Royal College of Surgeons (MRCS). In 'n uitvoerige en besonder
onderhoudende brief skryf Leipoldt oor sy ervarings tydens die eksamenaflegging.
Aangesien dié brief, gedateer 16 Julie 1907, om onbegryplike redes nie in Dear Dr
Bolus opgeneem is nie, word dit hier in sy geheel weergegee:112
You will doubtless be pleased to hear that I have finished, successfully,
my final examination for the LRCP.MRCS. I am thus ‘qualified’, though
not yet on the Register. I found that the authorities were willing to allow
me to try my luck, although I am still four months short of the required
five years which the curriculum demands, but as I felt quite confident that
I knew my work, I decided to adventure my twenty guineas entrance fee
and face the examiners. I am glad to say I have a very pleasant, even an
enjoyable time. No examination I have ever been ‘in’ for was as cheerfully
exhilarating. I think it easy - perhaps because it is behind me - but I am
certain that in no other examination have I been more courteously, more
kindly or more goodnaturedly treated. There were three papers, two in
medicine and pathology and one in surgery, and I found, as I had expected,
that the difficulty was not how to answer the questions but how to condense
what one had learned so as to make it possible to put the condensation on
paper within half an hour - there were six questions and the time limit was
three hours. After that came ‘Clinicals’ which I enjoyed hugely. In surgery
they gave me five altogether and I was fortunate enough to ‘spot’ them
all. In fact with commonsense and some hospital training that was easy
enough and I got through the ordeal all right. In the evening there were
two vivas on surgical instruments operations and specimens. I had a
delightful old gentleman to examine me in instruments. He wanted to know
all about trusses, and told me about what he did for his patients - hardly
gave me a chance to show him what I knew for when I started to explain
he said ‘There, that'll do, my boy. I see you know all about it!’ His method
of finding out what I did know was somewhat after this fashion ‘now how
would you stop the bleeding (we were talking of a perineal operation) if
it is bad? Why,
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of course you know. You'd put on pressure - that's it - crutch pressure. I
always find that the best way of dealing with haemorrhage. Why, I
remember once I had -’ and then he would treat me to a dissertation - a
most edifying one too - on a case which he happened to have had some
years ago.
Then came the other vivas, all equally nice, for all the specimens were
interesting - I quite forgot I was being examined for my interest was
thoroughly awakened and I displayed a thoroughly professional interest
which, I believe, won the examiner's approval. Then followed a little scene
in the hall of the Royal College. The court of examiners sat at the table
and we, the passed ones - a sadly reduced band, for many had fallen on
the way - answered to our names and the senior FRCS made us a fatherly
speech, telling us to uphold the honour of the profession of chirurgia, to
respect the byelaws and regulations of the college and to do ‘naught
dishonourable, ungodly or vicious!’ Then they all bobbed to us and we
signed the book. The next day came the medical vivas. The clinicals were
very nice. I had Dr. Smith of the London Hospital to examine me, and he
gave me a small boy with a very large liver which I thought was ‘congenital
syphilis’. My examiner was very much pleased and said it was an excellent
diagnosis with which he thoroughly agreed. Then he started to chat on
livers in general, and got interested when I told him I had seen several
similar cases at Shadwell Children's Hospital. After that they gave me a
‘heart case’ and then some other things. In the evening, at my viva I had
a very nice man Dr. Havilland Hall. He said I had done a ‘most excellent’
paper and then went on to talk - of salmon fishing, a subject of which I
knew comparatively little. Suddenly he stopped and said ‘But let's get on
now - by the way you made some extraordinary references in your paper’
- he turned to one where I had given a method of examining the bladder
which I had seen in use at Heidelberg - ‘Now I never heard of this - what's
your authority?’ Fortunately I could give him chapter and verse. Then,
however, he went on to criticise my prescriptions, which I had neatly
written out in my best Latin.
I had put
R1 Tinctura digitalis - minima x
and Aqua uricias duas.
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and he was very sad, and a little severe about it. ‘I should have said a man
who could write so good a paper ought to have known enough Latin to
write a prescription decently’ he said, more in professional sorrow than
anger. ‘Why, don't you know that R1 stands for Recipe take - and you
ought to put tincturae, as it should be in the genitive and aquam as the verb
adde governs it?’ I demurred to that - as the lawyers say. I pointed out,
very respectfully, that history was with me in taking R1 (especially with
the little unnecessary flourish to its tail) to mean, not Recipe, but one sign
for Jupiter, invoked by learned and godfearing leeches, who knew their
Latin better than most doctors do nowadays, as a blessing on their dose,
mistura, julapium or electuarium, and if that were so the nominative case
was quite correct. Also I did not understand adde. I wanted my patient to
have water to two ounces, not water added to two ounces to make up the
lot. But he would not have it. He said R1 stood for Recipe - at least he had
always taken it to mean that. I felt rather sore that both my historical and
linguistical (sic) knowledge should be called in question by a man who
had obviously never had a decent Latin etymological dictionary, but one
cannot argue with an examiner and so I left him, firmly convinced, I do
believe, that although I knew quite enough medicine, I lacked the rudiments
of the language of the science and knew next to nothing about syntax!
Anyway they passed me.
I do not know when I can get my licence to kill - for which they charge
me an extra £5.5 and a shilling for stamp duty - a most profane and
unprofessional piece of extortion which should be made criminal by law!
I rather think I cannot get on the register before October, as I shall have
to be 5 years in study. My diplomas I get after the councils of both colleges
have met - which will be somewhere about the 28th or even early next
month.
This, then, finishes my study as far as obtaining a diploma and qualification
is concerned, and before I go any further let me thank you for what you
have done for me. I would not have embarked on the study, I could not
have gone through with it, had not your kindness and generosity been at
my disposal. I am deeply, sincerely grateful to you, and if I can show my
gratitude in any way, it will give me the greatest pleasure. Nothing I can
do can pay off my debt that I owe you - nor, indeed, would I wish that it
should be repaid, for it will serve to keep me in mind of what you have
done for me.
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I will write you later on and more fully. At present let me conclude with
once more thanking you most cordially.
Nog voordat Leipoldt hierdie uitvoerige en vermaaklike brief oor sy
eksamenervarings skryf, verneem hy die nuus dat hy die buitengewone prestasie
behaal het om sowel in chirurgie as kliniese medisyne die goue medalje - die hoogste
toekenning wat 'n student by Guy's kan ontvang - te verwerf. ‘My competitors’, skryf
hy reeds op 18 Junie 1907 aan Bolus, ‘were qualified men - all London University
- and I am therefore rather pleased at the result. So far the two medals have only been
won in the same year by three other men - Dr Golding-Bird and Drs Bryant and
Hertz, all on the staff. Usually the honours are divided, one man being in one subject,
taking the one medal while the other goes to another student. My achievement is
therefore a bit of a record, and so far as non-University and Colonial Students are
concerned, it is a record.’113
Vanselfsprekend was Leipoldt se weldoener besonder ingenome met dié prestasie.
In 'n brief van 10 Julie wens Bolus hom geluk: ‘I did not make a mistake in your
character - either morally or intellectually.... But when sitting in the same place where
I sat at the table when I first made you my offer, you opposite me - I can see you as
you rose much moved and grasped my hand and my predominating thought is one
of gratitude and content that you have given me an opportunity of doing some good
with the means which I have acquired, an opportunity such as is afforded to but few
men.’ Bolus voeg by dat Leipoldt se brief nie die eerste was met die nuus nie. 'n Dag
of twee vroeër is dit aan The South African News gekabel en het die koerant dit saam
met 'n komplimenterende paragraaf die wêreld ingestuur.
In 'n naskrif by sy brief van 16 Julie 1907 aan Bolus sê Leipoldt dat hy sy twee
medaljes aan sy vriend stuur. Hy vra sy weldoener om dit as 'n klein teken van eerbied
te aanvaar. Sy bedoeling daarmee was om die medaljes aan Bolus te skenk, ongeveer
soos Romeinse pryswenners hulle toekennings aan hul patrone geskenk het. Hiervan
wou Bolus egter niks hoor nie. Hy wys die medaljes aan Leipoldt se vader en pos
dit dan terug. Op 4 September 1907 skryf hy aan Leipoldt: ‘I quite appreciate your
motive in sending them - it was very generous and good of you, and I think all the
more of you for it. But of course in your burst of unselfish gratitude it would not
occur to you to think how mean it would be for me to accept of such a gift. I do
accept your sentiment and that is all you need.’
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Met die verwerwing van sy diplomas in chirurgie en medisyne voltooi Leipoldt dus
sy loopbaan as mediese student by Guy's. Hy het wel die besondere prestasie behaal
om in albei rigtings die goue medalje te behaal, maar as gevolg van sy onvermoë om
in wiskunde vir die Londense matriek te slaag, het die lokkende hoër graad M.D.
hom steeds bly ontwyk. Die medaljes gooi hy dus sommer, sonder om te weet wat
om nou eintlik daarmee te doen, saam met sy diplomas en getuigskrifte in 'n laai. ‘I
have not framed the medals and at present they repose in a drawer along with my
diplomas and testimonials’,114 skryf hy op 11 Desember 1907 aan Bolus. Hy was
nooit iemand vir opsmuk of vertoon nie en sulke eerbewyse het hom eintlik 'n bietjie
verleë gemaak. Ofskoon 'n besondere prestasie, was dit, soos sy vriend Val St. John
dit stel, vir Leipoldt betreklik maklik om dié medaljes te verwerf. ‘I remember’, skryf
St. John,
watching him as he scrutinized the board bearing the numbers of the
successful candidates. ‘There's my number - he said - come along’ and
with a glow on his face turned out to the sidewalk where his path was
suddenly obstructed by a flower woman offering him a button hole. Perhaps
long practice had made her expert in spotting new-hatched fellows of the
College. But she was not taking any chances and the half-sovereign she
got instead of sixpence caused her to vanish into the crowd. She did not
know that generosity was never accidental with Leipoldt.
Die volgende paar maande sou Leipoldt as huisarts by Guy's werk, 'n erkenning
van sy vaardighede en 'n uitstekende geleentheid om ervaring op te doen, al was daar
geen salaris aan verbonde nie. Maar, soos telkens in sy studiejare by Guy's, het sy
kop na die buiteland gestaan om by sekere mediese inrigtings verder te spesialiseer
en sy kennis verder te verruim.
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Hoofstuk VII
‘Rond oor die wêreld het hy gereis’
I
1902 HET CHRIS LEI-poldt naas
al sy ander aktiwiteite aan die studentebedrywighede by Guy's begin deelneem.
Georganiseerde sport het hy nooit beoefen nie, al het Harry Bolus hom telkens in sy
briewe teen 'n te druk akademiese program gewaarsku en die belangrikheid van 'n
gesonde gees in 'n gesonde liggaam - die klassieke mens sana in corpore sano beklemtoon. In 'n brief van 10 Junie 1903 wys Bolus hom op 'n boek van prof. Mosso
van Turyn wat in die Engelse vertaling Fatigue heet en waarin ‘the great advantage
of interpolating mental work with exercise’ aangedui word. En in 'n verdere brief,
hierdie keer van 2 November 1903, is hy bekommerd dat Leipoldt op sy kos spaar
ten einde sy versameling boeke aan te vul. ‘Your medical studies will teach you,’
skryf hy, ‘...that the body has its indefeasible claims.... So do not every day go without
at least one good meal, just for the sake of buying some favourite book with the
week's savings.’1
Liggaamlike oefening wat vir enige mens noodsaaklik is, het Leipoldt egter wel
op lang wandeltogte oor naweke en sy sporadiese botaniese uitstappies gekry.
Wanneer Bolus 'n keer Brittanje besoek, stel hy ook sy Londense fiets tot sy jong
vriend se beskikking. Op 2 September 1904 laat Leipoldt sy weldoener weet: ‘Your
bicycle is proving a great pleasure to me and I have made several long rides on
Sundays. Generally however, I ride late at night just before going to bed after having
done some reading, and then I find it most enjoyable. Everything is very quiet and
still, here in the suburbs especially so, and even when I come on the highway road
from Lewisham to London there are only a few trams and buses to make much of a
noise.’2 Met 'n vriend gaan hy na Hayes Common, wat op 'n taamlike hoogte tussen
Bromley en Chislehurst lê. Van daar het hulle 'n pragtige uitsig op Londen en die
omgewing en kan hulle van die heide en adelaarsvarings geniet. Dit is sy voorneme,
so laat weet hy Bolus, om hom later by die fietstoerklub aan te sluit en die fiets saam
te neem wanneer hy die suide van Frankryk besoek.3 As gevolg van die winterkoue
en werksdrukte moet hy
KORT NA DIE AANVANG VAN SY MEDIESE STUDIE IN
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egter teen die einde van die jaar sy laataandritte staak en sy ontspanning beperk tot
‘a walk across Hampstead Heath or up the Borough’.4
Leipoldt se liggaamlike oefening was dus hoofsaaklik tot stap en fietsry beperk.
Met sy mediese studie, leeswerk en sporadiese joernalistieke bydraes was sy
dagprogram besonder druk. Tog word hy gou na sy registrasie by Guy's lid van die
studente se skaakklub en speel hy gereeld saam met vriende of kennisse biljart. Kort
ná sy kennismaking met sir Henry Burdett kom hy van tyd tot tyd by hom aan huis
om brug te speel, 'n tipe ontspanning waarmee hy lewenslank sou volhou. Ook aan
die verenigingslewe van die studente neem hy deel. Vir die winterseisoen 1907-1908
is hy een van die presidente van die Pupil's Physical Society en tree hy by herhaling
as voorsitter by byeenkomste van hierdie vereniging op.
Ook in 'n ander belangstellingsveld verdiep Leipoldt hom nou verder. Reeds in
1901, toe hy nog in Kaapstad was, het hy aangesluit by 'n studiekring vir die ondersoek
van paranatuurlike verskynsels.5 Min mense in Kaapstad was egter in sulke sake
geïnteresseerd, al het mnr. P.B. van Rhyn, een van die parlementslede, aan hom
besonderhede van die bes gestaafde spookverskynsels in Suid-Afrika verskaf. In
Engeland was daar egter 'n groot genootskap, ‘gestig met die opsetlike doel om elke
spookgeskiedenis wat aan die lede bekend gemaak is, te ondersoek volgens die
nuutste en beste wetenskaplike metodes’.
Reeds as student sluit Leipoldt by hierdie genootskap aan. Oor een van sy
persoonlike ondervindings as lid hiervan skryf hy in Die Huisgenoot van 18 Oktober
1946. 'n Mooi tweeverdiepinghuis op die oewer van die Teems was bekend as 'n
spookhuis. Dit het aan 'n ryk ou Indiese rentenier behoort wat op 'n dag in een van
die lang gange dood gevind is, vermoedelik verwurg. Ná die eienaar se dood is die
plek verhuur. Die eerste huurder het egter die huis skielik verlaat, sonder om die
redes vir sy vertrek te verstrek. Die tweede huurder het ná die eerste nag gevlug,
terwyl die derde, enigsins dapperder, dit vier nagte kon uithou. Die relaas was telkens
dat 'n kruipende gedaante in die gange rondsluip en aan elke deurknop draai. Wanneer
hy dit gesluit vind, het hy boosaardig daaraan begin krap en werskaf en dan plotseling
verdwyn.
‘Drie van ons’, vertel Leipoldt,
het die huis met toestemming van die agent besoek en een nag daarin
deurgebring. Met my was 'n elektriese ingenieur, wat sy klein keffertjie
saamgebring het, en 'n skeikundige wat gewapen was met
6
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allerhande goed om gemiese toetse te doen. Ek het my klein Javaanse
apie,7 Nonnie, meegeneem. Sy was goed bevriend met die keffertjie en,
net soos hy, baie gevoelig en rats. Ons het in die groot biljartkamer gesit,
voor 'n groot vuurherd waarin niks as koerantpapier was nie, want dit was
'n taamlik warm Septemberaand. Die keffertjie en die apie het gesellig op
die vloer langs die vuurherd gelê onderwyl ons gepraat het. Die vensters
van die kamer was teenoor die tuingrond en was oop. Buite was dit 'n
bietjie bewolk, maar nie so erg dat ons nie nou en dan die sterre kon sien
nie. Die huis het ons deursnuffel, sonder om egter iets wat in die minste
verkeerd was, te bespeur.
Ons het tot omtrent middernag gesit en praat en rook, maar niks het gebeur
nie. Toe, skielik en onverwags, spring die keffertjie op, die apie vlieg
bo-oor hom en bereik met een sprong die groot hanglamp oor die biljarttafel
en sit daar te bewe en te skel, en die hond tree agteruit, so ver binne die
vuurherd as wat hy maar kan, en knor asof hy iets bespeur wat hom bang
gemaak het. Altwee diere het hulle gedra asof hulle byster van angs en
verontwaardiging was. Die apie, gewoonlik die saggeaardheid self, het
haar tandjies diep in my duim geslaan toe ek haar probeer paai; niks, wat
sy baas kon sê, het die keffertjie laat bedaar nie. Omtrent vyf minute lank
het hierdie spektakel aangehou, en toe het die diere net so skielik bedaar.
Die apie het afgeklim van haar hoë setel bo die biljarttafel, en die keffertjie
het uit sy skuilte gekruip, en soos 'n hond se manier is, nes asof hy skaam
was, by sy baas gaan troos soek. Ons het niks gesien of gewaar nie.8
Hoewel dit vir Leipoldt en sy vriende in hierdie geval - en trouens ook in ander
dergelike gevalle - telkens gegaan het om 'n wetenskaplike verklaring van die
‘verskynsel’ of ‘spook’, was dit nie altyd moontlik om so 'n verklaring te verskaf
nie. Dit is juis hierdie bonatuurlike aspek wat Leipoldt telkens in dié gevalle geboei
het en wat hom later tot die skryf van die spookverhale in die bundels Waar spoke
speel (1927), Wat agter lê (1930) en Die rooi rotte (1932) sou aanvuur.
Maar Leipoldt was nie net geïnteresseerd daarin om die streke van die gees te
bereis nie. Telkens, as hy maar enigsins die kans tydens sy studiejare gekry het,
besoek hy ander dele van Brittanje. Die somervakansie van 1903 bring hy deur op
die klein, stil dorpie Dwygyfylchi in Noord-Wallis, waar hy die geleentheid gebruik
om berg te klim en in die buitelug te slaap - 'n
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verfrissende afwisseling op die Londense leefwyse met sy gejaag. Hoewel die weer
meestal reënerig was, kon hy telkens op die heuwels onderdak vind en te voet die
noordelike gedeeltes en skilderagtige plekkies besoek. ‘I collected a few plants,’
skryf hy op 26 September 1903 aan Bolus, ‘but very few species were to be got they all seemed to be over. To me it was a very interesting time and not the least was
the interest of observing the people. There were many things which were reminiscent
of home and S. Africa. The duality of the languages, the simplicity of the people,
the hard Calvinism of their chapels, (and) the unfloored cottages with their open
fire-places.’9 En in November 1905 laat hy Bolus se fiets van nuwe bande voorsien
en ry hy naweke na plekke soos Sevenoaks en Canterbury. Hy maak daar 'n reël van
om naas sy nagtelike halfmyl voor slapenstyd iedere Sondag 'n betreklike lang fietsrit
te onderneem.10 Op Goeie Vrydag 1906 lê hy selfs die lang ent na Plymouth te fiets
af.11
Besoeke wat Leipoldt altyd intens geniet, is die jaarlikse Kerstyd by die
Ford-susters op Adel Grange in Yorkshire. Ná sy besoek in Desember 1907 skryf
hy aan Bolus oor die kosmopolitiese geselskap waaruit die gaste bestaan het - ‘the
diversity of race, creed, politics, profession and sentiment leading to very instructive
interchange of opinion during conversation’.12 Onder die gaste was 'n teeboer uit
Assam, 'n meuleienaar van Yorkshire, 'n Venezolaan, 'n Chinees en 'n Amerikaner
uit Denver, Colorado. Die Amerikaner het hulle vergas op interessante maar
bloeddorstige en skrikwekkende herinneringe aan hoe misdadigers in die ou dae
sonder 'n geregtelike verhoor in die Verenigde State opgehang is. Van 'n Andalusiese
sy-handelaar leer Leipoldt, wat altyd op jag was na nuwe woorde en vreemde tale
probeer bemeester het, 'n aantal keurige byname en idiome in Spaans ken wat hy
later wil gebruik. ‘There was a glorious fall of snow on Xmas day itself,’ skryf hy,
‘and throughout the week the weather, although cold, was fine, making it possible
for me to explore the neighbourhood more thoroughly than I have done before. Much
of the ground, I suppose, is familiar enough to you. Kirkstall Abbey ruins are quite
worth seeing, but the gem in the neighbourhood is Adel Church, a small building
dating from early Saxon times with one of the finest Norman doorways I have as yet
seen - chisel- and hatchetwork in different parts, showing that the work had been
done at various times. This church is almost wholly unrestored: what little restoration
there is has been very carefully done and the result is an excellent specimen of early
Norman work which is one of the sights of Adel.’13
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II
Reeds in 1902, die jaar van sy aankoms in Brittanje, was Leipoldt enkele weke lank
na die vasteland van Europa om vir die Manchester Guardian van die reeks stakings
in verskillende lande verslag te doen. Hy het egter ook die geleentheid gebruik om
Nederland, België, Frankryk en Spanje te verken deur derde klas per trein te reis,
dikwels, selfs ver ente, te stap en goedkoop te loseer. Op dié wyse het hy ook 'n
patroon vasgelê vir sy toekomstige reise. Deurdat hy meermale opdragte van koerante
ontvang het, was sy persoonlike uitgawes vir dié reise uiters gering. Met mense van
allerlei beroepe en stande het hy gesels en alles, van hospitale tot skilderye,
waargeneem en in hom opgeneem. Agter sy liefde vir die lewe en sy medemens, so
kon Val St. John reeds opmerk, het die optekenaar en joernalis geskuil wat van alle
waarnemings wou verslag doen.14
Ná sy inskrywing as mediese student in September 1902 kon Leipoldt aanvanklik
nie die tyd vind om weer op die vasteland te reis nie. Op 9 Mei 1905 laat hy Bolus
egter weet dat hy pas terug is van 'n vakansie in Italië. ‘I have had no holiday for
two years’, skryf hy, ‘and the constant ward work, while it has not told on me to any
great extent, has yet made me tired out and anxious to get, if possible, some fresh
air.’15 Aangesien hy die hele April niks gehad het om by Guy's te doen nie, het hy
besluit om per skip na Italië te reis, wat goedkoper as per spoor sou wees. Daarby
sou sy verblyf in Italië nie juis meer as dié in Londen kos nie. ‘So I went,’ skryf hy
via the Rhine, walking some stretches and passing quietly from one
place to another, seeing Bellinzona, Chiasso, Como, Ala, Mori, Lugano,
Verona, Vicenza, Padua and ending at Venice. Bologna which I wanted
very much to see had to be given up for want of time. Milan I could only
inspect for one afternoon but that sufficed to see the principal sights - Da
Vinci's Last Supper - the ‘Dome’ - which has no dome and with which I
was rather disappointed since it looked more like a petrified wedding cake
than the second largest cathedral in Europe - and the immense Ospedale
Maggiore - ten times the size of Guy's and possessing nearly 6 000 beds.
Although I had no visiting card nor any proof of my professional identity
on me, I was easily admitted when I stated, in my bad Italian (which
seemed indescribably worse when I heard others speaking it so fluently
and well) that I was un medico. They showed me their wards where I saw
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many of those unfortunate individuals which we medical students consider
‘interesting cases’ - cases, that is to say, which, had professionalism been
less rampant, we would probably regard as very distressful and sad ones
indeed.... (I)t was the hospitals in Italy that impressed me most. They are
so clean, so large, so excellently well managed, and what is more, the men
in charge seem so human and not like the mere scientific machines one
meets with in German institutions.16
In Venesië woon Leipoldt in die Hotel Belle Vue wat op die Piazza met die twee
leeus aan die kant van die Heilige Markus uitkyk. Daar besoek hy van die
kunsmuseums, wat 'n gunstige indruk op hom maak. Met die Brennerpas en deur
München keer hy na Londen terug. Hy is besonder bly dat hy Italië kon besoek.
‘Apart from the fact that it meant the realisation of a long-cherished project,’ skryf
hy aan Bolus, ‘the holiday has done me a great deal of good and I believe I have
learnt something from it.’17
Só beïndruk is Leipoldt deur Italië dat toe die geleentheid hom twee jaar later
voordoen om vir die koerant 'n verslag oor 'n mediese kongres in Switserland te
skryf, hy weer 'n besoek aan 'n gedeelte van Italië bring. Ná die kongres in Neuchâtel,
wat net 'n dag of twee geduur het, reis hy en 'n vriend per trein na Luzern. Van die
meer af stap hulle in pragtige sonskynweer die spits van die Berg Rigi uit. By Brunnen
word hulle meegedeel dat sneeustorms, ten spyte daarvan dat dit reeds Meimaand
is, nog dikwels voorkom en dat dit gevaarlik sou wees om die St. Gotthardpas te voet
aan te durf. Tog loop hulle tot by Göschenen, waar hulle deur die sneeu oorval word.
Van daar reis hulle per trein oor die Alpe na Lugano, waar hulle die res van die
vakansie, met ekskursies na Como en Maggiore en selfs Milaan, deurbring. Wat
Leipoldt, die digter wat later klein diertjies sprekend in sy slampamperliedjies sou
laat optree, veral boei, is die akkedisse en koggelmanders wat hy teëkom. ‘I do not
think I ever enjoyed the sight of a lizard so much’, skryf hy op 18 Junie 1907 aan
Bolus; ‘the sight of it seemed to bring back very luridly the vista of the veld and its
shiny agamas.’18 In Lugano besoek hy die katedraal met sy mooi fresko's, ‘one of
the inevitable martyrdom of St Sebastian being very rich in colouring and impressive
in composition’.19 En hulle geniet dit om in Lugano oor te bly. ‘There were few
tourists’, laat hy Bolus weet, ‘and we were the only visitors at a small hotel where
they gave us an excellent room and a very good breakfast each morning for five days
at four marks per head!’20
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Vóór hulle besoek aan Bellagio wis Leipoldt nie dit is die geboortestad van Alessandro
Volta, wat die elektriese battery uitgevind het nie. Daarom was hy verbaas om Volta
se standbeeld en die ‘casa’, waarin hy met dooie paddas geëksperimenteer het, daar
te sien. ‘The man in charge’, skryf hy, ‘was very friendly and told me a great deal
about the place - most of it I could not quite follow. I found I could make myself
understood quite well in my student Italian, but when it came to following
conversation between two natives, my brain was still too sluggish to make sense out
of the talk!’21 Omdat hulle geld aan die opraak was, moes hulle die plan om te voet
die Simplonpas oor te steek, laat vaar. Deur Parys is hulle terug na Londen.
In Junie 1907 slaag Leipoldt sy eindeksamen en is hy 'n gekwalifiseerde medikus.
Omdat hy nou op grond van sy goeie uitslae as huisdokter by Guy's aangestel word,
moet hy sy kamers op Trinity Square met sy literêre en historiese assosiasies ontruim
en by die hospitaal inwoon, iets wat hy jammer vind om te doen. Dit is 'n groot eer
om so 'n ‘house appointment’ by Guy's te kry, maar daar is geen geld aan die
aanstelling verbonde nie. Die gelukkige bekleër van die pos kom egter daardeur in
aanmerking vir verdere aanstellings later en ‘you rise to a height of Everest-like
altitude in the estimation of the average G.P.’22 Tog is die erkenning van vaardighede
hoofsaaklik van waarde vir iemand wat in Brittanje wil praktiseer; vir iemand soos
Leipoldt, wat na Suid-Afrika wil terugkeer, is dit van minder belang. Daarom besluit
hy om die pos net 'n paar maande te vul en om in Maart 1908 na die vasteland te
gaan, waar hy met die oog op sy finale FRCS-eksamen (Fellowship of the Royal
College of Surgeons) verdere ondervinding op die gebied van die chirurgie wil
opdoen.
Intussen volg hy 'n druk program. In die oggend van sewe tot tien het hy tyd vir
lees en skryf. Daarna gaan hy op saalrondes en hou hy toesig oor die verbandverpleërs,
meestal studente wat nog nie veel ervaring het nie. Op dae wanneer nuwe pasiënte
hulle aanmeld, moet hy die vriende en familie te woord staan. Ná middagete kan die
operasies maklik tot sesuur duur, gevolg deur verdere saalrondes en nasorg. Teen
halftwaalf gaan hy bed toe, ‘to be called up, perhaps, half an hour later to see a patient
who “can't sleep, doctor, “cause my innards shake so!”’23 Maandae behandel hy, by
wyse van afwisseling op dié roetine, die buitepasiënte, maklik tussen veertig en tagtig
op 'n dag, terwyl hy een keer per maand ook nagdiens tussen saans halfsewe en die
volgende oggend om halftien het. ‘All this’, skryf hy op 11 Desember 1907 aan
Bolus, ‘is of course very good from a
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point of view of learning, but from the hospital's side it is pure unadulterated sweating.
Nevertheless the applicants for the post are many and were the conditions of service
made doubly onerous I do not doubt that there will be students enough to fill the
post. For my part I am glad that my appointment comes to an end in January.’24 In
hierdie tyd het hy ook die eerste keer die ervaring dat 'n pasiënt onder sy sorg sterf.
Op 1 Augustus 1907 skryf hy aan Bolus: ‘It was a nice little girl who came in with
double bronchopneumonia and probably tuberculosis as well. From the first she was
very bad and her case was practically hopeless, but I thought that there was a chance.
I tried my best, and failed. Perhaps the experience has been of great use to me. At
any rate it has taught me how absolutely hopeless some cases are, and how utterly
helpless we have to look on while a patient dies by inches before our eyes. I had of
course seen many deaths before, but never any that touched me so much, because I
was entirely on my own responsibility and the thought would recur “Had I done
everything for her?”’25
Ten spyte van die druk program het Leipoldt darem die geleentheid om Bernard
Shaw se The perfect Wagnerite, G.M. Trevelyan se studie van Meredith en John
Morley se Diderot and Voltaire te lees. Meredith se poësie is vir Leipoldt
‘over-finished, a predilection for unconventional metres, turns of inversion and a
blending of commonplace and refinement which does not always appeal’26 Daarteenoor
spreek Meredith se prosawerke meer tot hom, ‘but many of them remind one of King
Charles” death - they are so fearfully long and make so great a strain on one's patience
en perseverance (not to mention one's eyesight) that they can never, I expect, be
really popular.’27 Leipoldt kry ook tyd om vir Bolus by van die boekwinkels
tweedehandse eksemplare in die hande te kry. So byvoorbeeld stuur hy vir hom die
drie dele van 'n Darwin-biografie wat teen 10/6 te koop was; aangesien die titelbladsy
egter 'n sny bevat en daar ook ander kleiner gebreke voorkom, kon hy dit kry vir 6/6.
‘I must apologise’, skryf hy op 11 Desember 1907, ‘for keeping them so long, but I
have been reading them, and have enjoyed them very much indeed. They give one,
somehow, a different idea of Darwin, of what he was like, his tastes and sentiments
and his whole career.’28
Aan die begin van Januarie 1908 kom Leipoldt se aanstelling as huisdokter by
Guy's tot 'n einde. Hoewel dit die vorige maand sy voorneme was om vir aanvullende
studie en ondervinding na die vasteland van Europa te gaan, was sy planne tog nie
heeltemal uitgewerk nie. Die finale FRCS-
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eksamen kon hy eers in November 1908 aflê, aangesien die regulasies bepaal dat 'n
student vóór die eksamen minstens ses jaar lank ingeskrewe student moet wees.29 In
die agt maande tot sy beskikking kan hy nou as locum tenens vir 'n algemene praktisyn
teen drie ghienies per week instaan, 'n betrekking wat hom min tyd vir studie sal laat.
As huisdokter by Guy's sal hy wel meer tyd vir die voorbereiding vir sy eksamen hê,
maar geen betaling kry nie. Hy oorweeg dit ook om as skeepsdokter op 'n skip na
Wes-Indië te gaan, 'n betrekking wat 'n inkomste van £8 tot £10 per maand bied,
losies en kos sal spaar en hom terselfdertyd ruim geleentheid vir lees en die
voorbereiding vir die FRCS sal gee, al sal hy nie die geleentheid vir praktiese werk
hê nie. Ná vyf jaar in die roet en mis van Londen, so stel hy hom dit voor, sal so 'n
reis 'n aangename afwisseling wees. Daarby begin sy redaksionele werk by The
Hospital hom nou te verveel. Dinge word te veel op 'n onprofessionele wyse
afgehandel en die afspraak van onverdeelde verantwoordelikheid, sover dit sy eie
aandeel aanbetref, word nie nagekom nie. Hy gee ook nie soveel aandag aan die blad
as wat sir Henry Burdett sou verkies nie. ‘The reason for this’, skryf hy op 5 Januarie
1908 vir Bolus, ‘is that I have lost interest in the work, because it is carried on so
badly. The paper, under proper management, could be made quite good: now it is
merely carried on as a hobby of Sir H's upon a system which is abhorrent to my
old-fashioned journalistic tastes.’30
In hierdie stadium is Leipoldt, waarskynlik as gevolg van die ‘most dismal and
inclement weather’31 wat hulle in Londen beleef en die onduidelikheid oor die
volgende stap in sy loopbaan, betreklik geïrriteerd met alles. Dit blyk uit 'n brief van
31 Januarie 1908 wat hy aan Bolus skryf terwyl hy as locum tenens vir 'n dokter in
New Cross waarneem. ‘I am learning the mysteries of private practice - to keep down
the drug bill - to tell lies to a patient - to be the real professional humbug. I suppose
one has to go through with it, and the ins and outs of every profession are not very
nice.... There is only one greater humbug and hypocrite than the average general
practitioner and that is the average specialist consultant.’32

III
Wanneer sir Henry Burdett van Leipoldt se planne om as skeepsdokter te gaan werk,
te hore kom, raai hy hom dit baie sterk af. Hy stel voor dat Leipoldt liewers sy
oorspronklike plan deurvoer en 'n studiereis op die
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Europese vasteland onderneem. Hy kan dié reis op koste van The Hospital onderneem,
indien hy 'n reeks artikels oor die studiemoontlikhede vir Britse studente op die
vasteland skryf.33 Sy salaris vir so 'n reis sal £16 per maand in Engelse banknote
wees, genoeg vir sy lewenskoste en 'n bedrag waaruit hy selfs geld vir sy inskrywing
vir die FRCS-eksamen later dié jaar kon oorhou.
Leipoldt aanvaar hierdie voorstel. In Maart 1908 vertrek hy na Berlyn met die
voorneme om 'n paar maande daar te vertoef, hom as nagraadse student in te skryf
en klasse oor die chirurgie by te woon. Berlyn vind hy 'n pragtige stad, ‘almost the
finest, architecturally that I have as yet seen’.34 Met die baie werk waaraan hy in die
Charité-hospitaal deel het, leer hy elke dag iets nuuts van praktiese waarde, in die
besonder om konserwatief te wees en eers alle moontlike middels te probeer voordat
op 'n operatiewe ingryp besluit word. Sy roetine van ses in die oggend tot vier in die
middag wy hy hoofsaaklik aan praktiese werk. Reeds om sesuur voordag woon hy
'n klas oor operatiewe chirurgie op kadawers en honde by. Leipoldt ontwikkel egter
'n afkeer van eksperimente met diere, met die gevolg dat die ‘little dachshund that
was assigned to me grew fat on biscuits and was the only unmaimed among his lot
of Versuchsthiere when the course was over’.35 Om halfagt is hy in die kliniek van
August Bier, bekende Duitse chirurg, om 'n vroeë lesing aan te hoor, terwyl hy van
tien tot twee prof. Klapp in die ortopediese afdeling as vrywillige assistent bystaan.
Na middagete volg verdere ortopediese werk, gevolg deur ‘kele’ drie maal per week
tot vieruur. Daarna was hy vry om nog hospitale te besoek of om ander werk te doen.
Saans kon hy sy aantekeninge maak, lees of die opera bywoon, al vermoed 'n mens
dat Leipoldt met sy gebrek aan belangstelling in musiek selde van die goedkoop
kaartjies, wat 'n kliniekvrywilliger vir die opera kon kry, gebruik gemaak het. Sondae
was hy vry om die stad toeristies te verken. Berlyn, skryf hy aan Bolus,
is in many ways very interesting to a stranger, but it is a city of extremes.
The Siegesallee is about the most awful perversity of art I have seen; close
to it are the really fine Moltke statue and the Wagner Denkmal. When you
stand in front of the solidly simple marble figure of the man who ‘knew
how to be silent in eleven languages’ you are almost persuaded that the
Germans are the coming race....The picture galleries are fine enough, but
the best pieces there...are almost French in execution, however much they
may be Teutonic
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in conception.... The buildings are very much like the statues, overdone.
The new evangelical dome, in Italian renaissance style, is supremely ugly
as yet, looking shoddy and new. I cannot get enthusiastic over cathedrals
built of cement and rough cast and ‘drawn up’ in a couple of years.... The
botanical gardens are not comparable to those at Kew - much newer and
not so full.36
Tydens sy termyn in Berlyn bly Leipoldt, na 'n paar dae in die Hotel Reichskrone
naby die Friedrichstrasse-stasie,37 in die Ritterstrasse, nie ver van die klinieke nie,
waar hy in 'n kamer teen twee en dertig mark per maand woon - heelwat goedkoper
as in Londen. Op 'n keer neem 'n joernalis-kollega hom deur ‘Swart Berlyn’ en kom
hy onder die indruk van die ellende en neerdrukkendheid wat die skynbaar
vooruitstrewende stad ook het. ‘Germany, to judge from Berlin,’ skryf hy met 'n
insig wat - gesien teen die agtergrond van die twintigste-eeuse wêreldoorloë - feitlik
profeties genoem kan word, ‘gives me the impression of a vast machine, working
with clock-like regularity and precision, cold, calculating, to the exclusion of all
sentiment that is not associated with militarism and even aggressive militarism’.38 In
die suide van Duitsland tref die vriendelikheid van die mense hom, terwyl die Pruise
baie anders is: ‘The Prussian is overbearing, rude (in the clinics the professor loses
his temper; swears like a bargee at his first assistants ... and is, with a few outstanding
exceptions, abominably harsh to his patients) and suffers visibly from swelled head.
Feeling against England is strong, especially now when Russia is waning in her
friendship for Prussia, and there is no doubt whatever that Prussia, sooner or later
will force a war with England. The saving grace of the situation lies in the fact that
Prussia, so far as I can see, is isolated in this anti-English feeling which is certainly
not shared by Bavaria, Baden or South Germany.’39 Hoewel hy deurgaans goed
behandel is en vriende gemaak het, is Leipoldt bly hy het nie in Berlyn kom studeer
nie. Die professore wat hul pasiënte soos mense behandel, is van Beiere of Boheme;
die ander, so skryf hy aan Bolus, ‘have no more regard for the feelings of patients
than they have for the animals they experiment upon’.40 Tog kon hy in sy weeklikse
artikelreeks oor sy indrukke van nagraadse mediese studie op die vasteland in The
Hospital gunstig oor Berlyn skryf. In die uitgawe van 2 Mei 1908 sê hy:
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Of all German university towns Berlin offers perhaps the most facilities
for study for the graduate, especially for the ‘foreign graduate’ who comes
to Germany in search of ‘special courses’. The population of the city is of
the most varied kind, and medically Berlin taps the surrounding parts to
a greater extent than is the case in London and Paris. The large metropolitan
hospitals are always replete with interest, and the city itself swarms with
private clinics and polyclinics which are available for the industrious
student. So far as hospitals are concerned, Berlin can now boast of
possessing the largest and, in some points, the best equipped hospital in
the world - the gigantic Virchow Infirmary, recently completed - and of
a number of interesting and well filled institutions in various parts. At
these charities the opportunities for study are numerous and varied. Any
‘specialty’ can be worked at throughout the year, for there is always
someone able and willing to demonstrate how such material may be best
utilised. As a centre for graduate work Berlin is probably unique, in so far
that it offers, in its private polyclinics, opportunities for special work which
are unobtainable anywhere else.
Van Berlyn af het Leipoldt ekskursies onderneem na die ou universiteitstad
Göttingen. Op 5 Junie 1908 skryf hy vir Bolus: ‘There they sweep their hats to the
ground when they meet the Herr Professor in the street, and the feeling of reverence
when in the presence of a Herr Geheimrat is almost pathological. That is one of the
characteristics of the Prussian. He is abjectly, slavishly cringing before a man with
a title - and no one who is anything or has done anything, even if he has only stolen
another man's work, can do without a title. The professors - professor in itself is a
title - are Geheimrat, Oberhofrat, Hofrat, Medicinalrat, and the Lord knows what
else besides.’41 Na Göttingen besoek Leipoldt Jena, Leipzig, Hamburg, Tübingen,
Dresden, Halle, Königsberg, Greifswald en Praag; in die meeste van dié stede wat
mediese skole het, maak hy kontak met die professore en neem hy hulle metodes
waar.42 Praag is vir hom die mooiste stad van Europa. ‘I reached it in early summer,
the gardens all in bloom, lilacs and laburnums clustering over the walls, in the parks
the hyacinths dying to seed, and mingling in all the scent of “ripening” strawberry
leaves the smell Bacon says he loved so much in his essay on Gardens.’43 In Praag
bly Leipoldt in die Hotel Wien en bestee hy die grootste deel van sy tyd aan
kliniekbesoeke. Op 'n namiddag stap hy een van die omliggen-
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de heuwels uit om die stad in al sy glorie te betrag: ‘a blue grey evening haze rising
up from the Moldau, the horned moon...just showing above the towers of the
Hradschin:44 twinkling lights below and twilight colours as glorious as in Turner's
Temeraire picture. I smoked my pipe and watched the twilight fading and the night
deepening into green over the town and told myself I had never seen a finer sight,
or one which I wanted someone to appreciate with me. Solitary appreciation is not
very satisfactory: one wants a partner in admiration.’45
Van Praag is Leipoldt na Brünn (vandag Brno) en van daar na Wene, waar hy
vroeg in Junie 1908 aankom. Hy vind Wene 'n baie duur stad met swerms
Amerikaanse studente, met die gevolg dat die poliklinieke oorvol en die opleiding
swak is, al maak hy goeie kontak met dr. Adolf Lorenz, 'n ortopediese chirurg.
Daarom besluit hy om eers ander dele van Oostenryk en Pole, in die besonder Kraków,
Warschau en Breslau (vandag Wroclaw) te besoek. Kraków, indertyd deel van
Oostenryk, vind hy 'n ‘fine old city, small, with nothing very picturesque in its
environment, but with many interesting points’.46
Aangesien die reis met 'n goedkoop trein vanaf Breslau (vandag Wroclaw) na
Rusland nie duur is nie, besoek Leipoldt Moskou om hospitale en die stand van
mediese dienste daar te bekyk. Die besoek wysig totaal sy siening van Rusland. Hy
vind dit 'n ryk land, gekultiveerd en goed geregeer, al is dit vir 'n reisiger die duurste
land van Europa, in die besonder wat die etes betref. In die restaurants val dit Leipoldt
op dat Franse, Duitse, Hongaarse en Italiaanse wyne teen billike pryse te kry is, maar
dat Russiese wyne, waarskynlik as gevolg van plaaslike snobisme, nie op die wynkaart
verskyn nie. Hy loseer by 'n doktersvriend, wat hom 'n paar bottels Krim-wyn besorg:
‘voorbeeldig skoon op die verhemelte, “harmonieus”, soos die wynkenner dit uitdruk,
en lekker om te drink’.47
Pole en veral Rusland is vir Leipoldt fassinerende lande om te besoek. ‘Life in
Warsaw and Moscow’, skryf hy op 22 Julie 1908 aan Bolus,
is very interesting - street life more so than in any city I have seen. The
Paris fashion prevails of sitting in the cafés and of dignifying the cult of
the Flâneur. The Russian seems to spend a third of his day at the café there is always music and always ice - one would hardly believe the amount
of ice, cream and water ice, consumed: young and old sit over their ice
just as in Germany they sit over their beer - and this although the
temperature, to me, was like one of our June days in Africa. Sitting
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at the little tables, with the ikons on the walls, the samovars on the counter
and the huge buffet at the end (laden with all sorts of food and tit-bits,
caviar, dried grouse, patties, salted almonds, everything one can think of
in the way of ‘horseduffs’ as the Pilkington Plush's footman would have
said), the café lounger stares in to the street and listens to the band, hardly
ever opening his mouth for conventional purposes. The scene that goes
before his eyes, ever varying and changing, is very interesting. A constant
stream of people perambulate the pavements and I have never yet seen so
many varieties of our race jostling one another as in the Moscow streets.
You can imagine the picturesqueness of it all with dandy-like Frenchmen,
bluff Germans, haggard Finns, fanatically looking Armenians, gaudy
Croats, Tartars, and Herzegovinians, broad-rim-hatted Thibetans,
long-tailed Chinese, Japanese with their noses ‘tip-tilted like the petal of
a flower’ in supreme satisfaction with their diminutive selves, white-robed
Parsees from Baku, tall Cossacks from the Vistula and still more giant-like
Kurds, crimson-shawled Persians, Mongolians with jinglings bells, and
amidst all, constantly, like a stream of yellow water flowing into the sea
or a vein of mica shimmering in a stratum of variegated conglomerate,
comes a line of military, gold, green, and silver uniforms, clanking spurs
and clattering sabres. Such a mixture of colour, form and race, I never saw
before, and my short visit was quite too short to exhaust the interest of it
all. Nor was it less interesting to watch the café loungers. They sit
phlegmatic and grave, not dull like the Hollanders or stupid like the
Berliners, but with an air of melancholy dignity - which is not even shaken
when a Japanese enters. One would think the entrance of the victorious
little Asiatics would rouse the Russian ‘like one who smells a foul fleshed
agaric in the holt’, but it does not seem to be the case. This is the prevailing
impression one gets - the people are melancholy - resigned. In Warsaw
my Russian colleagues were very frank - they declared that they had real
grievances, political and social, which wanted reform: so also in Moscow,
but I must say I did not meet with the deadly hatred and unreasonable
prejudice against the government which one finds in the Russians one
meets in England. The ‘Terrorists’ seem, in fact to be cordially detested,
even by the fanatic young Polish party, but for all that they are strong and
there are still many executions going on in Russia, both legal, by the
authorities, and illegal by the terrorists.48
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Moskou maak op Leipoldt 'n groter indruk as Berlyn of Wene, waarskynlik omdat
die strate so breed en die stad so uitgestrek is. Ongelukkig kon hy net twee dae bly
en was die weer só sleg dat hy nie die geleentheid gehad het om die Kremlin te sien
nie. Naas die straatlewe kon hy enkele kerke en hospitale besigtig en 'n goeie indruk
van die openbare geboue kry. Die metodes wat die Russiese geneeshere aanwend,
vind hy in baie opsigte beter as dié wat hulle in Engeland het, al was sy besoek veels
te kort om 'n gesaghebbende opinie uit te spreek. Selfs die dorpe het hulle eie klein
hospitale.49 Ook Warschau, met sy breë strate, Bisantynse argitektuur en winkels wat
aan Parys herinner, vind hy 'n pragtige stad. Die hospitale is uitstekend ingerig en
die geneeshere is op die hoogte van die jongste stand van die mediese wetenskap.
Wat hom veral tref, is hoe skoon die mense daar uitsien.
Ná sy besoek aan Rusland en Pole gaan Leipoldt na Graz, waar hy deur die
besondere welwillendheid van dr. Hans von Spitzy nie alleen in die hospitale nie,
maar ook in die private kliniek van dié beroemde Oostenrykse ortopediese chirurg
assisteer. Sy werk word hoofsaaklik in twee hospitale, die Algemene Siekehuis en
die Anna-Kindersiekehuis, gedoen. Die groot hospitaal het meer geleentheid vir
praktiese werk gebied as enige ander hospitaal tydens sy reis, terwyl die leermeesters
voortreflik en die materiaal volop was. Oor die naweke het hy die geleentheid om
ekskursies saam met Spitzy of een van die ander professore te maak. ‘Under the
doctor's charge’, skryf hy vir Bolus, ‘I have made my first “Klettertour” or real climb
- up the Griesmauer 2000 metres: a very horrid job I thought at first as it meant an
ascent up a steep, perpendicular wall of rock with a drop of two thousand feet.
However it was accomplished, and I felt something of the climber's intoxication
when I stood on the top and looked down on the awful way we had come up.’50 Met
Spitzy, wat naas voortreflike arts en dosent 'n buitelugmens is wat die natuurskoon
van sy omgewing benut, sluit Leipoldt 'n hegte vriendskap. Later verskyn hy
momenteel in Leipoldt se speurverhaal Die moord op Muisenberg (1934) wanneer
die knap speurder Slink sê: ‘My mening is dat elke kind...behoort te leer (swem)
voordat hy drie jaar oud is. Hoe jonger, hoe makliker om te leer swem. Professor
Spitzy van Weenen51 het sy babetjie van agtien maande leer swem, en waar 'n
Oostenryker dit kan doen, kan ons dit tog ook klaar kry!’52
Graz, die hoofstad van die provinsie Stiermarke, was vir Leipoldt 'n besonder
goedkoop stad en daarby deur sy voortreflike universiteit, die
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aanwesigheid van 'n garnisoen en pragtige vakansieoorde van internasionale roem.
Verder was dit bekend as die verblyfplek van vorste wat hul troon moes verlaat en
in die skilderagtige omgewing en veral vanweë die lae lewenskoste onderdak gevind
het. By 'n besonder vriendelike hospita, Frau Janda, huur Leipoldt 'n kamer wat op
die rivier en die Stiermarkse Alpe uitkyk. ‘Die stad’, skryf hy by geleentheid, ‘lê in
die diep kloof wat die rivier Mur uitgespoel het in sy wilde vaart deur die veld.
Bosbegroeide bulte omring dit aan alle kante, bulte wat stadigaan hoër word totdat
hulle plek ruim vir die rotsagtige gebergte by Maria Zell. In die verte sien 'n mens
die sneeubedekte kruine van die oostelike bergkettings...Deur die stad tuimel die
rivier Mur, omtrent so groot as die Bergrivier, maar woester en skuimender omdat
sy val groter en steiler is. Hy loop dwarsdeur die stad en word daar beteuel deur die
stadsraad, wat 'n gedeelte gekanaliseer het en hier en daar groot swembaaie gemaak
het waarin die jeug van die stad die reg het om smiddags vry te swem.’53 In die Schloss
Meran, landgoed van die stadhouer van Graz, drink Leipoldt tydens 'n maaltyd saam
met 'n uitgelese geselskap sy eerste Tokay Essencia, die wyn wat sedert die sestiende
eeu as die vernaamste groot wyn van die wêreld beskou is en wat op grond van 'n
amptelike dekreet van die Vatikaan die enigste wyn is wat 'n pous mag drink. Die
wyn wat hy die aand tydens die ete drink, was besonder verfyn. ‘Die kleur’, skryf
hy,
was 'n donker topaas, maar oorspronklik was dit, soos elke wyn
afkomstig van die furmint-druif, 'n soort toermalyn-groen, met 'n goue
fonkeling54 daarin. Dit het ek reeds by die Luttenberger-wyne opgemerk,
en dit het my geïmponeer, want 'n groenagtige wyn was my destyds
onbekend, ofskoon sommige van die Moeselwyne ook 'n ligte
toermalynskyn het. Die Tokay het egter 'n geur gehad wat kenmerkend en
baie aangenaam was. Dit het my herinner aan lemoenbloeisels...die
verbeelding kan bokspeel om 'n gelykenis te vind om daardie eienaardige
geur van Tokay te beskryf. Net so moeilik is dit om die ewe eienaardige
nasmaak van die wyn te beskryf. Die stroopsoet, ferweelsagte ‘voel’ van
die wyn oor tong en verhemelte is iets wat 'n mens lank in sy geheue sal
behou, maar die heerlike nasmaak, net by die insluk van die teug, is iets
wat jy net met aanbiddende dankbaarheid kan geniet.’55
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'n Besondere dag wat Leipoldt in Graz beleef, is die fees wat jaarliks op 2 Augustus
gehou word en waartydens 'n groot straatmark, die Potzunkerlmark, plaasvind.
Potzunkerl is 'n verdraaiing van die Latynse ‘portiuncula’, 'n klein porsie of brokkie,
die benaming van die bidplek van die Heilige Franciskus in die hoofkerk van Assisi
- ‘'n mooi kunstig uitgemesselde sykerkie gevoeg aan die groter en meer imponerende
gebou wat die eer en roem van Assisi uitmaak’.56 Potzunkerldag is dus die dag waarop
alle gelowiges die ideaal van onselfsugtigheid en selfopoffering wat Franciskus deur
sy voorbeeld gestel het, probeer nastreef deur onder meer van hulle besittings weg
te gee.
Vroeg die oggend is Leipoldt gewek deur 'n rumoer buitekant. ‘'n Blik uit die
venster’, skryf hy, ‘het die bewys gelewer dat daar iets gaande was op die oewers
van die rivier. Oral rond kon ek die ligte van lanterns sien, selfs op die rivier. Daar
was bootjies en skuitjies by die dosyn; en op die grasperke, wat die aand tevore so
leeg en verlate was, was daar nou 'n krioelende menigte mense, groot en klein, wat
almal soos miere bedrywig rondloop, sonder dat ek eintlik kon gewaar waaruit die
bedrywigheid bestaan en wat die rede vir hierdie skielike drukte was.’57 Toe sy die
oggend vir hom koffie bring en van hom ook 'n bydrae vir die mark afbedel, kon
Leipoldt van die spraaksame Frau Janda verneem watter betekenis die dag vir hulle
as gelowiges het:
Die Herr Doktor is tog bekend met die Heilige Frans, nè? Ja, van Assisi
in Italië êrens. Juis. En so, die Herr Doktor ken Assisi? Wat 'n voorreg om
in die wêreld rond te reis. Nie dat sy nou daardie landstreek sou uitkies
vir 'n plesierreis nie. Sy sou liewer na Parys - Weenen - Buda - selfs na
Berlyn of Dresden gaan. Maar iedereen het sy smaak. Dus van Assisi. En
miskien weet die Herr Doktor, ofskoon'n ketter, dat die Heilige Frans alles
wat hy besit het - ja, regtig alles, tot sy onderhemp, met permissie - aan
die armes afgestaan het? Ja? Goed. En dit as gebod agtergelaat het dat
iedereen wat aan die Gemeente behoort op hierdie dag van Potzunkerl ook
iets aan die armes sou afstaan? Dit is mos die betekenis van Potzunkerl,
ofskoon die meeste lui dit ‘Fetsenmark’ noem omdat daar allerlei rommel
is. Die Herr Doktor moet maar self gaan kyk - dit is interessant, veral vir
'n vreemdeling. Sy is al te gewoond daaraan om kopseer daaroor te kry,
maar vir 'n vreemdeling is daar nogal baie om te sien.58
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Veral interessant vir Leipoldt was om te sien watter soort geskenke die mense bring.
Die tradisie van die dag bepaal dat dit iets gerings in waarde moet wees, maar iets
wat die skenker self kan gebruik en wat vir hom persoonlik dierbaar is. In die besonder
is Leipoldt, reeds in dié stadium hartstogtelik geïnteresseerd in die jeug, geboei deur
die presente wat die kinders bring. ‘Daar was 'n seuntjie’, skryf hy, ‘wat sy
hanslammetjie te koop aangebied het; 'n meisie wat twee katjies in 'n mandjie
rondgedra het; geen kind daar het sonder iets gekom nie. Later het ek van Frau Janda
verneem dat die kinders by so 'n geleentheid 'n vername rol speel. As hulle niks het
om weg te gee of te verhandel nie, dan gee hulle - hulself. Hulle bied hul dienste aan,
wat dan opgeveil word, en die hoogste bieder kan eis dat hulle vir hom moet kom
werk vir 'n dag, 'n week, 'n maand of soms (dog selde) vir 'n jaar.... Dit was dus 'n
kermis, 'n egte smousery. Daar was tafeltjies net soos by ons by geleentheid van 'n
kerkbasaar, waar 'n mens allerhande eetgoed, handewerk, groente en produkte teen
uiters billike prys kan koop. En net soos by ons vroeër die geval was, kon iemand
koop en die verkoopte dadelik weer aan die verkoper skenk om weer ten goede van
die goeie saak verkoop te word. Die Stadhouer het die katjies in die mandjie gekoop
en hulle weer aan die klein meisie present gegee, en hulle het drie keer van baas
verwissel, en op dié wyse 'n aansienlike sommetjie opgebring vir die armekas.... Die
boer-ooms met wie ek gepraat het - eenvoudige mense wat my deur hul manier van
gesels en hul hele opvatting van wat reg en billik is, aan ons eie ou mense in die
Bokveld laat dink het - was dit eens dat die Potzunkerlmark 'n goeie instelling is. Dit
bring die mense bymekaar om barmhartigheid te toon, om te wys dat hulle, hoe ryk
of arm hulle ook mag wees, iets vir die arme oor het en volgens die instelling van
Broer Frans wil handel en wandel.’59
Na afloop van sy termyn in Graz is Leipoldt saam met 'n groep van vyf klimmers
na die Stiermarkse Alpe om 'n paar van die spitse uit te klim. Om die eerste keer met
'n tou om die lyf oor 'n diep ravyn van duisend voet te swaai, is vir hom 'n aaklige
ondervinding en die afdaal daarna ook iets ergs. Maar van bo was die uitsig van so
'n onbeskryflike skoonheid dat dit al die harde werk die moeite werd gemaak het.
Nog voor vieruur in die oggend het hulle begin vóór die sonsopkoms om oor die
yslaag te wees, anders sou die glans onverdraagsaam vir die oë word. ‘One glacier,’
skryf hy op 23 Oktober 1908 vir Bolus,
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that which guards the approach to the Dachstein, was especially fine.
Its deep crevasses attract one in an eerie manner, and I have never felt an
impulse to throw myself down a height more strongly than there, when
looking into the deep sea-green shimmer of these huge clefts, that seem
bottomless because of their colouring. Looking down one sees the blue
haze which is almost like the sky; it is as if one were glancing through the
earth, and breathing in, through a huge central bore hole, the air from the
antipodes. Equally fine are the jagged ice cliffs - congealed Atlantic waves,
crested with new snow as the others with foam, and wind and rain worn
into all fantastic shapes. The narrow clefts between two such boulders are
almost lanceolate, and it struck me that here was a possible explanation
of the evolution of northern Gothic architecture!60
Ná die eerste moeilike klim is hulle die Dachstein in die Dolomietberge uit en die
Tirool-valleie deur na die Schwarzenstein-gletsers, 'n tog wat Leipoldt met die
manjifieke panorama van bo as een van die mooiste ekskursies van sy lewe beskou.
Daarna verlaat hy die groep. Hy waag dit nie om man-alleen pieke soos die
Vajoletthurm, die Marmolata en die moeilike Drei Sinnen te klim nie. In plaas daarvan
loop hy te voet deur dele van die Tirool. Wanneer hy baie later in ‘Bemoeisug’ in
die bundel Wat agter lê (1930) 'n verhaal oor 'n vreemde ontmoeting skryf, is die
gegewe, soos die subtitel ‘'n Fantastiese verhaal’ trouens suggereer, in hoë mate
fiktief. Met die verwysing na die Drei Sinnen ‘wat al soveel menselewens gekos
het’,61 die klein dorpies in 'n kom met wit besneeude berge en die wandeling deur
die Tirool62 steun hy egter in baie groot mate op sy wedervaringe uit 1908.
Hiervandaan reis Leipoldt na Bolzano en Trento. Na 'n staptog langs die Gardameer,
laaste woonplek van die jonk gestorwe Latynse digter Catullus, kom hy in Verona
aan. Hy besoek ook weer Venesië en reis van daar na Ravenna om Dante se graf te
besigtig. Van daar keer hy terug na Bologna en gaan hy met 'n driedaagse staptoer
oor die Apennyne na Florence, wat hom met al die kunsskatte fassineer, ‘of all I saw
in Italy, I most liked, that I most desire to see again’,63 soos hy op 23 November 1908
aan Bolus skryf. In Italië het hy die geleentheid om orvieto te drink, 'n wyn uit die
Montefiascone-distrik maar minder soet as die ander wyne uit dié gebied en met
meer geur en 'n lekker nasmaak.64 Dit is na hierdie wyn dat broeder Eugenio in
Leipoldt se drama Die heks (1923) verwys wan-
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neer hy by broeder Placido die suidelike wyne aanprys bo dié wat in die noorde van
Italië gemaak word. Met die oog op die Kardinaal se fragiele gesondheidstoestand,
so deel hy Placido mee, het hy vir Sy Eminensie se slaapdrank 'n vat ‘orwiëto’ laat
kom, ‘sterker wyn as die wateragtige vog wat hulle hier drink’.65
Aan die begin van Oktober 1908 is Leipoldt terug in Londen. Hy is weer een keer
per week locum tenens by 'n dokter in New Cross en berei hom voor vir die
FRCS-eksamen in November.
Die studiereis deur Europa was vir Leipoldt 'n opskerping van die sintuie. Geen
ander mediese student in hierdie jare by Guy's kon in die bestek van sewe maande
soveel hospitale besoek, soveel prominente medici ontmoet en daarby soveel indrukke
opdoen en ervarings beleef nie. Daar is waarskynlik ook geen ander Suid-Afrikaner
in dié jare wat só uitgebreid gereis het nie - van Berlyn via Wene tot in Moskou en
van daar tot by Graz en oor die Dolomietberge, die Apennyne en die Alpe na Italië.
Vir sy latere skeppende werk was hierdie reis 'n ryk bron waaruit hy jare lank kon
put. Daarby kon hy weekliks 'n verslag van sy ervarings vir sir Henry Burdett stuur.
Vier van hierdie stukke wat in The Hospital verskyn, word nog in 1909 deur die
Londense Scientific Press in 'n pamflet van twee en dertig bladsye oorgedruk en
onder die titel The ideal graduate study institution: What Germany has done
gepubliseer. Dit is sy eerste beskeie publikasie in boekvorm.66

VI
In November 1908 lê Leipoldt die FRCS-eksamen af terwyl hy aan 'n hewige aanval
van griep ly. As gevolg hiervan skryf hy besonder sleg en vaar hy ook beroerd in die
praktiese gedeelte. Hoewel die vrae betreklik maklik was, skryf hy aan Bolus, ‘I lost
my head: got into a sheer funk of nervousness, tongue-tied and timorous, so that I
am afraid I gave the examiners a very bad impression.’67 Hy druip dan ook die
eksamen met twee punte, maar hoop om dit in Mei 1909 met sukses af te lê.
Kort hierna skenk Leipoldt oorweging aan verskillende moontlikhede vir sy
onmiddellike toekoms. Weens gebrek aan geld kan hy in dié stadium nog nie in
Suid-Afrika met 'n eie algemene praktyk begin nie. Sowel in Johannesburg as die
Paarl ken hy egter geneeshere wat hom graag as vennoot wil hê.
Intussen het 'n ander opsie opgeduik. Kort na sy terugkeer van die vas-
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teland van Europa bel sir Alfred Fripp, een van sy ouddosente vir wie hy ook as
verbandverpleër gewerk het, hom en vra of hy geïnteresseerd sal wees om aan boord
van die jag van 'n Amerikaanse miljoenêr as mediese dokter diens te doen. Die
aanvangsalaris sal £70 per maand wees; indien hy hom permanent wil verbind, word
'n aanbod van £1 500 per jaar gemaak. Die miljoenêr is die koerantmagnaat Joseph
Pulitzer, eienaar van die New York World en iemand wat nie minder nie as sestig
Amerikaanse nuusblaaie beheer. Hy is heeltemal blind en reis saam met verskeie
sekretarisse en sy elfjarige seun rond op 'n weelderige jag. Die pos sal Leipoldt ruim
geleentheid vir lees en skryf bied terwyl die jag in die suidelike seë rondvaar. Van
Maart tot Julie gaan Pulitzer na Wiesbaden en sal die dokter vakansie kan hou.
Aangesien daar aan boord weinig uitgawes sal wees, meen Leipoldt, kan hy heelwat
geld spaar en begin terugbetaal aan die lening wat Bolus so goedgunstig tot sy
beskikking gestel het.
Oor 'n ete in die Café Royal ontmoet Leipoldt mnr. James Tuohy, Londense
korrespondent van die New York World en verteenwoordiger van Pulitzer. Onder die
ete vra Tuohy Leipoldt uitvoerig uit oor sy belangstellings. Die vorige arts van
Pulitzer, dr. Hosmer, het nie alleen na sy werkgewer se gesondheid omgesien nie,
maar ook as 'n soort metgesel opgetree en vir hom uit die werke van Plutarchus,
Herodotus, Plato en Tacitus voorgelees.68 By die aanstelling van 'n nuwe arts sal daar
dus uiteraard ook op die belesenheid en die literêre voorkeure van die kandidate gelet
word. Pulitzer het reeds van Leipoldt se geskrifte kennis geneem en belangstelling
daarvoor getoon. Deur bydraes vir sy werkgewer se koerante kan Leipoldt buitendien,
volgens Tuohy, sy inkomste aanvul.
'n Paar dae later laat Tuohy Leipoldt weet dat hy as nuwe arts vir Pulitzer aangestel
is. Leipoldt aanvaar die pos teen 'n salaris van £700 per jaar, maar verbind hom net
vir drie maande. Dit skep vir Pulitzer die geleentheid om te sien wat hy aan Leipoldt
het, en vir Leipoldt om uit te vind of maande op 'n skip saam met 'n blinde man vir
hom draaglik is.
In Desember 1908 vertrek hy met die RMS Teutonic na New York, waarvandaan
hy per trein na die geselskap van Pulitzer sal reis. Op die skip het hy die voorreg om
eersteklas te reis. ‘I never’, skryf hy op 9 Desember aan boord vir Bolus,
travelled in such luxury: it seems wickedly wasteful after third classing
in an Italian cargo boat! All my expenses on board - tips etc. - are to be
put down as ‘business expenses’ so my own personal outlay
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has only been on underclothing, and additions to outlay. I have had to fill
up a most gruesome form for the American customs officials in which I
had to declare on semi-oath that I was not an Anarchist, nor a Polygamist,
nor a convicted felon and besides to furnish ‘an accurate personal
description of myself.’ This last proved rather trying - I am not sure whether
my eyes are green, my hair brown or my nose straight. Still it passed. This
vessel is very big in some things but not in tonnage, nor is it so nice as a
Union Castle boat. The first class library is very good - the saloon bare
and rather uninviting. I have not had time as yet to find out the state of
things accurately, nor to see how I am impressed with my eighty odd fellow
first-class passengers. My cabin is very nice - large and comfortable and
all to myself. What bothers me is the dressing for dinners and the extent
of the tips!69
Tydens die vaart oor die Atlantiese Oseaan maak Leipoldt druk gebruik van die
skeepsbiblioteek. Hy lees Dickens se Our mutual friend, wat hy uitstekend vind.
Sekere werke van Besant en Rice is vir hom goed en ander sleg. Holy orders van
Marie Corelli is, so teken hy aan, te ‘Corelliesque’ en het ‘too much flapdoodle &
fudge about it and too many italics’. The green domino van Anthony Dyllington is,
behalwe die eerste hoofstukke, nie sleg nie en The governors van E.P. Oppenheim
is goed, maar The eyewitness van Hilaire Belloc is vir hom ‘rot’! Barker se The
decline and fall of the Netherlands en Shorter se boek oor The Brontës vind hy goed.
As afwisseling speel hy van tyd tot tyd skaak met die skeepskaptein, die betaalmeester
en skeepsdokter. Van die begin van die reis is die weer onstuimig en die golwing
van die skip só sterk dat hy moeite ondervind om te skryf.
Sy eerste blik op New York kry Leipoldt vroeg in die oggend. Ten spyte van sneeu
op die dakke van die huise is dit 'n stralende sonskyndag. Met die invaart in die hawe
kan hy die Statue of Liberty van Bartholdi en die wolkekrabbers van Manhattan goed
waarneem. Met sy aankoms wag een van Pulitzer se sekretarisse hom in met die
opdrag om hom binne 'n paar uur, vóór sy vertrek na Hampton in Virginië, waar hy
hom by die jag sal aansluit, die stad te wys. Allereers word hy na Pulitzer se woning
in Fifth Avenue geneem, ‘a big marble pile, extravagance to be the keynote
everywhere’.70 Hy besigtig die voortreflike biblioteek, met portrette deur Lenbach,
etse deur Whistler en Legros en 'n borsbeeld van Pulitzer deur Rodin. Pulitzer se
slaapkamer is geïsoleer deur drie lae verdikte mure
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om alle geluide - waaroor die miljoenêr 'n fobie ontwikkel het - uit te sluit.
‘Everything’, skryf Leipoldt op Kersdag 1908 aan Bolus, ‘was extravagantly
luxurious, but I believe my mood got more and more aggressive instead of appreciative
as excessive tokens of affluence and spending power of my employer were shown
me!’71 Daarna word hy deur die sekretarisse vir middagete geneem na die Hotel Plaza,
'n gebou van vyf en twintig verdiepings. Die oesters eet hy met genoegdoening en
hy word ingewy in die Amerikaanse gebruik van 'n ‘cocktail’ voor ete, 'n gewoonte
wat hy nie in alle opsigte goed vind nie. In die namiddag word hy op 'n
besigtigingstoer deur die stad geneem. Sommige van die geboue met hul dekoratiewe
styl, die smal straatjies en die indruk van oorhaastig afgehandelde konstruksie en
ontwerp laat hom aan Berlyn dink. Die oorheersende indruk is egter die luuksheid,
ook van sy werkgewer se lewenstyl. ‘To give you an idea of the methods of my
employer’, skryf Leipoldt aan Bolus, ‘the secretaries asked me if I could suggest any
new books, or give them a list. I did so, quoting about 40 books I had seen reviews
of or read, and we drove to Brentano's, the chief bookseller and bought them all
forthwith!’72 Daarna is hulle na The World-gebou, 'n wolkekrabber wat aan Pulitzer
behoort en waarin die grootste koerant ter wêreld gehuisves word. Die hele opset
van die koerant en die verskillende afdelings beïndruk Leipoldt. Ná die besoek drink
hulle tee in die Hotel Waldorf en kry Leipoldt, wat teen dié tyd taamlik uitgeput was,
die geleentheid om 'n uur of twee te rus. Ter afsluiting van sy besoek aan New York
word hy teen die vroeë aand op 'n wolkekrabber van twee en veertig verdiepings
geneem om die uitsig te bewonder: ‘millions of lamps lying like a gigantic sea
below’.73
Ná aandete moes hy die trein haal vir 'n tien uur lange rit tot by die veerboot wat
hom na die jag sou neem. Met sy aankoms in Fort Monroe is hy eers na die Hotel
Chamberlin vir sy eerste Amerikaanse ontbyt. Daarna kon hy vlugtig van die
besienswaardighede bekyk, onder meer die Hampton-Instituut, waar swart en
Indiaanse kinders opleiding ontvang en wat 'n goeie indruk op hom maak. Uiteindelik
word hy na die Liberty geneem, 'n jag van 1800 ton wat spesiaal deur Pulitzer in
Skotland laat bou is. Op die promenadedek is 'n mooi rookkamer, 'n sitkamer, 'n
salon en 'n goeie biblioteek. Op die boonste dek is die kajuite, almal met beddens in
plaas van banke en gemaklike stoele en tafels. Sy eie kajuit is besonder gerieflik,
spesiaal met kaste wat as 'n noodapteek ingerig is. 'n Paar deure verder is nog 'n kajuit
wat hy as 'n studeerkamer of spreekkamer kan ge-
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bruik, ingerig met tafels en 'n tikmasjien. Pulitzer se eie stel kamers, almal spesiaal
gebou met kurkmure, rubbertoebehore en swaar tapyte om alle geluid uit te sluit, is
ook op dié dek. Verder is daar 'n gimnasium. Die kwartiere van die twee en vyftig
bemanningslede, almal Britte, is afgeskei van die res van die skip.74
Leipoldt word vriendelik deur Hiram Dixon, die kaptein van die jag, verwelkom.
Dieselfde aand ontmoet hy sy werkgewer,
62, with a face that is strongly reminiscent of Bernard Shaw, only the
eyes are shrunken, staring, sightless - tall, rather slender, a curious
character, and as I suspect, not ‘all there’ to use an expressive slang term.
He has an antipathy to noise that amounts to an obsession, and when one
watches closely, gives signs here and there, and very slight as yet, of a
failing mind. My impression is (how far correct I cannot say as yet) that
he is in an early stage of general paralysis of the insane. He is quick in
speech and temper, very well read and apparently very broadminded, an
idealist in many things, very materialistic in others. One has to describe
everything to him, but what he wants is not so much a general impression
as the minute details.... He still controls the editorial side of his paper and
takes a keen practical interest in journalism. At the same time he displays
a childish delight in small things. Thus he is very fond of a joke or of
giving one or all of his entourage a surprise...One is never certain as to his
movements: the yacht may be ordered to Cuba and half way he will order
her to Newfoundland or Europe and then when she is under way,
countermand the order and head her for some other part in quite the
opposite direction. He is passionately fond of music but hates noise, as I
have said. Also hates heat and does not dare to cruise south for fear of the
tropics. I shall try to get him to go to CapeTown but I fear he won't hear
of it as yet.75
Naas Pulitzer en Leipoldt, bestaan die groep uit twee Amerikaanse sekretarisse
wat vir Pulitzer voorlees, 'n Engelse sekretaris, 'n Duitse sekretaris wat ook vir hom
op die klavier speel, 'n Duitse leermeester vir sy seun Herbert en 'n Engelse
goewernante, ook vir die seun. Verder is daar 'n personeel van lyfbediendes en
hofmeesters, van wie een aan elkeen van hulle toegewys is. Met drie kokke en 'n
voortreflike kelder, onbeperkte vrugte en goeie sigare voel Leipoldt ‘as if I am daily
committing sacrilege
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and proving a traitor to my ideals of plain living and high thinking!’76 Die rede vir
die voortdurende vaart en die verblyf op die jag, so verneem Leipoldt, is dat Pulitzer
en sy koerant by 'n lastersaak teen president Theodore Roosevelt van die Verenigde
State van Amerika betrokke is. In 'n berig in The World is beweer dat Roosevelt
gemoeid was met bedrog van ongeveer veertig miljoen dollar, wat wederregtelik
uitbetaal is aan 'n Franse maatskappy belas met die werk aan die Panamakanaal. Uit
vrees vir arrestasie kon Pulitzer dit nie waag om in die VSA aan land te gaan nie.77
Die lewe aan boord van die jag vind Leipoldt baie stil, maar dit gee hom die
geleentheid om te skryf en te lees. Gewoonlik staan hy om seweuur op, bad, loop 'n
draai op die dek en gaan dan ontbyt eet. Daarna is hy beskikbaar vir enigiemand wat
sy professionele dienste benodig. Die res van die oggend lees en skryf hy tot ongeveer
eenuur wanneer middagete bedien word, waarby Pulitzer aanwesig is. Die middagete
bestaan uit ses gange en is gewoonlik met die gesprekke baie plesierig. Pulitzer gaan
dan slaap en die res hou hulle onledig deur te lees, skaak te speel, te skryf of te stap.
Teen vieruur is daar 'n teesessie. Omstreeks sewe-uur verklee almal vir die aandete,
wat om halfagt begin. Dit duur ongeveer 'n uur; daarna vertrek Pulitzer saam met
een van die sekretarisse wat vir hom in die bed lees, ‘while we linger over the nuts
(which must not be cracked while he is in the room) and finally retire to the
smokingroom to listen to some music, read or talk’.78
Op Kersdag 1909 is die Liberty langs die kus van Florida in die suidelike gedeelte
van die VSA. Hulle vaar na Jekyll-eiland, die vakansie-eiland van 'n groep
Amerikaanse miljoenêrs. Dit is een van die plekke waar Pulitzer ook vir hom 'n
‘huisie’ laat bou het, in werklikheid, soos Leipoldt dit beskryf, ‘'n
tweeverdieping-landhuis, met marmersuile om die boonste verandas te steun, met
baie slaapkamers, groot resepsiesale en sierlike gewels, gebou in die
modern-ouderwetse Amerikaanse landstyl’.79 Die eiland self is met sy klubgebou,
swembad, strandswemplekke, binnelandse meer waarin krokodille geskiet kan word
en bos met herte en ander wild die speelplek van miljoenêrs. Op Kersdag verkies
Pulitzer egter om die Kersmaal saam met sy hele entourage op die dek van die Liberty
onder die sterre in die oop lug te geniet. ‘Die spyskaart was eenvoudig genoeg,’ skryf
Leipoldt, ‘maar dit was 'n eenvoudigheid van kuns, en elke skottel was 'n kunsstuk.
As voorspys was daar egte Russiese caviar, van die vername grootkorrel-soort; daarna
'n terrapinsoep, 'n smaaklike waterskil-
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pad; dan 'n besondere Amerikaanse vis, die “shad”, wat min of meer ooreenstem met
ons eie galjoen, gestoof op die “groen plank”, 'n manier van toebereiding wat in die
suidelike State aangetref word en wat die beste in vis of vlees behou; as hoofgereg,
nie die speenvark of gevulde kalkoen nie, ofskoon altwee koud te verkry was, daar
ons hulle al vir die noenmaal gehad het, maar 'n heerlike, op seldery gevoerde
eendvoël, met 'n heerlike sous van bloubessiestroop. As nagereg die plumpoeding
en 'n roomyspoeding met volop vrugte, vars en nog dieselfde dag gepluk.’80
Van Jekyll-eiland stoom die Liberty verder suid na Havana, hoofstad van Kuba,
'n stad wat nie juis 'n besondere indruk op Leipoldt maak nie. Van daar vaar hulle
na Meksiko, Montevideo, Rio de Janeiro en Tenerife, 'n reis wat vir Leipoldt
interessant is, al het hulle nie die geleentheid om baie keer aan land te gaan nie. In
New York, waar hulle drie weke vertoef, laat kaptein Dixon die skip so onopsigtelik
as moontlik by Long Island Sound vasmeer. In dié tyd besoek Leipoldt Washington,
Chicago, die Niagara-waterval en Boston, waar hy die graf van Ralph Waldo Emerson
besigtig. Daarna vertrek hulle na Plymouth en Southampton. Op 18 April 1909 kom
hulle aan in Lissabon, waar Leipoldt die jag verlaat, van sy kennisse afskeid neem,
deur die doeane gaan en die kloosterkerk van Belem, waar die seevaarder Vasco da
Gama se lyk bewaar word, besigtig. Hierdie besoek sal later in ‘'n Voorspel vir 'n
Afrikaanse heldedig’, die lang vers waarmee sy bundel Uit drie wêrelddele (1923)
open, neerslag vind:
Die kloosterkerk van Belem hou sy lyk,
Gekluister in 'n ouderwetse graf,
Omring met ouderwetse silwerwerk
En koddig-mooi gebeitelde marmerkant.
Dáár op sy grafsteen lê hy afgebeeld;
En naas hom pryk sy wapen en sy skild,
Sy seemansepter en sy ridderswaard;
En onder septer, swaard en skild, sy naam.
Hier deur die opestaande kloosterpoort,
Versterk met fyn skarniere half verguld
En ysterskuiwe en -grendels half verroes,
Waai sag die suidewind uit Cascaes-baai,
En bring die seeruik waar hy salig rus,
En strooi die seemis oor sy marmergraf
In winter soos wywasem deur die kerk.81
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Ná die besoek aan Lissabon keer Leipoldt via Parys na Londen terug, terwyl die res
van die Liberty-geselskap die reis voortsit na Wiesbaden vir Pulitzer se jaarlikse
vakansie aan die einde van die winter.82
Hoewel die maande saam met Pulitzer op die jag vir Leipoldt 'n besondere ervaring
was, het hy hom van tyd tot tyd geërger aan die wispelturigheid en buierigheid van
sy werkgewer en was daar vir hom 'n element van verveling in die lang reis. Hy was
dus bly om in April 1909 in Brittanje terug te wees.83
Volgens 'n mededeling van Leipoldt aan sy latere vriendin Helen Burton was dit
tydens dié reis dat hy verlief geraak het op Hattie Green, 'n Amerikaanse miljoenêres
wat ook 'n sangeres was. Die verhouding was egter uitsigloos, want Leipoldt, arm
soos hy was, kon haar niks bied nie. Die verhouding het dan ook doodgeloop.84
Volgens mev. Burton het dié vrou, net soos Leipoldt, ook nooit getrou nie. Of sy soos 'n mens uit sekere verse vermoed - nog vóór Leipoldt se terugkeer na Suid-Afrika
oorlede is, weet ons nie, want onder sy nagelate dokumente is daar nêrens enige
gegewens oor dié verhouding nie. Dit is egter nie onmoontlik dat een van die
onvoltooide verse in sy nalatenskap, wat as 'n Shakespeariaanse sonnet gekonsipieer
is, op hierdie verhouding kan slaan nie, veral as 'n mens die eerste reël, waarin daar
sprake is van 'n transatlantiese oortog, letterlik interpreteer. By afwesigheid van enige
gegewens oor die ontstaansdatum van die gedig is dit egter onmoontlik om definitiewe
afleidings te maak en kan die verband tussen die onvoltooide fragment en die
verhouding slegs as 'n vae waarskynlikheid geponeer word:
I reached across the Atlantic to enrich
My hermit life that held no happiness
To find somewhere amid the fevered85 stress
Of great ghost cities blacked by grime and pitch
A heart to beat in unison with my own
A hand responding to my alien clasp
A soul to whom my real soul would be known
A mind whose fancy my own faith could grasp.86

En wanneer Leipoldt jare later op 'n afgelope stuk liefdesgeskiedenis terugkyk, is dit
nie onwaarskynlik nie dat 'n ongepubliseerde gedig van hom op dié verhouding
sinspeel:
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I would have given her all my heart
To hold in trust to gild or break
Content she had in me a part
But there are risks one dare not take.
I would have given her all my life
To mould and fashion to her make
Content that I would call her wife
But there are risks one dare not take.
I look back on the years gone by
And sorrow for my own self's sake
God send a chance to glorify
But there are risks one dare not take.87

V
Op 14 Mei 1909 voltooi Leipoldt die skriftelike FRCS-eksamen, gevolg deur die
praktiese gedeelte die volgende dag. Hierdie keer is hy suksesvol en kom sy amptelike
mediese studie finaal op 'n einde. Harry Bolus en Lulu Kensit is juis in dié tyd op
hulle jaarlikse besoek aan Londen, en die geleentheid word gevier met 'n ete wat
Leipoldt self berei en met die drink van 'n besondere Duitse wyn.88 Bolus nooi Leipoldt
om ses weke lank saam met hulle as gas op 'n reis na die Europese vasteland te gaan.
Aanvanklik is Leipoldt huiwerig om so 'n gulle aanbod te aanvaar, maar in 'n brief
van 21 Mei 1909 beklemtoon Bolus dat dit in die lig van sy hoë ouderdom nie 'n
‘disinterested offer’ is nie. ‘On the contrary’, skryf hy, ‘it is really an interested one
for I am sure you can and will save me a great amount of worry and even some labour
for there is much of both in Continental travel, even to me when as a young and
strong man I travelled alone years ago. Independently of this I believe your company
will be agreeable to us both. I only hope it will prove as pleasant to you.’
Die wyse waarop Bolus die aanbod skriftelik maak, oortuig Leipoldt. Die aand
van Maandag, 24 Mei 1909, vertrek hulle om nege-uur met 'n Cooks Conducted Tour
vanaf Charing Cross Station. Aanvanklik gaan die reis na Karlsbad en van daar na
Brussel, Parys, Genève en Marseille. Die grootste deel van die reis word egter afgelê
in Italië, waar hulle Pisa,
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Rome, Napels, Capri, Pompeji, Florence, Venesië, Milaan en Lugano besoek. Via
Switserland, Duitsland, Nederland en België keer hulle terug na Londen. In 'n brief
van 27 September 1909 laat weet Leipoldt sy ou vriend hoe hy die ‘delightful Italian
days’ van hulle toer geniet het. ‘I have the most pleasant memories of July and August
still and shall always look back with pleasure to the trip.’89
Reeds in Mei het Leipoldt 'n pos by dr. Daniell van New Cross as locum tenens
aanvaar. Met sy terugkeer van die vasteland gaan hy hiermee voort, al het hy ook
die gedagte om aanstellings by hospitale te verkry en om 'n eie private praktyk in
Londen te begin. Ouder gewoonte volg hy weer 'n druk program, ook wat sy leeswerk
betref. ‘I have just been reading a curious modern poet Francis Thompson’, skryf hy
op 27 September aan Bolus. ‘The poems are weird and not always pleasing - a
damnable deficiency in all verse that claims to be poetry - but they are certainly
striking and in a few like The Hound of Heaven the rhythm and cadence are wonderful
and the verses are really melodious.... (Thompson) is likely to become 'the rage' in
a few years time.’90 Hy berei ook voor vir 'n eksamen in openbare gesondheid en
dink daaraan om 'n kursus in die regte te volg.91
In hierdie tyd sien hy weer sy oom Ewald Esselen in Londen en lê ook besoek af
by sy ou vriende mnr. J.W. Sauer en mnr. W.P. Schreiner, wat saam met J.H. Hofmeyr
in Brittanje en die Europese vasteland reis. Op 16 Oktober sterf Hofmeyr in Londen
na 'n hartaanval. ‘I saw him before and after he had been embalmed’, skryf Leipoldt
op 11 November aan Bolus. ‘On the first occasion he looked very well - quite young
and smiling, but the embalming made him much older and gave a strain of care to
his face.’92 Leipoldt woon die begrafnis by.
Na alle waarskynlikheid is dit Kersdag 1909, terwyl Leipoldt die praktyk van dr.
Daniell waarneem, dat hy een van die eienaardigste ondervindings van sy lewe het.93
Leipoldt het teësinnig toegestem om vir sy doktersvriend oor Kersfees waar te neem,
aangesien dit hom sou weghou van die jaarlikse besoek aan Adel Grange, waar die
Ford-susters soos altyd 'n boeiende geselskap mense sou vergader en waar hulle in
die aand rondom die kaggelvuur oor allerhande interessante onderwerpe sou gesels
en selfs spookstories sou vertel. Sy kollega het hom net vlugtige aanduidings oor die
pasiënte gegee en hom verder na aantekeninge oor die gevalle verwys. Waarskynlik,
so was sy woorde, sou geen pasiënte hulle aanmeld nie, behalwe een oor wie hy niks
verder wou sê nie; wanneer hy terug is, sal hy graag wil weet wat Leipoldt van dié
man dink.
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Kersdag was dié jaar 'n nare, koue, reënerige dag, met vuil sneeu op die dakke en
langs die strate. Leipoldt was glad nie tevrede toe hy uitgeroep word om 'n pasiënt
te besoek nie. In die namiddag kon hy darem rustig met sy leeswerk voortgaan. In
die aand het die huishoudster die Kersmaal voorgesit. Leipoldt was net besig met
die nagereg toe die huishoudster inkom om te sê dat 'n pasiënt in die spreekkamer
op hom wag, dié een vir wie die dokter altyd port en beskuitjies tydens besoeke
aanbied. Leipoldt het sy ete voltooi en hom toe na die spreekkamer gewend. Hy
skryf:
Die vuur het dof gebrand in die groot herd, en daarvoor, met sy rug na my
toe ek binnekom, het 'n lang maer gestalte gestaan, gekleed in die
gebruiklike drag van 'n meneer uit die goeie stand. Sy swart pluiskeil het
hy op die tafel gesit en daarnaas 'n klein pakkie, mooi in wit papier
toegedraai en gebind met rooskleurige lint, en sy swart handskoene. Hy
was na skatting goed in die sewentig jaar, bleek van gesig, met 'n growwe
grys snor, sy kop amper kaal en die kophare wat oorbly net so grys as sy
snor; 'n lang skraal man, goed oor die ses voet drie, met sy skouers krom
en sy hande amper deurskynend wit, sodat die groot are onder sy vel
duidelik sigbaar was en daaraan amper 'n koddige verskyning gegee het.
Sy gesig was nie innemend nie; daar was iets terughoudends in, asof hy
nie op sy gemak was nie. Hierdie eerste indruk wat ek gekry het, is dadelik
versterk deur die feit dat hy my nie in die gesig gekyk het na die eerste
vlugtige oogopslag by my binnekoms nie. Maar sy gelaatstrekke was egaal,
en van die sykant gesien, het sy kop 'n goeie indruk gemaak. Hy was, in
sy tyd, seker 'n mooi kêrel; 'n man met 'n fynbesnede neus en lippe, met
al die lyne aantreklik, 'n goeie voorkop, 'n ferme kin. Ja, toe hy jonger
was, sou 'n mens hom werklik twee maal bekyk het. Nou was hy meer
soos die renewasie van iets wat voorheen aanspraak op skoonheid gemaak
het.94
By die aanvang van hul gesprek kon Leipoldt sien dat sy besoeker uitermate
senuweeagtig is. Hy het verskoning probeer maak vir sy besoek op 'n Kersdag en
die geskenk, wat vir sy huisarts bedoel was, oorhandig. Van agter sy rug het 'n stukkie
papier te voorskyn gekom, 'n voorskrif vir 'n swaar slaapmiddel - swaarder as wat
Leipoldt self sou gegee het. Leipoldt het ingegaan om die voorskrif op te maak, maar
eers sy kollega se aantekeninge nageslaan. Hy het gemerk dat die pasiënt drie of vier
maal in die
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jaar kom, gereeld betaal en telkens dieselfde sterk slaapmiddel voorgeskryf kry. Met
die opmaak het hy die swaar dosis chloraal daarin met die helfte verminder.
Ná die pasiënt se vertrek het Leipoldt, wie se belangstelling nou gewek is, iets
meer uit sy kollega se boeke probeer wys word, maar hy kon geen vordering maak
nie. Waarskynlik, so het hy gemeen, was dit maar net 'n senuweelyer, gepla met
slapeloosheid.
Toe sy vriend die dag ná Tweede Kersdag opdaag, het Leipoldt hom verwyt dat
hy niks oor die man se toestand, vir wie hy in die verlede sestig grein chloraal
voorgeskryf het, aan hom meegedeel het nie. Sy kollega het geantwoord dat daar
liggaamlik niks met die man verkeerd is nie. Hy ‘ly net aan sy gewete’. Op Leipoldt
se verdere vraag het die dokter 'n boek met knipsels te voorskyn gehaal. Voor die
vuur die aand kon Leipoldt dit rustig deurgaan. In sy artikel oor die voorval skryf
hy:
Meer as vyftig jaar tevore was daar 'n moordsaak wat die hele Londen
in rep en roer gebring het. 'n Welgestelde meisie se lyk is in een van die
voorstede gevind, en dit was onmiddellik duidelik dat sy op gruwelike
wyse om die lewe gebring is. Haar skedel is verbrysel met 'n swaar knots
of hamer, en naby die lyk is 'n loodhamer gevind soos wat gebruik word
- of destyds gebruik is - deur lettersetters om die ‘vorms’ stewig aan mekaar
te kap. Die polisie het uitgevind dat die meisie 'n vryer gehad het, 'n jong
man wat daar goed in gesit het en wie se vader 'n drukkery gehad het.
Volgens die getuienis het die jong man met die vermoorde meisie in die
rigting waar haar lyk gevind is, uitgewandel 'n paar dae voordat hulle die
lyk daar gevind het.... Selfs lank voordat die saak voor die hof gekom het,
was die getuienis, soos deur die koerante beskryf, so sterk teen die
aangeklaagde dat dit duidelik was dat die openbare mening sterk teen hom
gekant was. Maar die kroon kon nie sy skuld bewys nie, en na 'n verhoor
wat vier dae geduur het en breedvoerig in die koerante gerapporteer is,
het die jurie hom onskuldig bevind.95
Die vader van Leipoldt se kollega, so kon dr. Daniell hom later meedeel, was een
van die getuies en was oortuig dat die man skuldig was. Ná die uitspraak moes die
polisie die aangeklaagde beskerm. Hy moes dan ook vlug en het hom glo in Australië
gevestig. Ongeveer twaalf jaar gelede het hy, vyf en dertig jaar ná die voorval,
teruggekeer en onder 'n skuilnaam
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weer in die ou huis van sy vader kom woon. Die meeste mense wat hom persoonlik
geken het, was toe al dood. Op 'n dag het die man dr. Daniell kom spreek en ná 'n
lang gesprek die knipsels oorhandig. Op dié wyse het dr. Daniell met die ware
identiteit van sy pasiënt bekend geraak. Toe die man weer kom, was sy woorde: ‘En
toe nou, Dokter? Wil jy 'n pasiënt hê wat miskien 'n moordenaar is?’
Opvallend in hierdie verslag van die ‘snaakse pasiënt’ se besoek en die relaas van
dr. Daniell is dat die ware toedrag van sake enduit onseker bly. In teenstelling tot
C.J. Langenhoven en ander skrywers se spookverhale en relase oor moorde is Leipoldt
basies geïnteresseerd in die psige van die aangeklaagde, nie in die eerste plek in 'n
‘oplossing’ wat die leser sal bevredig nie. Daarom dat die vraag of die pasiënt
inderdaad die moordenaar was, onbeantwoord bly.
Dit is hierdie belangstelling in die psige wat van Leipoldt in sy Londense jare 'n
aktiewe lid van die studiekring vir die ondersoek van paranatuurlike verskynsels
gemaak het. Ook wat sy reise betref, het hy 'n ander ingesteldheid gehad as die
dikwels oppervlakkige toeristiese blik wat 'n mens by so baie reisverhaalskrywers
vind. Die doel van sy reise was, naas mediese verkennings, veral om hom te verryk
met die kunsskatte van die wêreld en om mense in verskillende lande en sfere waar
te neem. Want basies was Leipoldt 'n altruïs met 'n sterk meelewende komponent,
selfs al het mense hom dan, soos 'n mens uit die verse oor 'n versaakte geliefde kan
aflei, dikwels teleurgestel. Ten spyte van sy veelvuldige reise en ondanks die vreugdes
wat hy daaruit kon put, kon hy waarskynlik, soos hy dit self by geleentheid in 'n
gedig sou stel, ‘nêrens...uitkoms vir sy hart’96 vind nie.
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Hoofstuk VIII
Medikus in Londen
I
saam met
Pulitzer is Chris Leipoldt druk besig as locum tenens in New Cross, terwyl hy ook
spesifieke dae per week in twee groot hospitale diens doen.
Ten spyte van sy druk werksaamhede kry Leipoldt, soos altyd, ook tyd vir ander
bedrywighede. Hy redigeer nou opnuut die uitgawes van The Hospital, skryf ook
die hoofartikels vir dié tydskrif en behartig die rubrieke ‘Annotations’ en ‘The week's
work’. Sir Henry Burdett maak in hierdie tyd die voorstel aan hom om permanent
in Londen te bly en teen 'n salaris van £300 per jaar die redakteurskap te behartig,
'n betrekking wat net twee of drie middae per week in beslag sal neem. Dit sal, volgens
'n brief van 10 Mei 1909 van sir Henry, aan Leipoldt die geleentheid bied om ‘a
commanding influence in medical matters in an imperial sense’ uit te oefen. Indien
Leipoldt na Suid-Afrika terugkeer, gaan sir Henry voort, ‘you will move from the
centre to the periphery.... There are crowds of good men at the periphery to look after
S. African interests, and it is of the first importance that they shall have the advantage
of being represented at the heart of the Empire by a man who, like yourself, has
acquired a wide knowledge and is able to secure position of commanding importance
which should follow should you determine to remain permanently in London instead
of going to reside in South Africa.... Having seen your work and knowing as I do a
great deal about yourself and your peculiar gifts I have no hesitation, if you wish me
to express an opinion, in advising you to remain in London, for here alone can you
bring to bear to the fullest extent possible the gifts and abilities which should in due
course make you a centre of influence and authority.’ Wat Leipoldt van hierdie
heuning-om-die-mond-smeerdery vanuit imperiale hoogtes gedink het, is nie bekend
nie. Hoewel hy reeds terdeë verveeld was met die tipe tydskrif wat The Hospital was,
kon hy in dié stadium nie die redigering laat vaar en sir Henry van hom vervreem
nie. As belanghebbende by vyf groot hospitale in Londen kon sir Henry sorg dat
Leipoldt 'n pos in die personeel van een of meer van dié inrigtings kry en ook as
aandeelhouer
NÁ SY TERUGKEER VAN DIE EUROPESE VASTELAND EN WEER NÁ SY REIS
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vir hom werk reël by The Times en The Morning Post, waarin hy ernstige literêre
werk kon publiseer. Daarby sou die ekstra inkomste hom die geleentheid gee om aan
die skuld van Harry Bolus af te betaal. In hierdie stadium was daar egter by hom
geen twyfel dat hy na Suid-Afrika wil terugkeer nie. ‘I can't stand this beastly climate’,
skryf hy in Mei 1909 aan sy oom Ewald Esselen.
Naas sy redigering van The Hospital behartig Leipoldt in hierdie tyd 'n weeklikse
rubriek in The South African News, die Kaapse koerant waaraan hy vroeër verbonde
was. Op 10 November 1909 verskyn die eerste van sy ‘Notes by the mail’, wat hy
aan die dood van Onze Jan Hofmeyr in Londen wy. Soos altyd lees hy druk aan 'n
verskeidenheid boeke. Sy liefde vir Swinburne kom in hierdie tyd op 'n einde, maar
hy herlees Lucretius en Horatius met vreugde. Hy ontdek Alain-Fournier se The
wanderer, wat oor 'n jeugdige soeke na 'n ideaal handel, en hy vind dié skrywer ‘a
bit of a madman but very, very interesting all the same’.1 Wanneer Bolus ná sy besoek
aan Londen terugreis na Suid-Afrika, gee Leipoldt hom as afskeidsgeskenk die
Engelse vertaling van die Max Havelaar, waarop Bolus negatief reageer. In 'n brief
van 11 November 1909 skryf Leipoldt: ‘I am sorry that you did not wax enthusiastic
over the Max Havelaar, but please remember, in extenuation of the faults you cite
in it, that the translation of Baron Nahuys is a very poor one and does not give a
correct impression of the beauties of the original. Of course you found parts of it
tedious - it was and is pre-eminently a propagandist scream - but what a scream! A
yell that roused Holland and rang from Java to Jan Steen's home and created what I
still believe is one of the finest literary reputations extant! But I am enthusiastic and
shall ever be, for Multatuli grows on me every time I read him. You must read
Vorstenschool and the Ideeën to have a real notion of his greatness.’2
In hierdie stadium oorweeg Leipoldt om hom as regstudent te laat inskryf. Hy dink
ook weer aan die Londense M.D., maar die Kaapse matriek en sy onvermoë in
wiskunde staan in die weg daarvan, iets waaroor hy baie gebelg voel. ‘The Senatus
won't,’ skryf hy op 8 Desember 1910 aan Bolus, ‘like a sensible body, accept my
Cape Matric certificate, and I am still negotiating with that august assembly for a
modified examination before what they are pleased to term the board of moderators.
On principle I object to try for their blessed matric again. I have tried twice and each
time they had the impudence to say I was “weak” in elementary mathematics: I did
not mind the weak so much as the “elementary”: a knowledge of
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graphs, sines and tangents, and involved questions of this nature set at the actuaries
examinations scarcely seem to me to come under the heading of elementary
mathematics.... It is a profound pity the Senatus should be so “borniert”. They ought
to accept the matriculation of any University in the Empire, and make their degree
examination as stiff as they please. Now I have not the slightest fear of the latter:
compared for instance with the Fellowship papers the surgery required for the Masters
degree is trifling, and I should have no difficulty with it. But the matric stops me,
for the present at least, and if I cannot get the Senatus in a better frame of mind I
shall content myself with the Brussels M.D. and try for the D.P.H. as well.’3 Van
hierdie planne van Leipoldt kom egter niks tereg nie.
'n Aktiwiteit waarby Leipoldt in dié jare betrek word, is die oprigting van 'n
vereniging vir Afrikaners in Londen. Onder die lede van dié groep wat later
bekendheid sou verwerf, was C.F. Beyers, H.A. Fagan, Oswald Pirow, J.J. Smith,
Guillaume Marais en Leipoldt. Grootliks op inisiatief van Marais, opgeleide veearts
en briljante intellek, wat op drie-en-dertigjarige leeftyd tydens die 1918-griep oorlede
is,4 het die Afrikaanse Vereniging op 11 Mei 1911 tot stand gekom om jong Afrikaners
wat in Brittanje aan die studeer was, by maandelikse byeenkomste bymekaar te bring,
gesprekke te voer en voordragte en lesings te reël.
Ná sy periode as locum tenens in New Cross is Leipoldt se adres Queen Victoria
Street en later 10 Buckingham Street in die Strand. Daardeur was hy nou feitlik in
die hart van Londen, naby Buckingham Palace. Deur bemiddeling van Auguste
Escoffier, wat vleisgeregte vir die koning moes berei, word Leipoldt betrek by die
bereiding van die ander geregte in die paleis se kombuis. Onder meer moes hy die
afgewaste kropslaaie in 'n mandjie droogswaai! So een keer per jaar was dit die
koning se gewoonte om sy ‘kombuisonderdane’ op 'n klein geselligheid persoonlik
vir hulle dienste te bedank. Toe dit dié betrokke jaar tyd word dat Leipoldt saam met
die ander voor die koning moes verskyn, ontdek hy tot sy ontsteltenis dat hy nie 'n
swart strikdassie met sy aandpak saamgebring het nie. Na 'n rondskarreling het hy
toe met 'n geleende das sy dank ontvang!5
Tydens die Balkanoorlog van 1912-1913 tussen die geallieerde magte van Bulgarye,
Montenegro, Serwië en Griekeland aan die een kant en Turkye aan die ander kant
was Leipoldt 'n tyd lank korrespondent vir die Manchester Guardian, die tweede
keer dat hy dié funksie tydens 'n oorlog vervul. Volgens 'n mededeling aan Markus
Viljoen, later redakteur van Die Huisgenoot, was dit die laaste ‘gentlemen's war’
waarby hy betrokke was. ‘Sog-
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gens’, so gee Viljoen die inligting van Leipoldt weer, ‘is daar so 'n bietjie geveg en
dan is die vyandelikhede 'n tyd lank gestaak, sodat daar geleentheid kon wees vir
verversinge. In die namiddae is dié proses herhaal. Die offisiere het oor en weer
gekuier om te gaan kaart speel of drink; en Leipoldt, wat toe al 'n gekwalifiseerde
geneesheer was, het die gewondes aan albei kante help verpleeg. Later het hy glo as
bewys van erkentlikheid van die Turke 'n eregraad van die Universiteit van
Konstantinopel gekry.’6 Oor die inligting oor hierdie plesierige verloop van die oorlog
kan 'n mens 'n vraagteken plaas. Dit is ook te betwyfel of Leipoldt werklik 'n
eredoktoraat gekry het; hoogstens kon hy, soos Viljoen dan ook beweer, tot hakim
van Istanbul benoem gewees het.7
Leipoldt se betrokkenheid by die Balkanoorlog illustreer nog eens die veelsydige
beweeglikheid van sy karakter en belangstellingsveld. Hy was nou, ten spyte van sy
by tye bruuske optrede, 'n sjarmante jong man met 'n enigmatiese persoonlikheid, in
die fleur van sy lewe. Daar was iets fassinerends in die uitdrukking in sy gesig: die
kalm, moedige, innemende en tog deurdringende oë; die sensitiewe neusvleuels; die
goed gevormde, groot mond; en die duidelik uitstaande onderkaak. Veral die oë was
betowerend: die een oomblik kon hulle met 'n stille krag dwarsdeur jou kyk, die
volgende oomblik hulle van die onmiddellike omgewing afsluit en dromerig wegstaar,
net om oombliklik daarna tot die lewe terug te keer en jou te deurboor.8 Van hierdie
tyd dateer Leipoldt se oorgelewerde sakdagboekies waarin hy afsprake en tye vir
mediese ondersoeke aanteken, maar ook, veral later, die aanvangs- en
voltooiingsdatums van 'n nuwe stuk skeppende werk met allerlei stukkies kommentaar
noteer - 'n belangrike bron om sy werk te dateer.9
Ten spyte van sy onvermoë in wiskunde en sy frustrasie oor die M.D. wat hy nie
kon haal nie, was Leipoldt hoog in aansien by Guy's se dosente en die personeel van
die hospitale waar hy gewerk het. Dit word bevestig deur die gloeiende getuigskrifte
oor sy loopbaan as student en oor sy hospitaalwerk. Reeds op 21 September 1907
getuig dr. Theodore Fisher dat Leipoldt hom ses maande lank in die
buitepasiënte-afdeling van die East London Hospital for Children as kliniese assistent
bygestaan het. ‘It is rare to find anyone’, skryf hy, ‘of such wide knowledge, a master
of every subject with which he deals, and perhaps still more rare to find extremely
varied intellectual activities associated with business-like method and a desire to put
knowledge to the test of practical experience.’ Dr. Frederick Taylor, geneesheer by
Guy's Hospital en die Seamen's Hospital in Green-
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wich, skryf: ‘He has been one of our most able students at Guy's Hospital and as my
clinical clerk in the medical wards in 1904 showed himself diligent, and competent
and thoroughly appreciative of all the points in diagnosis and treatment of the cases.’
Dr. F.J. Steward, ook van Guy's, sê in 'n getuigskrif van 8 Januarie 1910: ‘Mr. Leipoldt
is an exceptionally able & well informed man & is possessed of a great deal of sound
practical knowledge of surgery in its various branches.’ Afgesien van sy vermoëns
as geneesheer word sy groot belangstelling in sy pasiënte en sy energieke werkywer
geloof. Daarby vind almal hom 'n besonder aangename kollega.

II
Met die voltooiing van sy studie by Guy's Hospital in 1907 kon Chris Leipoldt
terugkyk op die uiteenlopende spektrale verskeidenheid wat met 'n opleiding in die
mediese wetenskap gepaard gaan.
In die eerste jaar, so kon hy hom jare later herinner, het sy dosente hulle hoofsaaklik
toegespits op skeikunde en fisika, wat die student in staat stel ‘om iets te verstaan
van die meganiese faktore wat op die liggaam werk, en van die stofwisseling wat in
die weefsels plaasvind’.10 In die tweede jaar het hulle die kursusse toegespits op
fisiologie en anatomie, onderskeidelik die studie van die funksies van die normale
liggaam en die bou van die organe, terwyl gevorderde studente in embriologie ook
iets omtrent die ontstaan van die mens geleer en in vergelykende anatomie kennis
gemaak het met die verskille tussen mens en dier. Van die derde jaar af was die
studente se hele opleiding gerig op die verskillende siektes wat hulle by pasiënte in
hospitale teëkom.11
Wat Leipoldt van die begin af in hierdie opleiding, met al sy verdienstes, as 'n
groot hiaat beskou het, was die volslae afwesigheid van enige aandag aan kennis van
die normale indiwidu. Dit het selde gebeur dat 'n professor sy studente daartoe
aangespoor het om éérs die normale grondig te bestudeer voordat hulle op die
abnormale - die afwykende, die verknoeide, die verdraaide, die sieklike - konsentreer.12
Daarom was hy so verras om ná sy promosie by Guy's juis dié verwaarloosde aspek
van sy Londense opleiding op sy vastelandse studiereis van 1908 aangevul te kry.
‘Dit was vir my 'n openbaring’, skryf hy, ‘om, die twede dag toe ek in Berlyn was,
'n lesing van die vermaarde professor Krause in die Koninklike Mediese Kliniek op
die Siegelstrasse by te woon, waar die professor anderhalfuur, met be-
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hulp van 'n epidiaskoop, en 'n lang ry normale kinders, volwassenes en oues van dae,
'n betoog oor die verskillende tiepes van die normale mens gegee het.’13 Later het
Leipoldt dieselfde in Italië en Oostenryk ervaar. Van die beroemdste mediese
professore met wie hy daar kon kennis maak, het hulle kursusse ingelei met 'n lesing
oor die normale mens.
Nog vóór sy vertrek na die Europese vasteland, waar hy hom op die ortopedie en
pediatrie toegespits het, is Leipoldt gevra om as locum tenens by 'n private praktyk
diens te doen, 'n posisie wat hy by geleentheid ook ná sy terugkeer en ná sy reis saam
met Pulitzer sou beklee. Van die private praktyk het hy egter van die begin af niks
gehou nie. ‘In my own case,’ skryf hy in 'n ongepubliseerde manuskrip,14 ‘private
practice held out no attractions for me. The dictum of that great and half forgotten
master...that the practitioner of medicine should serve the public and not merely the
private sick, had impressed me when I first came across it, both by its logic and by
its commonsense. Private practice benefits the individual. Consulting practice and
public service, such as could be found in the two branches of medical jurisprudence
and preventive medicine, offered a better chance of realising Aselli's ideal.’
Uit 'n uitspraak soos dié bespeur 'n mens weer hoe sterk die sendelinggees steeds
in Leipoldt soos 'n suurdeeg werksaam was en in watter groot mate hy as altruïs by
die lot van 'n groter gemeenskap betrokke wou wees. In die kiem is hier trouens die
sterk didaktiese element aanwesig wat sy latere publikasies op mediese gebied sou
kenmerk. Dit is dan ook nie toevallig nie dat hy in hierdie jare reeds sy grootste
vreugdes begin put uit die behandeling van kinders. In Oktober 1909 werk hy twee
keer per week as narkotiseur in die Duitse hospitaal in Dalston en een keer per week
in die Victoria-kinderhospitaal in Chelsea - ‘one afternoon a week which I look
forward to and very much enjoy’,15 soos hy dit in 'n brief van 11 November 1909 aan
Bolus stel. Opvallend is dat Leipoldt in sy brief aan Bolus glad nie vermeld in watter
mate hy as chirurg, een van die gebiede waarop hy hom bekwaam het, werksaam is
nie. In sy Bushveld doctor skryf hy egter dat tydens sy Londense jare ‘my experience
had been gained solely in large hospitals where I had first worked as an aspirant for
surgical posts on the staff and consequently directed my efforts to purely surgical
work, with a special bent towards orthopaedics’.16 Hoeveel volwaardige operasies,
indien enige, Leipoldt inderdaad gedoen het, is egter onbekend. Medici wat in latere
jare sy onhandigheid waargeneem het, was bly dat hy in Suid-Afrika nooit die gebied
van die chirurgie betree het nie. Prof. J.H.
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Louw, hoof van die departement chirurgie aan die Universiteit van Kaapstad, stel
dit in 1980 onomwonde: ‘he possessed none of the characteristics of a typical surgeon
- least of all manual dexterity.’17
In die behandeling van kinders was Leipoldt egter intens geïnteresseerd. In sy
Praatjies met die oumense (1918) vertel hy die merkwaardige geval in Londen van
'n twaalfjarige meisie wat heeltemal blind was, sonder dat die oogarts enige verklaring
vir haar toestand kon verskaf. Aanvanklik was die behandeling vrugteloos. Op 'n
aand het die ou hospitaalsuster haar 'n kelkie kasterolie gemeng met wyn ingegee en
gesê: ‘Gaan nou slaap, kind, en môre sal jij weer sien’. Die volgende oggend kon
die meisie die koerant lees, 'n geval, so verklaar Leipoldt dit, waar die siek
gemoedstoestand deur suggestie genees is.18 En die vreugde wat siek kinders in 'n
hospitaal tydens Kersfees ervaar, met 'n groot Kersboom waaraan studente en
verpleegsters onselfsugtig weke lank gewerk het, was vir hom iets aandoenliks om
te aanskou. ‘Dis 'n gebeurtenis’, skryf hy,
waarna elke kind in die omgewing van die groot inrigting twaalf maande
lank gretig uitsien. Die enigste voorwaarde vir deelneming aan die
gasvryheid is dat die kind òf self 'n gewese pasiënt is òf die kind van 'n
buite-pasiënt. Daar word selfs vertel dat kinders hul ouers gedwing het
om die polykliniek te besoek eenvoudig om 'n kans te kry om op die lys
geplaas te word. Natuurlik moes daar teleurstellings wees, want daar was
duisende arm kinders in die hospitaal-wyk; maar die stelsel is taamlik
bevredigend en minder is afgewys as wat 'n mens sou verwag. En daar
was altyd iets oor om uit te deel aan die honderde klein handjies van
diegene wat buite die groot ysterhek gestaan het en nie die verrigtings
daarbinne kon bywoon nie. Ek het een van die beroemdste geneeshere
gesien, vermom as Vader Kersmis, wat hom ure lank besig gehou het met
die uitdeel van koek en presente en sy werk slegs gestaak het omdat hy
moes vlug om betyds sy eie Kersmaal te geniet. Kersfees op hierdie manier
gevier is dubbel aangenaam, want dit is die verwesenliking van die ideaal
van naasteliefde wat so intiem met ons besef van die betekenis van die
feesdag ingevleg is.19
In sy kinderpasiënte het Leipoldt se mediese belangstelling in die eerste plek gelê,
'n belangstelling wat algaande tot 'n hartstog sou uitgroei.
Ten spyte van sy bedenkinge oor die private praktyk neem Leipoldt in
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Oktober 1909 sy intrek by 14 Mansion House Chambers, Queen Victoria Street,
waar hy as algemene mediese praktisyn begin. Die ruim kamer wat hy huur, is met
'n afskorting verdeel in 'n wag- en spreekkamer waarvoor hy altesame £72 huur per
jaar moet betaal, terwyl die meubels hom £25 uit die sak jaag. Sy spreekure is van
elfuur in die oggend tot twee-uur in die middag. ‘I am going slowly, getting in things
bit by bit,’ skryf hy op 11 November 1909 aan Bolus, ‘and at present my chambers
look very bare. I hope to seat myself in them in state on the 20th and begin the dreary
daily wait for unfortunates who are venturesome enough to trust themselves to my
tender mercies.... So far I've had three patients - all too poor to pay. Another is almost
within my net. It's a young man who has enlarged tonsils, and who went to St. Clair
Thomson who offered to take them out for £52. This the poor thing cannot afford to
pay, so I have offered to do it for him at £10 - £5 - as much as he can pay; and he is
now considering the matter.’20
In die loop van die daaropvolgende maand gaan dit nie veel beter met Leipoldt se
praktyk nie. 'n Arbeider wat aan sy kamer moes kom werk en onder meer 'n opwasbak
en dubbelskakelaars vir neus- en keelondersoeke moes installeer, het presies die
teenoorgestelde gedoen as wat hy gevra is en 'n kombuisbak en enkelskakelaars
aangelê. Nou is die kamers uiteindelik ingerig, so laat weet hy Bolus op 20 Januarie
1910, maar die pasiënte daag nie op nie! ‘It is very dreary waiting and seems to lead
to nothing, but I suppose it must be given a fair trial. At the end of six months - that
is in July - I will write and tell you my experiences, and give you a detailed statement
of my work. At present there is, professionally at least, no progress to report, and
the waiting, the unremunerative but in point of time expensive hospital work tires
one out and makes it doubly hard to do literary work - that is of any real value - in
the evenings. I feel, at times, as if I wanted to throw up the whole thing and take the
bit between my teeth and run South Africawards, but then that seems cowardly,
especially after only a month's trial.’21
Hierdie drang terug na Suid-Afrika word in die volgende maande sterker, veral as
hy toenemend op prinsipiële punte met sir Henry Burdett oor die redigering van The
Hospital begin verskil. Hy kyk gereeld na die moontlikhede in die Cape Medical
Record en sal aan enige opening oorweging skenk. Op sy beurt bied Bolus aan om
met die oog op 'n praktyk in Suid-Afrika vir Leipoldt te adverteer en hom selfs die
geld vir die aankoop te leen. In 'n brief van 6 Oktober 191022 spreek Leipoldt sy dank
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hiervoor uit. ‘I have just seen Dr. Weber of the Paarl,’ skryf hy, ‘who has sold his
practice and is over here for a visit. His opinions of chances at the Cape - especially
in the Cape Colony - is not very good. He tells me that unless I have capital and am
content to wait for a couple of years it will not be much good.’ Leipoldt besluit
derhalwe om nog tot einde 1912 in Londen te bly, behalwe as iets onvoorsiens gebeur.
Sy private praktyk is in dié stadium steeds nie op dreef nie, maar daar is hoop op
verbetering. Intussen het hy die kamers in die City opgehef en slegs die spreekkamer
in Buckingham Street behou, 'n verandering wat sy uitgawes met die helfte besnoei
en hom die geleentheid bied om tussen £150 en £200 per jaar te spaar.
Maar ook dié verandering help nie. Hoewel hy sy spreekkamerdeur laat oopstaan
om besoekers te lok, kry hy geen pasiënte nie. Die oop deur lei soms tot geestige
situasies. ‘(On) one occasion’, skryf hy op 8 Desember 1910 aan Bolus, ‘a dilapidated
clergyman had wandered in and was sitting in my armchair reading one of my review
books. I thought at first he was a patient, and was just going to lock the door to
prevent his escape, when he mildly informed me that he had merely strolled in for a
rest. “It is so warm, outside” he said, with a beautific smile. “I hope you don't mind.
I am quite a stranger in London. As you will see I have stolen nothing.” The poor
man was not quite right in his head, but entirely harmless, and he refused any tea. I
do not know his name. We talked for a few minutes, and I found that he had read
Lucretius - which excused his intrusion wholly! - and then he got up and said that
he “really must be going now”. We shook hands as if we were old friends and I
ushered him to the door. The last I saw of him was his back as he stood peering into
a shop at the Strand-side of the street. My landlady told me he had simply walked
in and as she thought he was a friend of mine she did not interfere. I found nothing
missing afterwards!’23
In die tweede helfte van 1910 ontvang Leipoldt onverwags besoek van sy bejaarde
vader en Katie, sy jongste suster. Ongelukkig het hulle eers van Madeira af vir hom
van hulle reis laat weet, met die gevolg dat hy hulle vanweë sy verpligtinge nie na
die Europese vasteland kon vergesel nie. Hoewel die seereis hom goed gedoen het,
vind Leipoldt sy vader se gesondheid glad nie na wens nie. In 'n brief aan Issa, sy
oudste suster, skryf hy: ‘His paralysis, of which he makes light, is really bad, much
worse than I expected from his letters. I am taking him to see Sir Dya Duckworth or
Dr. Fawcett for a thorough overhaul as I do not like to do it myself!’24
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25. 'n Voorbeeld van Babiana leipoldtii, deur Gwendoline Lewis beskryf as 'n nuwe spesie. Die
tipe-eksemplaar is Leipoldt-nommer 55686 in die Suid-Afrikaanse Museumversameling. (Foto met
vergunning van die Bolus-Herbarium.)

26. Die tipe-eksemplaar van Ixia leipoldtii, deur Leipoldt op 27 September 1935 tussen Prins Albert
en Klaarstroom as 'n nuwe spesie gevind. Gwendoline Lewis skryf: ‘Hierdie aantreklike en skynbaar
seldsame spesie is slegs een keer versamel en vernoem ter ere van die vinder, wyle dr. C.L. Leipoldt,
wat in hierdie land altyd onthou sal word as 'n skrywer en digter en 'n hartstogtelike liefhebber van
die natuur.’ (Foto met vergunning van die Bolusd-Herbarium.)

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

*18

27. Dr. Lulu Bolus het haar vriend Leipoldt vereer deur die genus Leipoldtia in die familie
Mesembryanthemaceae of vygies na hom te vernoem. Hierdie waterverfillustrasie is deel van 'n reeks
van meer as 'n duisend wat Mary Page in die jare 1915-1925 by die Bolus-Herbarium voltooi het.
(Foto met vergunning van die Bolus-Herbarium.)

28. Rudolph Schlechter, die Duitse botanis saam met wie Leipoldt op jeugdige ouderdom deur die
dor streke van Namakwaland en Boesmansland gereis het om plante te versamel. (Foto:
Bolus-Herbarium.)
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29. Portret van Harry Bolus (olie op hout; kunstenaar onbekend), sakeman en botanis met wie Leipoldt
in Kaapstad bevriend raak en wat hom finansieel begunstig om hom vir die mediese beroep in Londen
te bekwaam. (Foto met vergunning van die Bolus-Herbarium.)
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30. Kaapstad aan die begin van die twintigste eeu tydens die Anglo-Boereoorlog. (Foto: Universiteit
van Stellenbosch.)

31. Friedrich Carl Kolbe, Rooms-Katolieke geestelike in Kaapstad, met wie Leipoldt 'n hegte
vriendskap sluit. (Foto: Universiteit van Stellenbosch.)
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32. Lulu Bolus, gebore Kensit, wat ná die dood van Harry Bolus met sy seun Frank in die huwelik
tree. Soos Harry Bolus het sy later internasionale roem as botanis verwerf. Lulu en Frank Bolus was
van Leipoldt se hegste vriende. In sy briewe verwys hy na hulle as die Boli. (Foto: Bolus-Herbarium.)
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33. Dot (Dorothy) Sauer, later Van Zyl, geliefde van Leipoldt en aangesprokene in sy gedig ‘Wys
my die plek waar ons saam gestaan het’. (Foto: Paul van Zyl.)

34. Londen aan die begin van die twintigste eeu, wanneer Leipoldt medies aan die Guy's Hospital
studeer. (Foto: Universiteit van Stellenbosch.)
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35. Die eerste bladsy van 'n brief uit Londen van Leipoldt aan Harry Bolus. 'n Keur uit hierdie
belangwekkende briewe word in 1979 onder die titel Dear Dr Bolus gepubliseer.
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36. Leipoldt in die anatomie-lesingsaal tydens sy studiejare by Guy's Hospital in Londen. Leipoldt,
met die hand voor die ken, staan derde van links.
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37. In sy finale jaar as huisdokter by Guy's saam met van sy medestudente en die personeel. Leipoldt
staan in die middelste ry, derde van regs.

38. Auguste Escoffier, beroemde meesterkok van die Savoy in Londen. Onder Escoffier se leiding
het Leipoldt dikwels, soveel as wat sy tyd hom toegelaat het, by die Savoy gaan werk en kosbare
ervaring in die kulinêre kuns opgedoen. (Foto: Universiteit van Stellenbosch.)
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39. Tydens sy jare in Londen reis Leipoldt veelvuldig op die vasteland van Europa en later ook na
die twee Amerikas en die Ooste. Op 'n poskaart uit Remagen, Duitsland, skryf hy op 21 April 1903:
‘Good hotel - fair meals - good attendance - sheets dry! C.L.L.’

40. Jozeph Pulitzer, die koerantmagnaat op wie se jag Leipoldt na die twee Amerikas saamreis en na
wie se mediese sorg hy omsien. (Foto: Universiteit van Stellenbosch.)
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41. In die eindeksamen by Guy's Hospital in 1907 verwerf Leipoldt goue medaljes sowel in medisyne
as in chirurgie. Hier word sy sertifikaat in medisyne afgedruk.
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42. Titelblad van die eerste uitgawe van Oom Gert vertel en ander gedigte (1911), Leipoldt se eerste
bundel gedigte. (Foto: Universiteit van Stellenbosch.)

43. J.J. Smith, taalkundige versorger van Leipoldt se tekste. (Foto: Universiteit van Stellenbosch.)
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44. Die karbou of buffel wat vandag nog in Indonesië met die plant van rys ingespan word en waarna
Leipoldt in Uit my Oosterse dagboek verwys. (Foto: Impact.)

45. Krakatou, ‘die duister reus van driemaal donker rots’ in die Soendastraat tussen Soematra en Java.
Dit is dié vulkaan wat in 1883 met groot lewensverlies tot uitbarsting gekom het en waaroor Leipoldt
'n sonnet in Uit drie wêrelddele opneem. (Foto: Impact.)
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46. Die doerian, die Oosterse vrug met 'n besondere lekker smaak en 'n uiters onaangename reuk.
‘Jou steeklig' skil versluier godespys’, skryf Leipoldt daaroor in Uit drie wêrelddele. (Foto: J.C.
Kannemeyer.)
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47. Padi-velde, die droë ryslande op Java, waarna Leipoldt in sy dramatiese alleenspraak ‘Van Noodt
se laaste aand’ verwys. (Foto: J.C. Kannemeyer.)

48. Berg Merapi in Sentraal-Java, die ‘land van oerwoud en vulkaan’. (Foto: Impact.)
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49. Die kop van Pieter Elberfeld wat vandag in die museum in Jakatra bewaar word. Die geskiedenis
van Elberfeld het Leipoldt intens geboei. Onder sy nalatenskap is fragmente van 'n onvoltooide drama
oor dié figuur, wie se lewensverhaal 'n ooreenkoms met die Kaapse rebel Estienne Barbier vertoon.
(Foto: Universiteit van Stellenbosch.)
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Daarby is hy bekommerd dat Katie klaarblyklik geen belangstelling in die lewe het
nie en onsimpatiek teenoor hul vader optree. Sy het Leipoldt vertel sy is siek en sat
van die onderwys. Die een oomblik wil sy gaan toneelspeel, die volgende oomblik
vir verpleegster gaan leer, sonder die besef dat dit naas harde werk dissipline vereis
waaroor sy nie beskik nie.
Intussen het Bolus weer op die kwessie van 'n praktyk vir Leipoldt in Suid-Afrika
ingegaan. In 'n brief van 12 Desember 1910 laat weet hy sy jong vriend dat daar 'n
praktyk op Boshof beskikbaar is. In 'n brief van 18 Februarie 1911 antwoord Leipoldt
hierop. Hy hoop om die hele aangeleentheid met Bolus te bespreek wanneer hy en
Lulu Kensit Londen in Mei besoek. Naas sy verpligtinge by die hospitaal, skryf
Leipoldt, bestee hy baie tyd aan joernalistieke werk ten einde 'n bietjie geld te spaar
waarmee hy sy skuld kan afbetaal. Hy kry as gevolg daarvan weinig tyd vir
belangriker skeppende werk en die Londense klimaat val hom by die dag meer teë.
Hy het twee alternatiewe waartussen hy moet kies: om na die Kaap te kom en in
private praktyk te gaan, of terug te keer na Pulitzer se jag. Die tweede moontlikheid
sal hom die geleentheid bied om £600 per jaar te spaar, maar ‘what it entails in
demoralisation I have already told you’.25 Hy meen egter dat hy dit moet doen. ‘A
couple of years spent on board’, skryf hy, ‘will give me plenty of time to devote
myself to literary work - as the professional work is very slight - and enable me to
save money to buy a practice finally.’26

III
Gelukkig vir Leipoldt word nie een van die twee alternatiewe wat hy teenoor Bolus
in die vooruitsig gestel het, verwesenlik nie. Die inkomste uit sy praktyk bly egter
niksbeduidend. Omdat die salaris vir sy hospitaalwerk ook nie groot genoeg is om
hom aan die lewe te hou nie en sy verskille met sir Henry Burdett by The Hospital
by die dag groter word, moet hy nou ernstig begin dink aan 'n ander bron van
inkomste.
Juis in hierdie stadium duik daar iets op wat aan Leipoldt se mediese loopbaan 'n
koers gee waarin hy, ook in die toekoms, die hoogste vreugde en bevrediging sou
vind. Nog voor die beëindiging van sy studie het hy die geleentheid gehad om die
beroemde dr. Thomas Barnardo, in 1899 oprigter en direkteur van 'n nasionale
genootskap vir die versorging en opvoeding van hawelose kinders,27 te ontmoet. In
'n lang gesprek, waarin
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Leipoldt oor die jare in sy ouerhuis met 'n onsimpatieke moeder praat, wei Barnardo
uit oor die groot voldoening wat hy uit sy werk met behoeftige kinders put en watter
vreugde hy belewe as hulle later van jare in hulle studie en werkkringe sukses behaal.
‘Your own youth was lonely and dark. Why don't you help other children to have a
happier youth than your own? It will be a compensation for your own loneliness.’28
Hierdie woorde het 'n groot indruk op die sendelingkind Leipoldt gemaak, maar
hy het aanvanklik nie geweet hoe hy dit as medikus ten uitvoer kon bring nie. Die
gedagte was egter al die jare sluimerend in hom aanwesig. In Junie 1910 was daar
enkele vakatures vir skooldokters by die London County Council beskikbaar. Om
sy naam as kandidaat vir so 'n betrekking voor te lê, was iets wat hy deeglik moes
oorweeg. Indien hy voltyds aangestel word, sou hy nie meer geregtig wees om privaat
te praktiseer of konsultasies te doen nie. Hy sou ook sy hospitaalwerk by die Victoria
en die Dalston moes laat vaar.29 Maar, so het hy dadelik besef, in 'n aanstelling as
skooldokter sou hy daagliks met kinders kon werk en die gedagte wat Barnardo by
hom geplant het, werklikheid laat word.
Leipoldt besluit dus om vir 'n pos aansoek te doen. Op 'n mooi, helder Juliemiddag
in 1910 meld hy hom saam met sestig ander kandidate by die kantoor van die London
County Council op Trafalgar Square vir 'n onderhoud aan. 'n Week of twee nadat
hulle voor die raad verskyn het, word hy een van die vakante betrekkings aangebied.
Sy werk sou op 1 September 'n aanvang neem. Aanvanklik sou sy verpligtinge oor
drie halfdae per week teen 'n salaris van £120 per jaar strek en sou hy net tydelik in
diens wees. Later sou dit teen £400 per jaar 'n voltydse betrekking word.
Tot vóór Leipoldt en sy kollegas se aanstelling was die mediese inspeksie op skole
van die London County Council nog in 'n beginstadium. Aan die hoof van die hele
onderneming was dr. James Kerr, iemand vir wie Leipoldt baie gou die hoogste
bewondering gehad het. Hy skryf: ‘Dr. James Kerr, an enthusiastic and able pioneer
in the speciality, had organised the school medical inspectorate of the London County
Council..., and had gathered round him a band of equally enthusiastic young men,
to whom he gave unlimited opportunity for special study and research. Our routine
work was alleged to be monotonous and mechanical. As a matter of fact it was neither.
It was it is true to some extent assessment work. The purpose of the examination of
scholars was to find out whether or not the child could “profit from the instruction
given in class”. To assess that capacity one had to know what the normal child was
able to achieve. It was
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sufficiently obvious in most cases that malnutrition, carious teeth and septic tonsils,
incipient tuberculosis, rickets, and other apparent and tangible defects, gave an
absolute indication of abnormality and incapacity.’30
Leipoldt se verpligtinge was, soos dié van kollegas, om na skole te gaan en telkens
'n aantal kinders te ondersoek. Kort ná die aanstelling het Kerr hulle almal
byeengeroep en op 'n yslike kaart van die graafskap elkeen se ‘kringe’ uitgewerk.
Toe Leipoldt nog 'n deeltydse assistent was, is een van die suidelike streke van die
stad aan hom toegewys, waar hy drie maal per week skole moes besoek. Dit was 'n
agterbuurtstreek met armoedige skole en kinders. Met sy voltydse aanstelling het hy
die meer gegoede Hampstead toegewys gekry, 'n kring met sowat 40 000 kinders en
met drie verpleegsters om hom in die werk by te staan.
Dit was vir Leipoldt 'n totaal nuwe werkkring. Binne die eerste week moes hy met
die skole kennis maak, hom op die hoogte stel van die werk en daarna die vasgestelde
roetine van die hoofkantoor volg. In 'n brief van 10 Oktober 191031 aan Bolus skryf
hy onderhoudend oor sy eerste ervarings en indrukke:
At my first school... the junior boys were in a state of great nervous
trepidation when I called. The result of course was that their little hearts
were beating furiously, and in many cases they had cardiac murmurs which
were difficult to diagnose. Usually however these murmurs disappeared
after one had talked to them and put them at their ease by asking them
questions about their home life, and so on, so that one was justified in
looking upon the murmurs as transient and not due to disease. There was
one small boy, however, a cheeky little kid of 9 years, who was by no
means nervous yet had a big dilated heart, an irregular pulse and a general
condition of cardiac irritability which I could not account for. I examined
his throat and found it markedly inflamed - a kind of chronic, granular
laryngitis. On questioning him I found that he was a confirmed cigarette
smoker! He had started smoking when he was 7 and he smoked on an
average 8-10 cigarettes...a day, and now has a typical smoker's throat and
heart! This is the first case I have met in a child. I explained the case to
his astonished grandmother - his mother being dead - and hope that he is
now being taken care of! But it is only a hope! I believe the good ladies
do not fully appreciate the benefits of medical inspection. They are apt to
look upon it as a bore, a nuisance, and
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a farce, and very rarely show sufficient energy to carry out the doctor's
recommendations. They prefer to take their children to ‘sixpenny doctors’
who really do not treat them as they ought to be treated. In my district
there is a very popular Black Doctor (I believe he is a Hindoo) whose
popularity depends on the fact that he undercuts the sixpenny men by
charging 3 pence! His treatment is however by no means so good as it
ought to be in a man of such altruistic principles as his tariff shows him
to be!
I have a lot of red tape routine work to do - filling in forms and taking
‘averages’ but fortunately I have a smart school nurse to help me and so
get through the day's work...fairly quickly. It's very instructive work and
I am learning quite a lot. If they have some such job going at the Cape I
think I shall apply for it.
Van die begin af was die werk vir Leipoldt uiters interessant, veral omdat dit so
veelsydig en inspirerend was. Hoewel Hampstead oorwegend deur mense van die
middestand en hoër bewoon is, was dit duidelik dat baie van die skoolkinders ellendig
ondervoed was, iets wat die raad op versoek van Leipoldt dadelik met die verskaffing
van skoolmaaltye begin bekamp het. Mnr. Hancock Nunn, 'n bekende ingesetene
van Hampstead en iemand met wie Leipoldt bevriend was, het as voorsitter van die
verskillende Care-Committees aansienlik bygedra tot die fondse vir die voeding en
behandeling van behoeftige kinders.
Aangesien mediese inspeksie op skole in dié tyd iets nuuts was en baie mense nie
die waarde daarvan kon insien nie, was baie onderwysers en dokters aanvanklik
daarteen gekant. Die onderwysers het gemeen dat dit 'n onredelike inmenging op
hulle terrein was, terwyl die dokters gedink het dit sou inbreuk maak op hulle praktyk.
Voordat Leipoldt Hampstead verlaat het, was die gesindheid van albei groepe totaal
anders, danksy die takt, mensekennis en persoonlikheid van Kerr. Een van die
skoolhoofde het egter voortgegaan om Leipoldt voortdurend te dwarsboom en die
lewe vir hom moeilik te maak. ‘Ek wou nie’, skryf Leipoldt, ‘by die hoofkantoor kla
nie, en het maar stilgebly, en op 'n goeie dag het die oubaas - want hy was al taamlik
bejaard - omgeswaai en het my selfs uitgenooi om by hom te kom tee drink. Van toe
af was ons goeie vriende, en eers later het ek die oorsaak van sy vroeëre onwilligheid
verneem. Een van sy assistente het my dit vertel. “O,” het hy gesê, “weet jy dan nie
waarom hy so bitsig was nie? Hy het dadelik toe hy van jou aanstelling verneem het,
gesê dat dit 'n
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skande is om 'n gedit-en-datse Duitser op ons af te dwing, en eers nou het hy gehoor
dat jy 'n Boer is.’32
Ook die verhouding tussen skooldokter en ouer het aan die begin veel te wense
oorgelaat. Leipoldt vertel dat hy by een skoolondersoek die moeder versoek het om
haar kind te ontklee. ‘Sy was’, skryf hy
'n norse, sterk-gespierde dame, wat kort-asemig was en my vroegtydig
verseker het dat sy 'n ‘hart’ het - waarskynlik as verklaring van die
jenewerruik wat sy uitgeasem het. Die bojurkie het maklik genoeg afgekom,
maar daaronder was 'n flennie-onder- en borokkie, en dit was tevergeefs
om haar te vra om dit ook uit te trek.
‘Sy is mos behoorlik ingenaai vir die winter,’ het die moeder gesê, met
verontwaardiging in haar stem, ‘en hoe kan Dokter dan verlang dat ek haar
bolyfie sal ontbloot?’
Dit is nutteloos om te sê dat toe die bolyfie eindelik ontbloot was, die
meisietjie as: ‘Onrein, plus plus 5’ moes aangemerk word.33
Aanvanklik het Leipoldt baie sulke gevalle teëgekom. Luise was volop, onderklere
ellendig vuil, skoeisel die verkeerde nommer. 'n Groot persentasie was ondervoed,
sieklik en gebreklik.
Geleidelik binne die bestek van drie, vier jaar het die situasie begin verbeter. Die
skoolverpleegsters moes egter baie beledigings verduur. Een van hulle het op 'n
huisbesoek 'n paar hande vol hare verloor, terwyl 'n verontwaardigde moeder, wie
se seuntjie huis toe gestuur is omdat hy so vuil was, die kind die volgende dag
teruggestuur het met 'n briefie: ‘My kind kom skool toe om te leer lees en skryf, nie
vir jou om aan te ruik nie.’34
Wat Leipoldt veral tydens inspeksies ondervind het, is dat elke kind 'n indiwidu
is en dat nie almal oor dieselfde kam geskeer kon word nie. Elke kind moes noukeurig
ondersoek en met die ideale norm vergelyk word. Die skole wat hy moes besoek,
was meestal groot, met drie- tot vierduisend leerlinge per skool, meestal goed ingerig
met 'n goeie speelterrein, moderne meubels en goed opgeleide onderwysers. Daar
was wel gebiede waar ondervoeding en tuberkulose dikwels voorgekom het. So 'n
gebied was in een van die klowe van Wallis geleë, 'n streek waarvan byna al die
kinders se ouers arm werkers in die koolmyne was.
By een van die skole wat onder die London County Council val, het Leipoldt
kennis gemaak met 'n nuwigheid waarin hy dadelik belanggestel
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het en waarvan hy later 'n oortuigde apologeet sou word, naamlik die skoolreis. Sy
belangstelling is geprikkel deurdat een van hulle dokters verklaar het dat sulke reise
te afmattend vir die kinders was en dat die lang wandeltogte wat daarmee gepaard
gaan, by sommige skoliere hartmoeilikhede kon veroorsaak. Die London County
Council het Leipoldt gevra om dié aangeleentheid te ondersoek en met een van die
reise saam te gaan.
Die skool wat so 'n reis ingestel het, was die Torianno Avenue, waar die
opgewektheid en lewendigheid van die leerlinge Leipoldt van die begin af getref het.
Die hoof was dadelik bereid om Leipoldt mee te neem op die reis, wat met 'n veertigtal
meisies en seuns tussen tien en twaalf jaar onderneem sou word. Leipoldt skryf:
Ek het kans gekry om te sien hoe grondig die voorbereiding vir die
uitstappie was, en hoe elke kind, maande tevore, hom daarvoor klaar
gemaak het. Elkeen het weekliks sy bedraggie - 'n paar pennies - in sy
skoolreisspaarkassie gestort. Vir die week se reis, wat vervoerkoste met
die trein en boot ingesluit het, moes hy sowat vyftien sjielings betaal, en
die meeste kinders - want byna sonder uitsondering was hulle arm kinders
- moes die geld self verdien of uit hulle sakgeldjies, wat maar skraal was,
spaar. Ook moes hulle die reis vooraf bestudeer, die geskiedenis en
aardrykskunde van die plekke waarnatoe hulle sou geneem word, aanleer,
en kaarte en tekeninge maak. Die reis was na die Isle of Wight, deur
Winchester en Southampton, en ek was verbaas om te sien hoe goedkoop
dit kon geskied, en hoe vlot dit van stapel kon loop, danksy die grondige
voorbereiding. Dit was my 'n openbaring om te sien hoe die leiers - mnr.
Lewis as hoof, en die onderwyser en onderwyseres wat meegegaan het en die kinders geakkordeer het, met watter gemoedelikheid altwee mekaar
bejeën het, en watter sedelike en opvoedkundige resultate so 'n reis kon
oplewer. Van daardie tyd af is ek 'n voorstander van die skoolreis... Dit
was egter geen piekniek nie: dit was 'n deurdagte reis, goed georganiseer
en onder behoorlike leiding. Elke môre het ons van ons verblyfplek vertrek
na 'n behoorlike agtuur, die kinders gewapen met hulle aantekenboekies,
en een of ander plek gaan sien, om in die namiddag weer terug te kom.
Op die lang wandeling was daar kans vir meer as een nuttige les - oor die
geskiedenis, botanie, geologie, industriële ontwikkeling of wat al ook wat nooit langer as 'n kwartier geduur het nie, en wat altyd met
belangstelling deur die
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kinders gevolg is. In die aand het ons ‘navraag’ gehad. Elke tiental kinders
het met hulle aantekeninge gekom en dié met die leiers bespreek - 'n
onderrigsuur wat kans gegee het vir vrae aan weerskante, en wat
ongetwyfeld van die grootste nut vir algar was. Daarna was daar 'n halfuur
gesellige verkeer, met liedere of speletjies en dan ook het ek die kans
waargeneem om my ondersoekwerk te verrig. Elke kind se hart en spiere
is ondersoek, en op die end het dit geblyk dat nie een die minste teken van
hartvermoeidheid gelewer het nie. Ek kon eerlik en opreg verklaar, in my
breedvoerige verslag aan die Raad, dat die skoolreis hoegenaamd geen
liggaamlike skade veroorsaak het nie, en dat elke kind, sonder uitsondering,
daarby baat gevind het. My verslag het soveel belangstelling verwek dat
die Opvoedingskomitee van die Raad dit laat druk en onder skole versprei
het.35
Met verloop van jare is die stelsel van skoolreise in Brittanje uitgebrei. 'n
Versekeringsbedrag is by die reiskoste ingesluit; binnelandse skoolreise is goedkoop
aangebied en groter bedrae geld alleen vir reise na die Europese vasteland vereis;
die kinders moes self vir die reis betaal, maar 'n fonds is in die lewe geroep waaruit
behoeftige kinders gehelp kon word; op verskeie plekke is skoolreiskoshuise opgerig
waar die kinders teen baie lae pryse kon loseer. ‘Die geringe koste van die skoolreis
in Engeland’, skryf Leipoldt, ‘is te danke grotendeels aan die bereidwilligheid van
die spoorweë om reiskaartjies teen 'n baie billike prys toe te staan. Hulle het geleer
dat elke kind wat meegaan op so 'n reis, 'n potensiële propagandamaker is...Die
Londense Raad gee ook belangrike voorregte aan sy onderwysers wat meedoen aan
sulke skoolreise. Die onderwyser of onderwyseres kry nie alleen volle salaris as hy
of sy op skoolreis uit is nie, maar sy plaasvervanger op skool tydens sy afwesigheid
word betaal, en die reisende onderwyser kry 'n skoolreistoelaag, omdat die
Departement besef dat hy werk doen in die belang van die skool en van die kinders.’36
Die geleentheid om met kinders te werk wat elkeen 'n eie unieke persoonlikheid
was en om met uiteenlopende probleme gekonfronteer te word, het vir Leipoldt
geboei en hom in die werk as skooldokter laat opgaan. Daarby het hy deur
bemiddeling van Kerr uitmuntende geleenthede vir eie navorsing gekry. Hy kon
ander skooldistrikte besoek en na die Europese vasteland van Europa gaan om
skoolinspeksie in Nederland, België, Frankryk en Italië te ondersoek. ‘In Italië’, skryf
hy ‘is dit beson-
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der goed georganiseer, en ek het die mooi, nuwe skole, en veral die pragtige
herstellingskole, soos dié van Codavilla naby Bologna, bewonder. Ook in Duitsland
was die diens al populêr, ofskoon dit daar op 'n heeltemal ander manier gereël is. In
Mannheim, byvoorbeeld, onder die entoesiastiese dr. Stephanie, was dit goed
georganiseer, en daar het ek met die mooi opelugskool vir gebrekkige kinders kennis
gemaak en 'n verslag daaroor gelewer.’37 In Amerika kon hy die skoolmediese dienste
in Chicago, New York en St. Louis ondersoek. Orals was daar punte van
ooreenstemming en verskil wat nuttig was om te bestudeer. Terug in Londen kon hy
en kollegas met hul navorsingswerk voortgaan. ‘Ons kon’, skryf hy, ‘meewerk met
die groot hospitale, en ons het agter ons gehad die uitstekend ingerigte laboratorium
van die Graafskap self. Elke jaar, dus, het tal van ons skooldokters een of meer
rapporte oor die resultate van besondere navorsingswerk geskryf, wat in die jaarverslag
van die Raad gepubliseer is. In my geval het ek sulke rapporte geskryf oor
ondervoeding, platvoet, ruggraatsverkromming in verband met die sitting en houding
van skoolleerlinge, vergroting van die skildklier, en, wat my besondere belangstelling
ingeboesem het, die sogenaamde konstitusionele minderwaardigheid van (sommige)
kinders.’38
Met onderbrekings was Leipoldt bykans vier jaar lank in Londen as skooldokter
werksaam. In 1913 behartig hy ook die redaksie van The School Hygiene, amptelike
blad van die vakgenootskap van skooldokters.39 Toe hy Brittanje vroeg in 1914
verlaat, het hy nie alleen uitgebreide ervaring in dié veld gehad nie, maar was hy
deur sy besoeke aan talle stede in Amerika en Europa deegliker as wie ook al in
Suid-Afrika op die hoogte van wat daar aan mediese skoolinspeksie in ander lande
gedoen word.

VI
In Mei 1911 kom Harry Bolus en Lulu Kensit in Brittanje aan op hulle jaarlikse
besoek. Bolus was nou 'n man van sewe en sewentig en as gevolg van 'n chroniese
hartprobleem glad nie meer in goeie gesondheid nie. Op Woensdag, 24 Mei, skryf
Leipoldt vir hom 'n briefie na Oxted in Surrey, waar Bolus toe gehuisves was, dat
hy jammer is om te hoor sy ou vriend voel nie lekker nie. Hy onderneem om hulle
die volgende dag te besoek en tot die Sondagaand te bly. Hy sal dan sommer ook sy
instrumente saambring en Bolus deeglik ondersoek.
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Voordat Leipoldt op Donderdag, 25 Mei, in Oxted kon aankom, sterf Bolus die
middag om halfvyf. Leipoldt reik die doodsertifikaat uit; Bolus sterf aan ‘aortic
disease and heart failure’. Dieselfde aand skryf Leipoldt aan Lulu Kensit dat sy haar
nie hoef te verwyt dat sy in enigiets betreffende haar oom se toestand nalatig was
nie. ‘Believe me’, gaan hy voort, ‘it is no mere lip assurance when I tell you that I
am certain, from what I know of his condition, that nothing any of us could have
done during the last few hours could have made his end less painful than it has
fortunately been.’ Met 'n boodskapper stuur hy aan haar die lykskleed wat algemeen
in Brittanje gebruik word.40 Hy voeg by: ‘I feel that I am so deeply indebted to him
who is gone that anything I can do now must be the poorest attempt only to show
my appreciation of his constant kindness to me in the past.’41
Dat die dood van Bolus vir Leipoldt persoonlik 'n groot verlies was, blyk uit twee
verdere briewe wat hy in hierdie tyd aan Lulu Kensit skryf. Op 14 Julie 1911 skryf
hy dat Suid-Afrika baie gemis het deur nie van Bolus se insigte in politieke
aangeleenthede aan die Kaap gebruik te maak nie. Bolus se siening was ‘that more
public benefit is given to the community by example than by preaching or political
propaganda. But how much could South Africa have learned from and benefited by
his experience, his real, innate feeling for what is best in patriotism, and his knowledge
of practical business affairs!’ Op 9 Augustus 1911 laat hy haar weet dat hy in Julie
'n week lank by die ou dames in Adel Grange naby Leeds gekuier het. Daar het hy
baie oor Bolus gedink. ‘Either death is the end of all things,’ skryf hy in 'n passasie
waarin ons die diepste en essensieelste Leipoldt ontmoet,
or it is the beginning of a new life of which we can form no notion,
since all our conceptions, our estimates of what is happiness, what
constitutes enjoyment, beautitude, are based on idolons43 which surely can
have no counterparts in what lies behind that veil. Groping, conjecturally,
fantastically, in the dark - that is all we can do, uncertain even of what our
senses conceive. In either possibility - absolute annihilation, or absolute
reincarnation in a manner I cannot think of - I can rest, comforted merely
by the thought of what he was upon earth. The last words of the lesson
said on Holy Saturday in Catholic churches always seems comforting to
me: ‘A facie iniquitatis sublatus est justus et erit in pace memoria ejus!...’44
That is all I can
42
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know for certain; all I can hold as faith, and it suffices, for me at least,
when I consider what he was to me and how he loved, and lived.45
Hy hoop om in die volgende maande Bolus se briewe aan hom deur te gaan en
van sekere dele vir haar afskrifte te maak - ‘it will be a melancholy pleasure going
through them’.
In hierdie passasie hou Leipoldt dus die moontlikheid oop van 'n absolute uitwissing
of 'n reïnkarnasie wat vir hom onvoorstelbaar is. Wanneer hy dus later van jare 'n
bietjie sensasioneel wou te kenne gee dat hy 'n Boeddhis is en daarom ook die
Boeddhistiese reïnkarnasieleer aanvaar, kan ons sy uitspraak met 'n knippie sout
neem. Ook kommentators van later wat van hom 'n ateïs wou maak, steun slegs op
enkele uitsprake van hom. Dit sal korrekter wees om hom in die lig van hierdie twyfel
tussen twee uiteindes 'n agnostikus te noem. Dat ons hier egter met Leipoldt se diepste
wese in aanraking kom, blyk daaruit dat die keuse van uitwissing of reïnkarnasie
telkens later in sy oeuvre poëties vergestalt sal word.
Leipoldt beleef in 1911 ook 'n verdere verlies. Op 11 November sterf sy reeds
ylende vader ten huise van sy suster Issa op Hopefield. Op dieselfde dag skryf hy
aan Issa: ‘I have only just received your cable informing me of father's death and I
am writing this hurried note in the train. I need scarcely say how shocked and sorry
I am - and that notwithstanding the fact that I anticipated his death every day almost
since I last saw him. But I did hope that he would have been spared some months
longer and that I would have had a chance of seeing him once more.’46 Aan Lulu
Kensit skryf Leipoldt op 8 Desember 1911 dat sy vader se dood 'n groot skok vir
hom was. ‘I do not know the full details’, gaan hy voort.
My sister Mrs Pattison has merely written to say that he passed away quite
quietly, after complaining of pain in the arm before he went to bed. I take
it that he died of heart failure consequent on aortic disease - almost identical
with that from which Dr Bolus suffered. I knew that he had aortic disease
and his anginal attacks were merely the symptom of such trouble - as you
may remember was the case with your uncle. It is strange that the three
men whom I believe I knew best - your uncle, my father, and Mr Hofmeyr
- all died in more or less the same way. When I saw him last year I realised
fully that his condition was very grave - that was why I was so annoyed
with Katie because she did not want to return with him for I felt that
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he might die at any moment and that it could be a lasting source of grief
to her had she not been with him in case his death happened while he was
on board ship on the return journey. Thank you very much for all your
kind words: thank you as much for all that you did for him. He wrote and
told me of your kindness - I am remembering the somewhat pathetic way
in which he contrasted your care of your uncle with the way in which Katie
treated him - not that he ever complained but he had a half humorous way
of disguising his feelings when he felt very deeply or strongly. I got the
last letter he wrote me only last week. It had been delayed in the post and
in it he gave me some particulars of his trip to Cape Town.’47
Met dié brief, wat Issa aan hom stuur, was sy vader besig net voordat hy sy laaste
toeval gekry het. Ofskoon sy vader se gewone skryftaal Nederlands was, is dié brief
in Duits geskryf. Dit was nie kompleet nie, so vertel Leipoldt later; ‘hy het dit in die
middel van 'n volsin onderbreek, en ek het dit in die onvolmaakte toestand gekry. 'n
Paar kort reëls in Duits, sonder naamtekening, die begin van 'n brief wat taamlik lank
sou gewees het indien hy tyd en geleentheid gehad het om dit klaar te skryf.’48
Met die dood van sy vader en Bolus verloor Leipoldt die twee groot mentors uit
sy jeugjare. Sy vader was die persoon wat hom op Clanwilliam deur sy onderwys in
nuwe wêrelde kon inlei en aan wie hy in sekere mate geheg was, terwyl Bolus sy
botaniese belangstelling in die regte kanale kon stuur en ook op die gebied van die
literatuur 'n stimulerende gespreksgenoot vir hom was. Daarby het Bolus hom in die
geleentheid gestel om in Londen sy mediese studie te voltooi. Sy waardering vir
Bolus getuig hy op talle bladsye van Dear Dr Bolus, terwyl hy sy skatpligtigheid
teenoor sy vader in sy Jeugherinneringe in Markus Viljoen se 'n Joernalis vertel
boekstaaf.

V
Wat Leipoldt se streng persoonlike en liefdeslewe tydens sy Londense jare betref,
is die gegewens, soos in ander tydperke uit sy lewe, uiters karig. Ons weet dat hy
tydens die Pulitzer-vaart verlief geraak het op 'n sangeres van Amerikaanse herkoms.
Sy vriend Val St. John kon later in antwoord op 'n navraag van M.P.O. Burgers niks
noemenswaardigs oor intieme
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amoreuse verbintenisse tydens Leipoldt se jare as mediese student en medikus in
Brittanje vermeld nie. Ons weet met sekerheid dat hy vóór sy vertrek uit Suid-Afrika
tot drie persone aangetrokke gevoel het, naamlik Frank William Baxter, 'n niggie en
Dot Sauer, wat later met sy jeugvriend Hennie van Zyl getroud is.49 In 'n gesprek met
Hennie se seun Helm het Leipoldt by geleentheid gesê dat hy twee keer in sy lewe
werklik op 'n vrou verlief was; een van dié kere was op Helm se moeder.50 Of Leipoldt
met die ander keer sy niggie of die vrou van die Pulitzer-vaart bedoel het en of hy
gewoon in sy gesprek met Van Zyl van een van die twee vergeet het, weet ons nie.
Wat, naas 'n groot verering, presies die verhouding met Baxter was, weet ons ook
nie. Leipoldt sê alleen dat sy latere gebruik van dié man se voorletters as pseudoniem
toegeskryf moet word aan ‘'n romantiese verhouding’51, 'n soort Schwärmerei.52
Tog moes daar, behalwe as dit suiwer uit sy verbeelding voorkom, in die jare in
die buiteland een of meer liefdesverbintenisse gewees het waarna Leipoldt telkens
later sou terugkeer, behalwe as hy dié besonderhede uit die jare vóór sy vertrek uit
Kaapstad oproep. In 'n brief aan sy suster Issa, gedateer 18 Mei 1911, sê hy dat hy
nooit sal trou nie, en 'n mens vermoed dus dat dié verbintenis of verbintenisse terug
te voer is na die jare onmiddellik voorafgaande aan dié datum.
Die geskiedenis vind 'n eerste neerslag in 'n agttal sonnette wat Leipoldt later in
Uit drie wêrelddele van 1923 sou bundel en wat, deur die aparte rubrisering en
nommering, klaarblyklik as 'n siklus gekonsipieer is.53 In sy studie54 sê Burgers dat
Leipoldt op 'n keer gesê het sommige gedigte in Uit drie wêrelddele is reeds in 1906
geskryf, al beweer J.J. Smith in 'n ongepubliseerde voorwoord by dié bundel dat al
die verse, met uitsondering van die eerste, tussen 1912 en 1922 ontstaan het. Of die
verse wat, volgens die mededeling aan Burgers, uit 1906 dateer, die sonnetsiklus
insluit, weet ons nie. Met uitsondering van ‘Mymering’, die laaste van dié groep, is
hulle almal egter in die jare 1914 tot begin 1917 in Ons Moedertaal en Die Brandwag
gepubliseer, van die vroegste verse uit dié bundel wat hulle weg na tydskrifte gevind
het. Die moontlikheid van 'n vroeë ontstaan word versterk deur die
manuskripmateriaal. Vier van die sonnette verskyn in een van Leipoldt se notaboeke
waarin ook die adres van sir Henry Burdett en die name van pasiënte tydens sy
Londense jare aangeteken is. Enkele bladsye is uitgeskeur, wat 'n mens laat vermoed
dat voorstadia van die vier sonnette en moontlik van die ander in die siklus daarop
kon verskyn het.55 Dit beteken nie dat almal inderdaad tussen 1906 en 1914 ontstaan
het
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nie, al dui hul posisie in die notaboek sterk daarop. By gebrek aan enige datering
kan dit egter hoogstens as 'n waarskynlikheid genoem word.
Al die sonnette is volgens die Miltoniaans-Petrarcaanse struktuur gebou, maar
sommige toon ook die Shakespeariaanse uitreik na 'n slotkoeplet. Hulle handel
afwisselend oor 'n liefdesgeskiedenis en die problematiek van dood en liefde, en is,
saam met enkele latere verse, van die mees intieme liriek in Leipoldt se oeuvre. Oor
die wyse waarop hulle in Uit drie wêrelddele op mekaar volg, sê Burgers: ‘As hulle
almal betrekking het op dieselfde verhouding, verskyn hulle in die bundel in enigsins
willekeurige volgorde; maar ons weet dat Leipoldt hom nie baie bekommer het oor
die vorm van sy gepubliseerde werke nie, dit selfs geheel en al in die hande van
vriende gelaat het. Dit kan dus bes moontlik wees dat hy nie veel aandag aan die
juiste volgorde van die sonnette bestee het nie, of hulle selfs in hierdie volgorde laat
verskyn het juis om die persoonlike element nie so sterk op die voorgrond te laat
kom nie.’56 Daarom druk Burgers die gedigte in 'n ander volgorde af as waarin dit
gepubliseer is.
As eerste sonnet neem Burgers die derde in die siklus, ‘Vooruitsig’, waarin 'n
mens uit die lang voorstelling oor drie kwatryne heen kan aflei dat die spreker
aanvanklik ongevoelig was vir die toegeneentheid van 'n ander persoon, totdat die
liefde hom uit sy afsydigheid gewek het. Dit alles word oorgedra deur die lang,
uitgewerkte beeld van 'n swart wolkemassa wat met haas geen sonlig nie die hemel
‘vou aan vou’ oordek, totdat die wind die wolke verjaag, die son deurbreek en die
veld en vlei met ‘vlammende kleure’ verlig. Die sleutel tot die beeld word gegee in
die slotkoeplet:
Vanmiddag was die berge donkerblou,
'n Magtig' ringmuur, swart en duister-dig.
Die son, beskroomd, was gierig met sy lig,
En die hael-swanger hemel hard en grou.
Daar was geen straal vir glinst'ring teen die rou;
Geen korrel kleur, om in die swart te stig
Die kleinste eiland in die vergesig Maar net maar reuse-wolke vou aan vou.
En somaar in 'n omsien het die wind
Die donker wolke uitmekaargesprei;
'n Splinter goud het halfpad my verblind,
En vlammende kleure was oor veld en vlei.
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So was my liefde eenmaal amper grys,
En joue het my myne weer gewys.

Die liefde wat ná die periode van ‘versomberde afsondering’57 ontstaan, is só sterk
dat dit oor die dood heen reik.
Die gedagte van 'n nadoodse ontmoeting en die geluk wat die geliefdes in 'n
hiernamaals sal ervaar, spreek duidelik uit ‘Skeiding’, al word die skeiding deur die
dood hier nog slegs as 'n moontlikheid, en nie 'n werklikheid nie, geponeer. Opvallend
is dat die voorstelling van die oktaaf in die sekstet oorloop en daar van die gebruiklike
wending ná die oktaaf haas geen sprake is nie, behalwe as 'n mens dit in die kontras
tussen skeiding en ontmoeting wil sien:
My skat, as eind'lik ek van jou moet skei
En een van ons moet ingaan in die nag
Waar wie-weet-wat op elkeen van ons wag,
Waaruit geen mens ooit troos of tyding kry,
Wees dan gerus - want dié wat agterbly,
Gedenk sy maat wat mym'rend in die prag
Van die onkenb're skaduland sy drag
Alleen moet beur, tot oor die land verbrei
Die glans van volle onsterflikheid en vree
Vir ewig, en ons weer mekaar ontmoet
En weer as maats so hand in hand kan dwaal
Oor oewers van 'n onbegrensde see,
En elke brander as hy bruis, begroet
Met dankbaarheid wat elke leed betaal.

Die hereniging waarvan Leipoldt hier praat, vind plaas in 'n durende staat van
onsterflikheid en vrede. Dit is 'n hereniging waarin alle geskeidenheid opgehef is en
waarin die twee geliefdes ‘hand in hand kan dwaal’.
In ‘Hoop’ is die stemming totaal anders. Die verhouding het sedert die ontmoeting,
waarskynlik as gevolg van afwysing, skipbreuk gely en die spreker kyk vanuit 'n
punt in die verlede op 'n afgelope stuk geskiedenis terug. Die geliefde het hom verlei
in ‘willesande’ waarin hy tot sy ‘skande’ beland het. Waarom skande? Is dit 'n verbode
liefde, 'n homoërotiese verhouding wat deur die streng Victoriane nie geduld kon
word nie of 'n geliefde wat deur verwerping die weerliefde onwaardig was? Hoewel
hy
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die ‘siel’ van die geliefde moet ontbeer, bly die ‘aangesig’ hom tot in sy sterwensuur
by:
Ek het geen wierook om as offerande
Jou toe te swaai as ek jou siel begeer;
Ek het geen lof, amper geen liefde meer,
Om by te voeg by al die reeds verpande
Lof, liefde en leed wat eenmaal, tot my skande,
Ek vir jou uitgestort het. Nog 'n keer,
En sonder pronk of prag, wil ek probeer
Om weg te worstel uit die willesande
Waarin jy my verlok het met jou lig,
Wat soos vuurvliegies in die duister dartel,
En soos vuurvliegies uitdoof en verkwyn.
Ek het jou siel nie; maar jou aangesig
Bly myne vir altyd, totdat ek spartel
In doodse angs en in die nag verdwyn.

Hierdie sonnet is, soos Burgers dit stel, ‘'n klag teen die begeerde wat hom verlok
maar aan wie se bekoring hy nie kan ontsnap nie.’58 Met dié gedig maak die
motiewepaar van 'n persoon wat die liefde onwaardig geword het en 'n durende liefde
wat alle teenspoed trotseer, sy intrede in Leipoldt se oeuvre. Tot laat in die
veertigerjare sal hierdie motiewepaar in sy poësie neerslag vind.
Die kontras waarvan daar met die teenstelling tussen ‘krag’ en ‘groter krag’ in die
oktaaf van ‘Liefde’ sprake is, kan gelees word as dié tussen die natuur ‘wat sterre
laat verskyn’ en die liefde wat die mens, by implikasie by gebrek aan weerliefde, tot
radeloosheid kan dryf. 'n Mens kan hierdie kontras egter ook interpreteer as die
dubbelkantigheid van die liefde, die mag wat die mens tot sterhoogtes kan ophef
maar ook tot in die niet kan laat ‘kwyn’. Die radeloosheid waarin die liefde die mens
werp, word besonder mooi gesuggereer deur die parallelle sinstruktuur van reëls 6-7,
versterk deur die herhaalde ontkenning en feitlik gelykluidende dubbelryme. Die
sekstet praat van die ‘siel’ van die geliefde wat hy ‘eenmaal’ gewaar het en wat vir
hom 'n bron van krag en 'n hulp in sy nood was. ‘Liefde’ is die eerste sonnet van die
siklus. Leipoldt plaas dit prominent aan die begin, waarskynlik omdat dit die primêre
idee van die geheel vooropstel:59
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Wie ken die krag wat sterre laat verskyn
As die jong nag weemoedig-duister ween
En purper-groen sy droefnis-trane reën
Oor die ou dag, wat vaal, verlam verdwyn?
Wie ken die groter krag wat my laat kwyn
As ek moet stoei, geen mens kan weet waarteen,
As ek moet hink, geen mens kan weet waarheen,
En my plesier gee, ja, in pure pyn?
Ek ken dit self nie, en ek weet maar dit:
Ek het jou eenmaal in jou siel gewaar,
Diep in die skim-ryk waar die liefde sit,
Waar al wat krag is, lank was opgegaar
Om vir my in my nood tot hulp te wees,
Tot goue kettings binde gees aan gees.

Teenoor die durende krag van die liefde, wat in die twee voorafgaande gedigte
vooropgestel word, staan die dood van die geliefde sentraal in ‘Die aakligste’, die
hoogtepunt van die siklus en een van die beste verse wat Leipoldt ooit geskryf het.
André P. Brink wy in 1980, Leipoldt se eeufeesjaar, 'n insiggewende en sensitiewe
opstel aan dié gedig waarin hy stilstaan by die geslaagde spel van kontraste, onder
meer dié tussen die ‘aakligste’ van die titel en die ‘bitterste’ van die eerste en die
tiende reël en tussen ‘liefgehad het’ van reël 2 en ‘liefhet’ van reël 14.60 Wat in hierdie
gedig opval, is, soos Burgers tereg opmerk, die magteloosheid van die spreker ‘by
die gedagte dat hy wat verlate agterbly, geen hand kan uitstrek om die onbereikbare
beminde te help nie’:61
Dit is die bitterste van alles, dit,
Dat wat ek liefgehad het, wat nou dood
En weggeleg is in 'n kis van lood
En sederhout, onsterflik êrens sit,
Of swerwe as 'n spookwolk silwerwit,
Deur onbeperkte magte voortgestoot Miskien, soos ek, verlate, of in nood,
Maar onbereikbaar, ook al smeek en bid
Ek heel die dag en jammer al my tyd.
Dit is die bitterste dat ek geen hand
Kan uitstrek, hulpvol, meelyend in my smart;
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Geen steun kan gee, hoe hard en swaar die stryd;
En dat daar swerwe in die Dodeland,
Verlate, wat ek liefhet in my hart!

‘Trou’, wat Burgers tematies ná hierdie gedig plaas, is die klag oor 'n geliefde dooie
deur 'n agtergeblewene wat ‘verkreupel (word) deur die lewenslas’. Terwyl hy in
‘Skeiding’ die gestorwene aangespreek het as ‘my skat’, praat hy nou van die
gestorwene as ‘vrind’. Is Leipoldt hier deur die dwang van die metrum verlei om
van ‘vrind’ in plaas van ‘vrindin’ te praat, of steun die gedig op sy ‘romantiese
verhouding’ met Frank William Baxter? Slaan die siklus, by wyse van 'n opsetlike
mistifikasie, op meer as een geliefde? Hoe dan ook, die gedig gee aangrypend gestalte
aan 'n vereensaamde wat die werklikheid as 'n ‘galg’ ervaar:
Ek dra geen krip of kromband om my arm
Vir jou, wat voorgegaan het; want ek weet
Ek sal jou nooit, ek kan jou nooit vergeet,
Al word wat warm is, koud - wat koud is, warm.
Het ek die reg te sê: ‘Ag, ek erbarm
My oor my vrind,’ as droefnis liefde vreet
En in my eensaamheid my voorkop sweet
En louter klag slaat in my ore alarm?
Het ek die reg te wonder of jy walg
Oor spookverskynsels in 'n spokeland?
Ek, wat ongierig opkyk na die galg
Van werklikheid, wat klaar staan vir verstand Ek, traneblind, wat in die duister tas
Half flou, verkreupel deur die lewenslas?

Die oorblywende twee verse in die siklus handel primêr oor die problematiek van
lewe en dood, hoewel 'n mens voel dat die geliefde of geliefdes wat in die
voorafgaande sonnette aangespreek of betrek is, in dié twee verse resoneer. By wyse
van kontraswerking word die magte van dood en lewe in ‘Dood’ met die uitbuiting
van die volta mooi teenoor mekaar gestel:
O trotse Dood, die mense doen jou eer,
Bang vir jou hartstog, huiw'rend vir jou hand,
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Wat lewe wegslaat en die donker land
Hiernamaals aanwys, waar die spoke weer
Tot mis en onaantasb're ligte keer.
Hul noem jou groot, God van die Anderkant,
Genadeloos, verhewe bo verstand,
Vors van die vors en Heerser van die heer.
En tog, daar is 'n trotser mag as jy,
Wat ons beperkte wysheid nooit kan meet 'n Mag wat alles sterk maak en verkwik,
Al is jy, Dood, ook met ons. Ja, vir my
Is elke kind se eerste lewenskreet
'n Groter wonder as sy laaste snik.

In die slotgedig van die siklus, ‘Mymering’, verskuif die problematiek van dood en
lewe na 'n besinning oor wat van die mens ná die liggaamlike dood word: of hy
inderdaad volledig tot rus sal kom, en of hy, soos die Boeddhistiese leer dit voorstel,
gereïnkarneer na die ‘lewensworst'ling en -gewoel’ sal terugkeer, 'n gedagte wat die
spreker blykens die slotreël met afsku vervul. Hoewel Leipoldt in sy brief aan Lulu
Kensit gesê het dat hy in albei moontlikhede, ‘absolute annihilation, or absolute
reincarnation’, kan berus, is die laaste alternatief nou tog vir hom onaanvaarbaar:
As ek aandagtig in die aandlug tuur,
En diep oorpeins al wat ek hoor en lees,
En wonder in gedagte wat sal wees
Geheim verskuil agter ons lewensmuur,
En waar die Dood ons eind'lik heen sal stuur,
Dan voel ek sterk en seker, want my gees,
Tevrede en geduldig, sonder vrees,
Wag soos die middag op sy skemer-uur.
Maar as ek dink: ‘Miskien, ag, kom ons weer,
T'rug in die lewensworst'ling en -gewoel,
Waar bitter Noodlot al ons vreug verniel
En al ons ideale ru verteer,’
Dan is dit amper of ek in my voel
Koud - koud my hart en hoendervel my siel.
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Lees 'n mens nou die siklus in sy geheel en probeer jy dit na die biografiese Leipoldt
herlei, stuit jy op meer as een probleem. In ‘Trou’ word die geliefde 'n ‘vrind’ genoem,
terwyl hy of sy in ‘Skeiding’ as ‘my skat’ aangespreek word en daar in ‘Hoop’ sprake
is van 'n liefde wat tot die spreker se ‘skande’ uitgestort is. In ‘Trou’ en ‘Die aakligste’
word gepraat van die geliefde as 'n gestorwe persoon en in die meeste van die verse
word vanuit 'n punt in die hede op die verbintenis as 'n afgehandelde stuk geskiedenis
teruggekyk. In die sesde sonnet, daarenteen, moet die skeiding egter nog plaasvind:
‘My skat, as eind'lik ek van jou moet skei.’
Uit dit alles moet 'n mens aflei dat die sonnette nie op dieselfde verhouding
betrekking kan hê nie. Dit is egter haas onmoontlik om enige van die sonnette met
enige mate van sekerheid na die mense te herlei met wie Leipoldt in mindere of
meerdere mate in 'n intieme verhouding gestaan het. Dit is byvoorbeeld moontlik
dat ‘Trou’ op Frank William Baxter betrekking kan hê, terwyl die aangesprokene in
‘Hoop’ Dot Sauer (van Zyl), maar ook die onbekende Amerikaanse sangeres of selfs
die onbekende niggie kan wees. Intrinsiek bevat die verse egter te weinig inligting
om hulle met definitiewe sekerheid aan enige persoon te koppel. Dit is buitendien
ook moontlik, soos Burgers opmerk, dat van die verse waarin die beminde as 'n
gestorwene verskyn, kan verwys na 'n seun of jong man wat Leipoldt deur sy werk
as skooldokter leer ken het en vir wie hy, waarskynlik met finansiële bystand of
huisvesting, behulpsaam was om sy voete te vind en in die lewe vooruit te kom.
Hierdie jong man, wie se naam onbekend is, het in 1914 in die Eerste Wêreldoorlog
gesterf.62 Indien die verse op hierdie jong man betrekking het, is die ontstaansdatum
aansienlik later as wat 'n mens uit hul voorkoms in Leipoldt se notaboek vermoed.
Wat ook al die presiese omstandighede is, moet 'n mens tot die gevolgtrekking
kom dat Leipoldt in sy Londense jare 'n dierbare beminde deur die dood verloor het
en dat hy in 'n sekere stadium verknog was aan 'n persoon wat sy liefde nie altyd
waardig was nie. Ook in latere verse sal hy op hierdie groot liefde wat geen weerliefde
ontvang het nie, terugkeer. Dit is 'n motief wat soos 'n rooi draad deur sy werk loop,
ook in gevalle waar hy dit later in objektiewe gestaltes verskuil.
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Hoofstuk IX
Eerstelinge
I
op 'n
verskeidenheid gebiede het Chris Leipoldt tydens sy jare in Londen intens met die
gebeure van sy tyd meegeleef. En die joernalis in hom wou graag oor dit alles verslag
doen, al was dit maar in die vorm van 'n brief aan Harry Bolus of een van sy ander
vriende.
Kort ná sy aankoms in Brittanje, op 26 Maart 1902, sterf Cecil John Rhodes,
iemand met wie Leipoldt soms tydens sy jare in Kaapstad gesels en langs die hange
van Tafelberg gaan perdry het.1 In 'n brief van 7 Mei 1902 aan Bolus noem hy Rhodes
een van die ‘really capable politicians’ aan die Kaap.2 'n Groter verlies is vir hom
die dood van Paul Kruger op 14 Julie 1904 in Switserland. Hoewel hy vroeër in
briewe aan Bolus te kenne gegee het dat hy ‘Krugerisme’ nooit as 'n politieke
moontlikheid vir Suid-Afrika gesien het nie, begin hy reeds in sy Londense jare
aantekeninge maak met die oog op 'n biografie oor dié groot staatsman, 'n projek
waaraan hy tot in die dertigerjare sou werk maar wat hy nooit sou voltooi nie. Wanneer
Onze Jan Hofmeyr, iemand met wie hy tydens sy jare by The South African News
elke week te make gehad het, op 16 Oktober 1909 in Londen sterf, is dit 'n groot
skok vir Leipoldt. In 'n lang berig in The South African News van 10 November 1909
wei hy uitvoerig, met volledige mediese besonderhede, oor Hofmeyr se dood uit.
Aan die einde stel hy voor ‘that the history of him who was one of our greatest men
should be written, and written soon, when the testimony of contemporaries is yet
obtainable. Such a life would be of the greatest historical and national value, and it
would be of interest not only to people in South Africa, but to others elsewhere.’ In
1911 is Leipoldt inderdaad deur 'n komitee versoek om die lewe van Hofmeyr te
skryf, 'n onderneming wat hy egter in Londen, ver van die bronne, 'n onbegonne taak
gevind het.3 In ‘Onze Jan’, een van die sonnette wat in dieselfde aantekeningboek
as die reeks in Uit drie wêrelddele verskyn, huldig hy sy vriend en groot Afrikaner,
'n gedig wat hy egter nooit publiseer nie en wat eers in 1980 met die publikasie van
die Versamelde gedigte die lig sou sien:
TEN SPYTE VAN SY VEELVULDIGE REISE EN SY DRUKKE WERKSAAMHEDE
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Zuid Afrika het baai seuns gespeen
Deur al die jare van ons eerste stryd
In sonskyn pret en swartvol4 onweerstyd
Van kinners tot half reuse maar geen een
Het hooer peil bereik als hy en leen
Sy land so groot 'n glorie. Ver en wyd
Van waar die water droppel deur die kryt
In Cangos grot tot waar Sambesi ween
Sy duisend trane oor die donker bos
Staan ver ons fas gefondament sy naam
Als sieraad ver sy volk die roem daarvan.
Los uit die wereld worstelwoede, los
Van laak of prys van byval of van blaam
Vas in ons hart ver altyd Onze Jan.5

Maar ook met ander gebeurtenisse, sowel in Brittanje as op die vasteland van Europa,
leef Leipoldt in dié jare intens mee. In 1905 kom die Liberale Party met Henry
Campbell-Bannerman as premier aan die bewind, terwyl Leipoldt se vriend Ramsay
Macdonald, iemand wat tydens die Anglo-Boereoorlog sterk kritiek op Brittanje se
krygsverrigtinge gehad het, in 1911 leier van die Arbeidersparty word. In 1908 word
Campbell-Bannerman opgevolg deur Herbert Asquith. In 1910 sterf koning Edward
VII na slegs enkele jare op die troon. In 1911 vind die kroning van George V plaas,
maar 'n mens kan jou voorstel dat die aweregse Leipoldt, wat nooit juis op uiterlikhede
gesteld was nie, nie veel erg aan die vertoon en praal van optogte deur die strate sou
gehad het nie. Met al die besoekers wat vir die plegtigheid na Londen stroom, vind
Harry Bolus en Lulu Kensit dit moeilik om plek op 'n skip te bekom.6 Die vervolging
van die Jode in Rusland en die opkomende Bolsjewisme van Lenin, wat juis in hierdie
jare in Londen woon, gaan nie by Leipoldt verby nie. Op sy besoek aan Duitsland
in 1908 val die militarisme van veral die Pruise hom teen en spreek hy profeties die
vermoede uit dat dié ingesteldheid die een of ander tyd op 'n oorlog met Brittanje
sal uitloop.
Op die gebied van die letterkunde is George Bernard Shaw in Leipoldt se Londense
jare as skrywer die meeste in die kalklig met sy stroom dramas, vanaf Man and
Superman (1903) tot Pygmalion (1912), al trek J.M. Barrie ook die aandag met sy
speelse Peter Pan (1903), wat baie gou 'n gewilde werk vir die toneelrepertorium
word. In 1908, wanneer Leipoldt in Duitsland studeer, verskyn Rainer Maria Rilke
se magtige bundel Neue Gedichte, ter-
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wyl Thomas Mann se Der Tod in Venedig en H.G. Wells se The new Machiavelli in
1911 gepubliseer word. 'n Mens kan aanvaar dat Leipoldt, selfs al het hy hulle almal
dan nie sorgvuldig gelees nie, van hierdie werke by hul eerste publikasie kennis
geneem het, want as leser was hy iemand met 'n omnivore aptyt wat alles verslind
het wat hy in die hande kon kry. Wanneer hy in dié jare op 'n besoek aan Venesië 'n
lys van die honderd beste boeke opstel, is dit juis opvallend hoe uiteenlopend sy
smaak in verskeie tale is. Buiten Keats en Milton se poësie, wat hy vooropstel, sluit
hy filosofiese werke van Spinoza en Locke naas die Talmud en die Koran in, maar
ook die gedigte van Longfellow en Tennyson. Onder die Engelse romans wat hy
noem, is daar die bekendes van Dickens, Scott se Heart of Midlothian, Austen se
Pride and prejudice en Fielding se Tom Jones. In Duits sonder hy Goethe se Faust,
Heine se poësie, Schiller se Maria Stuart en Grillparzer se dramas uit, terwyl hy in
Frans Hugo se Les misérables en Molière se L'Avare noem. In Latyn word Lucretius,
Vergilius en Cicero spesiaal vermeld, in Russies Tolstoi se Oorlog en vrede en
Dostojewski se Misdaad en straf, terwyl hy ook die groot werke van Camõens in
Portugees en Cervantes in Spaans noem. Wat Nederlands betref, figureer, naas
Multatuli en Limburg Brouwer, skrywers wat hy reeds as kind leer ken het, ook Van
Lennep, De Genestet, Beets, Couperus en Bosboom-Toussaint. Opvallend dat van
Shakespeare net A midsummernight's dream op sy lys verskyn. Jare later sou Leipoldt
beweer dat hy Grillparzer as 'n veel groter skrywer as Shakespeare beskou.
Met die bewindsoorname van die Liberale Party, wat sterk krities teenoor die
Konserwatiewe regering se oorlogsoffensief was, kom daar van Britse regeringskant
'n toeskietliker beleid teenoor die twee gewese republieke in Suid-Afrika en 'n begeerte
om aan dié kolonies 'n sekere mate van onafhanklikheid toe te ken. In 1905 word
Louis Botha, een van die bekwaamste generaals in die oorlog, die hoofleier van Het
Volk-party in Transvaal. Met die toekenning van verantwoordelike bestuur word hy
premier en saam met J.C. Smuts predik hy 'n beleid van ‘vergewe en vergeet’, met
as hoofdoel die bevordering van samewerking en eensgesindheid tussen die twee
blanke volksgroepe. In 1908 word Leipoldt se ou vriend Merriman eerste minister
van die Kaapkolonie. Wanneer 'n premier vir die nuutgestigte Unie van Suid-Afrika
in 1910 gekies moet word, gee Brittanje egter om oorwegings van versoening voorkeur
aan die Boeregeneraal Botha bo die meer gesoute politikus Merriman. Leipoldt word
deur die Manchester Guardian gevra om van sowel die totstandkoming van die Unie
as die eerste Volksraadsverkiesing verslag te doen.
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Intussen het daar reeds teen die verengelsingsbeleid van lord Alfred Milner
onmiddellik na afloop van die oorlog 'n reaksie begin intree. In 1905 lewer Hofmeyr
op Stellenbosch sy beroemde toespraak ‘Is 't ons ernst?’ waarin hy die volk oproep
om die Hollandse taal te handhaaf. Hierop antwoord Gustav S. Preller in De Volkstem
met 'n reeks artikels Laat 't ons toch ernst wezen! Die skryftaal, sê Preller, wyk in
so 'n mate van die gesproke moedertaal af dat Afrikaners dit as 'n vreemde medium
ervaar en hulle eerder vir die uitbouing van hul eie taal moet beywer. Wanneer dié
reeks artikels kort daarna as brosjure gepubliseer word, haal Preller Eugène Marais
se ‘Winternag’ uit Land en Volk van 23 Junie 1905 aan as voorbeeld van waartoe
Afrikaans reeds in staat is. Saam met Jan F.E. Celliers se gedig ‘Die vlakte’,
oorspronklik in De Volkstem van 12 Mei 1906, staan ‘Winternag’ aan die begin van
die bewuste literêre tradisie in Afrikaans. In 1906 verskyn ook J.H.H. de Waal se
historiese roman Johannes van Wyk en Preller se geskiedkundige studie Piet Retief,
terwyl die eerste twee digbundels van die nuwe beweging, Totius se Bij die monument
en Celliers se Die vlakte en andere (later: ander) gedigte, in 1908 gepubliseer word.
Wanneer Leipoldt hom jare later in sy Bushveld doctor oor hierdie vroeë Afrikaanse
geskrifte uitspreek, skryf hy ook oor die klaarblyklike geskiktheid van Afrikaans as
medium vir Afrikaners om hulle diepste gedagtes uit te druk, al kan 'n mens by
sommige van sy opmerkings vraagtekens plaas. ‘It is old Dutch as spoken by the
first settlers,’ sê hy, ‘modified by usage into an inflexionless language that abounds
in short syllables and open vowels, and is eminently suited to express the feelings
of a simple people who delight in homely, domestic similes and who are by nature
emotional and sentimental. Like English it is adaptable; it borrows readily, sometimes
picturesquely colouring its loans and savouring them with a refreshing, idiomatic,
racily pungent flavour.’7 Die eerste gedigte van Celliers en Totius, gaan hy voort,
‘(were the) first indications of the cultural value of Afrikaans (and) had an almost
immediate and lasting effect upon the development of the language, for they showed
the people who used it that they talked something that was no longer a mere 'kitchen
Dutch' but a vernacular that could hold its own with English as a competitor in the
cultural development of the nation.’8
Aanvanklik sou dit in Londen vir Leipoldt, wat hoofsaaklik Engelstalige koerante
uit Suid-Afrika in die Britse Museum kon raadpleeg, moeilik gewees het om van al
hierdie nuwe ontwikkelinge op die hoogte te kom. Deur middel van Johannes Smith,
iemand vir wie hy reeds in 1907

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

294
in Londen leer ken het en wat intens geïnteresseerd was in die ontwikkeling van
Afrikaans as taal, sou hy egter weldra met dié vroeë geskrifte kennis maak. Smith,
wat sy B.A. aan die Victoria Kollege op Stellenbosch voltooi het, was in hierdie jare
student in tale aan die Londense University College, maar het ook 'n regskursus by
die Middle Temple gevolg. In 1918 sou hy die eerste persoon word wat 'n leerstoel
in Afrikaans aan die Universiteit van Stellenbosch beklee. Veral ná 1909, die jaar
toe Smith sy regstudie voltooi en in die huwelik getree het, was Leipoldt 'n gereelde
besoeker by hom en sy vrou in hulle woning naby Hampstead Heath. Saam, so kon
Smith later vertel, het hulle gedagtes oor die literatuur gewissel en werke soos The
strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde van Stevenson en The faerie queen van
Spenser gelees. Dikwels het Leipoldt dan vroeg in die aand oorgekom en eers in die
kombuis 'n gereg berei.9
Dat Leipoldt in hierdie jare baie goed met Smith bevriend was en dat Smith hom
op die hoogte gehou het van die ontwikkelinge in Afrikaans, lei 'n mens ook af uit
'n brief van Leipoldt op 14 Februarie 1913 aan Ewald Esselen. ‘Johannes Smith’,
skryf hy, ‘is my very good friend, a very hot Afrikaner who keeps me from forgetting
that I ought to be one myself. He did his B.A. at Stellenbosch under Viljoen and then
came here to take his London B.A. and M.A. in Teutonic languages, specialising in
Anglo-Saxon and cognate languages. Incidentally he took his law and won the
scholarship at the Middle Temple, but he does not intend to practise and lives quietly
with his wife at Hampstead where he devotes himself wholly to Afrikaans, being
examiner for the War Office in that subject10 and a translator with more work than
he can do. He has been offered several appointments at Stellenbosch but has refused
them because they are assistantships which do not give him a vote on the senate. He
is 'tainted' with modernism as our predikante would say, and is therefore not quite
personagratissima with the powers that made Broome resign because he opposed
Marais's antiquated notions about cosmogony. I heartily sympathise with him.
Meanwhile he is president of our little Afrikaans Studenten Vereeniging which
flourishes exceedingly though the membership is small.’
Uit al hierdie mededelings kan 'n mens aflei dat die onortodokse, aweregse Leipoldt
met sy afkeer van predikante en Afrikanerintriges in Smith 'n geesgenoot gevind het.
En die werk van Marais, Celliers en Totius sou by hom die gedagte kon laat ontstaan
het dat ook hy graag een van die eerstelinge in hierdie taal, waaroor sy vriend Smith
nou so gaande was, wou wees.
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II
Maar vir eers was Leipoldt met ander skryfwerk besig. Van tyd tot tyd onderneem
hy steeds joernalistieke werk vir die koerante en tydskrifte waarvan hy deur die jare
medewerker was. Toenemend skryf hy egter, naas die verslae wat hy gereeld as
skooldokter van die London County Council moes opstel, wetenskaplike artikels op
sy vakgebied, soos sy ‘Some remarks on omnopon anaesthesia’ wat in 1911 in The
Lancet verskyn.
Intussen het hy begin voel dat hy nou oor genoeg materiaal beskik om hom aan
'n werk in boekvorm te waag. Reeds in 1909 was daar soveel belangstelling vir sy
artikels oor nagraadse mediese studie in Duitsland in The Hospital dat die Scientific
Press dit in brosjurevorm onder die titel The ideal graduate study institution: What
Germany has done laat druk het. Maar 'n volledige boek was hierdie brosjure van
twee en dertig bladsye nie. Vir 'n werk van groter omvang, het hy gevoel, wou hy 'n
gebied kies waarin hy gaandeweg al hoe meer begin belang stel het, naamlik die
verband tussen die geneeskunde en die kookkuns. In die sewentiende en die agtiende
eeu, so het hy in sy studie van die kulinêre kuns agtergekom, is baie van die Engelse
kookboeke deur mediese praktisyns geskryf, terwyl skrywers in die negentiende eeu
toenemend die aandag op die belangrikheid van 'n gesonde dieet begin vestig het.
Dr. Joseph Lister, die dokter van koningin Anne, het by geleentheid opgemerk: ‘No
man can be a good physician who has not a competent knowledge of cookery.’11 Van
hierdie opmerking was Leipoldt bewus. 'n Uitspraak wat hom besondere plesier
verskaf het en wat hy ook by geleentheid aanhaal, was dié van dr. Samuel Johnson:
‘For my part, I mind my belly very studiously, and I look upon it that he who does
not mind his belly will hardly mind anything else!’12
In sy eerste volledige werk in boekvorm verbind Leipoldt dus sy kennis van die
geneeskunde en die kookkuns. Dit is 'n werk van 243 bladsye wat hy in 1911 by die
Londense uitgewersfirma Williams & Norgate onder die titel Common-sense dietetics
publiseer. Dit word opgedra aan sy vriend en kollega Valentine St. John, waaruit 'n
mens kan aflei hoe goed hulle verhouding in hierdie jare was.
Die boek is 'n inleiding wat gerig is op die gastrosoof, ‘a person’, so verklaar
Leipoldt die begrip, ‘who, having carefully studied dietetics and the art of eating,
pays the greatest attention to the general principles while at the same time allowing
himself the widest latitude in their application to his habits of dining. He is the dietetic
artist, the expert who
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knows how to eat, when to eat, and what to eat; who never permits convention to
interfere with his appreciation of a tasty and wholesome dish, and who despises the
dictates of fashion that attempt to make him sit down to a meal which he cannot
relish.’13 By die aanvang word die behoefte aan 'n boek soos dié gestaaf deur die
verwysing na boeke wat die voorafgaande halfeeu oor dieetkunde gepubliseer is, 'n
aanduiding van die uitgebreide verwysingsveld wat Leipoldt deur sy leeswerk op
dié gebied verwerf het. Reeds in die inleiding lê hy die verband tussen goeie
gesondheid en gesonde eetgewoontes. Hy skryf: ‘A knowledge of the rudiments of
the science and art of feeding - in other words, of the principles of dietetics - is of
the greatest service to anyone who wishes to preserve his health, and to couple with
such preservation the enjoyment which comes from a sane and liberal use of the
senses with which nature has endowded him.’14 Daarna staan Leipoldt stil by die
basiese dele waaruit die menslike liggaam saamgestel is, hoeveel voedsel hy nodig
het, watter rol ouderdom, werk en omgewing in sy voedselinname speel, en die gevare
van ‘diet fads and fallacies’ aan die een kant en van ooreet aan die ander kant. Die
boek sluit af met 'n kort geskiedenis van die kuns van eet en die bydrae, met
voorbeelde van hul spyskaarte, van beroemde sjefs soos Carême, La Chapelle en
Brillat-Savarin tot die kulinêre bedryf.
Common-sense dietetics is, soos 'n mens van die bedrewe joernalis Leipoldt in
hierdie tyd kan verwag, 'n boeiende, vlot geskrewe boek met talle staaltjies ter
illustrasie van uitsprake, nie 'n onleesbare tegniese handleiding oor voedsel en voeding
nie. Daarby aarsel Leipoldt nie om 'n gesonde, ewewigtige standpunt in te neem oor
sake waarvan hy oortuig is nie, selfs in gevalle waar dit indertyd teen die stroom
ingegaan het. So byvoorbeeld sê hy, anders as wat destyds in Brittanje geglo is, dat
wyn tydens etes nie alleen nié die normale spysvertering versteur nie, maar dit in
sommige gevalle juis aanhelp.15 Groot hoeveelhede alkohol, gaan hy voort, ‘and the
use of highly alcoholised pick-me-ups and cock-tails, no one who has any regard for
his health or stomach will be likely to defend. Their use is detrimental to taste, and
owing to that, apart entirely from the question of any specific action upon the food,
they may be regarded as interfering with digestion.’16 Maar wyn behoort 'n normale
bestanddeel van die daaglikse hoofmaal te wees, en behoort ook nie van kinders
weggehou te word nie. ‘Children’, skryf hy, ‘are best without alcohol in any form
as habitual drink, but the modern fashion of keeping all wine from them is to be
deprecated. It is far better to allow the child to become acquainted
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with the taste of wine and to make him sensible from the first of the importance of
sobriety and moderation by example than to preach the evils of wine drinking without
allowing him to form a standard for himself. The French custom, which allows
children to drink wine, is one generally followed by the Latin nations, and it is a
well-known fact that nowhere is drunkenness less common than in those countries
where the children have been accustomed to the taste of the wine from early youth.
An occasional glass of wine at dinner can harm no child who is in normal health.’17
'n Mens kan alleen gis oor hoe hierdie gedagte ontvang sou gewees het in 'n land
waarin wyn vir kinders nie 'n gewoonte was nie en waarin die somber Calvinisme
van die Skotse Hoogland selfs sterk teen so iets in reaksie sou gekom het. Later sou
Leipoldt trouens dieselfde gedagte in sy mediese handleidings in Suid-Afrika stel een van sy ‘vrysinnighede’ wat die mense destyds skeef laat opkyk het, veral in die
noordelike provinsies, waar wyn, anders as in die Boland, nie algemeen gedrink is
nie. En tog getuig sy helder geformuleerde standpunt van 'n redelikheid en
vanselfsprekendheid, 'n voorbeeld van die ‘common-sense’ waarvan die titel praat.
In die Transvaal Leader van 2 Januarie 1912 word die boek dan ook deur 'n anonieme
maar ingeligte resensent verwelkom as ‘a most entertaining treatise on a subject
which the ordinary reader is justified in looking at askance.... For those who have
no acquaintance with dietetics, Mr. Leipoldt will be found a bright and helpful
cicerone, and indeed many of his pages are worth reading for the mere sake of the
entertainment they afford.’

III
Omdat Leipoldt die werk van die verpleegster in skoolmediese dienste van soveel
kardinale belang geag het, en omdat geen handleiding vir dié beroep in Engels
beskikbaar was nie, publiseer hy in 1912 by die Scientific Press in Londen The school
nurse: Her duties and responsibilities, 'n boek van 197 bladsye.
Leipoldt dra dié boek ‘in grateful recognition of his kindness and in respectful
admiration of his pioneering work on behalf of medical inspection of school children’
op aan dr. James Kerr, hoof van skoolmediese dienste in die London County Council.
Dit begin met 'n historiese oriën-
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tering. Reeds teen die einde van die agtiende eeu, sê hy, was daar 'n vorm van mediese
skoolinspeksie in Frankryk en teen 1833 was skooldokters in verskeie lande van
Europa reeds 'n instelling. In Brittanje het die stelsel baie stadig ontwikkel en was
daar aanvanklik heelwat teenstand. By baie onderwysers en ouers was daar die
gedagte dat verpligte mediese ondersoek 'n inbreuk op die vryheid van die indiwidu
is en dat die staat niks met die materiële welsyn van die kind te make het nie. Reeds
in 1891 het die London School Board egter 'n spesiale skooldokter benoem en
sedertdien is die stelsel, ondanks teenstand, uitgebrei. Die skooldiens het, soos dit
in 'n spesiale memorandum geformuleer is, gemik na ‘a physical or anthropometric
survey, or at a record of defects disclosed by medical inspection, but at the physical
improvement, and, as a natural corollary, at the mental and moral improvement, of
coming generations’.18
Binne hierdie stelsel was dit die taak van die skoolverpleegster om die kinders te
sien wat deur die onderwyser na haar verwys is. Sy moet dan aan die skooldokter
verslag doen en sorg dra dat sy voorgeskrewe behandeling uitgevoer word. Verder
moet sy toesien dat algemene higiëniese toestande in die skool heers. Wat dít betref,
verskaf Leipoldt inligting oor sake soos geraas in die onmiddellike omgewing van
die skool, beligting, ventilasie en verhitting in die klaskamer, toiletgeriewe en
drinkwater. Hy beveel aan dat onderwysers met behulp van meubels en die verfraaiing
van mure en plafon 'n aangename atmosfeer in die klaskamer skep. Daarna wei hy
uit oor watter lengte en gewig 'n normale skoolkind op 'n spesifieke ouderdom moet
hê, watter mate van groei hy moet toon, hoe sy liggaam (naels, ore, neus en tande)
higiënies versorg moet word en watter kleredrag en skoene die beste vir hom is. Hy
skryf 'n gebalanseerde dieet met die regte proporsies voor, maaltye wat verteerbaar
is en lekker om te eet, sonder dat dit deur die herhaling van dieselfde artikel eentonig
vir die kind word. Ten slotte staan hy stil by allerlei siektes, liggaamlike gebreke,
senuweetoestande en verstandelik vertraagde gevalle.
By die lees van Leipoldt se handleiding kry 'n mens die indruk dat die titel
misleidend is en dat hy oor veel meer as net die taak en verantwoordelikhede van
die skoolverpleegster skryf. Daarby wei hy dikwels uit oor dinge wat vir vandag se
leser as vanselfsprekendhede voorkom. Tog moet 'n mens onthou dat daar by die
publikasie van die boek in 1912 selfs in 'n ontwikkelde land soos Brittanje nog baie
wantoestande in skole geheers het en dat die elementêrste higiëniese ‘klimaat’ vir 'n
behoorlike opleiding nie altyd aanwesig was nie. In dié opsig het die boek dus wel
die
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belangrike funksie gehad om opvoeders op skool in die regte rigting te lei. Toe hy
later na sy eie land terugkeer, sou Leipoldt die inligting in dié boek as basis vir baie
van sy publikasies oor skoolgesondheid, maar dan getransponeer na Suid-Afrika,
gebruik.
Volgens 'n brief wat hy op 1 Mei 1913 skryf aan Lulu Kensit - wat intussen met
Harry Bolus se seun Frank getroud is -, was dit Leipoldt se plan om ook oor sy
ervarings as skooldokter 'n boek te publiseer. Aangesien hy egter op sekere aspekte
van die stelsel in die London County Council kritiek het, gaan hy voort, kan hy dit
moeilik doen sonder om op mense se tone te trap. Onder sy nalatenskap is daar 'n
uitvoerige manuskrip van vyftien hoofstukke in Engels oor dié onderwerp,
waarskynlik in Brittanje begin maar later in Suid-Afrika voortgesit. In dié vorm is
dit nooit gepubliseer nie, maar later het hy van die gegewens daarin vir sy artikelreeks
‘Herinneringe van 'n skooldokter’ in Die Huisgenoot gebruik. 'n Uitvoerige opstel
oor ‘The child in fiction’, ook onder sy nalatenskap, het, sover vasgestel kon word,
nooit verskyn nie.

IV
Maar Leipoldt was in die eerste plek 'n skeppende kunstenaar, nie 'n navorser wat
net wetenskaplike bevindings op skrif wou boekstaaf nie. En sy vriend Johannes
Smith se hartstogtelike ywer vir Afrikaans het hom opnuut laat kyk na die talle verse
in Afrikaans wat êrens in sy kamer in 'n laai weggebêre was maar waaraan hy nou
reeds enkele jare geen aandag meer gegee het nie. Dat dié gedigte oorwegend in
Afrikaans was terwyl hy hoofsaaklik Engels as joernalistieke taal gebruik het, is
waarskynlik toe te skryf aan die temas - die veld en vlei en die Anglo-Boereoorlog
- wat hy spesifiek vir sy poësie gereserveer het en wat deel van sy Afrikaanse
ervaringswêreld was. Dit is trouens temas wat regstreeks voortkom uit die Afrikaanse
wêreld van sy kinder- en vroeë jongmansjare.
Volgens sy eie mededeling is die gedigte ‘Ou Booi se pondok’, ‘Sterretjie’ en
‘Oktobermaand’ in sy eerste bundel in 1896-1897 geskryf, terwyl ‘Die ou meul’,
‘Mordegai’, ‘Op my ou Karoo’ en die sonnette alles jeugwerk is wat van voor sy
sestiende jaar dateer.19 Aangevuur deur sy ervarings as joernalis en onder die indruk
van alles wat hy in Suid-Afrika agterlaat, skryf hy, volgens wat Lulu Bolus later sou
meedeel, tydens sy seereis na Brittanje baie van die verse ‘whose publication in 1911
placed
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him in the front rank of Afrikaans poets’.20 Self stel Leipoldt dit in die voorrede vir
sy eerste bundel as volg: ‘Die meeste van die gediggies is gemaak geword toen ik
nog half flou was met die skok van die oorlog, en toen die donder van die Engelse
kanonne nog altijd in mijn ore was.’21 ‘Japie’ is, volgens wat hy self beweer, in 1899
geskryf, ‘Aan 'n seepkissie’ en ‘In die konsentrasiekamp’ in 1901, ‘Vrede-aand’ in
1902 in Brittanje, kort ná die beëindiging van die oorlog. Die ‘Opdrag: Aan almal
wat voorgegaan het’ is egter eers in 1910 tydens die persklaarmaak van die bundel
geskryf. Indien Leipoldt se inligting korrek is, beteken Lulu Bolus se opmerking dus
in werklikheid dat Leipoldt tydens die seereis die meeste van dié verse in 'n finaler
vorm afgewerk het. Die titelgedig ‘Oom Gert vertel’ is, weer volgens wat hy in ‘Oor
my eie werk’ sê, in 1901 in potlood neergeskryf, ‘kort na die geveg van
Labuschagnesnek’22 van 4-5 Maart 1900, en 'n jaar later in verbeterde vorm oorgetik.
Aan T.J. Haarhoff het hy by geleentheid gesê dat dit eers in Engels geskryf is.23 Of
'n mens hierdie laaste mededeling inderdaad as juis kan aanvaar, is by die feitlik
volledige afwesigheid van alle manuskripte van sy eerste bundel onmoontlik om vas
te stel, al kan jy by 'n poliglottiese skrywer by die aanvang van sy skeppende werk
probeerslae in verskillende media verwag.
Wanneer Leipoldt oor sy werke praat en hulle agterna dateer, moet 'n mens egter,
gedagtig aan sy dikwels onnoukeurige omgang met feitelike inligting en sy neiging
om te terg en opsetlik te mislei, besonder versigtig wees. In enkele gevalle weet ons
trouens uit getuienis van elders dat sy mededelings definitief foutief is. ‘Aan my ou
vrind’, sê Leipoldt in 1933, ‘is gedig op die ope veld, vlak agter die huis waarin ek
nou woon.’24 Hierdie huis, die woning Arbury in Kenilworth naby Kaapstad, waar
Leipoldt in 1927 ingetrek het en wat tydens sy eerste Kaapstadse periode van 1898
tot 1902 nog nie bestaan het nie, was, soos hy ook elders beweer, 'n hanetreetjie van
Harry Bolus se woning, Sherwood. Hoewel Bolus ten tyde van sy dood slegs sewe
en sewentig was, is dit na genoeg aan die ‘tagtig’ jaar waarna Leipoldt in die eerste
reël verwys en slaan die gedig met betreklike sekerheid op sy ou vriend vir wie hy
soveel waardering gehad het. Leipoldt sê verder dat slegs enkele gedigte, waaronder
‘Amsterdam’ en ‘Vrede-aand’, tydens sy studiejare in Engeland geskryf is.25 Die reël
‘agtien-dertig tot aan neëntien-tien’26 in ‘Aan my ou vrind’ is egter 'n aanduiding dat
ook dié gedig betreklik laat en in Brittanje moes ontstaan het en dat Leipoldt se
bewering dat dié gedig ‘op die ope veld’ in Kenilworth geskryf is, nie anders as
verkeerd kán wees nie! Van ‘In die konsentrasie-
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kamp’ sê hy dat dit in 1901 geskryf is; ná die titel volg trouens die woorde
‘Aliwal-Noord, 1901’. Leipoldt was wel in 1901 saam met die rondgaande hof vir
die rebelleverhore op Aliwal-Noord, maar die gedig in sy geheel kon nie ten tyde
van dié besoek ontstaan het nie. In die finale teks lui die slotstrofe as volg:
Vergewe? Vergeet? Is dit maklik vergewe?
Die smarte, die angs het so baie gepla!
Die yster het gloeiend 'n merk vir die eeue
Gebrand op ons volk; en dié wond is te ná Te ná aan ons hart, en te diep in ons lewe ‘Geduld, o geduld, wat so baie kan dra!’27

Dit is onwaarskynlik dat iemand, midde-in die geweld van die oorlog, daardie stryd
as ‘'n merk vir die eeue’ sal bestempel; sulke insigte kom gewoonlik eers na afloop
van 'n oorlog wanneer die betrokkene die geleentheid gehad het om dit alles van 'n
afstand te betrag en te deurdink. In elk geval gee die woorde ‘Vergewe? Vergeet?’
'n nadere aanduiding van 'n moontlike datering. Die pleidooi vir ‘vergewe en vergeet’
het eers van 1906 af in Louis Botha en J.C. Smuts se versoeningstoesprake begin
voorkom, en ná Uniewording in 1910 sou dit uitgroei tot 'n volwaardige beleid van
konsiliasie. Op grond hiervan moet 'n mens tot die gevolgtrekking kom dat ‘In die
konsentrasiekamp’ eers ná 1906 voltooi kon gewees het. ‘Aan my ou vrind’ en ‘In
die konsentrasiekamp’ is dus sprekende voorbeelde van hoe slordig Leipoldt met
sake soos datering en plekaanduiding te werk gegaan het en hoe onbetroubaar hy as
getuie oor sy eie geskrifte is!
Die vraag ontstaan waarom Leipoldt nie sy gedigte vroeër, al was hulle dan toe
in 'n meer rudimentêre vorm as dié waarin hulle uiteindelik gepubliseer is, vir
publikasie aangebied het nie. In die voorrede van sy debuutbundel gee hy 'n
aanduiding, selfs al noem hy dié oorwegings dan nie eksplisiet nie. Vir die ‘gevoelens’
in die verse, so stel hy dit, is hy ‘alleen verantwoordelik’, al weet hy nie ‘of die
gevoelens bijval sal vind bij ons mense wat nog gediggies lees’ nie. ‘Miskien’, gaan
hy voort, ‘het dit mijn snare al te veel laat tril. Miskien is dit beter dat ons nie meer
oor sulke goed praat of sing nie. Maar daar is ook 'n ander kant: en dit kan wees dat
daar onder mijn lesers is wat nie maklik vergeet nie, hoe gou hul ook vergewe.’28
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Uit hierdie woorde kan 'n mens aflei dat Leipoldt huiwerig was om agt jaar na afloop
van die oorlog verse soos ‘Oom Gert vertel’, ‘Vrede-aand’ en veral ‘'n Nuwe liedjie
op 'n ou deuntjie’ en ‘In die konsentrasiekamp’ te publiseer, uit vrees dat hulle in 'n
tyd van versoening weer ou wonde kon oopkrap en selfs wrok en haat opnuut kon
laat opvlam. Ten grondslag hiervan lê na alle waarskynlikheid Harry Bolus se
negatiewe reaksie op die publikasie van Leipoldt se prosaskets ‘The rebel’ in 1904.
Hoewel Bolus se brief oor dié aangeleentheid nie bewaar gebly het nie, is dit duidelik
dat hy sterk besware teen Leipoldt se negatiewe voorstelling van die Engelse soldate
en hul optrede tydens krygswet gehad het. 'n Mens kry selfs die indruk dat hy as
lojale Britse onderdaan nie bereid was om dié wreedhede te glo nie, selfs komende
van Leipoldt wat as verslaggewer van die rondgaande hof regstreeks met die vergrype
op die hoogte gekom het. Uit sy reaksie van 13 Julie 1904 voel 'n mens dat Leipoldt
uit eerbied vir sy mentor nie sterk beswaar teen Bolus se kritiek het nie. Die idee van
'n onafhanklike Boerestaat op die wyse waarop Kruger dit, sonder volwaardige
burgerregte vir die uitlanders, in stand wou hou, was volgens hom 'n politieke
hersenskim, maar aspekte van Brittanje se optrede tydens die oorlog beskou hy steeds,
soos indertyd, as 'n morele onreg. Hy gaan egter voort: ‘If I thought that anything I
wrote would encourage another war, another such calamity as that out of which we
have barely emerged, I would not write.’29 Jare later sou hy trouens weer op dié
aangeleentheid terugkom. In 1933 skryf hy: ‘dit sou my spyt as daar nog lesers is
wat dink dat wat ek ook skryf, ooit gemotiveer word deur persoonlike haat of neigings
wat oorgedra word op partikuliere groepe van my medemense waar en wie hulle ook
mag wees.’30
'n Mens kan aanvaar dat Bolus se kritiek op ‘The rebel’ en Leipoldt se eie
onsekerheid, soos geformuleer in sy voorrede, oor wat die impak van die verse sou
wees, hom aanvanklik van publikasie weerhou het, iets wat bevestig word deur die
nawerking wat hierdie onsekerheid nog tot in 1933 by hom gehad het. Daarby kom
die feit dat hy kort ná sy aankoms nog meer krities teenoor die saak van die twee
republieke begin voel het, veral ná sy ontmoeting met die soort mense wat hulle in
Brittanje vir die Boere beywer het. Baie van dié mense, so skryf hy reeds in 1902
aan Bolus, was vir hom blote sentimentaliste wat onkundig was oor die toedrag in
die ou Zuid-Afrikaansche Republiek en die bose basis van korrupsie ‘which makes
the Boer far more of a human being than (an) angel’.31 Saam met hierdie kritiek het
sy drukke werksaamhede as mediese student en as me-
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dikus hom ver verwyder van die veld en vlei van sy jeug en die droewige dinge in
sy vaderland wat hy in 1902 agter hom gelaat het.
Maar die lokstem van Suid-Afrika saam met sy vreugdes én probleme het met die
jare vir Leipoldt steeds helderder begin klink, en toenemend was daar 'n
onvergenoegdheid met sy lewe in Brittanje en die onplesierige weer wat hy jaar na
jaar moes verduur. In 1911 was hy een van die stigterslede van die vereniging wat
Suid-Afrikaners in Londen gereeld bymekaar laat kom het en waardeur hy nuwe
vriende uit sy geboorteland kon maak. Hierdie mense was meestal as studente net 'n
paar jaar lank in Brittanje en het daarna uitgesien om terug te keer. Ook by Leipoldt
met sy missionêre inslag en pligsbesef het die gedagte sterker as voorheen begin
groei dat dit die hoogste tyd was om hom weer in Suid-Afrika te vestig waar hy 'n
aandeel aan die opbou en ontplooiing van nuwe inisiatiewe kon hê.
Die sterkste prikkel om hom weer met hernieude ywer in sy eie skryfwerk in
Afrikaans te laat belang stel, was sy vriendskap met Johannes Smith. In die loop van
1910, so vertel Smith in sy belangwekkende artikel ‘Chris Louis Leipoldt - my
vriendskap en 'samewerking' met hom’,32 het Leipoldt hom by geleentheid 'n pak los
papiere gewys met die woorde: ‘Dè, Smith, jy hou mos van sulke ou rympies. Lees
die goed op jou gemak maar deur en sê my dan wat jy daarvan dink.’33 Smith het die
pak papiere, wat Leipoldt se Afrikaanse verse oor baie jare bevat het, met verrassing
en stygende bewondering begin lees. In die ‘woelende en krioelende wêreldstad’34
Londen, vertel hy, is hy getref deur die stuk egte Afrikaanse natuur en lewe wat daar
vir hom by die lees oopgegaan het, alles geskryf in 'n ‘ongekunstelde, maar tog
smaakvolle en doeltreffende Afrikaans’.35 Hy het gevoel ‘soos die ontdekker van 'n
nuwe land’36 en was onmiddellik daarvan oortuig dat dié gedigte ‘veels te goed was
om in 'n Londense tafellaai te lê en vergaan’.37 By 'n volgende ontmoeting het hy dan
ook by Leipoldt daarop aangedring dat die gedigte nie langer ongepubliseerd mag
bly nie, ‘veral nie in 'n tyd wanneer daar in Suid-Afrika so sterk geywer word vir die
erkenning van 'n suiwer Afrikaanse skryftaal, en wanneer letterkundige werke so
broodnodig is om die bestaansreg van die nuwe skryfvorm te regverdig (nie)’.38
Daarop het Leipoldt gesê dat Smith maar met die ‘rympies’ kon maak wat hy wou.
Smith moes die bestes uitsoek en persklaar maak en 'n inleiding daarvoor skryf.
Indien hy dan 'n uitgewer kon vind, sou Leipoldt die drukkoste betaal.39
So het dit gekom dat Oom Gert vertel en ander gedigte teen die einde van 1911
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deur J.H. de Bussy in Kaapstad en die Hollandsch-Afrikaansche
Uitgeversmaatschappij (HAUM) in Pretoria gepubliseer is.40 Die geheel het 92 bladsye
beslaan, 'n boek van 18 cm by 12 cm met 'n blou omslag en goue letters. Leipoldt
het self die drukkoste van £27.10.0 vir die oplaag van 1 000 eksemplare betaal41 en
enkele onafgesnede eksemplare aangevra wat Smith op die digter se versoek op
groter papier deur die firma Rivière & Son, bekende Londense kunsboekbinders,
laat inbind het - die eerste keer dat 'n spesiale bibliofiele uitgawe van 'n boek op die
gebied van die Afrikaanse letterkunde gepubliseer is.42
Aangesien die oorspronklike ‘pak los papiere’ waaruit Smith sy keuse moes
saamstel, nie bewaar gebly het nie, is dit onmoontlik om vas te stel of hierdie keuse
inderdaad die beste uit Leipoldt se vroeë poësie verteenwoordig, al hoef 'n mens by
'n sensitiewe leser soos Smith haas nie te twyfel dat hy 'n gedig van waarde, hoe
gering dan ook, verlore sou laat gaan het nie. Wat die werk aan die voorbereiding
van die publikasie betref, het sowel Smith as Leipoldt hulle by geleentheid
uitgespreek. Smith skryf: ‘Op talle van plekke het ek gewys op wat ek as techniese
foutjies, onjuiste taalgebruik, of onlogiese uiteensetting beskou het; en al sulke gevalle
is toe aan Leipoldt voorgelê en een vir een met hom bespreek. Slegs met een
uitsondering het hy my kritiek dadelik gebillik; en op baie plekke het hy dit aan my
oorgelaat om maar self verbeterings aan te bring - verbeterings wat hy later elkeen
afsonderlik nagegaan en goedgekeur het.’43 Leipoldt self verklaar: ‘Vir die spelling
sowel as sekere wysigings in sommige gedigte is hy verantwoordelik, maar ek deel
die verantwoordelikheid met hom, want hy het nooit iets verander sonder om my
eers daaroor te raadpleeg nie, en sover ek kan onthou, het ek ook nooit die minste
beswaar teen sy kritiek of voorstelle gemaak nie.’44
Oor die enkele geval waaroor Leipoldt nie onmiddellik akkoord wou gaan nie,
verstrek Smith in sy artikel nader besonderhede. Onder die pak verse wat Smith van
Leipoldt ontvang het, vertel hy,
was...'n langerige gedig oor die dood - 'n gedig wat ek veels te prosaïes
gevind het; ek het hom gesê dat daar net sestien reëls in was wat m.i. as
poësie kon geld, en dat ons dié reëls maklik kon uitlig en as 'n selfstandige
gediggie kon publiceer. ‘Maskas, Smith,’ het Leipoldt geantwoord, ‘maar
dis darem te kwaai: 'n mens kan 'n gedig darem nie somaarso in stukke
sny nie.’ ‘Nou ja,’ het ek gesê, ‘dis natuurlik jou werk; jy verstaan dit bes;
en jou oordeel is altyd finaal.
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Maar lees darem nou eers self die oorspronklike gedig weer noukeurig
oor en besluit dan self. Onthou, dis net daardie sestien reëls wat ek wil
behou.’
Ek sien nou nog hoe Leipoldt, met vooroorgeboë hoof by die tafel sit en
hoe hy, onderwyl sy lippe geluidloos beweeg en sy hoof rythmies
saamknik, die gedig langsaam en aandagtig by homself oorlees. Toe hy
klaar was, kyk hy op en sê hy: ‘Smith, jy's reg. Ons sal net daardie sestien
reëls behou.’ En op Leipoldt se eie besluit het dié sestien reëls toe die
twintigste en laaste slampamperliedjie van die bundel geword.45
In die finale weergawe, soos opgeneem in die Versamelde gedigte, lui die gedig
as volg:
Die see is wild, die see is blind:
Hy slaan so oor die rotse grof;
Véraf nog dreun sy donder dof,
En oor hom huil die noordewind.
Die wind is wild, die wind is kwaai:
Hy gons die bome deur en breek
Die takke van die stam en steek
Die haelbui aan met sy lawaai.
Die hael is wild, die hael is sterk:
Hy maak die see se branders glad
En stamp die koringvelde plat
En breek die sekretaars se vlerk.
Nog wilder as die see en wind,
Nog strammer as die haelstormnood,
Nog blinder as dié drie - die Dood,
Wat op jou voorkop sit, ou vrind!46

Hoewel die manuskrip van die oorspronklike lang gedig verlore gegaan het en die
finale produk plek-plek in die woordkeuse iets te wense oorlaat, illustreer die hele
gang van die gedig, die agtereenvolgende beligting van ‘see’, ‘wind’ en ‘hael’ in die
eerste drie strofes en die rekapitulasie van dié
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drie in die slotstrofe watter strukturerende ingryp Smith met sy uitlig van dié sestien
reëls in dié geval moes gehad het.
Ook oor twee ander gevalle waarvan hy die teks verander het, verstrek Smith in
sy artikel besonderhede. Hy skryf:
'n Eienaardigheid van Leipoldt was dat hy daarvan gehou het om mense
so af en toe te skok deur sy heterodoxe uitsprake oor algemeen-heersende
menings en gevestigde belange; en sowel in die inhoud as in die taal en
styl van sy geskrifte is 'n soortgelyke verskynsel te bespeur. 'n Mens kry
so 'n ligte skok as hy somaar onverwags op 'n sonderlinge bewering of op
'n gemeensame woord of uitdrukking afkom.... Binne streng-beperkte
grense het ek wel my invloed laat gelde om 'n aantal van die mees
ooglopende aanstootlikhede te verwyder.... So het daar in die eerste reël
van ‘Die verkleurmannetjie’:
Daar op die vy'boom sit die vabond,47

in plaas van vabond 'n heel plat Afrikaanse kragwoord48 gestaan; en die
verkleiningsvorm daarvan het ook nog in elkeen van die twee laaste strofes
voorgekom, waar Leipoldt dit, om aan my besware tegemoet te kom, later
in die mooi kleurklasie verander het.
Een van die sonderlingste gevalle van 'n onverwagte versreël het ek gevind
op die end van die plegtige sonnette-paar ‘Op die kerkhof’, waarin die
digter vra om hom tog nie ná sy dood in 'n noue, donker graf te sluit nie:
Verbrand my liewers, dat ek boontoe rys,
In vuur en vlam kan opklim tot die Heer,
Deur al die wêreld se rumoer en woel,
Die Jood Jesaja het die pad gewys!

Die laaste versreël is toe verander, en dit lui vandag:
Tot oor die drumpel van die Paradys!49

Met die uitwys van dergelike en ander swakhede het Leipoldt dadelik besef dat hy
in Smith naas 'n uitstekende kenner van Afrikaans ook 'n
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uiters gevoelige leser van verse het. Daarom dat hy vir hersiene uitgawes van Oom
Gert vertel en ander gedigte en sy latere publikasies sy uitgewers versoek het om,
waar moontlik, Smith as taalkundige medewerker te betrek. Smith het dan ook, soos
Leipoldt in 'n artikel in 1940 sê, ‘inderdaad in byna alles wat ek tot omtrent 1926
geskryf het,...my altyd getrou bygestaan...as taalkundige vriend en raadgewer, en...ek
was maar alte bly...om van sy welwillendheid gebruik te maak’.50 Dat Smith ná 1926
'n tyd lank nie met Leipoldt-manuskripte gemoeid was nie, is toe te skryf aan verskille
tussen hom en die taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns. Smith het voorkeur gegee aan 'n tipe spelling (soos ‘anglicisme’ en
‘technies’) wat so na as moontlik aan die Nederlands bly, terwyl die taalkommissie
nader aan 'n ‘uitspraak’-spelling wou beweeg. Ter wille van eenvormigheid wou die
uitgewers nie van die Akademie-spelling afwyk nie en kon hulle nie meer van Smith,
wat sy spelling gehandhaaf wou sien, gebruik maak nie. Eers in die veertigerjare het
Smith weer van Leipoldt se tekste taalkundig versorg.
In watter mate Smith die verse van Leipoldt met elke heruitgawe opnuut nagegaan
en, met enkele uitsonderings, taalkundig verbeter het, blyk uit 'n vergelyking van die
opeenvolgende drukke van Oom Gert vertel en ander gedigte. Naas die eerste uitgawe
van 1911 was Smith gemoeid met die tweede druk van 1917, die vierde van 1926
en die vyfde van 1953; laasgenoemde uitgawe is, volgens 'n nota van die uitgewers,51
einde 1947 in oorleg met Smith hersien.52 Vir al hierdie nougesette teksversorging
het Leipoldt, met uitsondering van dié vir die vyfde toe hy nie meer in die lewe was
nie, weer sy erkentlikheid getoon. ‘My opregte dank’, skryf hy in die voorrede tot
die vierde druk van 1926, ‘is ek verskuldig aan my ou vrind, prof. J.J. Smith, vir die
verbeteringe en wysiginge deur hom geïnspireer en vir die algemene hersiening van
taal en taalvorm. Dit is grootliks aan hom te danke - aan sy uitstekende prosa-voorrede
waarmee hy my skippie ingeloods het - dat hierdie boek 'n populêre boek geword
het. Daarom is dit my meer as 'n genoeë om al weer vir die vierde - maar ek hoop
nie laaste maal nie - my hartlike dank aan hom te betuig vir sy hulp.’53
Die eenvoudigste wysigings wat Smith aangebring het, is veranderinge wat spelling
en interpunksie betref, ‘nietighede’,54 soos hy dit stel, waarvoor Leipoldt nooit tyd
gehad het nie.55 Hierdie veranderinge is veral in die derde druk ingevoer en sluit
wysigings in soos dié van ij tot y, ik tot ek, toen tot toe, banja tot baie en als tot as
(en tot soos in 1926). Soms is die spelling
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van plekname gewysig, 'n dubbelpunt in 'n punt of 'n kommapunt, 'n komma in 'n
aandagstreep, en 'n aandagstreep in 'n beletselteken verander, of woorde vervang wat
blykbaar ‘uit die mode’ geraak het.
Daarnaas het Smith in baie gevalle die tweede partikel van die dubbele ontkenning,
soms deur vervanging van woorde, probeer invoer waar dit in die eerste drukke
ontbreek of die ontkenning heeltemal weggewerk en 'n positiewe stelwyse in die
plek daarvan geplaas. Die gevaar van invoegings is natuurlik dat hulle maklik in
versvulsels kan ontaard. Smith vermy dit effektief in die volgende voorbeeld uit die
gedig ‘Oom Gert vertel’:
Geeneen van ons kon praat nie; Piet was stom
En net so naar as ek; en een van ons Ek weet nie, wie dit was - het hard gesnik.

In die vierde druk is die laaste versreël verander tot ‘Ek weet nie wie nie - het ook
hard gesnik.’56 Die problematiese woord hier is ‘ook’, wat met die eerste oogopslag
na vulsel lyk. Die voegwoord ‘en’ in die voorafgaande reël berei die leser egter reeds
op die ‘ook’ voor, sodat die wysiging in hierdie geval die drie versreëls eintlik 'n
verdere bindingselement bygee. Ook met die weglating van die ontkenning kon Smith
in sommige gevalle die teks versterk. So byvoorbeeld is die reëls
Ek bring my kinders op in sedigheid:
Hul het van sulke sake nie te weet!

in die vierde druk verander na:
Ek bring my kinders op in sedigheid:
Wat moet die goed van sulke dinge weet?57

- 'n wysiging waarmee die kunsmatige in die volgorde van die woorde verval en wat
met die woorde ‘goed’ en ‘dinge’ gewone Afrikaanse spreektaal word.
Dieselfde strewe na die spreektaalwerklikheid vind 'n mens ook in 'n ander tipe
wysiging. Veral vanaf die vierde druk het Smith die posisie van die hulpwerkwoord
in baie gevalle gewysig deur dit deur 'n ander woordsoort te vervang of die volgorde
van die woorde te wysig. In sy voorrede tot die vierde druk skryf Leipoldt: ‘Die
hinderlike posisie van die hulp-
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werkwoord 'het' in ondergeskikte sinne, wat my reeds vroeër gepla het, is hierdie
keer verbeter om so veel moontlik ooreen te stem met ons daaglikse spraakgebruik.’58
So byvoorbeeld is ‘Dat hy nog altyd grappies het gemaak’ verander na ‘Dat hy nog
altyddeur wou grappies maak’59 en ‘Haar stem wat in die onweer het geklink’60 na
‘Haar stem wat in die onweer helder klink’, albei gevalle waarin die Afrikaans veel
natuurliker klink. In 'n besonder geslaagde verandering in ‘Oom Gert vertel’ gaan
Smith vernuftig met die volgorde van woorde te werk. Die reëls
en waarlik, as jy self
Soveel het deurgemaak...

word verander na:
en waarlik as jy self
Soveel reeds deurgemaak, soveel gely,
Soveel geworstel, en soveel gesien het61

Afgesien van die verskuiwing van ‘het’ na die einde van die volgende reël voeg hy
ook die woord ‘reeds’ in, wat, hoewel die metrum dit ‘vereis’, in die konteks heeltemal
natuurlik klink. In elk geval bring die toevoeging van ‘het’ aan die einde van reël 3
mee dat die oorweging van die ‘daaglikse spraakgebruik’ nou prioriteit oor die vaste
metrum van die vers geniet.
Een van die opvallendste tipe wysigings in die opeenvolgende uitgawes is Smith
se konsekwente poging om die bundel van alle Anglisismes of vermeende Anglisismes
te suiwer. In dié verband skryf Smith: ‘Ek het...op talle van anglicismes en
germanismes gewys...; maar in 'n digreël was dit soms erg moeilik om so 'n 'isme'
te verwyder, en dan moes dit maar bly - en daar het ook inderdaad 'n heel party
gebly.’62 Veral Leipoldt se ‘al’-konstruksies het probleme veroorsaak. So word die
reël ‘Dan word oor al die wêreld’ verander tot ‘Dan word oor heel die wêreld’,63 'n
wysiging wat buite die praatsfeer van Leipoldt se poësie val en in die rigting van
literêre taal neig. Gelukkiger was Smith in gevalle waar die verandering van die
‘al’-konstruksie 'n groter herskrywing van die versreël meegebring het. So
byvoorbeeld is ‘En al sy vel blink soos die skulpies’64 tot ‘Sy hele vel blink soos die
skulpies’ en ‘al die lug is swart’65 tot ‘die hele lug is swart’ verander. So 'n tipe
wysiging verg egter 'n groter omswaai van woorde, veral omdat ‘hele’ teenoor ‘al’
tweelettergrepig is, en
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in sommige gevalle was Smith se wysigings dan ook nie heeltemal geslaag nie. So
byvoorbeeld kry ons die volgende:
Iets wat jy nie met oë kyk;
Iets wat jy nie met vingers vat;
Iets wat deur al die kamer reik.

Later is die laaste reël verander tot ‘Wat deur die hele kamer reik’,66 'n wysiging
waarin die Anglisisme wel ontbreek maar waarin die spanning ook enigsins deur die
verandering van die ‘iets’-patroon van die voorafgaande twee reëls verminder word.
In heelparty gevalle is daar egter glad nie aan die Anglisisme verander nie. So
byvoorbeeld het Smith die aanvang van die bekende ‘Lenteliedjie’67 afgesien van die
wysiging van ‘velde's’ tot ‘veld is’ onveranderd gelaat, hoewel dit hom, soos hy dit
self stel, ‘van die begin afgehinder het’.68 In die voorlaaste strofe van dieselfde gedig
bring hy egter 'n slinkse wysiging aan. ‘Vrolik al die vlei!’ word ‘Vrolik rand en
vlei’,69 al tas dit die topografie van die wêreld aan. Veral wanneer die Anglisisme in
'n rymposisie voorkom, moes Smith taamlik drasties ingryp. In die eerste druk lui
die sewentiende strofe van ‘In Amsterdam’:
Maar verder - wat? 'n Nasie groei
Nie somaar als die koring op:
Dit moet deur werk, deur vlijt, deur smart,
Deur lewe ook word opgeprop.70

Reeds in die tweede druk is dit verander na:
Maar verder - wat? 'n Nasie word
Nie somaar als die koring groot:
Dit moet deur werk, deur vlijt, deur smart,
Deur lewe ook word voortgestoot.71

Hoewel die ‘voortgestoot’ beslis beter as die oorspronklike ‘opgeprop’ is, bevredig
die wysiging tog nie heeltemal nie. Afgesien van die posisie van die hulpwerkwoord
val ‘voortgestoot’ buite die ‘koring’-beeld van die tweede reël, terwyl die dubbelpunt
na ‘groot’ juis die verwagting skep dat dié beeld verder gevoer sal word.
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Een van die belangrikste gedigte in Oom Gert vertel en ander gedigte, wat verskeie
ingrypende wysigings ondergaan het, is die titelvers. In die eerste druk lui dit taamlik
aan die begin as volg:
Maar jij kom
Verkeerd bij mij; daar's banja 'n beter man
Wat jou die storie...

In die tweede druk is dit verander tot:
Maar jij kom
Verkeerd bij mij; daar's menige beter man
Wat jou die storie...

In die plek van ‘banja’ het nou die meer ‘literêre’ woord ‘menige’ gekom, al word
dieselfde getal lettergrepe gehandhaaf. Die Anglisisme self is nie verander nie. In
die vierde druk lui dit:
Maar jy kom
By die verkeerde man; daar's baie ander
Wat jou die storie...

In hierdie lesing herstel Smith die ‘baie’ en wysig hy die hinderlike eerste deel van
die versreël só dat die woord ‘man’, wat in die tweede deel van die versreël verval
het, nou na die eerste deel verskuif word. Daarmee voer hy die natuurlike gang in
die woordgebruik verder deur.
Minder gelukkig was Smith met drie ander veranderings in die vierde druk. Tot
die derde druk lui die betrokke gedeelte:
Nou ja, jy weet, neef, toe ons mense hier
Almal beteuterd deur die oorlog was,
Het kakies op kommando hier ons dorp
Beset en Martjie Louw geproklameer.
Ou Smith, die magistraat - hy is 'n man
Vir wie ek eerbied voel, al is hy Engels:
Hy was tog altyd nog 'n jentelman
En het met onse mense akkordeer;
Maar hulle het hom soetjies afgesit
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En na Oos-Londen toe gestuur, omdat
Hy nie na hulle pype vlot wou dans,
En in sy plaas 'n kolnel aangestel.

In die vierde druk is die sewende en die agtste reël verander tot:
Hy was tog altyd nog 'n egte heer
En het met onse mense klaargekom

en die laaste reël tot:
En 'n kol'nel toe in sy plek benoem.

Wanneer oom Gert in hierdie passasie oor die Engelse se oorlogsmetodes en oor die
Engelse magistraat Smith praat, gebruik hy in ooreenstemming met die natuurlike
gang van die taal en Leipoldt se strewe om so ná as moontlik aan die ‘daaglikse
spraakgebruik’ te bly, woorde uit daardie sfeer. Met ‘magistraat’, ‘Martjie Louw’,
‘geproklameer’ en selfs met die Anglisisme ‘afgesit’ word daar dus hier 'n bepaalde
gang in die vers bereik. Die wysiging van ‘jentelman’ tot ‘egte heer’ druis egter
heeltemal in teen die natuurlike taal van die voorafgaande reëls, terwyl ‘klaargekom’
in die plek van ‘akkordeer’, wat goed in die normale woordeskat ingeburger is, die
gang van die vers verder bevestig. Dieselfde oorweging geld vir ‘plaas’ (Engels
‘place’...of Nederlands ‘plaats’?) wat onmiddellik 'n verband met die ander Anglisisme
‘afgesit’ lê. 'n Mens vermoed dat die toevoeging van ‘toe’ hier 'n blote metriese vulsel
is, terwyl ‘kol'nel’ in die vorige druk sintakties beter geplaas is. Die woord ‘benoem’
het 'n enigsins beperkter betekenis as ‘aangestel’, wat deur sy rymbinding met ‘kol'nel’
buitendien sterker van klank is.
Dit is jammer dat Smith hier, in 'n poging om deurgaans 'n ‘suiwer’ Afrikaans te
handhaaf, die literêre noodsaak van woorde soos ‘jentelman’, ‘akkordeer’, ‘plaas’
en ‘aangestel’ geïgnoreer en met sy wysigings Leipoldt se oorspronklike teks verswak
het. Hoewel D.J. Opperman, soos hy dit in sy ‘Verantwoording’ stel, by die
samestelling van sy Groot verseboek in 1951 van tekste gebruik maak ‘wat die digter
òf self versorg het òf waarvoor hy verantwoordelik gehou kan word’72 en derhalwe
Smith se wysigings van 1926 volg, maak hy vanaf die tweede uitgawe van 1959 in
die geval van Leipoldt 'n uitsondering en behou hy ‘jentelman’, ‘akkordeer’,

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

313
‘plaas’ en ‘aangestel’. Ander bloemlesers het Opperman weldra in hierdie keuse uit
verskillende uitgawes gevolg.
Gelukkiger was Smith met die verwydering van twee ander Anglisismes uit ‘Oom
Gert vertel’. Die woord ‘lyn’ (Engels ‘line’) verander hy na ‘reël’ wat in die betrokke
gedeelte (‘daar's die reël/ Wat sy oorlede ma geskrywe het’)73 op sy plek is. Die
oorspronklike
By die poort
Het hul ons twee by twee laat binnekom

verander hy na
By die poort
Het hul ons twee-twee toe laat binnekom.74

Hoewel die woord ‘toe’ wat Smith hier byvoeg, skynbaar na 'n metriese vulsel lyk,
sluit dit volledig aan by die spreektaalwerklikheid van die gedig en is dit dus volkome
op sy plek. Ook 'n ander wysiging bring die betrokke versreël nader aan Leipoldt se
strewe om so ná as moontlik aan die ‘daaglikse spraakgebruik’ te bly: ‘uitgesnede’
wat in die derde druk ‘uitgesnyde’ en in die vierde druk tot ‘uitgeknipte’ verander
is:
Ja, ou neef,
Hy het na Gerrie hier gevry; en ek
Was ook nie teen die saak, want Bennie was
'n Uitgeknipte jongetjie vir haar.75

Dit is met sulke veranderinge dat Smith 'n waardevolle bydrae tot die finale teks van
Oom Gert vertel en ander gedigte lewer. Wanneer Opperman later sy Groot verseboek
saamstel, 'n bloemlesing wat by geleentheid as 'n ‘gevoelige barometer’ en die
‘akkolade van erkenning’76 vir 'n jong digter bestempel is, neem hy uiteindelik in die
finale uitgawe nie minder nie as twaalf gedigte, méér as uit enige ander debuut, uit
dié bundel op. Dit is 'n aanduiding van die hoë status wat Oom Gert vertel en ander
gedigte steeds in die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse poësie geniet. En daaraan
het Smith met sy nougesette taalversorging, sy enkele vergissings ten spyt, geen
geringe aandeel gehad nie.
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V
Oom Gert vertel en ander gedigte is, soos Celliers se Die vlakte en andere gedigte,
en anders as die hegter gekonstrueerde Bij die monument van Totius, 'n betreklik
heterogene versameling verse. In 'n artikel wat hy in 1964 publiseer,77 sê S.J. du Toit
dat Leipoldt, wat in die jare 1898-1899 aan die redaksie van Het Dagblad verbonde
was, goed met die versies en gediggies in Di Patriot en Ons Klyntji vertroud moet
gewees het en dat van die natuurverse 'n verwantskap met veral dié van M.H. Neser
toon. As voorbeeld haal hy uit Neser aan:
Elke insek, elke diir
Is bly; die muggies dans en wals,
Saam met muskiit en miir
In jou o'e, ore, haar en hals.
O, rustige aand-uur, wat is jy skoon!

Dié reëls herlei Du Toit dan na Leipoldt se ‘Lenteliedjie’:
Hier galop 'n goggatjie
Daarso dans 'n mier.78

'n Sekere ooreenkoms is wel te bespeur, maar dit is só periferaal en haas beperk tot
die woorde ‘dans’ en ‘mier’, dat daar van 'n diepgaande invloed geen sprake kan
wees nie. Dit is eerder 'n voorbeeld van 'n skerf poësie wat 'n gevoelige
woordkunstenaar in 'n andersins vaal oeuvre gewaar en wat hy sinvol in 'n veel
glansender vers benut.
Waarskynlik is Du Toit in sy artikel verlei deur wat Leipoldt in sy voorrede tot
die bundel sê. ‘Ver jare’, skryf Leipoldt, ‘het ik mij vermaak met versies draai, en
met die loop van tijd het ik 'n hele boel van die rijmpies in mijn tafellaai opgegaar.
Dit was, en is, 'n onnosel vermaak, waarmee ik net maar mijselwe gekwel 't, deurdat
ik somtijds nie 'n rijm in die hande kon krij nie, en nog meer kere nie goed in woorde
kon uitdruk wat ik gevoel en ondervind 't.’79 Hoewel Leipoldt hier van sy gedigte as
blote ‘versies’ praat wat hy om vermaaklikheidsredes ‘draai’ en later in die bundel
sê dat hy ‘uit puur verstrooiing’ sy gedigte ‘maak’, sal dit 'n groot fout wees om hom
hier op sy woord te glo en dié woorde as 'n digterlike credo te aanvaar. Sy bundel
en sy poëtiese praktyk sien daar tog heeltemal anders uit as
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dié van negentiende-eeuse versiemakers. Daarom ook dat Du Toit in sy artikel met
haas geen ander bewysmateriaal as die enkele geval uit Neser te voorskyn kom nie.
Vir 'n leser wat die literatuurgeskiedenis op die hoogte is, toon Leipoldt se debuut
'n feitlik totale breuk met die poësie van die Eerste Afrikaanse Beweging voor hom,
sterker as wat dit met die eerste bundels van Celliers en Totius die geval was.
As 'n mens die gedigte in Oom Gert vertel en ander gedigte tematies met dié in
sy twee tydgenote se debute vergelyk, is dit onmiddellik duidelik dat Leipoldt se
bundel enersyds sterker aards-sintuiglik, andersyds veel meer persoonlik van inslag
is.80 Teenoor Celliers se stemmingskuns en die emblematies-simboliese aard van
Totius se eerste bundel, wat in albei gevalle in hoë mate biografies onbetrokke poësie
is, reik heelparty verse van Leipoldt terug na die wêreld van Clanwilliam en omstreke
waar hy grootgeword het en vind sy eie gevoelslewe neerslag in sy werk. Dit geld
in die besonder vir die twintigtal meestal natuurverse wat hy aan die einde van die
bundel opneem en wat hy as ‘slampamperliedjies’ aandui, 'n woord wat in die briewe
van sy moeder uit Soematra aan haar ouers voorkom en wat indertyd betreklik
onbekend in Afrikaans was.
Ook uit die natuurweelde van gedigte soos ‘Oktobermaand’ en ‘Lenteliedjie’ en
'n vers soos ‘Op my ou Karoo’ blyk Leipoldt se vertroudheid met die onmiddellike
omgewing van Clanwilliam, terwyl hy in die drietal sonnette - die eerstes in Afrikaans
- die leegheid en ylheid verwoord van die nabygeleë Boesmanland wat hy as jong
seun tydens sy reis saam met die botanikus Rudolf Schlechter leer ken het. In ander
verse kom figure soos ‘outa Booi’, ‘outa Klaas’ en die Joodse smous Mordegai voor,
almal mense met wie hy as kind kennis gemaak het en wat van vroeg af ook in van
sy sketse en verhale oor Clanwilliam en omstreke hul verskyning maak. Dat Leipoldt
die wêreld van sy jeug deeglik geken het, sien 'n mens veral in die neerslag wat die
natuur van dié streek met sy groot verskeidenheid plante en diere in sy poësie het.
Dit geld selfs vir die kleinste dingetjies, soos die ‘gho-koffie’ wat outa Booi op sy
vuurherd laat prut - 'n soort koffie wat in Leipoldt se jeug uit wildeamandelpitte
gemaak is maar wat sedertdien in onbruik verval het.81
Met die verwerking van motiewe uit die Suid-Afrikaanse natuur, soos dit in
Clanwilliam en ander dele van die Noordweste voorkom, ontaard Oom Gert vertel
en ander gedigte egter allermins in heimatpoësie. Daarvoor is die lokalisering nie
sterk genoeg nie en word ander motiewe met dié van die natuur verweef. In die
natuurverse is Leipoldt byvoorbeeld dikwels
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bewus van die verganklikheid van alles of van 'n basiese dualisme tussen hom en
die wêreld, en is daar ook in enkele verse sprake van sy eie eensaamheid - die eerste
keer dat 'n Afrikaanse digter sy eie binnelewe tot boustof vir sy poësie verhef. Soms,
meestal na aanleiding van bepaalde natuurdinge, mymer hy oor die lewe, stel hy vrae
oor die misterie van die bestaan en oor sy plek in die wêreld en kom hy soms tot 'n
persoonlike bieg. Dikwels neem die verse die vorm aan van 'n gesprek met 'n diertjie
of plantjie en vertoon hulle'n bedrieglike eenvoud of 'n skynvreugde oor die natuur
waaragter tog 'n dieper betekenis of 'n weemoed om die wêreld skuilgaan. In enkele
verse kry ons ook die eerste besinning oor die skryfkuns in die Afrikaanse letterkunde,
al is hierdie besinning, in aansluiting by Leipoldt se voorrede, kwasie-naïef verwoord
- in teenstelling tot die hoë erns wat dit by die latere digters van Dertig sal aanneem.
Hoewel van hierdie verse reeds literêr tot die belangrikste deel van die bundel
behoort, was dit veral die gedigte met die Anglo-Boereoorlog as motief wat by die
eerste publikasie tot die kritici en die algemene leespubliek gespreek het. Dat Leipoldt
hierdie verse ook tot die belangrikste korpus tekste in sy debuut gereken het en aan
hulle prominensie wou verleen, blyk uit die feit dat hy die bundel inlei met 'n ‘Opdrag’
en afsluit met die epilogiese ‘Die einde’, albei gedigte waarin die oorlog as motief
sentraal gestel word - een van die min tekens in die bundel waaruit ons, naas die
aparte groepering van die slampamperliedjies, iets van 'n bundelkomposisie bespeur.
Naas hierdie twee gedigte en die titelvers figureer die Anglo-Boereoorlog as motief
sterk in ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’, ‘In die konsentrasiekamp’, ‘Aan 'n
seepkissie’, ‘Japie’, ‘Vrede-aand’ en ‘Die ou blikkie’. Soms is dit egter ook 'n
ondertoon in ander gedigte, soos in ‘In Amsterdam’ waarin die verband tussen die
onafhanklikheidstryd van die Afrikaner en die Nederlander (tydens die Tagtigjarige
Oorlog) tot 'n besinning lei oor die Afrikanernasie wat ná die oorlog platgeslaan is.
Hoewel enkele van hierdie verse met die jare heelwat van hul oorspronklike roem
moes inboet, is die beste onder hulle vandag nog steeds indrukwekkend. Leipoldt
het trouens selde hierdie hoë peil in sy latere werk geëwenaar.
In die inleiding82 wat hy op versoek van Leipoldt tot die uitgawe van Oom Gert
vertel en ander gedigte skryf, staan Smith stil by die ontwikkeling van Afrikaans as
skryftaal uit sewentiende-eeuse Nederlands. In aansluiting by taalstryders soos J.H.H.
de Waal, G.S. Preller, D.F. Malherbe en D.F. Malan neem hy die standpunt in dat
alleen die Afrikaanse taalvorm ‘die
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draer van 'n eg nasionaal-Afrikaanse letterkunde’83 kan wees. 'n Bewys vir hierdie
standpunt vind hy in die werk van Celliers en De Waal en in ‘die onmag van
hoogbegaafde Nederlands-skrywende Afrikaners om tot die hart van die volk deur
te dring’.84 Smith beroep hom hiervoor op die noue verbondenheid tussen volk en
taal en op die ‘mag van die volkstaal as 'n middel om die volk te ontwikkel en aan
te vuur’.85 Hoewel dit 'n standpunt is waarteen die poliglottiese Leipoldt later stelling
sou inneem, het hy by herhaling sy waardering vir Smith se inleiding en die gehalte
van sy suiwer prosa uitgespreek.86 In die besonder sou hy altyd met Smith se houding
teenoor Nederlands akkoord gaan (en daarmee C.J. Langenhoven se verset teen
Nederlands kritiseer), naamlik dat dit vir Afrikaans in sy wordingstyd dwaas sou
wees om hom van die ‘ou Nederlandse taalskuur’87 te vervreem en dat ons deur 'n
kennis van die Nederlandse letterkunde voortdurend in voeling kan bly ‘met die
bakermat van ons stam en met die kultuur wat daardie stam ontwikkel het’.88 Daarnaas,
en ook daarmee sou Leipoldt vir die hele duur van sy loopbaan as Afrikaanse skrywer
saamstem, moet die Afrikaner sy eie taalgebruik nie onder Nederlandse invloed laat
‘verbaster’89 nie. Die ‘treurige vernederlandsing van ons taal’, skryf Smith, ‘wat ons
so dikwels in boeke en nuusblaaie aantref, getuig nie alleen van onvoldoende
Afrikaanse taalkennis nie, maar ook van 'n skroomlike gebrek aan selfrespek’.90
Aan die einde van sy inleiding kom Smith by Leipoldt se gedigte uit. Dié verse,
skryf hy, was weer vir hom 'n bewys ‘dat ons eie Afrikaans tog maar die natuurlikste
voermiddel vir die Afrikaner is’.91 Leipoldt weet volgens hom hoe om ‘die leed van
homself en sy volk te vertolk’,92 en hy skryf in ongekunstelde, melodiese Afrikaans’.93
Van die verse bevat ‘pragtige natuurprentjies in bekoorlik-eenvoudige taal’,94 maar
dit ‘dien maar vir teëstelling of vir agtergrond vir sy eie diepgevoelde smart. Hy is
in die eerste plaas 'n digter wat onthou wat sy volk wedervaar het.’95
Smith laat val dus in sy kort karakteristiek van sy vriend se werk die aksent op die
ongekunsteldheid en eenvoud van taal en poësie. In sy bespreking van die bundel
wys ook De Waal,96 redakteur van De Goede Hoop, op die rykdom van Leipoldt se
taal en die feit dat hy nooit, soos Celliers soms, sy toevlug tot Nederlandse vorme
neem nie, al bly die resensent in gebreke om spesifieke voorbeelde van Leipoldt se
taalvermoë aan te dui. Hoewel J. Kamp, professor in die teologie in Potchefstroom,
in sy uitvoerige beskouing oor die bundel97 die uitbeelding van die ‘reële...Afrikaanse
leven met z'n mensen, dieren, planten en dingen’98 loof, meen hy
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dat Leipoldt meestal nie daarin slaag om ‘het geheimnisvol daarachtere’99 bevredigend
te verwoord nie en dikwels in ‘grofheden, zomaar plompverloren uitgestoten’,100
verval. ‘Waar Leipoldt ver in achterstaat bij Celliers en Totius,’ gaan Kamp voort,
‘dat is in zangerigheid en in kleurige beeldingskunst. Daar zijn verzen - en niet
weinige - die horten en stoten, strompelen en struikelen in plaats van luchtig te
zweven; die kraken en knarsen in plaats van te klinken.’101 As voorbeeld noem hy
dan ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’. ‘Van die tere dichterstaal’, sê hy na aanleiding
van dié gedig, ‘vindt men bij Leipoldt niets: hij werkt net met de woordenschat van
ons alledaagse Afrikaanse leven, waar hij zo goed in thuis is.’102 Van die verse oor
die oorlog het net ‘enkele gedeelten...tot poëzie uitgegroeid’;103 onder hulle sonder
hy ‘Aan 'n seepkissie’ vir volledige aanhaling uit. Egte poësie lewer Leipoldt volgens
hom verder slegs met ‘Die sterretjie’, ‘Woltemade se spook’ en ‘Die see het juwele,
robyne’. Hy beveel ten slotte vir Leipoldt aan om op te hou om, soos hy in sy voorrede
sê, ‘versies te draai’, om te besef dat poësie arbeid is en om die Tagtigers deeglik te
lees!104 Afgesien van die gebrek aan werklike insig en oordeel wat Kamp met hierdie
artikel openbaar, moes veral die aanbeveling om die Tagtigers te lees, Leipoldt se
gramskap gewek het. Met die Tagtigers maak hy reeds as joernalis in Kaapstad
kennis, soos 'n mens trouens uit een van sy artikels in The South African News kan
aflei.105
Intussen het die nuwe Afrikaanse digters, wat ná die eeuwisseling en die
Anglo-Boereoorlog begin publiseer het, ook die aandag in Nederland begin trek.106
In 1909 en 1910 word die eerste bundels van Totius en Celliers in Groot Nederland
geresenseer, terwyl Carel Scharten in De Gids van Junie 1910 'n aanval op Afrikaans
en Celliers loods. In sy artikel sê Scharten dat literatuur in Afrikaans 'n saak van
onmoontlikheid is. ‘Afrikaners zou goed doen’, skryf hy, ‘óf het “prettig te spreken”
Engels aan te nemen, óf “een zeer eenvoudig maar zuiver Nederlandsch” te schrijven.
Hun eigen taal is “gestamel”, “een ding zonder pooten, staart of ooren”, “een gebarsten
viool.”’ Tereg reageer die invloedryke A.G. van Hamel in De Gids van Februarie
1911 skerp op hierdie onverantwoordelike uitlatings van Scharten. ‘Heeft een
dergelijke hooghartige opmerking niet eerder zelf iets pijnlijklachwekkends; en komt
zij niet alleen voort uit 't in Holland helaas nu eenmaal te veelvuldige gevoel van
afkeuring voor alles wat een béétje anders is: uit een typisch klein
“Klein-Hollanderschap”?’
Die beskouings in Groot Nederland en die stuk van Scharten is geskryf deur outeurs
wat as literatore geen hoë aansien geniet het nie en ver van
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die aktiewe sentrum van die Nederlandse literêre lewe verwyder was. In elk geval
het die negatiewe reaksie van Scharten die belangstelling in die Afrikaanse literatuur
in Nederland eerder versterk as gedemp. Die groot deurbraak vir hierdie belangstelling
kom met die publikasie van 'n artikel deur die Utrechtse taal- en letterkundige C.G.N.
de Vooys in De Beweging, die invloedryke literêre tydskrif waarvan die Tagtiger
Albert Verwey die redakteur was. In hierdie uitvoerige studie, wat onder die opskrif
‘Afrikaner taal en poëzie’ verskyn, bespreek De Vooys die werk van onder andere
Celliers, Totius en Leipoldt. Celliers se werk is, ondanks sy waardering, vir hom alte
literêr, want hy vind daarin 'n voortdigting op Shelley en Perk en reminissensies aan
Potgieter, De Genestet en Gezelle. By Celliers, sê De Vooys, kom dit nie voort uit
'n ‘geestelike verwantschap’ nie; die ‘bontheid van letterkundige herinneringen’
ontstaan eerder ‘uit oefening van het aanpassingsvermogen dan uit onbewuste
overgave’.107 Ten spyte van sy waardering vir Totius, wie se werk vir hom ‘voor de
jonge letterkunde een kracht van betekenis’108 is, bemerk hy by hom ook 'n verering
van Gezelle, veral in die gedig ‘Die os’.
Meer as die ander bundels het die kennismaking met Oom Gert vertel en ander
gedigte De Vooys egter geboei en oortuig van ‘de levensvatbaarheid van een
Zuid-Afrikaanse letterkunde...(en van) de noodzakelikheid van het Afrikaans als
uitingsmiddel voor de (Zuid-Afrikaanse) kunstenaar’.109 Wat hy veral waardeer, is
die beskeie voorrede waarin die digter na sy ‘rijmpies’ verwys. De Vooys skryf: ‘Een
enkel Italiaans motto, een gedicht op zijn verblijf in Amsterdam, is in dit boekje het
enige bewijs dat wij een “gestudeerd” man leren kennen. Hij staat met beide voeten
op Afrikaanse bodem en schijnt niet anders te kennen dan de taal die hij van zijn
moeder leerde.... Daardoor is hij de tegenvoeter van Celliers, die zijn Europees-getinte
kultuur, zijn voorliefde voor Europese litteratuur nergens verbergt. Maar daardoor
krijgt de taal van Leipoldt vaak een gaafheid en een kracht, die Celliers mist. We
voelen de zeggenskracht, de gevoelsdiepte die aan het eenvoudige woord eigen kan
zijn. Door zulke poëzie moet hij zijn land- en tijdgenoten in het hart grijpen. Zulk
een eenvoud kan een hechte basis worden voor de opbouw van een echt nationale
letterkunde.’110
Wat De Vooys dus in die besonder tref, is die ‘volstrekte kunsteloosheid’111 van
Leipoldt se poësie, soos J.D.F. van Halsema in 1992 in 'n voordrag op Stellenbosch
die Utrechtse literator se reaksie op Oom Gert vertel en ander gedigte formuleer.
Daarmee sluit De Vooys aan by Smith se opmerking
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oor die ‘ongekunstelde, melodiese Afrikaans’, al val die aksent by Smith eerder op
Leipoldt se taalgebruik as sy onafhanklikheid van literêre voorbeelde. Wanneer De
Vooys sy stuk op 20 Augustus 1913 vir publikasie aan De Beweging stuur, sluit hy
enkele bundels van die Afrikaanse digters wat hy ter sprake bring, vir Verwey daarby
in. In die bygaande brief motiveer hy hierdie toesending: ‘Mijn bedoeling is niet
alleen, van u te weten of u het met mijn oordeel (in 't biezonder over Leipoldt) eens
is, maar ook om u uit te lokken - in verband met het slot van mijn artikel - bij
gelegenheid eens een dieper gaande beschouwing over de betekenis van deze
opkomende poëzie in De Beweging te geven. Mij dunkt dat u er, ook voor de
Afrikaners zelf, een goed werk mee doet.’112
Inderdaad word Verwey uitgelok. Hy lees Oom Gert vertel en ander gedigte en
ook die bundels van die ander Afrikaanse digters uit dié tyd, maar dit is veral oor
Leipoldt dat hy werklik gaande raak. Die neerslag van sy reaksie publiseer hy onder
die titel ‘De poëzie van Zuid-Afrika’, met die naam ‘C. Louis Leipoldt’ as subtitel
daarby gevoeg, in De Beweging van November 1913.113
In sy beskouing verwys Verwey na die toesending van die Afrikaanse bundels
deur De Vooys en sê hy dat hy sy kollega se bewondering vir die werk van Leipoldt
deel. Hy maak die uitspraak dat ‘de poëzie van Zuid-Afrika... in de verzen van
Leipoldt plotseling zichzelf geworden (blijkt)’.114 Terwyl die Afrikaanse poësie vóór
Leipoldt hoofsaaklik in die teken van die taalstryd en die taalontwikkeling staan, is
Leipoldt se poësie ‘de onmiddellijke weergave van de dichterlijke inhoud van
Zuid-Afrika’.115 Om Leipoldt se poësie van dié van die ander Afrikaanse digters vóór
hom te onderskei, maak Verwey gebruik van wat Van Halsema in sy Stellenbosse
rede die teenstelling tussen ‘spraak’ en ‘schriftuur’ noem.116 Vóór Leipoldt is die
Afrikaanse poësie die resultaat van 'n bewuste strewe tot skryf, ‘de beproeving van
nu deze, dan gene uitheemsche vorm’117 soos dit by Gezelle, Shelley en Perk aangetref
word. Teenoor hierdie ‘schriftuur’ is die poësie van Leipoldt ‘spraak’, ‘natuurlijke
klank en weerklank’.118 Daar is by hom ook reëls en verse wat aan Tennyson of Keats
herinner, maar altyd is sy gedigte ‘de éénmalige uiting van een éénmalig innerlijk,
en niet een bemoeiing met de taal terwille van haar uiterlijke gelijkmaking aan een
andere’.119 Hoewel hy ‘een rijkelijk bewust kunstenaar’120 is en ontvanklik staan vir
die hele Europese digkuns van sy tyd, is sy inhoud en toon suiwer Afrikaans.121 Wat
dít betref, neem Verwey dus stelling in teenoor wat sowel Smith in sy inleiding as
De Vooys in sy arti-
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kel sê. Leipoldt is vir hom nie Smith se ongekunstelde sanger nie en sy werk getuig
vir hom ook nie van 'n ‘volstrekte kunsteloosheid’ soos De Vooys beweer nie. Verder
is Leipoldt vir Verwey nie ‘de verkondiger van vaderlandsche denkbeelden’122 nie,
maar ‘eenvoudig dichter, dat wil zeggen een mensch die gevoel en verbeelding heeft,
en die genoodzaakt is zich uittespreken.... Hij is de stem en het geweten van dat volk,
hij is de beeldenaar die in de taal de penning stempelt voor de gedachtenissen van
het nageslacht.’123 Dit beteken nie, en hier dink hy in die besonder aan die titelgedig,
dat Leipoldt hom tot ‘patriottische of moraliserende welsprekendheid’124 laat oorhaal
nie. ‘Hij sentimentaliseert niet,’ gaan Verwey voort, ‘hij heeft geen ander doel dan
te verdwijnen achter het tafreel dat hij ontwerpen wil. Hij geeft het humoristische
evenzeer zijn deel als het aandoenlijke. Want hij weet dat zijn kracht niet ligt in een
beperkend partijkiezen, maar in zijn menschelijkheid die vanzelf het waardevolle tot
zijn recht brengt.’125 En Verwey sluit hierdie besondere insig, wat later ook in die
Afrikaanse kritiek tot nuwe perspektiewe op Leipoldt se poësie sou lei, met die
volgende belangrike paragraaf af: ‘De vijand van deze dichter is niet de man van een
ander volk, die toevallig met de wapens tegen over hem staat: zijn vijand is de onedele,
de waardigheidlooze, de brute macht, ieder die menschelijkheid en natuurlijkheid,
geestes-schoonheid en mannelijkheid uitschudt terwille van weelde of winst.’126
Wat 'n mens in Verwey se stuk oor Oom Gert vertel en ander gedigte in die eerste
plek opval, is dat hy, in teenstelling tot Kamp, soos De Vooys onomwonde voorkeur
gee aan die poësie van Leipoldt bo dié van Celliers en Totius. 'n Mens sou geredelik
verwag dat die werk van Celliers, wat in die eerste druk van sy gedig ‘Die vlakte’
nog vorme soos ‘wrong’ en ‘kwam’ gebruik, en dat Totius, wat in die eerste druk
van Bij die monument nog ‘vond’, ‘samebond’ en ‘bad’ (vir ‘gebid het’) skryf, sterker
tot 'n Nederlander sou gespreek het. Soos De Vooys het Verwey egter meer
waardering vir Leipoldt, omdat hy in dié poësie die ware spreektaal vind wat die
‘dichterlijke inhoud van Zuid-Afrika’ sterker as dié van Celliers en Totius verwoord.
In die tweede plek bemerk hy, in teenstelling tot Smith en De Vooys, dat Leipoldt
'n deeglike kennis van die Wes-Europese literatuur van sy tyd het en dat sy
aansluitings by dié tradisie nie tot geïsoleerde gevalle en blote navolging beperk is
nie. En in die derde plek sien hy in dat hierdie poësie nie uit 'n beperkende
‘partijkiezen’ voortkom nie, maar 'n reaksie is op alle skendings van menswaardigheid,
ongeag wie die dader is. Dit is veral hierdie waarneming van Verwey waarvoor Lei-
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poldt later sy besondere waardering sou uitspreek. As hy in 1933 in Die Huisgenoot
'n artikel oor die ‘Eerste skoffies’ op sy pad as skrywer publiseer, skryf hy: ‘Van al
my kritici - en die meeste het my vleiend behandel oor Oom Gert vertel - was Verwey
die enigste wat raakgesien het dat dit nie suiwer 'n ad hoc-pleidooi was nie, maar 'n
vertolking van 'n jong seun se innige verontwaardiging oor onbillike behandeling en
snode onreg, waar en deur wie ook.’127
Die Brandwag het intussen, waarskynlik128 sonder Verwey se medewete, ‘De poëzie
van Zuid-Afrika’ in sy uitgawe van 15 Februarie 1914 oorgeneem. In Augustus 1914
verskyn in De Beweging J. Kamp se ‘Afrikaans pleidooi’, 'n reaksie op Verwey se
artikel, gevolg deur Verwey se repliek. Hoewel hy in sy artikel Leipoldt se poësie
nou hoër as vroeër aanslaan, voel Kamp dat Verwey veels te min waardering vir
Celliers en Totius het. Hy meen dat die digterlike inhoud van Suid-Afrika by Celliers
en Totius nie soos by Leipoldt in 'n kleurige veelvoud van aanskouing weergegee
word nie, maar in 'n dieper deurskouing. Agter ‘de tijdelike verschijning der dingen
heenschouwend’ wil hy hê dat die digter vir ons ‘het blijvende daarin en daarachter’
moet suggereer. Hy vra: ‘En is het niet bij uitstek dit, wat we bij een dichter zoeken,
en wat verzen tot poëzie maakt?’ Hierop sal Verwey met instemming reageer, mits
die verse wat ter sprake kom, ‘spraak’ geword het, iets wat juis nie vir hom in die
geval van Celliers en Totius in dieselfde mate die geval is as by Leipoldt nie. In sy
artikel vereenselwig Kamp Verwey se teenstelling tussen ‘spraak’ en ‘schriftuur’
verkeerdelik met dié van volkstaal en gestileerde taalgebruik. Verwey is van mening
‘dat Leipoldt zeer veel letterkundige indrukken ondergaan heeft, (en) zijn taal minstens
zooveel heeft bewerkt als zijn tijdgenooten. Maar tevens meen ik dat zijn, zoo
bewerkte, taal in meerdere mate spraak is geworden dan de taal van de anderen. De
taal van die anderen, al dan niet letterkundig bewerkt, bleef veel meer dan de zijne
schriftuur.’ Vir Verwey het die ontlenings uit ander digters by Leipoldt 'n volkome
en integrerende deel van sy poësie geword, terwyl hy in sy vaderlandse verse ‘geen
ander doel heeft dan te verdwijnen achter het tafreel dat hij ontwerpen wil’. Veel
meer as die ander Afrikaanse digters is Leipoldt vir Verwey dus, soos Van Halsema
dit stel, ‘een dichter van een moderne gecompliceerdheid, wiens verkeer met de
letterkunde...is overgegaan in wat het kenmerk is van de ware poëzie: “spraak”’.129
Drie jaar later sou A.D. Keet opmerk dat Kamp, grotendeels omdat hy Verwey se
motiewe (en begrippe) nie goed begryp het nie, in die polemiek ‘'n paar vere laat lê
(het)’!130
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Só begeesterd was Verwey met Leipoldt se poësie dat hy nog voor die publikasie
van sy artikel in 1913 na Suid-Afrika skryf om 'n eksemplaar van Oom Gert vertel
en ander gedigte aan te vra. Ná 'n kaartjie om die korrekte adres te bekom, stuur hy
'n oordruk van sy artikel aan Leipoldt in Londen. Hy nooi Leipoldt ook om met hom
in Noordwijk te kom kennis maak.131 In 'n brief wat hy op 12 November 1913 skryf,
reageer Leipoldt op Verwey se artikel. Hierdie brief, waaruit Van Halsema in sy
Stellenbosse rede aanhaal en wat tot op daardie stadium in Suid-Afrika volkome
onbekend was, is só belangrik dat dit hier in sy geheel afgedruk word:132
Hooggeachte Heer en (sta mij toe er bij te voegen) Vriend!
Voor wat U van mij schrijft zou het mij bijna overbodig wezen mijn innigen
dank uit te spreken, niet alleen in zoover uw stuk mij persoonlik geldt,
maar vooral wegens de welwillendheid door U betoond in zake onze
ontluikende Zuid Afrikaanse letterkunde. Gewoon als ik ben aan de
minachting waarmee mijn tegenwoordige omgeving hier in Engeland
neerziet op alles wat naar ‘de Taal’ ruikt, gewoon ook - ik zeg het niet uit
'n gevoel van verontwaardiging, noch om daaruit bewijs te trekken voor
'n veronderstelling dat Nederlanders, op letterkundig gebied ten minste,
ons taalgevoel en wat ermee verbonden gaat, afkeuren wanneer wij niet
in gelijke lijn met hen marcheeren - aan zekere fijnspitsigheid in Hollandse
kritiek over Zuid Afrikaanse zaken, was het mij een aangename verassing
[sic] met uw stuk kennis te maken. Het schijnt mij dat U met meer dan
vriendschappelijke sympathie onze jongere Zuid Afrikaanse ontwikkeling
op taal en letterkundige gebied beoordeelt. Dáárvoor ben ik U van harte
dankbaar, en ik weet dat die dankbaarheid ook door vele van mijn
medewerkers, die uw artikel zullen lezen, zal worden gevoeld.
Vergun mij nu 'n paar opmerkingen over wat U zo welwillend van mijn
gedichtjes geschreven heeft. Ze waren mijn eerstelingen, gemaakt zoals
ik in mijn voorbericht verklaard heb onder zekere gemoedsomstandigheden
die mij noch stijl noch vorm degelik in acht deden houden. Dat ze duidelike
sporen dragen van de invloed die mij vóórgegaan hebben, weet ik heel
wel. Voor ‘Oom Gert’ b.v. diende - ik wil niet zeggen als model, want ik
trachtte zijn eigen wenk met betrekking tot na-aping van het klassieke
altijd in oog te
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houden, maar toch als maat voor wat ik wou bereiken - Multatulis
Golgotha. En U hoeft slechts ‘Vaterland und Politik’ te lezen om te weten
hoezeer ik onder de invloed van Grillparzer133 stond toen ik de
Slampamperliedjies schreef! Ik weet noch U noch dr de Vooys zou het
mij kwalik nemen omdat ik, zoals ieder andere die tracht zichzelf te zijn,
geenszins altijd die invloed van herinnerde stijl, vorm, en maat, kon
ontwijken. Ook was, en is, dat mijn doel niet, want ik besef dat het werk
van 'n voorloper op letterkundig gebied niet al te
pyrotechnisch[?]-oorspronkelik moet te voorschijn komen. Mijn streven
in zover ik eigenlik 'n streven had of ervan bewust was, begon en eindigde
met de taak wat ik te zeggen had zoo eenvoudig mogelik en verstaanbaar
als ik het kon uit te drukken. In zeker opzicht is mijn werk, zoals U ook
zegt, nader aan het eigenlike Afrikaans wat eenvoudigheid en een ‘dwars
door alles heen er op uitgaande’ stijl betreft, dan dat van Celliers. Maar
of ik eigenlik recht heb mijn werk te beschouwen als meer
vertegenwoordigend, waar het nationale begrippen, gevoel, vooroordeel
[etc?] geldt, daarvan ben ik niet zo zeker, al schrijft U ook zoo
aanmoedigend erover. Want ik weet dat sommige van mijn gedichten mijn
landgenoten niet zullen [behagen?] - integendeel. Toen ik die verzen
maakte was het nog natuurlik geheel onverschillig wat of hoe iemand
anders erover zou denken. Ik gevoelde de geweldige aansporing, aan de
eene kant van onze fraaie Afrikaanse natuur, op de andere van die ellendige
omwenteling die in 1899-1902 ons allen in ZA. een vooruitstotende schok
gaf. Wat ik dichtte was voor eigen vermaak, deels om mijn heimwee, mijn
‘huis toe gaan pijn’ te verzachten, deels om lucht te geven, al was het maar
in eenzaamheid, aan gedachten en gevoelens die ik had. Van politiek, laat
staan voor kampvechterij voor het Afrikaans was er geen sprake. Want ik
heb altijd onze taal als 'n fait accompli aangenomen, en bekommer mij er
heel weinig over wat er ten nadele daarvan gezegd of geschreven wordt.
Maar juist mijn ‘versies maak uit puur verstrooiing’ zonder eigenlik een
doel voor oogen te houden, zullen mijn landgenooten afkeuren, zoals ze
reeds nu mijn ‘platheid’ afkeuren in tegenstelling met de deftigheid van
Totius en Celliers. Psychologies is het mij hoogst interessant die punten
van verschil en afwijking tusschen mij en genoemde dichters na te gaan
en mijn werk bij het hunne te vergelijken. De slotsom van zo 'n studie is
dat de meeste Afrikaners de Slampamperliedjies niet zullen goedvinden
zo-
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lang De Kinderharp het model blijft van alles wat in ZA. als dichtkunst
wordt aangezien.
Vergeef mij dat ik u zoo 'n lange en eenzijdige brief schrijft [sic]. De
welwillendheid en medegevoel door U in uw stuk jegens mij betoond,
doen mij U so breedvoerig lastig vallen. [Ten slotte?], nogmaals mijn
oprechte dank voor uw aanmoediging. Die is mij hartelik welkom, en zal
mij, ik geloof het stellig, nieuwe kracht geven verder te werken.
Ik groet U met hoogachting Uw dwv
C. Louis Leipoldt.
Hierdie brief is 'n bevestiging dat Smith en De Vooys se siening van Leipoldt as
die ongekunstelde sanger verkeerd was en dat Verwey inderdaad korrek was om
agter die skynbaar eenvoudige verse 'n wye erudisie te vermoed.134 En indien iemand
Leipoldt met sy gedigte oor die oorlog as 'n vurige vaderlander en hartstogtelike
stryder vir die saak van die Boere wou voorstel, is hierdie brief, waarin hy eksplisiet
sê dat daar by die skryf van dié verse van politiek geen sprake was nie, die finale
bevestiging dat so 'n siening nie met die werklikheid klop nie. Leipoldt se basiese
altruïsme en sy deernis met lydende mense het voortgekom uit 'n ander bron, nie uit
'n eng patriotisme nie.
En tog is Leipoldt jare lank deur die Afrikaanse kritiek as die vurige vaderlander
voorgehou. In groot mate was Smith met sy voorrede hiervoor verantwoordelik deur
herhaaldelik van die digter en ‘sy volk’ te praat en Leipoldt te sien as digter wat
meevoel met sy volk’.135 E.C. Pienaar praat in sy Taal en poësie van die Twede
Afrikaanse Taalbeweging van Leipoldt as iemand wat sy volk verpersoonlik,136 terwyl
M.S.B. Kritzinger hom ‘die mondstuk van die Afrikaanssprekendes’137 en die
‘onversoenlike patriot’138 noem en S.P.E. Boshoff hom in 1936 nog sien as die digter
wat ‘vertolk wat daar in daardie tyd van vertwyfling in die volksiel omgegaan het’.139
Dit is eers met die verskyning van die eerste uitgawe van G. Dekker se Afrikaanse
literatuurgeskiedenis in 1935 dat die meer genuanseerde siening van Verwey sy
eerste neerslag in die Afrikaanse kritiek vind. Hoewel Leipoldt se verwerking van
die oorlog volgens Dekker vir hom ‘'n kreet van afgryse en ontsetting (is) oor al die
onreg’,140 is dit nie slegs ‘die onreg wat Brit aan Boer gedoen het nie, maar...die onreg
van álle brute geweld’.141 Wanneer F.E.J. Malherbe in 1948 oorsigtelik oor Leipoldt
skryf, sê hy dat dié digter ‘die gees steeds bo alle gebeure (verhef) wat aan tyd en
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plek gebonde is. Daarom hoef sy oorlogsverse nie te steun op bepaalde
herinneringsbeelde uit die oorlog nie, maar wek hulle deur suiwer uitbeelding 'n eggo
van meelewende menslikheid by almal.’142
Maar steeds het kritici Leipoldt se taalgebruik en wat hy in sy brief aan Verwey
as sy modelle en voedingsbronne aandui, nie genoegsaam bestudeer nie, ook nie
nadat hy in 1940 in sy artikel ‘Oor my eie werk’143 van die skrywers noem wat hom
beïnvloed het nie. In sy brief aan Verwey sê hy uitdruklik dat sy eintlike strewe as
digter ‘begon en eindigde met de taak wat ik te zeggen had zoo eenvoudig mogelik
en verstaanbaar als ik het kon uit te drukken’. Eers in 1940 het N.P. van Wyk Louw
in sy voortreflike opstel oor Leipoldt, wat by geleentheid van die digter se sestigste
verjaardag verskyn het, dié strewe tot die egte spreektaal nader ontleed. Hy wys
daarop dat Leipoldt se verse dikwels ‘so snel van wending as die gesprek self’144 is.
Die slampamperliedjies is selde sang, maar eerder ‘liriese verse in die toon van die
digter se gewone gedempte mymerpraat’.145 In 'n gedig soos ‘Oom Gert vertel’ loof
hy die ‘effektiewe “understatement”’ en die ‘emosionele struktuur’ van die vers:
‘Die pragtige styg en daal, verhewiging en verstilling beurtelings van die gevoel,
wat verhoed dat die gedempte spraak eentonig word.’146 Hierdie strewe tot die
spreektaal is indertyd deur kommentators soos Kamp nie na waarde geskat nie, terwyl
latere kritici weinig erkenning gehad het vir die rigting wat Leipoldt daarmee vir die
verdere ontwikkeling van die Afrikaanse literatuur én van Afrikaans as medium vir
die poësie aandui. Juis daarom is Peter Blum se opmerking in 'n brief uit 1948,
naamlik dat Leipoldt met al sy swakhede en Anglisismes ‘die vader van die
Letterkundige Afrikaanse taal geword het’,147 so 'n sensitiewe en raak siening van
die werklike groot bydrae wat Leipoldt met sy taalgebruik gelewer het.
Waarskynlik het Lowell, Browning, Stevenson en Multatuli, van die skrywers wat
Leipoldt as sy voedingsbronne aandui, hom die weg gewys om die gewone spreektaal
in sy poësie aan te wend en op dié wyse, onbewustelik waarskynlik, van die meer
verhewe woordgebruik van digters soos Celliers, Totius en Malherbe weg te breek.
Hierdie tydgenote wou ná die plat taal van baie verse voor 1900 aan Afrikaans 'n
sekere waardigheid gee deur hulle taal met Nederlandse wendinge te voed en om
deur bewuste navolging van modelle uit die werk van digters soos Shelley en Gezelle
vir hul leespubliek te illustreer dat Afrikaans net so geskik as Engels en Nederlands
vir verhewe gedagtes is. Waar Leipoldt by ander digters aansluit, bou hy egter
sinvoller as sy tydgenote op bestaande tradisies voort. Wanneer hy skryf:
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Ek sing van die wind wat te keer gaan;
Ek sing van die reën wat daar val;
Ek sing van ons vaal ou Karooland;
Van blomme wat bloei by die wal;148

dink 'n mens momenteel aan Robert Herrick se ‘The argument of his book’:
I sing of brooks, of blossoms, birds, and bowers,
Of April, May, of June, and July flowers.
I sing of Maypoles, hock carts, wassails, wakes,
Of bridegrooms, brides, and of their bridal cakes.149

En by die bekende ‘Lenteliedjie’ herinner die reëls
Al die velde's vrolik;
Al die voëltjies sing;
Al die kriekies kriek daar buite;
Elke sprinkaan spring.150

aan Norman Gale se ‘Spring’:
All the lanes are lyric,
All the bushes sing;
You are at your kissing,
Spring!151

Hierdie invloede is egter hoogstens tot die gebruik van die katalogustegniek en die
inset van elk vers beperk. Daarna slaan Leipoldt sy eie rigting in, onafhanklik van
sy voorbeeld.
Dit is eers wanneer 'n mens Leipoldt se gedig ‘Oom Gert vertel’ naas sy modelle
lê dat jy begin besef in watter mate hy, as driftige leser deurdrenk van die literatuur,
deeglik van die tradisie vóór hom kennis neem maar daarna sy eie koers kies. Reeds
in sy brief aan Verwey verwys hy na Multatuli se ‘Golgotha’,152 'n lang alleenspraak
oor die lyding van Jesus tydens die kruisiging. In die beskrywing maak Multatuli
telkens, soos Leipoldt, gebruik van interpolasies wat die verhaalgang vertraag, soos
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Hy struikelt weer...(Op zy wat, Jöchaz!
Ei, laat my ook wat zien...gy dringt me weg,
Of 't hele schouwspel waar voor u alleen!)153

of
(Wees rustig, Mirjam, vader is vermoeid!).154

Ook die oproep om by die openbare teregstelling aanwesig te wees, laat dink aan die
boodskap wat die hoofkonstabel van die kolonel aan oom Gert moet oordra.155 Leipoldt
se verontwaardiging oor sulke teregstellings, wat hy in sy gedig deur oom Gert se
emosionele uitbarsting oordra en waarteen hy in sy hoofartikels vir The South African
News en as korrespondent in sy bydraes vir die Manchester Guardian en Het Nieuws
van den Dag tydens die oorlog heftig te velde getrek het, vind 'n bevestiging in
Multatuli se sterk gevoel oor so 'n vertoon. ‘Daarby’, skryf Multatuli, ‘is my iets in
den zin gekomen over publieke executiën. Ik bedoel 't aangapen. In de vonnissen
staat: die man moet hangen...goed! Neen, eigenlyk niet goed...men moest nooit
iemand ophangen. Doch, hoe dit zy, er staat niet in de vonnissen: die man moet, vóór
't hangen, bekeken worden door Publiek.’156
Sterker nog as by Multatuli sluit Leipoldt met ‘Oom Gert vertel’ aan by die tradisie,
soos D.J. Opperman in 'n lesing van Maart 1961 in Pretoria sou aantoon,157 van die
dramatiese alleenspraak, soos dit deur Browning en Tennyson beoefen is. Reeds in
sy doktorale proefskrif het J. Kromhout gewys op die verwantskap tussen Browning
se gedig ‘The bishop orders his tomb at Saint Praxed's Church’ en ‘Oom Gert vertel’:
die akkurate en lewendige karaktertekening, die onderbrekings en tussenwerpsels in
die biskop se alleenspraak, en die gebruik van die eenvoudige volkstaal en die byna
sorgelose, pretensielose manier van skryf.158 Wanneer 'n mens egter by die bestudering
van ‘Oom Gert vertel’ The poetry of experience betrek,159 Robert Langbaum se
belangwekkende studie oor die dramatiese alleenspraak waarop Opperman wys,
word dit nog duideliker watter groot prestasie hierdie gedig in so 'n vroeë stadium
van die ontwikkeling van die Afrikaanse taal en sy letterkunde was. Hoewel nie
kenmerkend van alle dramatiese alleensprake nie, sê Langbaum, vind ons dikwels
dat 'n bepaalde spreker hom in dié tipe gedig tot 'n spesifieke hoorder of hoorders
rig en oor 'n bepaalde voorval uit die verlede praat, sodat daar altyd twee
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tye en twee agtergronde aan te dui is. Terselfdertyd is daar sprake van 'n interaksie
tussen spreker en hoorder, soos in dié geval blyk uit die herhaalde inskink van die
koffie en die wyse waarop oom Gert by sensitiewe dele van sy vertelling Gerrie vra
om iets anders te gaan doen. Die stuk geskiedenis waaroor hy vertel, die twee jong
rebelle wat hulle by die Boeremagte aansluit en later deur die Engelse gevang en
tereggestel word, skep 'n morele spanning by oom Gert en die behoefte om homself
te verdedig, feitlik asof hy aan 'n skuldgevoel ly en daardeur gekwel word. Hierdie
skuldgevoel kom voort uit sy kwelling of hy tydens die nagtelike besoek van Gerrie
en Johnnie, om sy perde vir hulle rit na Smuts se laer te kom haal, nie sterker moes
opgetree het en die twee jong mense, albei in werklikheid nog maar kinders en
derhalwe ongeskik vir oorlogvoering, moes belet het nie. Vandaar dat hy, wanneer
die Engelse kolonel en sy ‘gespuis’ die volgende dag ‘soos 'n brommer (by hom
kom) gons en gons’, die skuld rats van hom na hulle verskuif:
ek staan pal.
Ek kon mos nie gehelp het dat die perde
Nog in die tuin gestaan het, en ek sê
Dat dit sy skuld was, en nie myne nie160

Opvallend telkens in die gedig is dat oom Gert nie uitdruklik sê dat hy skuldig voel
oor die dood van die twee jong mense nie, maar die skuld op ander probeer pak. Oom
Gert wil voortdurend sy eie perspektief op die gebeure aan die luisterende neef
opdwing, maar die oplettende leser kom gou agter dat dit 'n beperkte, vertekende
beeld is wat hy gee. Dit is 'n procédé wat kenmerkend is van die negentiende-eeuse
tradisie van die dramatiese monoloog en waaroor Langbaum insiggewend skryf. Die
‘meaning of the dramatic monologue’, skryf hy, ‘is in disequilibrium with what the
speaker reveals and understands. We understand the speaker's point of view not
through his description of it but indirectly, through seeing what he sees while judging
the limitations and distortions of what he sees. The result is that we understand, if
not more, at least something other than the speaker understands, and the meaning is
conveyed as much by what the speaker conceals and distorts as by what he reveals.’161
Opperman se Pretoriase lesing het saamgeval met die publikasie van 'n opstel wat
juis op hierdie spanning tussen ‘reveals’ en ‘conceals’ konsentreer, naamlik Merwe
Scholtz se ‘Wat vertel “Oom Gert vertel”?’162 Voor

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

330
Scholtz se opstel is oom Gert deur die kritiek telkens gesien as ‘een typiese, oude
boer’ (De Waal),163 iemand wat in die ‘trant van die ras-egte Boer’164 praat en ‘die
eerste lewende mens in ons letterkunde’165 (Dekker) is, 'n kensketsing wat Dekker
tot in die laaste uitgawe van sy literatuurgeskiedenis handhaaf. Scholtz se standpunt
is dat oom Gert eerder 'n swakkeling met verborge Britse lojaliteite is, iemand wat
self niks tydens die oorlog gedoen het nie en nou skuldig daaroor voel. En al sal 'n
mens E. Lindenberg166 in sy reaksie op hierdie interpretasie waarskynlik gelyk gee
dat oom Gert se skuldbewussyn in die eerste plek berus op die feit dat hy met die
verskaffing van perde en proviand die twee jong rebelle op die weg gehelp het wat
uiteindelik tot hulle dood sou lei, bly dit die groot verdienste van Scholtz dat hy ons
bewus gemaak het van aspekte van dié belangrike gedig wat geslagte kritici nie
raakgelees het nie.
Wanneer 'n mens verder, uitgaande van Van Wyk Louw se waarneming, die telkens
wisselende emosionele register van die gedig in ag neem en sien hoe oom Gert ook
by Engelse soos ou Smith en die hoofkonstabel bewus is van wat André P. Brink by
geleentheid in 'n ander verband Leipoldt se ‘verskuilde menslikheid’167 genoem het,
word die prestasie van ‘Oom Gert vertel’ nog groter. As 'n mens daarby in 'n klein
flentertjie manuskrip, wat klaarblyklik 'n vroeë poging tot hierdie vers moet gewees
het, bemerk hoe sukkelend Leipoldt se Afrikaans aanvanklik was, word die finale
‘Oom Gert vertel’ in dié spesifieke wordingstadium van ons taal en literatuur iets
van 'n klein wonderwerk. Aanvanklik het die betrokke gedeelte as volg daar uitgesien:
En hy ‘Maar oompie wat dan verder wat
Hierna? Waar moet ons heen wat wort van ons.
'n Mens ge mos nie somaar alles op
Ver niks nie.’ nooit ver niks en niemental.
Ver vryheid ver om vry te lewe en vry
Als eens jou tyd te sterwe kom te sterwe...168

Uiteindelik het dit ontwikkel tot:
‘Ons kan dit nie hier uithou nie, oom Gert:
'n Mens moet tog iets vir sy nasie doen.’
‘Doen? Doen? Iets doen! Ag, wat kan julle doen?
Wat kan ons algar doen?’169
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En as 'n mens sien hoe Leipoldt van Multatuli se ‘Golgotha’ en Browning se
dramatiese monoloë kennis neem maar dan sy eie weg volg, is ‘Oom Gert vertel’ in
Afrikaans een van die beste illustrasies van wat Gerard Manley Hopkins by
geleentheid opgemerk het: ‘The effect of studying masterpieces is to make me admire
and do otherwise.’170

VI
Dit is waarskynlik in 1911 dat Leipoldt, volgens 'n mededeling wat hy later in 'n
onderhoud met P. de V. Pienaar doen,171 op 'n aand in die teater besonder getref word
deur 'n produksie van Friedrich Freska se gebarespel Sumerün, opgevoer deur Max
Reinhardt. Na sy tuiskoms dieselfde aand het hy die hele drama, wat jare later as Die
heks bekend sou word, onmiddellik in Engels geskryf.172 Die stof van Freska se stuk
is ontleen aan die Arabiese nagte, maar afgesien van die hartstog van die liefde,
wanhoop, jaloesie, haat en wrok is daar weinig ooreenkomste met Leipoldt se stuk.
Waarskynlik is dit eerder geïnspireer deur Ernst von Wildenbruch se Das Hexenlied
waarin die motief van heksevervolging sentraal staan en waarin, soos in Leipoldt se
drama, ook 'n nagtelike besoek aan 'n kerker en die suggestie van die heks se onskuld
voorkom. As hy in Brittanje nie 'n regisseur kry wat in 'n opvoering geïnteresseerd
is nie, verloor hy aanvanklik belangstelling in die stuk.173
Intussen het van sy kennisse in Suid-Afrika Oom Gert vertel en ander gedigte
begin lees, al was mense soos Lulu Bolus se Afrikaans nie goed genoeg om die boek
sonder die hulp van Leipoldt se ou vriend dr. F.C. Kolbe te volg nie. Wanneer sy tog
in 'n brief waarderend oor die bundel skryf, maak Leipoldt in sy antwoord die gedigte
af as ‘most immature attempts to express what I felt, and in part still feel’, al sal sy
maklik invloede van R.L. Stevenson, Swinburne en Browning bespeur. Indien hy
geweet het ‘that the Taal poems would have appealed to you I would have dedicated
them to you. But I am not sure you are quite in accord with some of the sentiments
expressed.’ Die gedigte, gaan hy voort, ‘are all experiments - potboilers in a sense as all first poetry must be, echoes of what the writer has heard and read.... I would
like to be back at the Cape before I tried again seriously to interpret veld and vlei in
verse.’ Aan sy oom Ewald Esselen stuur Leipoldt nie 'n eksemplaar van die bundel
nie, omdat, soos hy dit later in 'n brief sou formuleer, ‘I knew you scorned the art of
rhyming’.
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Met sy aweregsheid en sy gebrek aan insig en oordeel oor sy eie werk, iets wat hom
sy lewe lank bygebly het, skryf hy in 'n stukkie Nederlands in 'n andersins Engelse
brief neerhalend oor sy bundel: ‘T'is een prul en ik ben er niet hoogst op gesteld.’
Van John X. Merriman ontvang hy 'n brief ‘to tell you how much touched both my
wife and I were with (these poems).... They awaken many old memories and stir
many chords.’
Volgens wat hy later in 'n artikel in Die Huisgenoot meedeel, ontvang hy ook 'n
brief van Kolbe om te sê dat hy gedeeltes van die bundel aan Merriman voorgelees
en van die gedigte in Engels vertaal het. Hy ken baie van hulle nou uit sy hoof.174
Wat Kolbe van die bundel gedink het, kom 'n mens te wete uit 'n mededeling wat
M.E.R. in haar outobiografiese My beskeie deel maak:
Ek kry dr. Kolbe eendag in die straat in Kaapstad en groet hom. 'n Mens
moes dit uit jou eie doen, want hy het in later jare meer as half blind
geword. Sommer op die goeiendag sê hy: ‘And Afrikaans has broken out
into poetry!’
Ek vra hom uit. Ja, Oom Gert Vertel, Leipoldt se eerste bundel.
‘Maar,’ sê ek, ‘Jan Celliers? Totius?’
‘Well, yes. Beautiful versification. But this is poetry!’175
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Hoofstuk X
‘Mirakelland van oerwoud en vulkaan’
I
Nog voordat die eerste eksemplare van Oom Gert vertel en ander gedigte hom in
Londen kon bereik, moes Leipoldt sy blindederm, wat hom toe al 'n paar jaar las
gegee het, laat verwyder. Dié operasie vind op 21 Desember 1911 plaas. Terwyl hy
nog in die hospitaal aan die aansterk was, ontwikkel hy 'n ernstige aanval van
brongopneumonie. As 'n mens in ag neem dat hy naas sy werk as skooldokter, sy
praktyk as geneesheer en sy sporadiese waarneming as locum tenens, in die bestek
van twee jaar die manuskripte van nie minder nie as drie boeke afgehandel het, was
hierdie aanval waarskynlik toe te skryf aan oorwerk en 'n uitgeputte gestel. Die gevolg
was, soos hy dit later in 'n brief aan Lulu Bolus sou stel, ‘(that) I was ordered to go
to sea’, destyds die algemene aanbeveling vir 'n afgematte gestel.
Reeds van jongs af is Leipoldt se verbeelding deur die verhale en relase van sy
ouers oor die wondere van die Ooste1 geprikkel en het hy die ‘drang na die Ooste’
in hom gevoel. Hierdie drang is nog verder versterk deur die beskrywings wat hy as
kind in Junghuhn se Licht- en schaduwbeelden, in Multatuli se Max Havelaar en
later in Alfred R. Wallace se reisverslag The Malay archipelago gelees het. Hy het
hom dan ook voorgeneem om, sodra die geleentheid hom voordoen, sy jeugideaal
te verwesenlik en Nederlands-Oos-Indië, vandag Indonesië, te besoek - ‘het prachtig
rijk van Insulinde dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd’,2
soos Multatuli dit so treffend aan die slot van sy roman beskryf.
Terwyl Leipoldt nog aan die herstel was ná die operasie, het sy vriend dr. J.J.
Abraham, wat kort tevore die aandag getrek het met sy boeiende reisverhaal A
surgeon's log, hom aangeraai om as skeepsdokter met 'n vragskip na die Ooste te
reis. As skeepsdokter op 'n vragskip, so het kollegas hom verseker, sou hy weinig
verpligtinge hê, sou hy baie goedkoop kon reis, sou hy sy gestel weer behoorlik kon
opbou en sou hy naas 'n genotvolle rustyd ruim geleentheid hê om te lees en te skryf
en hom aan sy eie belangstellings oor te gee. Sy vaste roetine sou wees om daagliks
met die kaptein en eerste offisiere die skip te inspekteer en om daarna 'n spreekuur
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te hou. Meestal was daar egter, behalwe wanneer van die matrose ná 'n hawebesoek
hulle aan allerlei dinge te buite gegaan het, weinig pasiënte om na om te sien.
Leipoldt verlaat die hospitaal op 14 Januarie 1912. Blykbaar het hy dadelik met
die Alfred Holt-lyn, wat deur Abraham by hom aanbeveel is, oor 'n moontlike reis
na Nederlands-Oos-Indië, of Insulinde, soos Leipoldt in navolging van Multatuli
verkies om dié eilandryk te noem, in verbinding getree. Feitlik onmiddellik het hy
'n aanbod van die hoof mediese amptenaar van die maatskappy ontvang en het
Leipoldt laat weet dat hy die eerste die beste skip sou aanvaar. Die eerste skip wat
sou vertrek, was die SS Ulysses, ‘'n afgeleefde stoomboot’,3 al was hy later nie een
oomblik spyt dat hy met dié skip gereis het nie. Klaarblyklik was die oorspronklike
gedagte dat hy die reis twee keer sou onderneem en dat hy van 21 Januarie tot 4 Julie
1912 teen 'n salaris van £29.12.0 per maand in diens van die Holt-redery sou wees.
Hy het egter verkies om net die eerste reis te voltooi, want op 12 Mei was hy terug
in Londen.4
Op 17 Januarie vertrek Leipoldt uit Londen na Birkenhead aan die Britse weskus,
waar hy hom op 18 Januarie aanmeld, die nodige dokumente onderteken en die SS
Ulysses met sy hoë blou skoorsteen die eerste keer sien. Op die gure namiddag van
21 Januarie vaar hulle by die breë monding van die Merseyrivier uit die hawe van
Liverpool uit. Met 'n feitlik ondeurdringbare mis om hulle is daar nie veel om te sien
nie, al sê Leipoldt tog later in 'n brief aan sy suster Issa dat hy die Isle of Man in die
verte kon gewaar. Indien dít die geval was, moes die skip aanvanklik noord en
derhalwe óm Ierland gevaar het. Dit verklaar waarskynlik die feit dat hulle eers vier
dae later, op 25 Januarie, die Spaanse kus by die Baai van Biskaje bereik.
Van die begin af was Leipoldt, ten spyte van die skip se hoë ouderdom, baie
ingenome met die inrigting van die SS Ulysses en die atmosfeer aan boord. Naas
kaptein C.E. Day en hyself het die ‘aristokrasie van die skip’5 bestaan uit die eerste,
die tweede en die derde offisier (W. Invik, W. Beswick en Hugh Nish onderskeidelik),
die hoofhofmeester (F. Dowsett) en die hoof- en assistentmasjiniste (F. Ashton en
H. Fothergill). Verder was daar ses hofmeesters en blanke personeel en 'n twintigtal
Chinese matrose, van wie die leier die enigste was wat Engels kon praat en wat as
tolk moes optree. Leipoldt het 'n ruim kajuit, wat ook as spreekkamer ingerig was,
gehad en het die etes en die bediening, eersteklas gevind.
Ná die Baai van Biskaje, waar hulle 'n onstuimige see trotseer, vaar die
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skip in beter weer verby Kaap Rocca en Kaap St. Vincent, twee punte wat Leipoldt
duidelik kon waarneem en wat later in die beskrywing van Da Gama se suidwaartse
vaart in ‘Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’ in Uit drie wêrelddele sal verskyn:
Dan langsaam die rivier af met die wind,
Voort na die suidpunt - voort, en dwars verby
Die rots van Rocca en Sint-Vincentskaap,
Met al die bloue onbekende see
Nog bakenloos en bibberend in die wes6

Hulle vaar ook verby die Baai van Trafalgar, toneel van die groot seeslag waar die
Engelse vloot onder Nelson in 1805 die Frans-Spaanse vloot beslissend verslaan het.
Op 27 Januarie is die skip by Gibraltar. Die ‘bloeiende vygies op die kaal rotse,...(en)
die uitgestrektheid van grys sandsteen en verweerde leiklip aan weerskante van die
Gibraltar-straat’7 laat Leipoldt dadelik dink aan die bodemgesteldheid van die
Karoolandskap van sy jeug. Die ‘windgemartelde spitse van die Marokkaanse
gebergte’8 in die verte is, soos hy dit in 'n brief aan Issa stel, ‘my first glimpse of
African land for nearly 10 years’, 'n gesig wat hom na alle waarskynlikheid aan die
eienaardige rotsformasies van sy eie Sederberge naby Clanwilliam laat dink het.
Maar dit is veral ‘die geweldige massief’ van die Gibraltar-rots, ‘die vestingrots...(van)
een van Herklaas se pilare’9 wat hom as ‘amper verpersoonlikte natuurkrag’10
imponeer. Die reeks verse ‘Uit my Oosterse dagboek’ in Uit drie wêrelddele, een
van die neerslae wat hierdie reis in Leipoldt se poësie vind, open met 'n gedig waarin
hy Gibraltar loof as die vasstaande ‘vestingswerk’ waarop die ‘ou pilare / Van
Herklaas’11 gestut word.
Ná Gibraltar vaar hulle in die saffierblou water van die Middellandse See verby
Pantelleria, ‘'n rotseiland wat deur die Italiaanse regering as 'n bandiete-stasie gebruik
word’.12 Leipoldt, nog nie op volle sterkte ná sy operasie nie, herlees Dickens se
Bleak house en speel verder saans skaak met lede van die bemanning. Op 3 Februarie
bereik hulle Port Saïd, vandag Bür Sa'id, die ingang van die Suezkanaal. Hoewel dit
as ‘poort van die Ooste’13 vir Leipoldt 'n kleurvolle en interessante plek is, word hy
geïrriteer deur die ‘aanhoudende geraas van die stoombaggermasjiene’,14 die
onaangename reuk wat met die inlaai van die steenkool gepaard gaan en die smouse
wat allerlei prulle aan hulle wil afsmeer - die eerste keer dat hy
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met hierdie lasposte en die voortdurende onderhandelinge en afbieëry van die Ooste
te doen kry. Wat Leipoldt egter veral beïndruk, is die feit dat hy hier by die Suezkanaal
op die snypunt van drie godsdienste staan: die Christendom, die Islam en die
Vuuraanbidders. En die historiese en simboliese belangrikheid van dié wêreld
fassineer hom. ‘Ten weste’ van die kanaal, skryf hy, ‘lê die spokeland van Memphis
en die Nyl; ooswaarts strek die ewe geheimsinnige wêreld van die steenagtige Arabië,
waar die profeet jarelank rondgedwaal het en die nuwe evangelie aan strydlustige
afgodedienaars gepreek het. Êrens hierlangs was vroeër die plek waar die
Middellandse See die Rode See ontmoet het en die water van die twee seë
saamgespoel het.’15 Maar boweal word Leipoldt beïndruk deur die standbeeld van
Ferdinand de Lesseps by die ingang tot die kanaal, die man wat ‘teëstand, bespotting,
beskimping, selfs dreigemente’16 moes trotseer en sy opponente met bewyse,
argumente en sy entoesiasme moes oortuig dat die kanaal inderdaad 'n werklikheid
kon word. Uiteindelik het ook die Engelse regering in 1869 van gevoelens verander,
maar tóé was die werk feitlik reeds voltooi, want in November van daardie jaar is
die eerste gedeelte daarvan geopen. Leipoldt, wat sy lewe lank 'n bewondering vir
alleenstaande enkelinge soos hyself sou hê, word meegevoer deur die imposante
bronsfiguur van De Lesseps en die aanblik van die kanaal. Dit is vir hom nie net 'n
triomf van ondernemingsgees nie, maar ‘'n oorwinning...vir geduld,
deursettingsvermoë en naarstige, beredeneerde werk’.17 In die tweede van sy ‘Uit my
Oosterse dagboek’-verse huldig hy De Lesseps:
Die standbeeld van 'n held, wat koen
Terugblik op sy reusewerk,
Alleen probeer, alleen gedoen Hy het alleen gestaan, want hy was sterk.18

Omdat geen skip op eie stoom deur die kanaal mag vaar nie maar gesleep moet word,
duur dit 'n hele paar uur voordat die Ulysses Bür Tawliq19 bereik. Met die deurvaart
kry Leipoldt reeds, ‘met 'n soort van verhoogde geestesstemming’,20 'n gevoel vir
‘die siel van die Ooste (en) die geheimsinnigheid van die Oriënt’,21 'n gevoel wat jou
verbeelding aangryp en ‘hulde, liefde, byna aanbidding, van jou afdwing’.22 Hy het
nou ten volle van die operasie herstel en sy kragte herwin.
Met die kus van Arabië aan die linkerkant vaar hulle deur die Rooi See,
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wat sy naam gekry het van die rooi sand wat by tye deur die wind op die water gewaai
word. In teenstelling tot die rotsagtige kuslyn is die see 'n gladde gelykte. In die verte
gewaar hy Jiddah, waar pelgrims hulle reis na die heilige stad Mekka 'n entjie verder
land in begin en waar Eva volgens oorlewering begrawe lê. Regs van Jiddah lê die
berg Sinaï, wat Leipoldt alleen met 'n verkyker kan waarneem. Dan gaan hulle verby
Perim by die eindpunt van die Rooi See en draai hulle ooswaarts in die Golf van
Aden. Aan die Somalilandse kus is Mons Elephas, ‘die Olifantsberg, wat sy naam
verdien, want hy lyk werklik soos 'n reusagtige olifant wat oor die see kyk’.23 Aan
die punt van die Horing van Afrika ‘gryns Kaap Gardafui,’ volgens Leipoldt ‘een
van die gevaarlikste plekke hierlangs, want die stroom is daar geniepsig sterk’.24 Of
Leipoldt inderdaad ál hierdie plekke self waargeneem het, is te betwyfel. Afgesien
daarvan dat die geografiese volgorde in sy weergawe in Uit my Oosterse dagboek
plek-plek foutief is,25 het die skip klaarblyklik nader aan die Arabiese kus as dié van
Afrika gewaar en kon hy dus, selfs met 'n verkyker, onmoontlik Mons Elephas en
Kaap Gardafui self gesien het, veral nie as hy, soos uit die beskrywing blyk, deur
die ‘geweldige massief van Ras Fartak’26 beïndruk is nie. En indien hy Ras Fartak
wél gesien het, moes die eiland Sokotra regs en buite sig van die skip gewees het,
nie links soos hy beweer nie.27 Ras-Fartak is die kaap waar volgens die Arabiere die
moesonwinde tot rus kom en die winde van Afrika gebore word. Saam met ander
plekke wat Leipoldt op sy vaart deur die Rooi See waargeneem het, figureer Ras
Fartak as 'n kontras met die Kaapse ‘Kaap van die Wind en Storm’ prominent in 'n
besonder geslaagde en klankryke gedeelte van ‘Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’:
Ver in die steenland, waar die dor woestyn
Vlak afdaal tot die blougroen watergrens,
Daar rys 'n rif van rotse tot 'n kaap
Waarteen die moesson sonder meely waai Ras Fartak, in die Arabier se taal.
Kaap van die Wind se Dood! Kaap waar die see
Glad soos 'n spieël en sonder rimpel speel
Oor wit, gestrande skulpe met sy skuim;
Want agter sy grys rotse-rif verkwyn
Die warrel-moesson en word mak en stil
En fluister teen die water wat hy vroeër
Verkondig het met buld'rende basuin.
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Daar strooi hy geure van Gomorras meer Die ruik van dadelbloeisels en die dons
Wat wilde aalwyn oor Sokotra sprei,
En malvabossies oor Mons Elephas.
Daar slinger hy 'n waas van rooigeel sand
Uit die woestyn waar Moses met sy volk
Verdwaal het in die skadu van die berg
Van Sinaï, en waar die bloeiende staf
Van Aaron 'n almagtig' voorspraak was En voetpad-stof deur hadjie-heer getrap
Van Evas graf in Djidda - waar geen graan
In somer of in winter groei, verbrand
Deur jare van verwoesting - na die stad
Waar die profeet Mohammed eers sy mag
Verkondig het; en waar die Kaaba-klip
Geheilig word, en Zemzems put vandag
Sy veelvergewende saal'ge water stort;
Waar eers die nuwe evangelie-woord
Vertolk is vir die mensdom deur die voog,
Die koopman van Medina; waar die sjeik
Nog op sy wit kameel die Koran lees,
En elke vroom, gelowige gebed,
Vyfmaal herhaal, Gods eenheid luid vertel
As teen sonsondergang die muezzin roep
En Allah il Allah oor alles klink.28

Hierna is die ‘Voorhof’ van die Ooste vir Leipoldt ‘'n uitgestrektheid van stil,
donkerblou water’29 en hy word veral bekoor deur die vlieënde visse van die tropiese
water en die ‘wonderlike kleurligte’30 wat die fosfor snags vorm. Die miljoene klein
seediertjies fassineer hom, en hy trek emmers vol water uit die see op om al die soorte
met 'n mikroskoop te bekyk.31 Eers met die Maldive suid van Indië gewaar hulle weer
land. Naby die kus van Soematra, die eerste eiland van die Nederlands-Oos-Indiese
argipel wat die skip sou aandoen, vaar hulle verby die eilande Siberut en Pulu-Bodje
en bereik Emmahaven op 23 Februarie verby Pulu-Pisang met sy vuurtoring. En as
hy van die skip af die apies op Pulu-Pisang sien, vervul dit Leipoldt met heimwee
na sy eie land en die see by Kaappunt waar die bobbejane die besoeker ook begroet.
Later vind dié ervaring
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neerslag in die sonnet ‘Op Poeloe-piesang’ wat eers postuum in Geseënde skaduwees
opgeneem sou word:
Rond om my grens die apies, en die see
Wat sag die seeskuim skommel teen die klei,
Net soos 'n moeder wat haar kind wil gee
'n Droomloos sluimer, sing sy lied vir my 'n Lied wat ryk is in sy sag refrein,
Wat my laat dink hier, wat my hier laat voel
Weemoedig in my hart die huistoe-pyn,
As op die strand die warm seebranders spoel.
Hier pryk die klapper-palme; 'n prieël
Vol bloeisels geurig as 'n vlei by nag
Is oor my, en die son maak goud en geel
In plasse teen die struikgewas se prag 'n Vreemde wêreld, om my vreemde vee,
Maar tog my eie son, my Kaapse see.32

II
Met sy aankoms in Soematra teen die laatmiddag teken Leipoldt in sy dagboekie
aan: ‘Glorious sunset. Very fine entrance to harbour. Lay aside the jetty at
Emmahaven.’ Die sonsondergang wat hy hierdie middag beleef, maak so 'n groot
indruk op hom dat hy dit jare later in Uit my Oosterse dagboek steeds - selfs in
vergelyking met dié wat hy in die Kalahari, die Dolomiete, die Adriatiese See,
Moskou, die bergmere in die Asore en die Karibiese See ervaar het - as die mooiste
van sy lewe onthou. ‘Waar die son aan die daal was,’ skryf hy,
het die wolke in lynregte massas gelê, soos 'n lang uitgerekte floers, wat
die ligstrale getemper het, maar hulle nie kon doodmaak nie. Onmiddellik
benede hierdie wolke was die seevlak violet-swart, soos 'n laan in die bos
waaroor die boomstamme 'n gewelf maak om die lig uit te sluit. Verder
vorentoe was kringe van groen, waarop die drywende puimsteen kolle van
spierwit gemaak het, sodat die hele uitgestrektheid van stil, amper roerlose
water gelyk het soos 'n plat stuk amandola-marmer. In die ooste was dit
weer grys, met lyne
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van donkerblou daartussen, en 'n voorgrond van suiwer smaraggroen. Bo,
waar die lug wolkeloos was, het die bleek ametisblou stadig maar kennelik
verander in 'n skakering van kleur wat so warm en geil was dat jy met
moeite die verskillende tinte daarvan kon raaksien. Regs en links van die
son het enorm groot strale opgeskiet, robynrooi en goudgeel, en die
weerkaatsing van die strale teen die wolkelaag het allerhande nuwe kleure
te voorskyn gebring - dit was eenvoudig 'n mosaïek van ryke pers, roesrooi,
skitterende geel en donkerblou. Die skemering duur nie lank nie, maar die
son gaan stadig onder, en hierdie vertoning van skitterende, pragtige kleure
het omtrent 'n halfuur geduur. Daarna was die son onder, en byna
onmiddellik daarna was dit donker genoeg om die haweligte aan te steek
- so donker dat jy skaars die aankomende loodsboot kon gewaar.33
Dit is opvallend dat Leipoldt nie in Uit drie wêrelddele of in latere bundels 'n gedig
aan hierdie besondere sonsondergang wy nie. Wanneer hy oor sy indrukke van
Emmahaven skryf, noem hy slegs die mangobome, die rooi hibiskus en die
kronkelende rivier met ‘'n oupa-krokodil / Waaroor die muggies tier’34. In die plek
van die sonsondergang teken hy Emmahaven in die maanlig na 'n reënbui wat in die
middag geval het.
Die volgende dag, 24 Februarie, het Leipoldt, terwyl die skip afgelaai en weer vol
gelaai word, die geleentheid om die stad Padang, ongeveer nege kilometer en 'n
halfuur per perdekar van Emmahaven, te verken. In plaas van per trein reis hy met
'n klein karretjie, bestuur deur 'n chauffeur met 'n groot, puntige hoed soos dié wat
die Kaapse Maleiers in die ou dae gedra het. Op dié reis sien Leipoldt die eerste keer
die merkwaardige Mimosa pudica, die rooskleurige plantjie met sy gesplete blare.
Sodra een van die blare aangeraak word, loop daar, soos hy dit beskryf, ‘'n siddering
deur die hele plant, en elke blaartjie word onmiddellik toegevou’.35 Hierdie beweging
word voortgesit deur die aangrensendes, al oordryf Leipoldt darem 'n bietjie waar
hy sê dat dit weldra 'n golfbeweging deur die hele mimosaveld teen die berghelling
op veroorsaak. Die toevou van die blare laat hom egter wonder of daar ‘nie miskien
net so 'n krampagtige wegsluit en terugtrek is onder die menslike bevolking van die
land teenoor enige aanraking of prikkel van die Westerling nie’.36 Só fassinerend is
dié waarneming vir Leipoldt, dat hy dit ook in sy gedig ‘Padang’ verwerk en dieselfde
vraag in verband met die mense van dié land stel:

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

343
Dis Padang hier. Waar die hibiskus ophou,
Daar word die veld 'n wilde wêreld, vol
Met fyn-geblaarde bossies, vyf duim hoog,
Die hele helling van die berge op
Tot boontoe. Snaakse bossies, hierdie, snaaks Want as jy net 'n blaartjie aanraak, gril
Die hele helling van die berge deur,
En elke blaartjie vou hom toe en slaap,
Om ná 'n rukkie wakker weer te word
En weerom toe te gaan as jy hom raak.
Ek wonder, is dit net so met die land
En met sy mense? Moet jy vrinde maak
Versigtig en geduldig - nie te stoor
Die fyngevoeligheid van elke vent
Voordat jy hom hand kan gee as 'n vrind?
Dis Padang hier, en kruidjie-roer-my-nie
Die hele helling van die berge op.37

In Padang self is Leipoldt veral geïnteresseerd in die basaar met sy talle klein
winkeltjies en die openbare mark wat hom aan die Kaapse Parade laat dink. In die
Hotel Oranje eet hy - soos later weer in De Nederlanden in Batavia, die Bellevue op
Buitenzorg en privaat by mense - sy eerste rystafel in 'n tyd toe dié tipe maaltyd
kennelik nog nie in Londen bekend was nie. Hoewel hy reeds in dié stadium 'n kenner
van goeie kos was en 'n boek oor die kookkuns geskryf het, is sy eerste rystafel, soos
hy dit self stel, vir hom 'n ‘openbaring’.38 Later het hy probeer om dit weer tydens 'n
besoek aan Den Haag of elders te geniet, maar telkens gevind dat iets ontbreek.
‘Want’, skryf hy, ‘die Indiese rystafel kry sy geur en sy smaak deur die verstandige
mengselmetodes wat die kokkies gebruik, en die samesmelting van die verskillende
geure dra by om dit sy eienaardige smaak te gee.’39
Telkens tydens sy reis was Leipoldt vir sy verkennings verder land in gebonde
aan die tyd wat die skip in 'n spesifieke hawe sou deurbring. Wanneer die skip 'n
paar dae in 'n hawe vertoef het, kon hy meestal die stad en die onmiddellike omgewing
verken. Dit spreek vanself dat hy vanuit Padang graag Prau Sorat, sy vader se ou
sendingstasie, wou besoek, maar dit is te betwyfel of hy wel daar was. Aan die begin
van hoofstuk XIV van Uit

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

344
my Oosterse dagboek sê hy, feitlik terloops, dat hy naby Sipirok, onderweg na Prau
Sorat, sy eerste blik op 'n werklike gedeelte van die oerwoud gehad het.40 Nêrens in
sy reisverslag blyk dit egter uit 'n beskrywing dat hy wél op die sendingstasie was
nie. As 'n mens van die aankoms- en vertrekdatums van die SS Ulysses uitgaan, kan
jy met veiligheid aanneem dat hy nooit die interessante klein dorpies en die pragtige
omgewing verder noord rondom die berg-omsoomde Tobameer, tradisionele woonplek
van die Bataks onder wie sy vader werksaam was, gesien het nie. Wat Leipoldt wel
tydens dié reis onderweg na Sipirok moes beïndruk het, is die mensliewende en
bedaarde wyse waarop die inheemse mens teenoor diere, in die besonder teenoor sy
karbou of buffel met sy lang horings, optree. Wanneer 'n karbou vir 'n vreemdeling
skrik en hom driftig toesnel, fluit die wagtertjie net, kom hy bedaard by hom, neem
hom by die neusring ‘en vloek en vlei hom in die allerbeste Maleis of Javaans en lei
hom terug na sy lêplek’.41 Daarby is die Soematrane, meestal groter en stewiger gebou
as die kleiner Javane wat hy later sou ontmoet, pragtige mense om te sien: ‘Hy is
manlik in sy voorkome, mooi van gedaante en gesig, en gewoonlik sierlik en netjies
in sy drag. Sy vroumense is 'n bietjie stywer en lomper as die Javaanse vroue, en
deurgaans nie so kinderlik en innemend nie. Hulle is algar baie hoflik, met 'n soort
natuurlike deftige hoflikheid, wat veral uitkom in sy verhouding tot vreemdelinge,
bejaardes en kinders, met wie hy in sy omgang sag en gemoedelik is.’42
Wat Leipoldt verder in Soematra geboei het, was die worstelstryd van die
noordelike Atjehs teen die Hollandse oorheersing, en die kannibalisme onder die
Bataks. Ten tyde van Leipoldt se besoek het sowel die stryd van die Atjehs as die
kannibalisme tot die verlede behoort. Die vryheidstryd figureer egter in ‘Aan die
ketting’43 in die reeks ‘Uit my Oosterse dagboek’-verse, terwyl hy na aanleiding van
Junghuhn se inligting in die reisverslag oor die kannibalisme onder die Bataks uitwei.
Hierdie kannibalisme was deel van 'n ritueel en het alleen voorgekom wanneer 'n
misdadiger gestraf moes word. Vir die meeste misdade, selfs vir moord in bepaalde
omstandighede, was 'n losprys betaalbaar. In die geval van egbreuk was die misdaad
egter nie loskoopbaar nie. ‘Daarvoor’, skryf Leipoldt,
was net een straf - en dit was die doodstraf. En die doodstraf was
altyddeur opvreet deur die stam.... Dae voordat dit geskied, word kennis
gegee aan die stamgenote dat op dié en dié dag 'n vyand sy

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

345
straf op 'n vasgestelde plek sal ondergaan. Hierdie plek is altyd buite die
kota, gewoonlik 'n ou saailand, omring met bome. Hier vergader dan 'n
groot menigte, en elke gesin hou hom besig met sy vuurtjie waaroor die
vroue en kinders waak. In die middel van die plek word 'n paal opgesit,
en daaraan word die misdadiger vasgebind. Die hoof van die stam kom
dan vorentoe en spreek die gemeente toe. Hy gee besonderhede omtrent
die gepleegde misdaad en kenskets die misdaad self as die werk van 'n
begu, of duiwel, wat in die misdadiger steek, en wat grondig moet verdelg
word. Dan gaan hy na die gevangene en sny 'n klein stukkie vleis uit die
kêrel se onderarm. Hy toon dit aan die gemeente, en gaan dan stadig na
die eerste naaste vuurtjie, waaroor hy die stukkie vleis braai en dan opeet.
Daarna kom die oudste manne van die stam, en elkeen sny sy stukkie vleis
en doen dieselfde; en eers dan kry die gemeente 'n kans. Binne 'n paar
minute is daar niks oor van die misdadiger nie as net 'n bloedige geraamte.
Junghuhn, wat so 'n opvretery beskryf, sê dat 'n halfuur nadat die hoof die
eerste stukkie vleis afgesny het, daar niks as bene te sien is nie, en die
gemeente staan sedig en bedaard daarom en bepraat die vooruitsigte van
die graan- of rysoes!44

III
Op 26 Februarie verlaat die SS Ulysses Emmahaven en vaar verby die eiland Krakatau
in die Soendastraat tussen Soematra en Java. Krakatau is jare lank as 'n sogenaamde
‘dooie’ vulkaan beskou tot die groot uitbarstings van 20 Mei en 26-28 Augustus
1883, waartydens die kuste van Suid-Soematra en Wes-Java met 'n lewensverlies
van 36 000 slagoffers oorstroom is en die helfte van die oorspronklike eiland verdwyn
het. Van die skip af kon Leipoldt, soos hy in die sonnet ‘Krakatau’ skryf, die ‘duister
reus van driemaal donker rots (sien) / Waaroor 'n wolk van wasem soos 'n kroon /
Elk oomblik opstyg’45. In Uit my Oosterse dagboek bring hy ook dié uitbarsting ter
sprake en later sou hy in Die Huisgenoot van 7 Januarie 1938 'n hele artikel daaraan
wy.
Op 27 Februarie kom hulle in Tanjungpriok aan, die hawe van Batavia, die hoofstad
wat vandag as Djakarta bekend staan. Nog meer as in Soematra word Leipoldt nou
bekoor deur die oorheersende groen van die landskap, die weelderige groei van die
natuur en die vrugbaarheid van
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die land. ‘Nêrens in die wêreld’, skryf hy, ‘is die berghellings so egaal groen nie; die
bosse wat die steil berghoogtes bekroon, nêrens so sierlik, weelderig en ruig nie.
Waar jy ook kyk, gewaar jou oog gesaaide, bewerkte akkers, verfrissende groen,
bome en bosse, aanplantings, weilande en plantasies. Elke duim van bruikbare grond
lyk asof dit bewerk word.’46 In die basaar word hy getref deur die drukte en die feit
dat almal hard werk. Die batikwerk, die besondere patroon wat geduldig op sy of
linne uitgekrap en daarna in die gewenste kleurstof gedompel word, vereis besondere
toewyding en geduld, net soos dié van die silwersmid wat self sy stene slyp en van
soggens vroeg tot saans laat by sy lae werktafeltjie gehurk bly sit.
Onderweg na Batavia ervaar hy twee van die besondere vrugte van die land. In 'n
plantasie klapperpalms drink hy van die heerlike koel klappermelk en vind hy dit
heerlik en verfrissend. Hy word ook bewus van 'n onaangename reuk. Later blyk dit
die reuk van die doerian te wees, die betreklike groot vrug wat van buite stekelig
soos 'n pynappel daar uitsien en van binne in ‘huisies’ soos 'n lemoen verdeel is.
Leipoldt se moeder, so vertel hy, was versot op dié vrug, maar sy vader was minder
entoesiasties daaroor en kon die reuk nie verdra nie.47 Leipoldt het self van hierdie
vrug, waarvan die Engelse sê ‘it smells like hell but tastes like heaven’, geproe.
Hoewel hy by die eet van die roomagtige soet vesel, gemeng met die smaak van
neute, perskes en pistasie, gehou het, kry 'n mens tog die indruk dat hy in so mate
deur die reuk van die vrug afgestoot is dat dit vir hom geen plesierige ervaring was
nie. Met hulle terugkeer na die skip wou die kaptein, wat die doerian 'n vieslike vrug
gevind het, ook nie toelaat dat hulle een aan boord bring nie. Uit die gedig wat
Leipoldt aan die doerian wy, kom die leser egter niks te wete van die vrug se vieslike
stank nie:
Vrug van die vrugte, koning, wees gegroet!
Jou steeklig' skil versluier godespys.
Ek, vreemdeling uit 'n vreemde land, verstaan
Die krag wat joue is; en as ek staan,
Hier in die dessa-straatjie,48 waar die rys
Die randjies op in modderplaatjies groei,
Hier waar die mangostan so pragtig bloei,
Hier waar jou geur die wêreld rond omraam,
Bring ek jou ook my hulde toe: Salaam!49
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'n Mens kan dus sê dat Leipoldt hom hier aan een van sy ‘romantiese leuens’50 skuldig
maak, soos D.J. Opperman dit later in 'n ander verband sou formuleer.
Op 2 Maart vertrek hulle na Cirebon aan die noordelike kus van Java, waar Leipoldt
'n uitvoering deur Javaanse toneelspelers van die tradisionele wayang gedog bywoon,
die lewensgeskiedenis van die erfprins Raden Panji, wat vir die Javane die
verpersoonliking van manlike skoonheid, moed, onkwetsbaarheid en onoorwinlikheid
is.51 Vervolgens doen die skip Semarang met sy ‘laan van kanarie-bome’52 en sy
kolonie Chinese aan voordat hulle op 9 Maart in die hawe van die handelshoofstad,
Surabaya, aanlê. Hier vertoef die skip 'n hele aantal dae en gebruik Leipoldt die
geleentheid om die talryke winkeltjies te besoek waar sarongs en slendangs en veral
die kosbare batik uit Yogyakarta te koop is. Hier maak hy ook kennis met dit wat
die Westerling tradisioneel met die ‘geheimsinnige’ Ooste assosieer, naamlik towery
en goëlery, waaraan hy 'n aparte hoofstuk in sy reisverslag wy. Die merkwaardigste
ondervinding wat hy in dié verband het, noem hy in 'n artikelreeks wat hy onder die
titel ‘Bo ons vuurmaakplek’53 in Die Huisgenoot publiseer. Hy skryf:
Ek het eenmaal die geleentheid, miskien moet ek sê, die voorreg gehad
om 'n hooggeplaaste Boeddhistiese lhama of priester te ontmoet in die
Ooste. Ek kon geen woord van sy taal verstaan nie, en ons gesprek was
met behulp van 'n tolk wat Nederlands kon praat. Sy eerste bewering was
dat hy 'n boodskap vir my had van my vader, wat 'n paar jare tevore, toe
ek nog student in die medisyne was, op Hopefield oorlede is.54 Iedereen
kan beweer dat hy 'n boodskap van dié aard het en sy bewering het my
dus nie geïmponeer nie.
‘As hy werklik in aanraking met my oorlede vader is’, het ek aan die tolk
gesê, ‘laat hom dan sê wat my vader voor sy dood geskryf het.’ My vader
het my 'n brief in Duits - waarin hy soms met ons gekorrespondeer het,
ofskoon sy gewone skryftaal Nederlands was - geskryf voor hy 'n toeval
gekry het; die brief was nie kompleet nie; hy het dit in die middel van 'n
volsin onderbreek, en ek het dit in die onvolmaakte toestand gekry. 'n Paar
kort reëls in Duits, sonder naamtekening, die begin van 'n brief wat taamlik
lank sou gewees het indien hy tyd en geleentheid gehad het om dit klaar
te skryf.
Nog voordat ek my woorde aan die tolk klaar gepraat het, begin die priester
en sê hardop, in Duits, elke woord wat in die brief gestaan het,
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met datum en plaasnaam, net soos ek my dit kon herinner (die brief self
was in Londen, waar ek dit agtergelaat het met my boeke en private goed
toe ek op reis gegaan het). Nog meer, hy onderbreek dit by dieselfde punt
waar my vader opgehou het om te skryf.
Ek kan net sê dat ek die woorde en sinne van die brief duidelik onthou
het; die brief, in sy gehele onvolmaaktheid, was op my geheue geprent.
Wat my verbaas het, was dat die priester, wat die dag vir die eerste maal
met my in aanraking gekom het, en wat, sover ek weet, my vader nooit
geken of gesien het nie, die prentjie wat ek daarvan in gedagte gehad het
so prontweg, sonder een fout, kon weergee.55
Leipoldt gebruik ook die paar dae in Surabaya om in geselskap per motor
landinwaarts in die rigting van Prigen te reis en 'n paar dae by die vakansieoord
Trètes te oornag. Hier is hy in die onmiddellike nabyheid van die vulkane Arjoeno
en Welirang.56 Arjoeno en Welirang is twee van die lewende vulkane wat, soos
Semeroe57 verder ooswaarts en Salak naby Bogor, vir besoeke beskikbaar is. ‘Hulle
is van twee- tot tienduisend voet hoog, en die opklim is gewoonlik nie alte steil nie;
jy kan 'n sekere gedeelte van die weg te perd gaan en die res gemaklik loop totdat jy
by die kraterwal kom, vanwaar die klim inspannend en moeilik is. Jy kan selfs afklim
in sommige van die kraters en swawelkristalle - wat binne 'n paar dae hul mooi,
deurskynende geel kleur verloor - optel om huis-toe te bring as 'n aandenking. Die
grond daar is wel warm, alte warm om plesierig te wees, en die lug is bedompig en
vol swawelgas wat jou laat nies en hoes, maar so 'n stappie is nogal die moeite werd,
veral as jy so 'n mooi vulkaan as Smeroe, met sy wêreldberoemde geriffelde sandsee
kan bekyk.’58 Oor Welirang en Arjoeno skryf Leipoldt in 'n kort vers wat postuum
in Geseënde skaduwees opgeneem word:
Welirang en Ardjoeno
Kyk trots op Trettes neer,
En oor hul swem die wolke,
Wat half hul lig verteer.
Welirang en Ardjoeno
Glim Soerabaja oor,
Oor lae sawa-lande59
In môre-mis versmoor.

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

350
Welirang en Ardjoeno
Kyk noord toe na die see,
Tot waar die son sy middaggoud
Ruim aan Madoera gee.60

Of Leipoldt self teen die hang van 'n lewende vulkaan uit is, blyk nêrens direk uit sy
weergawe in Uit my Oosterse dagboek nie. Dit is ook onwaarskynlik dat hy tydens
hierdie reis van Surabaya af tot by Yogyakarta, die belangrike kultuurstad met sy
batikvervaardigers en sy musieksentra, kon gevorder het. Indien hy dié besondere
stad wél besoek het, sou 'n mens in Uit my Oosterse dagboek die neerslag daarvan
verwag. As jy die roete van die SS Ulysses in sy dagboekie volg en die aankoms- en
vertrekdatums van die skip uit die verskillende hawens in ag neem, kon hy ook nie
die twee belangrike tempels in die onmiddellike nabyheid van Yogyakarta, die
Prambanan en die Borobudur, gesien het nie, hoewel hy in sy ‘Uit my Oosterse
dagboek’-reeks 'n gedig aan die Borobudur wei.61 'n Mens vermoed dat hy vir die
gegewens oor dié tempel op gidsboeke en veral op sy kennis van die Boeddhistiese
godsdiens steun. Wanneer Leipoldt in hoofstuk VII van sy reisverslag sê dat hy in
die hawe van Cilacap - wat hy ‘Tjilitjap’ skryf - met sy eerste aardbewing kennis
gemaak het terwyl hy in sy kajuit besig was om een van die Chinese bemanning se
tand te trek,62 kan dié mededeling onmoontlik korrek wees. Ná Surabaya is die SS
Ulysses, volgens Leipoldt se dagboekie, na Balikpapan en daarvandaan op sy spoor
terug na Semarang en Tanjungpriok, sonder om ook maar in die verste verte naby
Cilacap aan die suidkus van Java te kom. Waarskynlik verwar Leipoldt hier Cilacap
met Cirebon.
Waar Leipoldt wél deeglik op besoek was, is in die oerwoud van Borneo. Op 21
Maart verlaat die skip Surabaya en op 23 Maart kom hulle aan in die oliestad
Balikpapan aan die ooskus van Borneo. Hier besigtig hy van die fabrieke en
werkswinkels en lê hy ook besoek af by 'n groot hospitaal, waar veral die pasiënte
wat - soos sy moeder - aan beri-beri ly, hom besonder interesseer. Drie dae lank,63
van 25 tot 27 Maart, het hy die geleentheid om die tropiese oerwoud ten noorde van
Balikpapan in die rigting van Sanga-Sanga, waarvandaan die olie kom, te besoek.
In die diepste dele van die bos, sê Leipoldt, is die oorheersende kleur 'n soort
donkergroen. Heeltemal donker is dit dus nie. Ofskoon die son nooit regstreeks val
nie, is die indruk dié van 'n skemereffek wat verskillende kleure in mekaar laat smelt.64
‘Orals’, skryf hy,
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hang die lang rottangs - die apiesranke - wat honderde voete lank is en soms so dik
soos 'n man se been. Hierdie liana-soorte is besonder interessant, omdat ons so min
weet van hulle manier van bestaan. Hoekom klim hulle, op of af? Wat is die doel
van hul slinger? Ons weet baie min van klimopplante, ofskoon ons jarelank
proefnemings gemaak het om uit te vind wat dit is wat 'n plant laat rank. In die lianas
loop daar groot weefselvate, vol met water. As jy drinkwater in die oerbos wil hê,
hoef jy net een van hulle af te kap en bo 'n sny te maak; van die afgekapte ent loop
dan 'n stroompie water af - helder, koel en fris....
Vir middagete het ons by 'n klein riviertjie gekamp. Selfs hier, waar die bos min
of meer ope was, het 'n soort groen skemering geheers; daar het geen direkte sonstrale
op die grond, wat met dik mos getapyt was, geval nie. Die draers het bosvrugte en
drie lekker kokosneute gebring, waarvan die melk, of klapperwater, baie lekker
gesmaak het. Ek was heeltemal in my skik, maar die maats het gekla dat daar geen
lewe in die bos was nie. Waar is die duiwe, die paradysvoëls en die kolibris waarvan
hulle so baie gehoor het? Ek het beduie dat paradysvoëls nie hier aangetref word nie,
en kolibris net maar in Amerika. Duiwe sou ons wel later vind. Maar dit het my ook
opgeval dat die oerbos so stil, so sonder dierelewe was. Skoenlappers, motte en hier
en daar 'n paar slange - gewoonlik die groen boomslangetjie - maar niks meer nie,
het ons aangetref. Die draers het my verseker dat hier in die buurt geen mias boer
nie. Mias is die inboorlingnaam vir ons orang-oetang of groot bos-aap, wat met die
sjimpansee en die gorilla die naaste by die mens staan. Dieper in die bos kon ons
miskien een vind, maar dit was onwaarskynlik....
Die aand het ons vroegtydig 'n kampvuur aangelê op 'n eersteklas kampplek tussen
twee reusagtige rasamala-bome. Ons kon nie weet dat dit sonsondergang was nie,
maar het die horlosie dopgehou en vroeg genoeg staanplek gevind. Maar toe ons
daarmee klaar was, het die son ondergegaan, en die kort skemering het die oerbos
aanmerklik donker gemaak. Binne 'n paar minute was dit stikdonker om ons heen 'n bewys dat die buitelug, ofskoon dit nie binne in die bos indring nie, tog deur
weerkaatsing baie indirekte verligting gee. Ons vuur het ons genoeg lig gegee vir
ons doel, en ons het gesellig daar rondom gesit onderwyl die Chinese gids ons van
die seerowers en van die mias vertel het.
Nou eers het ons gewaar hoe oorvol van dierelewe die oerbos is.
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Met die donker het die stilte van die oerbos opgehou. Van alle kante het
geluide gekom. Die apies het begin skree. Jy kon drie, vier soorte herken
deur die verskil in die geluide wat hulle maak. Die weemoedige ‘O-a, o-a’
van een van die gibbon-ape was veral lastig; dit het aanhoudend gekom,
en die mannetjie en die wyfie het in 'n boom nie ver van ons met hul
kleintjie begin speel. In die lig van die vuur kon ons hulle duidelik sien,
en hulle was so menslik, die uitgelate pret van al drie was so innig dat ons
ons daarin sou vermaak het as hulle maar net wou stilbly. Maar hulle het
telkens daardie nare, eentonige geluid gemaak wat die hele nag deur geduur
het. Selfs toe ons hulle van hul skuilboom verwilder het, het hulle
teruggekom.
Buitendien was daar 'n koor van kriekies, boomsingertjies en paddas, om
nie eens te praat van die akkedissies wat ewe luidrugtig was nie. Die nag
was vol vuurvliegies en vuurvlinders. Een boom was amper soos 'n
kersboom, so vol met die goed wat geskitter het asof daar lewendige juwele
aan gesit het. Dit was in die begin mooi om na al die goed te luister, en
om die verskillende geluide te onderskei en te probeer uitvind of dit insek
of aap, padda of akkedis was wat dit gemaak het, maar toe dit 'n uur of
wat geduur het, moes 'n mens jou geduld verloor. Maar daar was niks aan
te doen nie. Wie in die oerbos wil oornag, moet hom aan so 'n koor gewen.
En eindelik het ons aan die slaap geraak.65
In versvorm sou Leipoldt sy ervaring van die twee nagte op Borneo verwoord in die
gedig ‘In die oerwoud’, wat eers postuum in Geseënde skaduwees gebundel word,66
maar wat reeds in Die Brandwag van Desember 1916 verskyn en dus waarskynlik
saam met die ander in die reeks ‘Uit my Oosterse dagboek’ in Uit drie wêrelddele
ontstaan het. Hoewel ‘Die oerbos’, soos W.E.G. Louw in sy knap herlesing van dié
gedig aandui,67 nie sonder vlekke is nie, is dit 'n veel beter gedig, selfs al lees die
hedendaagse leser die slotstrofe deur die oë van Van Wyk Louw se ‘Swart luiperd’
heen. Iets wat opval, is dat die orangoetangs, anders as in die reisverslag, waarin
hulle volledig afwesig is, strofe 2 van die vers dig bevolk:
In die oerwoud van Borneo,
Waar die takke druip met mos,
En die rasamala-bome
Die son groet bo die bos,

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

353
Klouter oor die reusestamme
Die orang-oetangs rond,
En die boomslang, dors na water,
Stuur stadig oor die grond.
Daar hang die tou-lianes,
Wat vol met water sit;
Daar swewe in die bruine lig
Die vlinders groen en wit.
Daar troon die taai doring-rottang,
Wat alles wil omklem;
Daar kruip die modder-krokodil
Om in die see te swem.
Daar is dit soos die dood so stil,
In berg en bos en dal:
Jy hoor net waar 'n oer-ou stam
Sy varing-las laat val.
Maar as dit skemeraand word,
Dan breek die stilte los,
In elke laan en lommeroord,
In hierdie oerwoud-bos.
Dan vonkel teen die swarte stam
Die kewer soos 'n ster,
En in die stilte hoor jy hoe
Die klein bos-apies blêr.68

En wanneer hy die oggend ontwaak, aanskou hy saam met sy medereisigers die
‘wonderskone sonsopgang’,69 iets wat hom aan Multatuli se verhaal oor Saïdja in die
Max Havelaar laat dink. Multatuli, soos De Lesseps ook iemand wat alleen kon
staan, huldig hy in 'n sonnet in sy reeks ‘Oosterse dagboek’-verse as ‘Apostel,
hoëpriester, lyder, Man!’70 In die titel van die gedig ‘Meta api’71 betrek hy trouens
ook die Max Havelaar as die noemnaam vir 'n vrou wie se oë so besonder kon skitter,
al speel sy herinnering hom parte en is die naam by Multatuli ‘Mata-api’.72
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Op 28 Maart verlaat die SS Ulysses Balikpapan en op 30 Maart is hulle by Semarang.
Op 1 April vertrek hulle na Tanjungpriok, waar die skip twee dae lank voor die
terugvaart sal vertoef.

IV
Op sy tweede besoek aan Batavia (Djakarta) kry Leipoldt die geleentheid om
suidwaarts per trein te reis en Buitenzorg, vandag Bogor, met sy paleis en pragtige
tuin te sien.
Die stasie vir Buitenzorg het die naam Meester Cornelis, die plek waar die laaste
geveg tussen die Engelse onder Thomas Raffles (die luitenantgoewerneur wat so
baie vir Java en later Singapoer gedoen het) en die Nederlandse leër onder bevel van
generaal J.W. Janssens plaasgevind het. Dit was dieselfde Janssens wat in 1806
tydens die Bataafse bewind aan die Kaap in die Slag van Blouberg deur die Engelse
invallers verslaan is. Terug in Nederland het keiser Napoleon, volgens Leipoldt,
‘hom hartlik op die skouer geklop en met 'n glimlag aan hom gesê...: “Meneer, u is
nou 'n Franse generaal, en ek hoef u nie te sê dat 'n Franse generaal hom nie tweemaal
oorgee nie.”’73 Vir 'n tweede maal was Janssens egter in bevel van 'n klein garnisoen
en sonder enige middele om hom te verdedig. ‘Na die eerste botsing met Raffles se
mag’, skryf Leipoldt, ‘het hulle padgegee, en na die tweede slag by Meester Cornelis
moes Janssens vir die tweede maal soebat om 'n wapenstilstand, wat gevolg is deur
sy oorgawe en wat feitlik die oorgawe van die hele Java aan die Engelse mag beteken
het.’74 Hierdie stuk geskiedenis lei Leipoldt tot sy gedig ‘Meester Cornelis’:
Janssens, ek voel vir jou
Wat hier die tweede maal
Beswyk het in die klou
Van 'n vyands seëpraal.
‘Maarskalk van Frankryk! Nooit
Gee tweemaal vir jou oor!’
Het jy in jou lewe ooit
So wat gehoor?
Maarskalk, ek voel vir jou;
Jy het jou bes probeer Sal jy, bitter in berou,
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Onthou die tweede keer?
Waar die Noodlot teen jou veg,
Kan jy wae en verdra
Vir wat skyn vir jou die reg?
Antwoord jy: ‘Ja’?75

Op Buitenzorg besoek Leipoldt die pragtige hospitaal met 'n besondere afdeling vir
lyers aan beri-beri en by die ingang tot die ‘Landstuin’ loop hy die talle winkeltjies
deur. Van die Hotel Bellevue, waar hy weer vir 'n rystafel aansit, het die besoeker
'n skitterende uitsig op die omgewing, in die besonder op die twee beroemde vulkane
Pangrango en Salak met sy talle spitse.76 Die omgewing van die ‘paradystuin’77 was
vir Leipoldt met sy botaniese belangstelling en opgaan in die weelde van die aarde
die aanleiding tot een van die mooiste beskrywende gedeeltes in sy dramatiese
alleenspraak ‘Van Noodt se laaste aand’:
Dáár, waar verskuil in frisse môre-mis,
Gordyn-gesluier deur goud-bestraalde gloed,
Rys pragtig teen die môreson die prag
Van Bogors ryk, die wolk-bekroonde berg
Met sewe spitse, Salak, waar hy spog
En oor die oerwoud opkyk na die son,
En dwars oor paddievelde78 na die see,
En neersien op die land van Wehstenburg,
Oor Soekaradja79 en oor Buitenzorg,
En oor die geil vergroende groei van veld
En wilde donkerpurper lommer pronk 'n Paradys die wêreld deur vergeur
Met donserig'geur van duisend soorte dons Daar was my paradys.80

By die ingang tot die tuin het die goud- en silwersmede hulle uitstallings, terwyl
sommige handelaars ook krisse, die Javaanse sabels of snymesse met hulle pragtige
versierings en inlegwerk van goud en edelgesteentes te koop aanbied. In sy reisverslag
sê Leipoldt dat hy 'n paar van dié krisse gekoop het.81 'n Mens kan bedenkinge hê by
die kwistige meervoudsvorm wat hy hier gebruik, want 'n waardevolle kris, wat altyd
'n erfstuk is, kos heel wat geld en is nie maklik te kry nie. Een van die krisse
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wat hy saam met hom kon terugneem, was besonder kosbaar, maar dit was 'n present:
‘'n pragtige met pêrels ingelegde Bali-kris’.82 Die kris is vir die Javaan 'n magiese
dolk, meestal, hoewel nie altyd nie, met 'n gegolfde lem wat vanuit die greep na 'n
skerp punt kronkel.83 In ‘Van Noodt se laaste aand’ is dit 'n haat- en moordwapen
wanneer Martha wraak op haar eertydse minnaar oorweeg:
Een sieraad van die ou tyd was vir my Herin'ring van die reënboog-dae weg Sy kraal-versierde kris. Die hef daarvan
Was fynste elpebeen, robyn-bestèr,
Fraai uitgesny met Boeddhatjies wat bid;
Die staal daarvan was Samarkandse staal,
Geriffel, ingelê met Birma-goud,
In fyn fatsoen van varings ingevleg
Met driehoek-hakies duisendmaal herhaal.84

Maar dit is veral die tuin wat Leipoldt beïndruk, die handewerk van J.E. Teijsmann,
nog iemand wat, ondanks sterk teenstand uit Nederland, met toegewyde arbeid sy
groot droom kon verwesenlik en vir wie Leipoldt in sy gedig ‘Buitenzorg’85 huldig.
Teijsmann is ook die persoon wat ‘kultuurplante’ soos kina, koffie, vlas, suikerriet,
kanfer en ander soorte ingevoer en op dié wyse gesorg het vir produkte wat later die
ruggraat van die Javaanse ekonomie sou vorm. Ná Teijsmann het dr. R.H.C.C.
Scheffer en ná hom dr. Melchior Treub gevolg. Treub het die herbarium en die
laboratorium met al sy onderafdelings ingerig en 'n lywige katalogus van al die plante
opgestel. Afgesien daarvan dat dit studente van oor die hele wêreld lok, het die
bestaan en die inrigting van die tuin nie alleen siektes van die Javaanse ‘kultuurplante’
help oplos nie, maar ook deur die invoer van nuwe gewasse groot dienste aan die
land bewys. ‘'n Wandeling deur die tuin op Buitenzorg’, skryf Leipoldt,
is die moeite werd. Die besoeker tree in die tuin deur die pragtige
kanarieboom-laan, waarvan elke boom sestig tot honderd voet hoog is en
besaai met blomme en varingplante. Op een van hulle was daar tydens my
besoek 'n orchidee in volle bloei, so belaai met bloeisels dat dit onmoontlik
was om hulle te tel. Pragtige rooi Freycinetias met swart-groen gepolyste
blare rank teen die boomstam-
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me, en elke boom is in homself 'n klein tuintjie met vyf, ses verskillende
soorte plante wat op hom groei. Die meeste van hierdie boomblomme is
epiphyte wat hul voedsel uit die lug trek, en byna algar is donkergroen.
Tussen die boomstamme deur is die marmersuil oor die graf van mev.
Raffles sigbaar. Verder weg lê die vywer of waterplas met die groot blare
van die Victoria regia, die waterplant waarvan die blare ses tot tien voet
groot is en so stewig dat 'n kind daarop kan staan. Dáárlangs groei die
‘worsboom’ wat ook in Natal en Delagoabaai te sien is. Agter lê die
Goewerneur se paleis, met daarnaas 'n boord van ramboetanbome - 'n soort
lukwart wat rooi vrugte dra. Slingerplante is oral te sien en in die voortuin
is daar oor die twaalfduisend soorte plante. Daaronder is die uppasboom
een wat altyd die aandag van die besoeker trek, omdat daar 'n bygeloof is
dat hierdie boom so giftig is dat iemand wat onder hom slaap, nie wakker
word nie. In werklikheid is die uppas glad nie gevaarlik nie en dit is nogal
'n mooi boom. Miskien is die gedeelte van die tuin waar die orchideë staan
die pragtigste, nie soos by ons in 'n broeikas nie, maar in die ope lug. As
hulle in bloei is, dan maak hulle 'n wonderlike vertoning van kleur en
vorm, en die besoeker kan ure lank onder hulle vertoef sonder om van
hulle moeg te word.86
Reeds op 28 Februarie, tydens sy eerste besoek aan Batavia, sien Leipoldt 'n
gedenkteken wat hy in sy dagboek noteer maar waaroor hy geen woord in Uit my
Oosterse dagboek rep nie, al wy hy in die Engelse teks van sy reisjoernaal 'n hele
hoofstuk daaraan. Dit is die gedenkteken vir Pieter Elberfeld (soms ook Erberveld
gespel), wettige halfbloed-seun van 'n welgestelde Duitse kolonis en 'n Javaanse
vrou. Vroeg in die agtiende eeu was Elberfeld een van die vermoëndste en
invloedrykste mense in die nedersetting. 'n Halfbloed het egter destyds nie al die
regte en voorregte van die blanke koloniste gehad nie en Elberfeld was in hoë mate
uitgeslote van die elite wat deur die regerende amptenare en die gegoede blankes
gevorm is. Vandaar dat hy vir vriende en 'n sosiale lewe aangewese was op die
inheemse gekleurde bevolking aan wie se lot hy hom, deur die skenking van groot
bedrae geld vir liefdadigheid, met oorgawe as filantroop toegewy het. Met die verloop
van jare het hy 'n vertroude leiersfiguur onder die Javane geword. Saam met 'n paar
ander sweer hy in 1721 saam om op die eerste dag van 1722 alle Europeërs en hul
halfbloed-simpatisante te vermoor, die heerskappy van die Vereenighde G'octroyeerde
Oostindi-
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sche Compagnie (die VOC) omver te gooi en om die regering oor te neem. Ongelukkig
vir Elberfeld en sy konfraters is hulle verraai, waarskynlik deur een van sy niggies
wat op een van die Hollandse amptenare verlief was. Die regering het onmiddellik
opgetree. Elberfeld se huis is tydens 'n byeenkoms van die samesweerders omsingel
en almal is in hegtenis geneem. Vyftig van die belangrikste deelgenote is op verskeie
maniere tereggestel, maar vir Elberfeld en Kartadrya, sy belangrikste vennoot, het
die hof, soos Leipoldt dit in sy Engelse reisverslag stel, ‘a sentence of almost
unexampled cruelty’ opgelê. ‘They were crucified on iron crosses,’ skryf hy,
their right hands hewn off, and their bodies pinched in various parts
with red hot pincers. And then, proceeded the sentence, ‘their vile bodies
shall be cut to pieces, starting from the feet upwards, their hearts taken
out from their chests and dashed violently into their traiterous faces, and
their heads cut off by the executioner. Finally their dismembered remains
shall be hung in chains before the city, and their houses razed to the
ground.’ This atrocious sentence was carried out in all its details.
Op die terrein van Elberfeld se huis is 'n stukkie van die muur behou. ‘It stands’,
skryf Leipoldt,
like a huge grave stone, and on it is a slab of coarse, ungainly greywacke,
sculptured in Javanese and Latin characters. Above it, gauntly throning
on the narrow ridge that forms the summit, unreachable by the climber, is
a stone skull impaled on a spear point which sticks out through the dome.
It is a large, white washed death head with staring eye sockets and a Goliath
jaw, thrust forward in an eternal spasm of stony mockery. Such is the
memorial of Pieter Elberfeld, traitor, philanthropist, rebel, hero, madman,
genius, scoundrel, patriot, anything you please, but certainly and decidedly
one who failed and paid the price for his failure. The inscription on the
block of stone let into the wall gives, in quaint old world Dutch and
curiously figured Javanese that looks like filigree tracery, the reason why
this monument was put up. ‘To the damnable memory of Pieter Elberfeld,
the punished Traitor. Nobody shall build, cultivate, or plant on this spot
now or at any future time. Batavia, April 14, 1722.’87
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Die geskiedenis van Elberfeld het Leipoldt beetgepak. Dele van wat later ‘Van Noodt
se laaste aand’ sou word, dra in een van sy aantekeningboeke oorspronklik die titel
‘Pieter Elberfeld’, terwyl hy in 'n later aantekeningboek 'n drama oor Elberfeld in
Afrikaans beplan, bestaande uit 'n voorspel, ses bedrywe en 'n naspel. Hiervan het
hy, terug in Suid-Afrika, aanvanklik twee gedeeltes, die tweede onvolledig, geskryf
en later ook 'n skets vir die slotgedeelte gemaak. 'n ‘Samespraak in verse’ oor
‘Elberveld in die tronk’ verskyn in Die Huisgenoot van Augustus 1922, terwyl hy
op 22 Februarie 1929 in sy rubriek ‘Diwagasies van oom Gert’ in Die Volkstem oor
die hele geskiedenis skryf. Kort voor sy dood het hy nog aan sy vriend Markus
Viljoen vertel dat hy 'n drama in Engels oor Elberfeld beoog, maar onder sy
nalatenskap is daar slegs 'n ontwerp vir ‘A tragedy in three acts’ oor dié figuur.88
Elberfeld sou trouens tot die publikasie van Henriette Grové se Ontmoeting by
Dwaaldrif in 1980 moes wag voordat sy ‘versoek’ aan Leipoldt om sy skanddood
reg te stel en sy naam aan die vergetelheid te ontruk, beantwoord word in 'n drama
oor die begrip ‘vryheid’ en veral die verskil tussen ‘feite’ en ‘versies’, die historiese
feitelikheid van die geskiedkundige en die waarheid wat die digter deur sy vers
ontdek.
Van Leipoldt se voltooide stukke oor Elberfeld is die gedig ‘Hier sal geen mens’
in Geseënde skaduwees, oorspronklik in die Nuwejaarsnommer vir 1924 van Die
Burger, die volledigste. Hierdie gedig begin met 'n toespeling op die woorde op die
gedenkteken:
Hier sal geen mens òf plant òf saai òf oes,
Hier sal geen mens òf bid òf aalmoes soek;
Bly dit vir altyd aaklig en verwoes,
'n Vlek op aarde, want dit is vervloek!
Daardie gekalkte skedel was van hom
Wat eenmaal eervol man was in sy land,
Fortuin se gunsteling, bemind alom,
'n Milde patriot met ope hand.
En dit is alles wat daar oorbly nou Die witgekalkte doodskop op die hoek;
Die grafklip hier, die boom daarginds wat rou;
En op die grafklip is gegrif die vloek.
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Die grou gragwater spieël die hemel af
Die apies klouter in die takke rond;
'n Keffertjie staan onderaan en blaf;
Die skedel gooi 'n skadu op die grond.
Nee, hier sal geen mens plant of saai of oes,
En niemand sal hier skuil of uitkoms soek;
Vir altyd dood, verlate en verwoes,
Bly dit 'n skandvlek, want dit is vervloek.89

Waarom het Leipoldt niks oor die boeiende en dramatiese geskiedenis van Elberfeld
in Uit my Oosterse dagboek geskryf nie? In sy voorwoord sê hy dat sommige indrukke
wat die Afrikaner in Nederlands-Oos-Indië kry, nie in 'n boek wat vir die gewone
leser bedoel is, ter sprake kan kom nie, aangesien die Afrikaanse leser ‘nog baie
prikkelbaar en oorgevoelig is wat kritiek oor ons eie aangeleenthede betref’. Daarom
het twee van die hoofstukke wat destyds in Engels geskryf is, dié oor die sending in
die Ooste en dié oor wat Leipoldt ‘die kleurlingkwessie’ noem, in die Afrikaanse
teks verval.
Waarskynlik het Leipoldt gevoel dat die hele vraag of Christelike sendingwerk
moreel verdedigbaar is onder hoogs beskaafde Moslems wat reeds oor 'n stel waardes
en 'n ontwikkelde godsdiens beskik, te sensitief vir die Afrikanergemeenskap van
sy tyd sou wees. Wat die politiek betref, kritiseer hy in twee hoofstukke wat hy wél
opneem, die beleid van die VOC om die inheemse bevolking as onderdane sonder
enige burgerregte te beskou en trek hy, met verwysing na Multatuli, te velde teen
die sogenaamde kultuurstelsel wat op die willekeurige beskikking oor persone en
eiendomme van die onderhoriges neerkom. Wat die landbouer betref, skryf Multatuli
in sy Max Havelaar, ‘verplicht (de Regering) hem op zyn grond aan te kweken wat
haar behaagt, ze straft hem wanneer hy het aldus voortgebrachte verkoopt aan wie
het ook zy buiten háár, en zyzelf bepaalt den prys dien ze hem daarvoor uitbetaalt.
De kosten op den overvoer naar Europa, door bemiddeling van een bevoorrecht
handelslichaam, zyn hoog. De aan de Hoofden toegelegde aanmoedigingsgelden
bezwaren daarenboven den inkoopsprys, en...daar toch tenslotte de gehele handel
winst afwerpen moet, kan deze winst niet anders worden gevonden dan door juist
zóveel aan den Javaan uit te betalen, dat hy niet sterve van honger, hetgeen de
voortbrengende kracht der natie verminderen zou.’90 Hy
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gaan voort: ‘Wel wordt dus de arme Javaan voortgezweept door dubbel gezag, wel
wordt hy dikwyls afgetrokken van zyn rystvelden, wel is hongersnood vaak het
gevolg van deze maatregelen...doch vrolyk wapperen te Batavia, te Semarang, te
Soerabaja, te Pasoeroean, te Besoeki, te Probolinggo, te Patjitan, te Tjilatjap, de
vlaggen aan boord der schepen, die beladen worden met de oogsten die Nederland
ryk maken.’91 Die feit dat die kultuurstelsel tot die ekonomiese ontwikkeling van
Java bygedra het, neem vir Leipoldt, soos vir Multatuli, nie die feit weg dat dit eties
'n mislukking was nie.92 En Leipoldt laat nie na om sy Afrikaanse lesers op die
verwante situasie in Suid-Afrika te wys nie. In sy slothoofstuk, wat hy in 1931 of
vroeg in 1932 voltooi toe hy die Afrikaanse teks van sy reisverslag vir publikasie
moes gereed maak, gaan Leipoldt verder. Dié hoofstuk is geskryf ná die Nasionale
Party onder Hertzog se verkiesingsoorwinning van 1929 op grond van die gevaar
van swart oorheersing indien die beleid van Smuts en 'n groter rassegelykheid veld
sou wen.93 Teen dié agtergrond skryf Leipoldt: ‘Een van die allergrootste vrae wat
die Afrikaner homself moet afvra, is in hoever hy die sedelike reg het om in 'n land
met 'n gemengde bevolking 'n afsonderlike politiek uit te voer waarin die inboorling
nie regstreeks aandeel of seggenskap het nie.’94
In ‘Reflections on a stone skull’, die hoofstuk oor Elberfeld in die ongepubliseerde
Visitto the East Indies, gaan Leipoldt selfs verder. Hy wys daarop dat die ‘colour
question’ in Nederlands-Oos-Indië bevredigend en op die enigste moontlike logiese
wyse opgelos is, naamlik om huwelike tussen mense van verskillende rasse te wettig.
Die kinders uit sulke huwelike vorm ‘a cementing tie between the two races which
is bound to have its influence on the future of both’. Volgens Leipoldt was die
algemene mening tot dusver dat die halfbloed al die foute en weinig verdienstes van
die twee rasse kombineer. ‘We forget’, gaan hy voort,
that he has been produced under the worst possible conditions, from,
usually, the most vitiated stock on one side at least, and has grown up in
the most pernicious moral atmosphere in which a child can be trained.
When, therefore, we are faced with half breeds who have arisen from legal
marriages of stock that may be regarded as selected, and who have been
brought up in a congenial atmosphere and with the rights of ordinary
children, we are at once struck by the excellent physical and mental
qualities which they possess.... I am well aware that there are authorities
who state the contrary, and who

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

362
allege that from an ethnological point of view such intermixture is bad for
both races and that endogamy is the ideal principle for the whites. But I
am unaware that such an opinion is backed by evidence that convinces,
while the testimony of exogamy among all nations is strongly in favour
of mixing the breeds.
Leipoldt was waarskynlik reg dat sy Afrikaanse lesers indertyd, nog voordat daar
van apartheid as 'n politieke beleid sprake was, skeef sou opgekyk het by so 'n
standpunt, veral komende van iemand wat op grond van sy verse oor die
Anglo-Boereoorlog as ‘volksdigter’ voorgehou is. In Julie 1942 sou hy egter in 'n
praatjie voor die Sons of England oor ‘Suid-Afrika ná die oorlog’ 'n gemengde ras
êrens in die toekoms vir Suid-Afrika voorspel en die oortuiging uitspreek dat dit nie
noodwendig 'n ontaarding sal beteken nie. As voorbeeld verwys hy na Amerika, waar
'n volk uit baie elemente, onder wie die Indiane, saamgesmee is. Ons moet daarom,
gaan hy voort, van die valse voorstelling van 'n gemengde ras as 'n soort degenerasie
wegbeweeg.95 Wat Leipoldt in 1942 nie kon voorsien het nie, was dat daar ná sy dood
'n regering in Suid-Afrika aan die bewind sou kom wat, in 'n poging om ‘blanke
baasskap’ tot in die oneindige te perpetueer, nie alleen alle huwelike tussen blankes
en gekleurdes nie, maar ook alle seksuele kontak tussen hulle deur die wet
ontoelaatbaar sou maak.
Op 4 April verlaat die SS Ulysses die hawe van Tanjungpriok vir die terugvaart
na Brittanje. Tydens die seereis skryf hy sy indrukke van die land vir 'n artikel in
The South African News, maar begin hy ook reeds met die Engelse verslag van sy
ervarings. Op 17 April vaar hulle verby Sokotra, op 20 April is hulle in die Rooi See
en op 24 April bereik hulle die Suezkanaal. Na 'n dag of wat in Port Saïd vaar hulle
verder in die Middellandse See. In hierdie stadium ondervind Leipoldt las van 'n
asma-aanval, wat hy met chloroform-inaseming probeer stuit. Op 6 Mei is hulle in
die Baai van Biskaje.
Op 10 Mei kom die skip in 'n mistige Amsterdam aan en dieselfde middag besoek
Leipoldt die Rijksmuseum, waar hy Pienneman se skets van die oorgawe van die
Javaanse prins Diponegoro aan die Hollandse heersers besigtig. Diponegoro, seun
van die sultan van Yogyakarta, het in 1825 'n oorlog teen die Hollandse oorheersing
begin, maar het hom in 1830 self aan die bewindhebbers oorgegee en is daarna
gevonnis en verban. ‘Whether he voluntarily surrendered himself or whether his
confidence was abused’, skryf Leipoldt in sy Visit to the East Indies, ‘is not quite
clear, but
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with his imprisonment and exile to Macassar the war ended. He died in 1855,
respected by his former opponents as a man of courage and talent whose career had
been checked...by his passionate love of independence and his desire to free his
country from all taint of foreign rule.’ In die gedig ‘Dipa Negara’ huldig Leipoldt
hierdie man:
Wie meely oor het in sy manlik' hart
Vir moedige misslag en mislukte doel;
Wie vir 'n vyand self erbarming voel
In diepste neerlaag en in droefste smart;
Wie weet hoe ru die Noodlot ons kan tart;
Hoe vryheidshartstog in die hart kan woel;
Hoe sonde deur berou word afgespoel;
Hoe rassetrots die reinste siel verswart Gee hom 'n woord van eerbewys, want hy
Het geprobeer met moed, misluk met moed
En kloek sy harde noodlot getrotseer.
Nie syne nie die lot te lewe vry
Ná braaf geofferde heldekrag en -bloed;
Net dit te win - die meely wat hom eer!96

‘The simple oil canvas’ wat Leipoldt in die Rijksmuseum sien, so skryf hy, ‘shows
the native prince, with his calm almost spiritual face, turned heavenwards, reaching
his hands for his kneeling retainers to kiss for the last time. Behind him stands the
Dutch officer, at the side a native lancer; in the background is the white villa of the
Resident overshadowed by palms, and above the clear blue sky of Insulinde.’ Hoewel
die skets nie vir Leipoldt die Oosterse atmosfeer bevredigend oordra nie, beïndruk
dit met die direkte eenvoud en die stille krag en grootsheid van die sentrale figuur
in sy eensaamheid en waardigheid.
Met die nagboot tussen die Hoek van Holland en Harwich verlaat Leipoldt
Amsterdam op 11 Mei en die volgende dag kom hy aan in Londen, waar hy in die
Hotel Faulkner tuisgaan.
Die reis na die Ooste was vir Leipoldt se herstel ná die operasie en vir sy afgematte
gestel nie alleen goud werd nie, maar ook 'n ervaring wat hom geestelik verruim het
en waarop hy vir sy skeppende werk baie lank kon teer. Wanneer hy op 1 Oktober
191297 aan Lulu Bolus skryf, kan hy nie uitgepraat raak oor die oorheersende groen
van die natuur en hoe fantasties

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

364
die mense is nie. ‘You must go one day and see for yourself!’ skryf hy. ‘Buitenzorg
surpasses description; the Bornean forest at night outshines (or outdarkens if you
like it better) anything I have seen in the Kei, in Central or South America.... You
must cook in the glorious sun that hazes the foreshore and makes a paradise of every
clump of greenery it touches: you must watch and learn to know the people. Oh, such
people! I have never seen any like them...They are handsome in face and figure, but
they possess something more distinctive... - imagination in their talk, intelligence, a
sort of wild docility if you can imagine such a thing.... I never saw or mingled with
folk I grew to like so much in so short a time.’ Sy belewing was egter, soos hy in Uit
my Oosterse dagboek sê, veel korter as wat hy sou gewens het.98 Of hy Suid-Afrika
vir Oos-Indië sou wou verruil? Hy vind dit moeilik om op so 'n persoonlike vraag 'n
ondubbelsinnige antwoord te gee. As hy dink aan die ‘gordel van smaragd’,99
as ek in verbeelding die statige bosse sien, die natuurweelde van kleur
en jaar-in, jaar-uit bloeiende groen, die vrugbare grond wat sestigvoudig
weergee wat daarin gesaai word, die skilderagtige deurmekaar van velde
en berge en riviere wat die landskap aldaar so totaal anders maak as wat
dit hier is, dan moet ek eers die beeld van ons ou Tafelberg, van ons fraai
September-Karroo, van ons Skiereilandprag en ons eie kuswêreld se
skoonheid voor my oë hou om die vergelyking nie alte baie ten gunste van
Java te laat word nie.100
In sy reeks verse oor die Ooste stel hy dit nog positiewer ten gunste van
Suid-Afrika. ‘Die wêreld hier is baie mooi’, skryf hy in ‘Insulinde’, ‘Maar hou sy
prag, en gee vir my ons vaal, vlak ou Karoo!’101 En indien hy nie meer in hierdie
Karoowêreld van hom kan aard nie, wil hy by die afskeid 'n nuwe vaderland hê:
Mirakelland van oerwoud en vulkaan
Ek groet jou in jou glorie! Elke teug
Van die koel suidewind hernu my jeug
En maak my amper kind weer, en verslaan
'n Dampwolk van gedagtes en die waan
Dat net maar in die wes die lewensvreug
'n Weerklank vinde, en dat trou en deug
Alleen kan bloei in lande waar die maan
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Oor louter ys en wit kapok sy glans
Op wintermôres werp. Ag, ek gewaar
My liefde groei tot byna bo verstand!
Ken ek nie meer my eie koppie en krans,
My hoogland-vlak van Beaufort tot De Aar,
Leen dan vir my 'n nuwe vaderland!102

V
Ná sy aankoms in Londen is Leipoldt 'n paar dae lank in die Britse Museum met
naslaanwerk vir sy Visit to the East Indies besig en skryf hy verder aan sy reisverslag.
Op 6 Julie voltooi hy die manuskrip. Hoewel geen brief aan 'n uitgewer bewaar gebly
het nie, het hy dit waarskynlik sonder welslae vir publikasie voorgelê.103 Eers omtrent
twintig jaar later sou hy dit in 'n Afrikaanse verwerking in Die Huisgenoot en in 1932
in boekvorm publiseer.
Kort ná sy terugkeer locum hy weer vir dr. Maitland en daarna vir dr. Daniell.
Teen einde Augustus is hy terug in sy ou pos by die London Council County as
skooldokter. Hy geniet dit opnuut om met kinders te werk en wy baie van sy tyd aan
die Boys' Club naby die kamers op Ampthill Square wat hy intussen gehuur het. In
1913 gaan hy met 'n groep kinders op reis deur België. Hy skryf aan die verse wat
later in Uit drie wêrelddele opgeneem sou word en voltooi ook die drama Die laspos,
wat eers later sou verskyn.
Maar toenemend, so skryf hy aan sy oom Ewald Esselen, is daar nou ‘the call of
South Africa, insistent and clamorous’, soos daar vroeër ‘the call of the East’ was.104
Hy oorweeg die moontlikheid om private sekretaris vir Esselen te word of om in
Johannesburg te gaan locum. Op 25 Augustus 1913 ontvang hy 'n brief van die
Suid-Afrikaanse Departement van Verdediging waarin die pos van adjudant van
mediese eenhede, met die opdrag om lesings te gee en om mediese dienste te verrig,
hom aangebied word. Vanweë die karige salaris en die diensvoorwaardes kan hy dit
egter nie aanvaar nie.
Kort daarna verneem hy dat die Transvaalse Onderwysdepartement van plan is
om 'n stelsel van mediese inspeksie van skole te skep. Een van sy korrespondente
het hom 'n verslag gestuur waarin op die hoë persentasie van siek of gebreklike
kinders in Transvaalse skole gewys is, 'n verslag wat, hoewel onvolledig, die aandag
op die groot nood in dié provinsie gevestig het. Op 18 November 1913 ontvang hy
'n telegram van die administra-
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teur van Transvaal wat hom vra om aansoek te doen om die nuwe pos van mediese
inspekteur van skole in dié provinsie. Die salaris sou £800 per jaar wees, met 'n
inkrement van £25 per jaar tot 'n maksimum van £950.
Hier was nou vir Leipoldt 'n kans om, met 'n vaste betrekking in die vooruitsig,
na Suid-Afrika terug te keer en dieselfde werk te doen waarvoor hy in Londen 'n
hartstog ontwikkel het. Sy eerste stap was om die hele aangeleentheid met dr. James
Kerr te bespreek. Kerr was dadelik entoesiasties. Dat Leipoldt in Transvaal 'n kleiner
salaris sou ontvang, was vir hom geen oorweging nie. Om 'n skoolmediese diens uit
die niet op te bou en pionierswerk te verrig, was egter 'n geleentheid wat 'n jong
ondernemende man nie kon afwys nie. Daarom raai hy Leipoldt sterk aan om aansoek
te doen.
Met 'n getuigskrif van Kerr en met Centlivres in Suid-Afrika en Chiappini en
Burdett in Londen as sy referente doen Leipoldt dan aansoek om die betrekking. Op
30 Januarie ontvang hy 'n kabel dat hy aangestel en dat nadere besonderhede aan die
hoë kommissaris in Londen gestuur is. Hy kon egter nie dadelik vertrek nie en wou
ook eers in min of meer vergelykbare gebiede meer van die administrasie van
skoolmediese inspeksie te wete kom. In Engeland besoek hy die diens in die West
Riding-area van Yorkshire, waar die skole ver uitmekaar gelê het en die inwoners
betreklik arm was. Hy neem ook die kans waar om nog eens die toestand in België
en Noord-Frankryk te gaan bekyk en hom op die terugreis op die hoogte te stel van
die Rotterdamse stelsel. Hy bestudeer ook 'n breedvoerige verslag oor die stelsel in
Argentinië en Japan.105
Dit was vir Leipoldt geen aangename vooruitsig om van sy kring en skole afskeid
te neem nie, want in die tyd dáár het hy baie goeie vriende gemaak en baie lekker
en met vrug gewerk.106 By sy vertrek skryf dr. T. Hancock Nunn van die Hampstead
Council of Social Welfare in 'n persoonlike brief aan Leipoldt dat ‘the gain to the
Transvaal will be a very heavy loss to Hampstead, and I know that everyone will
share my very deep personal regrets that you have been with us so short a time’. Op
3 Februarie skryf sy vriend dr. James Kerr: ‘I congratulate you very heartily on the
chance that has come to you. You ought to be able to make the Transvaal teach the
old country lessons in school work in a short time, if you so contrive it that each
worker can find selfexpression in his work, and get credit out of it - and make the
desire for school doctoring and its benefits a spontaneous upgrowth among the people
rather than a routine impressed upon them.’
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Leipoldt se gedagte was om Brittanje op 18 April 1914 te verlaat. Aangesien sy
dienste egter dringend nodig is, word hy versoek om reeds vroeër te vertrek. Op 4
April 1914 verlaat hy dan Londen vir goed en reis hy met die Armadale Castle van
Southampton na Kaapstad.
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Hoofstuk XI Skooldokter
I
LANK VOORDAT DAAR VAN 'N MEDIESE INSPEKSIEDIENS IN TRANSVAALse skole sprake

was, het Leipoldt, soos baie ander Suid-Afrikaners in Londen, die verloop van sake
in sy land en die stigting van die Unie met belangstelling gevolg. In die wetgewing
met die oog op uniewording, so het hy gemerk, het misdaad, landbou, spoorweë,
finansies, belasting en selfs bosbou1 voorrang geniet bo volksgesondheid.
Volksgesondheid was een van die grootste en belangrikste nasionale vraagstukke
van Suid-Afrika, maar dit is saam met onderwys en paaie - ‘all three the main
civilizing factors in any community’2 - van die sentrale owerheid na provinsiale
beheer afgewentel. Tydens Jan Hendrik Hofmeyr en W.P. Schreiner se besoeke aan
Londen in 1910 het Leipoldt dié toedrag van sake met hulle bespreek en sy verbasing
te kenne gegee dat die opstellers van die Uniewet so 'n gebrek aan oordeel oor sulke
belangrike aangeleenthede kon hê. Hofmeyr het hom vertel van die probleme wat
hulle in die ou dae ondervind het om mediese dienste aan die buitedistrikte te verskaf.
‘“Jy weet,” het hy gesê, “sodra daar 'n nuwe dorp gestig is, dan was die eerste ding
waaroor hulle die Regering lastig geval het, die bou van 'n tronk. Ons mense dink
glad nie aan hospitale nie, maar in 'n skaapwêreld, waar skape gesteel word, is 'n
tronk 'n onmisbare iets.”’3
Met sy aankoms in Kaapstad is Leipoldt, nadat hy Lulu en Frank Bolus en ander
vriende gegroet en 'n bietjie by familie rondgekuier het, dadelik per trein na Pretoria.
Daar het hy hom aangemeld by die departement van onderwys, wat in die ou
regeringsgebou van die Zuid-Afrikaansche Republiek op Kerkplein gehuisves was.
Uit die staanspoor het hy die hartlikste samewerking ontvang van dr. (later sir) John
Adamson, die direkteur, en van mnr. H.S. Scott, die sekretaris van onderwys. Albei
was tweetalig en kultuurmanne, ‘besiel...met 'n vurige wens om die belange van die
kinders as hul eerste en hoogste verpligting te beskou’.4 Baie gou na sy
diensaanvaarding is Leipoldt egter van verskillende kante gewaarsku dat sy indruk
verkeerd is en dat albei as gewese Milner-amptenare nouliks teenoor Afrikaanse
kinders op dieselfde manier as teenoor Engelstalige
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kinders kon optree. ‘Al wat ek kan sê’, merk Leipoldt in hierdie verband op, ‘is dat
solank ek die voorreg geniet het om met dr. Adamson te werk, ek hom uiters simpatiek
vir ons kinders, ons kultuur, en ons ideale gevind het. Die feit dat hy ons taal aangeleer
het, en dat hy van die begin af aan in ons opkomende letterkunde belangstelling
getoon het, en dat hy, waar hy persoonlik in aanraking met ons mense op die platteland
gekom het, altyd vriende agtergelaat het, is myns insiens genoeg om die
bevooroordeling wat teen hom bestaan het, dood te druk. Hy sowel as mnr. Scott het
my hartlike ondersteuning gegee van die begin af totdat ek later my bedanking
ingedien het, en ek is hulle altwee groot dank verskuldig vir hul aanmoediging en
hulp.’5 Wanneer Adamson in 1924 as direkteur uittree en Scott nie in sy plek benoem
word nie, protesteer Leipoldt daarteen tydens die jaarvergadering van die Transvaalse
Skoolreisvereniging. Hy beskou die ignorering van Scott, wat met sy bewese
bekwaamheid die vanselfsprekende opvolger van Adamson was, as naakte ‘rassisme’6
aan die kant van die Afrikaners, wat met die verkiesingsoorwinning van 1924 die
leidende aandeel in die regering verkry het.7
Ten spyte van Adamson en Scott se welwillendheid was Leipoldt se taak van die
begin afbesonder moeilik. Met sy aankoms moes hy ontdek dat geen kantoor vir hom
ingerig is nie. Niemand het eintlik enige inligting oor sy opdrag gehad of wat presies
mediese inspeksie van skole in Transvaal sou behels nie. ‘The official conception’,
skryf hy in Bushveld doctor, ‘seemed to be that the Medical Inspector should visit a
certain number of schools and at the end of the term report to the Department on the
health conditions he found. Individual examination of the children had not even been
considered; the assistance of a trained nurse, versed in the preparation of children
for such examination, had not been contemplated. In the estimates, provision had
been made for my salary but for nothing else, although a small amount had been
allocated for travelling expenses and for what is known as 'subsistence allowance',
the additional expense incurred by officials when away from home on official
business.’8 Hy het die indruk gekry dat die pos slegs op openbare aandrang geskep
is, maar dat die verantwoordelike amptenare geen benul gehad het van die
infrastruktuur wat met so 'n betrekking gepaard sou moes gaan nie.
Uiteindelik is 'n kantoor tog in die gebou op Kerkplein aan Leipoldt toegewys.
Hy het begin om die Transvaalse skoolwette en reglemente, die ordonnansies van
die verskillende munisipaliteite en die jaarverslae van die departement te bestudeer.
Daaruit kon hy vir homself 'n memoran-
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dum opstel wat die getal skole en die aantal kinders in elkeen aandui, met aanwysings
van hoe om die skole te bereik. Wat hom onmiddellik opgeval het, was dat die
wetgewing hom hoegenaamd geen reg gegee het om 'n kind medies te ondersoek
nie. In 'n gesprek met die prokureur-generaal van die provinsie is sy vrese in dié
verband bevestig. ‘I found’, skryf hy, ‘that if I stripped a boy at school I could be
convicted of crimen injuria, a particularly comprehensive term that may connote
anything from exhibitionism to indecent assault. To safeguard myself against that
appalling danger, the Attorney-General advised me to get the written permission of
every parent before I examined a child at school; and, as a matter of fact, until medical
inspection of schools was properly legalized by ordinance, every parent or guardian
was sent a printed form of consent, and no child was examined unless that form had
been returned, signed, to the headmaster.’9
Aan die begin was ouers aan die Rand en in Pretoria huiwerig om hul kinders deur
die ‘regeringsdokter’ te laat ondersoek en was dit nie ongewoon om tot twintig persent
te kry wat besware geopper het nie. Sommige het eenvoudig gesê hulle het hul eie
dokter, ander het nie geglo aan inenting nie en ander het godsdienstige besware
gehad. By tye was die weierings besonder koddig. Die moeder van 'n elfjarige meisie
het byvoorbeeld teruggeskryf dat haar dogter nie ondersoek mag word voordat sy
aangeneem is nie, terwyl 'n mynwerker die skoolhoof laat weet het: ‘Ná die laaste
ondersoek het my vrou tweelinge gekry - en ek wil dit nie weer hê nie!’10
Baie gou was die aanvanklike vreemdheid van die nuwe instelling egter verby en
het die ouers in die stedelike gebiede hul hartlike samewerking gegee. Tog het
Leipoldt gevind dat seuns, méér as dogters, dikwels onwillig was om hulle te laat
ondersoek. Tydens sy eerste besoek aan 'n plaasskool in die Bosveld het een van die
ouer seuns, 'n groot, lomp kêrel van veertien jaar, geweier om sy hemp uit te trek.
Sy moeder was nie aanwesig nie, maar selfs met die ander kinders weg en in volkome
privaatheid het hy steeds met sy weiering volgehou, ten spyte daarvan dat 'n lid van
die skoolkomitee hom probeer oorreed het. Leipoldt het geen poging aangewend om
die seun te forseer nie en in weerwil van die proteste van die vergaderde ouers die
ondersoek beëindig. Ook die onderwyser, wat duidelik deur die voorval gesteur was,
het geen kommentaar tydens die ondersoek gelewer nie en die skool vir die dag
verdaag. Leipoldt is saam met die onderwyser huis toe, vergesel van die ouers wat
almal vir 'n koppie
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koffie saamgekom en daarna afskeid geneem het. Terwyl hulle op die stoep sit, vestig
die onderwyser Leipoldt se aandag op 'n klein groepie mense wat driftig na die skool
toe beweeg. Aan die spits was 'n formidabele groot vrou wat met 'n plak 'n halfnaakte
jong seun voor haar uitgedryf het, gevolg deur 'n paar kleiner seuns en dogters. Dit
was die moeder van Freddie, die seun wat geweier het om uit te trek. Sy moeder het
die nuus van sy ‘ongehoorsaamheid’ van die ander kinders verneem. ‘Hier, tietser’,
sê sy toe sy sien die onderwyser en die dokter kom aan, ‘ek het hom, soos tietser kan
sien, sonder sy hemp gebring. As die dokter sy broek ook wil uithê,’ gaan sy voort,
‘moet hy net sê’, terwyl sy Freddie nog 'n hou met die plak gee. ‘En jy, blikskottel’
- nog 'n hou met die plak - ‘sê vir die tietser hoe jammer jy is dat jy so ongehoorsaam
was. As sy pa net hier was, tietser...Maar 'n arme weduwee het genoeg om te doen
as om voor al die mense in die skande gesteek te word.’11 Freddie is ondersoek en
Leipoldt het gevind dat hy 'n malarialyer met 'n vergrote milt was, maar ook bilharzia
- as rooiwater in die wandel bekend - onder lede gehad het. Die seun se belangstelling
is gewek toe Leipoldt die eiers onder die mikroskoop vir hom kon wys. Sowel die
moeder as Freddie het vir middagete gebly en Freddie is saam met Leipoldt om hom
die weg na die volgende skool te wys, 'n aangename en onderhoudende metgesel.12
Met sy diensaanvaarding in Pretoria is Leipoldt op sy vraag oor hoeveel blanke
kinders met gebreke daar in die provinsie op skool was, verwys na die statistieke
van die algemene sensus van 1911. Daaruit moes hy aflei dat in die ouderdomsgroep
van sewe tot vyftien jaar daar slegs 19 blinde, 54 swaksinnige, 58 doofstom, 35
epileptiese, 40 verlamde en 162 misvormde kinders uit die ganse totaal van 70 000
blanke kinders in die provinsie was. Hierdie syfers was só verbysterend laag dat
Leipoldt eers nie wou glo dat hulle amptelik was nie. In die eerste jaar van sy
dienstermyn kon hy vasstel dat die syfers 'n absurde onderskatting van die ware
toedrag van sake was en dat nie minder nie as 59% van alle kinders op skool aan een
of ander gebrek gely het!13 By die sensus, so was sy afleiding, het ouers eenvoudig
nie die lus of die bevoegdheid gehad om die gebreke van hul kinders noukeurig in
te vul nie.
Leipoldt se eerste kennismaking met Transvaalse skoolkinders was by die Goede
Hoop-skool in Vrededorp, waar die ouers oorwegend Afrikaanstalig en arm was en
waar die kinders moes grootword in huislike omstandighede wat veel te wense
oorgelaat het.
Aan die Rand het die publiek die noodsaaklikheid van mediese skool-
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toesig meestal gou ingesien, maar op die platteland was daar groter teenstand en was
skoolrade en dokters van mening dat die hele stelsel geldmors is. Leipoldt se eerste
plig was dus, soos hy dit stel, ‘om die saak aan die publiek en die dokters duidelik
te maak, en dit kon alleen gedoen word deur publieke vergaderings waarop ek die
doel van die werk en sy strekking aan altwee kon verduidelik’.14 Dit was nodig om
die mense, wat nie van nuwighede gehou het nie, te oortuig. Een ou oom het op een
van die vergaderings aan hom gesê: ‘Ag wat, Dokter, watter saak maak dit nou as
my kind 'n boepens het, solank as hy maar die osse kan lei?’ 'n Moeder van ses
armoedige kindertjies het kom kla: ‘Dominee, hierdie magels waar die dokter oor
praat - het dit nou iets met 'n mens se saligheid te doen?’ Selfs van die onderwysers
was heeltemal oningelig oor mediese aangeleenthede. Toe Leipoldt die publiek oor
rooiwater wou inlig, het die aanwesige onderwyser gekeer: ‘Dokter, ons praat nie
hierlangs oor sulke goed nie. Die mense sal dink dis politiek.’15 By geleentheid het
Leipoldt sy gehoor vertel van malaria en rooiwater en adenoïdes en slegte tande, en
hulle toe genooi om vrae te stel. 'n Doodse stilte het gevolg. Uiteindelik het 'n oubaas
opgestaan: ‘Vriende, ek stel voor 'n mosie van volle wantroue in dr. Leipoldt en die
Regering!’16 Eers ná die vergadering, so vertel Leipoldt, ‘het ek uitgevind dat die
oubaas onder die indruk verkeer het dat ek politiek gepraat het, en dat dit 'n politieke
vergadering was.’ Hoewel die onkunde van ouers tydens sy dienstermyn verminder
en die gereelde mediese inspeksies tot 'n algemene verbetering van kinders se
gesondheid bygedra het, moes Leipoldt nog in sy verslag van 1922 vermeld dat baie
van die gebreke van die skoolgaande jeug toe te skryf is aan ‘parental ignorance and
dereliction of parental duty, which can be remedied for future generations only by
impressing upon the boy and girl at present at school the urgent necessity of fulfilling
their obligations to their offspring and to their race’.17
Die uitgestrektheid van Transvaal, 'n provinsie wat hy nou die eerste keer gesien
het, en die groot afstande wat hy per spoor, per motor en te perd moes aflê, het in
die begin groot probleme geskep. ‘I travelled many thousand miles every year’, skryf
hy in Bushveld doctor, ‘sometimes alone, sometimes accompanied by a school
attendance officer to guide me when the roads were not marked on the map, or by a
small native piccaninny to open the gates.’18 Omdat die gebied so uitgebreid was,
moes Leipoldt die rooster vir sy skoolbesoeke sorgvuldig uitwerk. Sommige skole
was tien dagreise ver van sy hoofkantoor en aanvanklik moes hy met 'n spaider en
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muile regkom. Eers 'n jaar ná sy indienstreding het hy, nadat hy 'n bietjie ondervinding
van die paaie en toestande opgedoen het, 'n motor aangeskaf. Veral in die Bosveld
was die situasie nog baie primitief, aangesien die verdeling in administratiewe distrikte
nog nie geografies gerangskik was nie. ‘Much of (the Bushveld)’, skryf Leipoldt,
‘has been only partially surveyed, and at the time when I made my first motor trip
into its wilds one had to depend on the inadequate and often misleading military
maps that dated from the time of the Anglo-Boer War and were compiled as much
on hearsay evidence as on accurate triangulation.’19
Daarby was petrol nie orals verkrygbaar nie en moes Leipoldt naas toerusting vir
die mediese inspeksies en kampering 'n paar ekstra buite- en binnebande, 'n paar
kannetjies petrol en olie, 'n vaatjie water en materiaal vir die herstel van lekke
saamkarwei. Aangesien hy met sy belangstelling in plante graag nuwe spesies wou
bymekaarmaak, het hy ook toerusting hiervoor ingepak. ‘I therefore’, skryf hy,
‘carried with me a wire frame for botanical specimens, field glasses, a geological
chisel for digging, and a collector's gun, the last only to be used for obtaining rare
or unidentified birds. Later a shotgun was added to procure partridges for the pot,
but I never carried a rifle and never shot anything larger than the small buck that
were exterminating a school teacher's garden. There was plenty of game in the
Bushveld...and on more than one occasion I slept within sound of the lions and what was much more exciting - within a few hundred yards of the hippopotami's
feeding patch, but I never felt the need for a more lethal weapon than the 16 bore
that was necessary as a precaution against frightened cobras or mambas.’20 Sommige
van die paaie waarop Leipoldt aanvanklik met sy ou Buick moes ry, het nog nooit
tevore 'n motor oor hulle gehad nie.21 En die toestand van die paaie, veral in die
reënmaande, was eenvoudig haglik. ‘In die somermaande’, skryf Leipoldt, ‘was dit
byna onmoontlik om sekere distrikskole te besoek. Die reent het die turfgrond so
modderig gemaak dat die kar deur die turfpaaie net met die grootste moeite en met
behulp van kettings kon getrek word. Daarby was dit ook nie plesierig om in die
namiddag te reis nie, want omtrent tweeuur het die donderweer opgesteek en omtrent
vieruur het dit losgebars, gewoonlik met geweldige reent wat jou genoodsaak het
om stil te staan om die masjien inwendig te beskerm teen die water. Die ergste van
alles was miskien die slaggate in die pad en die klein spruitjies wat so vinnig afgekom
het dat hulle gevaarlik was. Meer as eens moes ek ure wag voor ek 'n driffie wat in
die môre nog deurgaanbaar was, kon deurry.’22
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Op dié wyse het Leipoldt Transvaal goed leer ken. Hy het in Pretoria gewoon, maar
die uitvoerende hoofstad van die Unie het hom nie beïndruk nie. Dit was volgens
hom geleë in 'n landstreek wat geen energie by die inwoners kon wek nie: ‘its climate
is soporific, depressing and demoralizing’.23 Pretoria, skryf hy in 'n besonder skerp
en negatiewe karakterisering van die stad in die jare toe hy daar gewoon het, ‘is in
spirit and essence merely a magnified village, intensely sensitive to criticism, with
the sensitiveness of a patriach out of touch with youth and innovation’.24 Daarteenoor
is hy besonder beïndruk deur Johannesburg, ‘that throbbing nerve centre of industry
and activity whose unlimited and easily earned wealth are colossal factors in shaping
the destinies of South Africa.’25 Hoewel hierdie elektriese atmosfeer van die Rand
tot hom gespreek het en hy hom kan voorstel dat iemand wat daar gebore is, innig
geheg daaraan sal wees en dit bo die Kaap sal verkies, kon hy hom nooit daaraan
wen nie. Selfs in later jare, skryf hy by geleentheid, ‘voel ek soms grillerig as ek
dink aan die goud en die geld wat daarin lê’.26
Maar veral die uitgestrektheid van die Transvaalse platteland en die Bosveld het
Leipoldt bekoor. Die heuwellandskap van die Hoëveld, ‘grotesquely variegated by
mining dumps and headgear’,27 was vir hom die mees beskaafde, ekonomies
voorspoedige maar ook lelikste deel van Transvaal, terwyl die Middelveld vir hom
net plek-plek met sy berge en heuwels 'n sekere aantreklikheid in die kleurespel en
die afwisseling in buitelyne vertoon het.28 Maar die Bosveld, wat hy die eerste keer
in die middel van Mei 1914 gesien het, was vir hom 'n belewenis - veral komende
van die Karoowêreld van Clanwilliam, maar toe pas terug na tien jaar in Londen,
van waar hy Europa, die twee Amerikas en die Ooste bereis het. ‘Miles upon miles
of dull brown bush’, skryf hy, ‘a flat land edged, far away in the distance, by the
Blue Mountains, beyond which lay the Limpopo. Eyots of green and ochre red straggling mimosa trees in the foreground, multiplied by thousands in the middle
distance - sandstone, or more likely dolomite, tors at infrequent intervals to break
the monotony of levelness - patches of grass between - the dust raised by a herd of
zebra or wildebeest to the right - and the road winding through the scrub to be lost
very soon in that impenetrable secondary forest.’29
Veral die eerste sonsondergang wat hy in die Bosveld belewe, maak 'n groot indruk
op hom. ‘In the east, above the scrub,’ skryf hy, ‘there lay linear bands of cloud, like
long drawn-out, misty, translucent films that shrouded but could not hide the rays
streaming through, over and above
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them. Immediately below, the veld was dark: a violet blue, with brown reflections
where the bush grew sparsely. Over the horizon were splashes of sinople green,
merging harmoniously into a succession of rapidly alternating colours that culminated
in a rich deep ruby. To right and left of the sinking sun the sky was miniated with
nacarat and red, with green and startlingly blue quadrilaterals, flanked by carmine
triangles and mother-of-pearls squares. A cubist sunset, if ever there was one, but
startlingly, astoundingly beautiful; for the lurid colours blended into numerous
intermediate tints, and where they fell on the veld they merged into a soft brick red
or brown that somehow seemed to reflect all the kaleidoscope of the sky.’30 In
Bushveld doctor sê Leipoldt dat hierdie sonsondergang almal oortref wat hy tydens
sy reise naby Tanger, in Java, in die Bermuda-eilande en in die Dolomiete kon sien,
vergetende dat hy net 'n paar jaar tevore in Uit my Oosterse dagboek31 die
sonsondergang met sy aankoms aan die kus van Soematra naby Padang as die mooiste
van sy lewe onthou het!
Hoe dan ook, die Bosveld met sy ryk natuur en sy gasvrye mense maak, soos
vroeër die Karoo en die Ooste, 'n groot indruk op Leipoldt. In ‘Bosveldlied’32 in sy
bundel Uit drie wêrelddele besing hy die ‘glorie-rooi as die son gaan daal’ en aan
die vlaktes ‘wisselende, kleur-akkoorde gee’, terwyl hy in 'n nagelate sonnet die
Bosveld teken wat teen skemeraand sy ‘timeworn scars’ in ‘green black shadows’
hul en sy inwoners tot ‘vocal life’ wek:
the zebra's bark,
The striped hyaena's strident laugh that jars
The listening ear, the lion's haughty bars,
Combine to make a chorus in the dark.33

Met besondere meelewing skryf hy in ‘Waar die Onderveld...’34 oor die ‘witmuur
strooidakhuis’, ‘die groot ou voorhuis met sy misgesmeerde vloer’, die kiaathouttafel,
die stinkhoutstoele
En die mooi gebreide velle wat die vloer tot sieraad strek,
En die muurkas met sy borde en sy koppies wit en blou,
En die Bybel en Gesangboek op hul vasgestelde plek
Vir die aande na die ete as die Oubaas aanddiens hou.
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Wat hom veral tref, is die kremetartbome met hul ‘wydgestrekte takke’ en ‘snaakse,
sagte stam’,35 die kamele wat met hulle ‘driehoekige gesigte’36 in die namiddagson
staan en die talle seekoeigate in die Limpopo. Onder hulle is dit veral die seekoeigat
met die naam Mabolel wat hom in die besonder boei. Nerens, skryf hy in ‘A blue
jay in the Bushveld’ in The ballad of Dick King and other poems, is daar
A sight more splendid than this streak of fire
That mounts above the placid Mabolel
As if with sapphire blue it aimed to quell
The pale pure beryl of the sky's attire.37

In die Mabolel, skryf hy, hou 'n legendariese krokodil, bekend as ‘Koning van die
Visse’. Hierdie krokodil ‘was supposed to have killed and eaten more than a score
of natives and at least two white men, and many efforts were made to kill him. His
invariable custom was to swim quietly submerged in the water, and approach his
victims while they were drinking or washing, swipe them into the water with one
tremendous blow of his tail, and drag them off to his lair, a muddy, sedge-surrounded
hole at the extreme eastern edge of the biggest pool.’38 Hy het selfs die gewoonte
gehad ‘om in die bos uit te gaan en arglose voetgangers skielik aan te val en hulle
na sy spens onder die water te sleep’.39 Leipoldt verwys hier na dieselfde krokodil
as dié waaroor Eugène N. Marais in sy bekende ‘Mabalêl’ (oorspronklik gepubliseer
in Die Burger se Kersnommer van 1923) en later ook in sy verhaal ‘More-na di Metsi
- die vors van die waters’ in die bundel Spore in die sand skryf.40
Maar as medikus was Leipoldt in die eerste plek geïnteresseerd in die liggaamlike
en geestelike welsyn van die Bosveldkinders. Reeds met sy eerste voorlopige inspeksie
van skole in Pretoria en aan die Rand het hy gemerk dat baie kinders totaal ondervoed
is of die verkeerde voedsel in foutiewe proporsies inkry. Hierdie stand van sake was
nog erger in die landelike Bosveld en ander dele van die platteland, waar ongeveer
negentig persent van die kinders tekens van wanvoeding en 'n ongebalanseerde dieet
getoon het. Die stapelvoedsel was mielies, wat volgens Leipoldt 'n lae voedingswaarde
het, terwyl melk en vars vleis skaars en groente en vrugte moeilik verkrygbaar was
en botter en suiker as duur beskou is.41 Die kinders moes dikwels met donkiekarre
en oor 'n afstand wat twee uur in beslag geneem het, skool toe kom, terwyl die
skoolgebou meestal ho-
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peloos ontoereikend was en geen voorsiening vir enige rekreasie gemaak is nie. Die
kurrikulum was dodelik eentonig en het naas skryf, lees, rekenkunde en
godsdiensonderrig 'n bietjie onderrig in die landstale, aardrykskunde en geskiedenis
ingesluit. Die gevolg was dat haas al die kinders lusteloos voorgekom het.
Daarby kon Leipoldt na deeglike toetse vasstel dat tot die helfte van alle
skoolgaande kinders in die Bosveld aan malaria of bilharzia ly. Omdat malaria meestal
nie 'n dodelike siekte is nie en net die gestel geweldig sloop, het die owerheid
aanvanklik nie veel aandag daaraan gegee nie, terwyl die ouers die ‘koors’ gelate
aanvaar het as maar ‘een van daardie dinge in die Bosveld’. ‘Dit is die verregaande
geniepsigheid van ons grootste volksiekte’, skryf hy, ‘dat hy sy slagoffers nie
doodmaak nie, maar hulle so bestendig martel met die gevoel van moegheid en
moedeloosheid dat die lewe vir hulle maar ellendig moet lyk.’42 Leipoldt het aan alle
kinders wat aan malaria gely het, die voorgeskrewe dosis van vyf gram kina per dag
verskaf en die toesighoudende onderwysers sterk aangemoedig om te sorg dat die
kinders dit daagliks inkry. Ongelukkig was die meeste onderwysers in daardie gedeelte
van die land karig opgelei en nie juis mense wat in 'n gemeenskap die leiding kon
neem nie. Daarby het Leipoldt moeite gehad om iemand te vind wat sy mening oor
malaria as 'n nasionale probleem onderskryf. Toe hy met sy werk as skooldokter
begin het, was daar nog geen werklik effektiewe geneesmiddel vir bilharzia nie en
het hy deur middel van 'n pamflet vir ouers en kinders op die gevaar daarvan gewys
om in die besmette poele en strome te swem. Eers later is antimoon ontdek, wat
bilharzia werklik genees, en is baie kinders met dié middel behandel. Telkens het
Leipoldt in sy jaarlikse verslae op die ondervoeding en liggaamsvermoeidheid by
die kinders gewys en syfers verstrek om die owerheid op die gevare van malaria en
bilharzia te wys. In sy verslag vir 1915 sê hy byvoorbeeld: ‘Besoeke aan skole in
malariadistrikte maak twee punte baie duidelik. Die een is die groot vermoeidheid,
of liewers die neiging tot vermoeidheid, by betreklik ligte geestelike inspanning wat
al die kinders toon; die ander is die betreklik lae geestelike gehalte van kinders wat
herhaalde aanvalle van die siekte gehad het.’43 En in sy verslag vir 1918 verklaar hy:
‘As ons bedink dat 'n groot percentasie van ons bevolking in malariadistrikte in krotte
woon, is dit baie begryplik hoe uiters moeilik dit sou wees om hierdie volmaaktheid
van voorbehoeding (n.l. beskerming deur middel van muskietgaas) te bereik. Regtig,
ons is nie verbaas oor wat die kinders in malariadistrikte te lye het
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nie, maar ons is verbaas oor wat hulle van vryspring. Die uiterste armoede wat ons
in sulke streke soms teëkom word sprekend uitgedruk in die lae voedingstoestand
van die kinders. Ons tref in alle distrikte sleggevoede kinders aan, maar nêrens is die
slegte voeding erger en sy gevolge droewiger as in die malariastreke nie. Brood en
vervalste koffie is die hoofvoedsel van hierdie kinders, wat selde vlees- of eierproteïde
kry. Party kinders kom skool-toe ná 'n ontbyt van geelperskes en kry verder geen
kos nie tot hulle in die laat middag thuis kom. Kan 'n mens jou verwonder dat sulke
kinders, as hulle deur malaria aangetas word, swak en bloedarmoedig bly, en
verstandelik in so 'n mate verswak dat dit hulle beroof van alle voordeel wat hulle
van skoolonderwys kan trek?’44
Hoe erg die situasie was en in watter mate dit deur nalatigheid en onkunde vererger
is, het vir Leipoldt tydens 'n besoek aan 'n klein skooltjie duidelik geword. Met sy
aankoms het die onderwyser gesê: ‘Dokter, ek kan niks met die kinders uitrig nie.
Hulle is algar minderwaardig.’ Toe Leipoldt die kinders op die gebruiklike manier
begin toets, was dit vir hom duidelik dat almal ten minste twee jaar agter was. ‘Maar’,
skryf hy, ‘dit was onmoontlik om aan te neem dat die werklike persent van
minderwaardigheid onder die seuns so groot was, en ek het voorgestel dat hulle algar
vir een dag sou rus, behoorlik gevoed word, en eers daarna weer getoets. Die gevolg
was dat hul minderwaardigheid by die volgende ondersoek in die meeste gevalle tot
sestien maande afgebring is. Vir behoorlike behandeling met kiena was daar geen
tyd nie, maar ek het later baie geleentheid gehad om te ondervind hoe so 'n
behandeling die geestelike vermoë van 'n kind kan versterk. In een geval was daar
'n seun in Standaard Een wat al oor die twaalf jaar oud was en die liggaamlike
ontwikkeling van 'n kind van sewe, ag jaar gehad het. Volgens die toetse was hy vier
jaar agter sy ouderdom wat betref geestelike ontwikkeling. Hy was deur en deur
vergiftig met malaria, en het 'n yslike groot milt gehad, maar bloedondersoek kon
geen enkele malariakiem in hom aantoon nie. Eers ná behoorlike behandeling het
ons die malariakieme in sy bloed gevind, en daarna het hy mooi vordering gemaak
wat sy geestelike ontwikkeling betref. Vir maande het hy kiena ingeneem, en ofskoon
sy liggaam so 'n knak gekry het dat hy nooit weer as liggaamlik normaal kon beskou
word nie, het sy vordering op skool tog bewys dat sy verstand nie op dieselfde manier
blywend beskadig is nie.’45
In sy praatjies met die kinders het Leipoldt meermale dinge gesê wat waarskynlik
die mense laat skeef opkyk het. So byvoorbeeld het hy nie
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sterk te velde getrek teen wyn en koffie as ‘vergifte’ nie, veral aangesien die kinders
kon sien dat hul ouers en die onderwyser dit self gebruik. Meermale het hy hulle
vertel van die Franse oupa wat gewaarsku is teen koffie, wat dan 'n stadige vergif
sou wees. ‘Baie, baie stadig,’ was sy antwoord, ‘want ek drink dit al tagtig jaar lank!’46
Hy het selfs gesê hy kan nie ronduit verklaar dat die gebruik van dagga 'n skoolkind
beskadig nie! In sy Londense jare, so het hy hulle vertel, het hy altyd nadruk gelê op
matigheid en was hy nooit uitgesproke teen rook deur skoolkinders nie. Sy advies,
wanneer onderwysers daaroor navraag gedoen het, was trouens dat rook aan prefekte
en ander seniors as 'n voorreg toegestaan moes word en dat hulle self toesig moes
hou sodat niemand anders dié voorreg sou hê nie. In die meeste gevalle het hierdie
stelsel uitstekend gewerk.
Leipoldt het selde, so sê hy in Bushveld doctor, gevalle teëgekom waar rook 'n
kind se gesondheid geknou het. Kort ná sy aankoms in Transvaal het hy egter die
geleentheid gehad om 'n klein plaasseuntjie by een van die armste skole te ondersoek.
Hy vertel: ‘Die onderwyser was erg in sy skik met die boggie, wat dan ook 'n
lewendige, aantreklike kind van nege jaar oud was, en reeds in Standaard Een. By
die ondersoek het dit geblyk dat hy liggaamlik nie so gesond en volmaak was soos
hy moes wees nie, en ek het iets by hom gevind wat my doen gis het dat hy miskien
te veel gerook het. “Seun, rook jy?” het ek hom gevra, maar die onderwyser, wat
agter ons gestaan het, het verontwaardig uitgeroep: “Dokter, hoe kan jy soiets vra?
Ek het jou mos gesê hy is een van my beste seuns en hy gaan gereeld
Sondagskool-toe.” 'n Oomblikkie daarna het die onderwyser die kamer verlaat, en
ek het die seuntjie weer gevra: “Seun, rook jy?” Hy het my openhartig aangekyk met
sy groot, bruin oë en ewe openhartig geantwoord: “nee, Omie, ek pruim.” En toe het
hy my vertel dat hy elke môre, op pad skool-toe, twee en 'n halfduim roltabak
saamgeneem het om onderweg te pruim. Dit is een van die weinige voorbeeld wat
ek aangeteken vind van gevalle waar tabak 'n seun beskadig het.’47
Leipoldt moes soms in uiters moeilike pioniersomstandighede in die Bosveld reis
en het dikwels met ouers te make gehad wat oor die mediese sorg van hul kinders
baie oningelig was. Tog het hy die werk as mediese skoolinspekteur geniet. Soos sy
vader en albei sy grootvaders voor hom was ook hy 'n sendeling, al was hy dan op
'n ander gebied as die godsdiens werksaam. En net soos hulle het hy hom met groot
ywer in die stryd gewerp om mense op te hef. In sy jaarlikse verslae het hy sy
bevindinge saamgevat en sy syfers gepubliseer. Aanvanklik het hy dit om die beurt
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in Nederlands en Engels geskryf. Die verslag vir 1917 is die eerste wat hy in Afrikaans
geskryf het en die eerste amptelike verslag wat in Afrikaans in Transvaal gedruk en
uitgegee is.48 Sy eerste verslag, waarin hy wys op die geweldige omvang wat
wanvoeding, malaria en bilharzia onder kinders van die Bosveld aanneem en in watter
hoë mate dit verstandelike en liggaamlike agteruitgang in die hand werk, het 'n bietjie
opskudding veroorsaak, veral omdat Leipoldt ook op die vuilheid van skoolkinders
en die ondoelmatigheid van die skoolgeboue gewys en uitdruklik gesê het dat
Transvaalse kinders in vergelyking met dié in ander lande baie ver agterstaan.49 Baie
mense het sy syfers as oordrywing beskou en gekla dat hy on-Afrikaans is, sy eie
volk wil slegsê of as minderwaardig beskou en dat sy mening polities bevooroordeeld
is. Wat hierdie laaste uitspraak betref, merk Leipoldt lakoniek in Bushveld doctor
op: ‘As if one needed to be a Botha-man or a Nationalist - these, at the time, were
the opposing political parties in the Union - to detect malnutrition so glaringly
apparent, feeble-mindedness so obvious, and physical deterioration so evident!’50
Hoewel W.A. Murray in sy verslag oor die fisieke toestand van die armblankes wat
tien jaar ná afloop van Leipoldt se dienstermyn by die Transvaalse
Onderwysdepartement voltooi is, krities staan teenoor die statistieke en metodes van
ondersoek, vorm Leipoldt se verslae 'n belangrike deel van sy verslag vir die
Carnegie-kommissie en verwys hy na die voormalige hoof mediese inspekteur van
skole in Transvaal as 'n bekwame en konsensieuse amptenaar.51

II
Hoewel Leipoldt kort na sy indienstreding by die Transvaalse Onderwysdepartement
'n verpleegster aangestel kon kry wat hom met die werk kon help, het hy in die eerste
paar maande nog nie die geleentheid gehad om 'n behoorlike infrastruktuur vir
skoolmediese dienste op te bou nie. Voordat hy dit kon doen, het die Eerste
Wêreldoorlog uitgebreek. In Londen het sir Edward Grey, Britse minister van
buitelandse sake, terwyl hy by sy kantoorvenster uitkyk, gesê: ‘The lamps are going
out all over Europe. We shall not see them lit again in our time.’52 Gelukkig was 'n
joernalis van die Westminster Gazette by om dié beroemde gevleuelde woorde aan
te teken.
In Suid-Afrika het premier Louis Botha, ná die Britse oorlogverklaring op 4
Augustus 1914, sy volle steun aan Brittanje beloof en gesê dat,
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aangesien Suid-Afrika hom self sal verdedig en Duitswes-Afrika sal binneval, alle
plaaslike Britse garnisoene elders gebruik kan word. Hierdie optrede van Botha het
tot ernstige verdeeldheid in die land gelei, veral onder baie Afrikaners wat nie hulle
weg oopgesien het om pas twaalf jaar na die verwoestende Anglo-Boereoorlog
Brittanje by te staan teen 'n land wat hulle geen leed aangedoen het nie. Die algemene
gevoel was dat die meningsverskil tussen Brittanje en Duitsland 'n Europese
aangeleentheid was en dat Suid-Afrika niks daarmee te make gehad het nie.
Kommandant-generaal C.F. Beyers het as militêre hoof bedank en generaal J.C.
Smuts, minister van verdediging, het sy pligte oorgeneem. 'n Rebellie onder leiding
van generaals Beyers, C.R. de Wet, Chris Muller, Jan Kemp, Manie Maritz en
kommandant Jopie Fourie het uitgebreek. Die rebelle was swak bewapen, maar het
in klein groepies rondbeweeg en regeringstroepe aangeval. Teen die middel van
Desember was die Rebellie in die Unie self onderdruk, maar Maritz en Kemp het in
Duitswes nog teenstand teen regeringsmagte gebied. Van Upington af het generaal
Jaap van Deventer na Keetmanshoop opgeruk, terwyl Smuts Lüderitz binnegeval
het. Louis Botha het persoonlik die leiding in die Unie geneem om die Rebellie te
beëindig en daarna met 21 000 man by Walvisbaai geland. Van daar het hy met sy
troepe tot in Windhoek gevorder, waar die hele gebied aan hom oorgegee is.
Met Suid-Afrika se toetrede tot die oorlog is Leipoldt deur die Transvaalse
Onderwysdepartement na die Suid-Afrikaanse Leër gesekondeer.53 Die skoolmediese
dienste het feitlik tot stilstand gekom en in Augustus 1914 het hy met al sy dokumente
oorgetrek na die hoofkwartier van die Verdedigingsmag in Markstraat. 'n Paar dae
later is hy op bevel na De Aar, waar hy reëlings moes tref vir die mediese dienskeuring
vir die beoogde veldtog in Duitswes. Daar moes hy die vrywilligers wat aan die
veldtog sou deelneem, saam met 'n groep van meer as honderd dokters, medies
ondersoek.54
Intussen het Leipoldt, as nuuskierige agie altyd bedag op nuwe ervarings, 'n versoek
om 'n kommissie-aanstelling in die reserwe van offisiere tot die militêre afdeling van
sy distrik gerig.55 Op 1 Oktober is hy aangestel met die rang van kaptein en op 14
Oktober is hy gevra om De Aar te verlaat en tot die aktiewe diens toe te tree, met
die spesiale opdrag om generaal Louis Botha as persoonlike geneesheer tydens die
veldtog teen die rebelle en daarna tydens die veldtog in Duitswes by te staan. As
kaptein was hy deel van 6 Berede Brigade Veldambulans.56
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Van dié tyd dateer Leipoldt se hoë waardering vir Botha. In Bushveld doctor beskou
hy hom as ‘indubitably the finest intellect among the leaders of the northern Dutch
party...His natural intelligence was far superior to that of his contemporaries; he had
broad human sympathies, and was in every sense of the word a leader, an individual
with extrovert tendencies that allied him to the great men of his race’,57 selfs al was
hy in Transvaal ‘not regarded as particularly slim and was not credited with many
of his great achievements’.58 Dat Leipoldt hier in 'n Engelse konteks die Afrikaanse
woord ‘slim’ gebruik, is 'n verhulde verwysing en klap na ‘slim’ Jannie Smuts, die
politikus en Boeregeneraal teenoor wie Botha in hierdie jare uitgespeel is en vir wie
baie mense as die eintlike slimkop onder die Afrikanerleiers van dié tyd beskou het.
Leipoldt moes juis in hierdie tyd Smuts die eerste keer ontmoet het, maar van die
begin af het die twee geen erg aan mekaar gehad nie, al sou 'n mens kon verwag het
dat Leipoldt vir Smuts as natuurliefhebber en amateurbotanikus soos hy waardering
sou gehad het. Hulle probleem met mekaar kan moontlik toegeskryf word aan 'n
persoonlikheidsbotsing. Smuts het waarskynlik nie gehou van Leipoldt se manier
om sy kennis van 'n legio onderwerpe, dikwels met foutiewe onderdele, uit te stal
nie, want by die eerste ontmoeting het hy een van die omstanders gevra: ‘Who is
that encyclopaedia of irrelevant and incorrect information?’59 Dat Leipoldt op sy
beurt bedenkinge gehad het oor Smuts, blyk uit 'n uitspraak in Bushveld doctor waarin
hy, terwyl hy steeds oor Botha se voortreflikhede uitwei, kwalik bedek op Smuts se
slimmigheid maar ook sy onverantwoordelikheid sinspeel: ‘Among his own people
Botha's gifts as a soldier and a leader are not yet appreciated as they should be, for
they are overshadowed by the reputation of lesser, but in the public eye more clever,
men whose doings appealed to that streak of gamin-like irresponsibility that underlies
the stolidity of the Bushveld.’60
As Botha se persoonlike lyfarts moes Leipoldt die eerste minister op sy veldtog
na Duitswes vergesel. Dat hy ook hier beïndruk is deur Botha se militêre insigte,
word duidelik uit 'n verdere uitspraak in Bushveld doctor. ‘Of the three Boer generals
who gained a reputation during the Boer War,’ skryf hy, ‘he was the greatest, for he
combined the decision and the dash of de la Rey...with the tenacity and the caution
of a far-seeing strategist - qualities that he prominently displayed in the South-West
campaign, which connoisseurs hold to be a model of what such things should be.
But he never gained the reputation for cleverness that General
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de Wet had, although General de Wet, for all his cleverness, did not possess a tithe
of Botha's intellect. Their compatriots were stirred by the spectacular celerity with
which the one could evade the enveloping English drives, but were rarely touched
by the greater talent of the other that kept together groups of scattered units and
planned and carried out strategical moves whose success demanded more than cunning
and agility.’61
Die hoofkwartier van die Suid-Afrikaanse magte tydens die Duitswesveldtog was
op Karibib. Op 11 Mei 1915 het die Suid-Afrikaners, volgens H.F. Trew se weergawe
in sy Botha treks, van daar vertrek om die oorgawe van Windhoek te eis. Die aand
het hulle gekampeer in die doringbos naby Okasise, waar naas die drie generaals ook
majoor Johnny Leipoldt en majoor Louis Esselen, Leipoldt se broer en neef
onderskeidelik, om die kampvuur aanwesig was. Die volgende dag moes hulle deur
'n rivier en daarna deur 'n stuk oop veld voordat hulle 'n digter bos kon bereik wat
die heuwels in gelei het. Toe hulle besig was om deur die rivier te plas, skryf Trew,
fire opened from the bush. Looking back I could see that the S.A.M.R.62
were too far behind to get up on the right flank, and that there was going
to be a big gap between the right flank of the police, and the left flank of
the Citizen Force. I therefore diverted the S.A.M.R. from their original
objective, and threw them into the line between the two other forces. It
seems they had got held up by getting into very rocky ground where they
could only trot.
The firing now had become very heavy, and I was worried at the number
of loose police horses that came galloping out of the scrub. It seems that
the police, on going right wheel into line in the thick scrub, had galloped
right on top of the rebels' main position, which was in a deep donga lined
by trees and rocks. The first volley was at close quarters, ...so the men
simply rolled out of their saddles and returned the fire.
I then galloped along the line looking for Colonel Pretorius, as it was
getting late and I thought we would have to finish off the skirmish with a
bayonet charge. A group of men was firing from behind some rocks. I
thought they were Citizen Force, and rode towards them to ask where
Pretorius was; suddenly they turned on my orderly and me and let us have
a volley. We galloped back under cover, and there I met our doctor, Captain
Leipoldt. He told me he had heard
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that there were two men badly wounded, and he was trying to locate them.
His after adventure is worth relating - a sergeant-major of the police
described it to me that evening. He said, ‘We saw the doctor ride out of
the scrub straight into the rebel position. We yelled to him but the noise
of the firing drowned the sound of our voices. Then his horse fell, shot
dead, and he got up and started to run back. The dust flew all round his
feet from the bullets, and we gave a groan as we saw him drop. However
as soon as the rebels stopped firing, he jumped up again and sprinted into
cover.’
Many a man was to be thankful that night that the gallant doctor had not
been hit.63
Trew se beskrywing van die voorval kom in baie groot mate ooreen met dié deur
Leipoldt self in 'n brief wat hy op 23 Desember 1914 rig aan R.H. Hammon,
bestuurder van die St. Christopher's Club in Londen. In Trew se weergawe word
Leipoldt se perd doodgeskiet, in dié van Leipoldt net gewond. Die belangrikste verskil
is egter die datering. Volgens Trew het die gebeurtenis in Duitswes op 11 Mei 1915
plaasgevind, volgens Leipoldt - en aan sy inligting hoef 'n mens hierdie keer nie te
twyfel nie! - blykens die datum van sy brief vóór 23 Desember 1914. Aangesien die
besonderhede in so 'n groot mate ooreenkom, moet 'n mens aanvaar dat ons hier te
make het met een en dieselfde voorval, en nie twee afsonderlike gebeurtenisse nie,
en dat Trew se datering gevolglik verkeerd moet wees.
In sy brief aan Hammon sê Leipoldt dat hy as Botha se lyfarts die voorafgaande
drie maande die geleentheid gehad het om heelwat van die Rebellie te sien. Die
Rebellie, gaan hy voort,
has now, I hope, been finally squashed, but it has cost a great deal of
money, a good many lives, and given rise to a great deal of bitterness and
ill feeling. After the fierce fights in Europe, an account of our little scraps
will seem tame to you, and indeed we have not had much. At Mushroom
Valley we engaged De Wet's force, but it was a short fight and soon
developed into a chase, and I was too far in the rear to see anything of it.
But on our return from Upington I was fortunate enough to take part in
what proved to be one of the liveliest little scraps I have ever been engaged
in - far worse than anything in the Boer War. The bodyguard, of which I
am surgeon, was ordered out with a force of police and S.A.M.R. and a
section of the
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burgher force under Colonel Pretorius to locate the rebel Commandant
Fourie. We did a night march in driving rain, and came up to the place
where the rebels had been laagered. They had cleared off eighteen hours
before, so we had to follow the spoor. This led us through lovely bush
country - it was like riding in Richmond Park on a summer's day. At four
o'clock that afternoon our scouts reported that the rebels lay in a little river
bed surrounded by dense thorn bush five miles ahead of us; (as)64 they had
no scouts out there was a chance of surprising them. The order was given
to gallop forward in extended order. My ambulance cart stuck in the mud
and could not get on, so I placed a few dressings in my bag and galloped
along with the Bodyguard. It was a wild, mad gallop across country,
clearing sloots, jumping low bushes, and getting scratched by the thorn
trees, but after an hour we came up to the river bed and found - nothing.
We thought the rebels had outwitted us and made us exhaust our horses
so that we could not continue the pursuit, but a few minutes later we heard
shots right in the thorn bush. On the ridge behind we spotted their horses,
and a portion of our men successfully stampeded the animals. Our force
then attempted to surround them on the right and left, while the centre,
where I was among the bodyguard, got order to advance. We raced through
a drift with the water up to our horses' girths, and then up a muddy slope
right into the avenue of thorn trees about twenty yards wide. No sooner
were we right in this than a terrific fire was opened on us from both sides.
You should have seen the confusion then. Owing to the narrowness of the
road our force was closely jammed and bullets were ploughing up the mud
all around. My horse got nicked, shied, and threw me with a glorious bang,
but I was up in a moment and managed to catch him and race for cover
up the slope. There we took up positions, the rebels being in three positions,
well hidden by stone, so that it was impossible to get at them. A small
portion of the bodyguard under Captain Fulton was lower down covered
by a donga, and I tried to get at them to see if there were any wounded,
but the moment I raised my head there was a little spatter of bullets round
me, and as I had to cross about two hundred yards of flat open country to
get down to the river, I decided to make a detour by way of the thorn trees
that gave some cover. For two hours the shooting continued, and our men
were getting wounded all over the show while so far as
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we could see we had not touched a single rebel. At one point the personal
attention shown to me by these charitable souls was so great that I lay flat
on my tummy behind a stone for twenty minutes and listened to the bullets.
The Martini's ‘whirr-rr’, the Mauser's ‘ping-ping-gg’ and the Lee-Metford's
‘zipp-pp’ were easy enough to detect, but now and then came a dull ‘boom’
which I could not identify since we had no guns and the rebels certainly
had none either. I puzzled over this sound for a long time. One of the first
wounded I met down by the river had a huge gaping wound in the arm; I
took it for a dum-dum and said so, but the man whispered: ‘No, doc, the
skunk was firing an elephant gun and I got it full.’ That explained the
boom! As night was falling, Fulton and his little lot determined to charge
straight down upon the rebels with fixed bayonets, and they did this, at a
heavy cost to themselves, but they managed to collar most of the rebs;
only five escaped, including the Johnny with that nasty elephant gun. Just
when it was getting dark the firing ceased, and I had to go round looking
for the wounded. We had ten dead and about thirty wounded, my small
stock of bandages were soon exhausted, and singlets, putties, handkerchiefs,
and anything that would do for bandaging had to be made use of.
Fortunately there was another doctor man available, but even then we had
to work the whole night through, in the pitch dark with the rain soaking
through everything. I have been in several scraps, but never had such
personal attention from the snipers, and never experienced a volley at such
short distance - the wonder is that any of us got through.65
Vir sy rol in die Duitswes-veldtog het Leipoldt in April 1918 eervolle vermelding
vir sy ‘gallant and distinguished services in the field’ ontvang. Die dokument is
onderteken deur Winston Churchill in sy hoedanigheid as ‘Secretary of State of War’.
Tydens Louis Botha se krygsverrigtinge het Leipoldt en sy verpleegster soms ook
gewonde rebelle medies probeer behandel, dikwels deur hulle in hul wegkruipplekke
in die bosse op te spoor. 'n Rebel met 'n etterende wond in die dy, deur 'n geweerskoot
veroorsaak, het hulle na sy huis teruggeneem, waar sy vrou met verontwaardiging
geweier het dat enigiemand wat met die ‘verderflike’ regering te make het, oor die
drumpel kom. Ten spyte hiervan het die verpleegster ingegaan, die man in sy bed
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gerieflik gemaak en skoon verbande om die septiese been gesit. Dit het die vrou in
haar aanvanklike weerstand gestuit, en sy het koffie en beskuitjies uitgebring na
Leipoldt en die ander mediese beamptes wat buite in die ambulans gewag het.
Die feit dat Leipoldt vrywillig aansoek gedoen het om 'n kommissieaanstelling in
die reserwe van offisiere, is 'n aanduiding waar sy politieke simpatie in hierdie jare
was en nog eens 'n bevestiging dat G. Dekker totaal verkeerd is waar hy van 'n
politieke ommekeer rondom 1920 by Leipoldt praat. Leipoldt se verse oor die
Anglo-Boereoorlog was nie die produk van 'n vurige vaderlander wat die saak van
Kruger en Steyn ondersteun het nie, maar het voortgekom uit 'n diep gevoel van
medemenslikheid oor die onreg en lyding wat met oorlog gepaard gaan. Dat hy tydens
die Eerste Wêreldoorlog bereid was om as reservis sy dienste beskikbaar te stel, het
eweneens, naas sy oortuiging dat die saak van Botha reg was en dat hy dit as sy plig
beskou het om, indien nodig, sy leier daadwerklik te steun, voortgekom uit sy basiese
altruïstiese ingesteldheid. In dié opsig verskil Leipoldt van die meeste ander skrywers
van sy tyd. Terwyl Leipoldt as medikus by die veldtogte teen die rebelle betrokke
was maar terselfdertyd gewonde rebelle behandel, skryf Jan F.E. Celliers
geleentheidsverse oor die Rebellie waarin hy met sterk aksente die rebelle as
vaderlanders roem en by implikasie Botha en Smuts as ‘oorlopers’ en verraaiers
beskou wat deur die Engelse op sleeptou geneem is. Hierdie dikwels futlose verse
bundel hy later in Jopie Fourie en ander nuwe verse (1920); slegs die laaste gedeelte
van die titelgedig, waar daar sprake is van die koeël wat oor jare sy boodskap sal
sprei en opnuut sal tref, spreek van 'n bietjie verbeelding. Hoewel hy hom nie teen
Botha se oorlogsverklaring verset nie, reageer C.J. Langenhoven in hierdie tyd met
verontwaardiging in die Oudtshoornse koerant Het Zuid-Westen oor die inval in
Duitswes en die teregstelling van Jopie Fourie. Wat Leipoldt se gesindheid oor dié
teregstelling was, is nie bekend nie. In die lig van sy reaksie op die fusillering van
Kaapse rebelle tydens die Anglo-Boereoorlog kan 'n mens egter by voorbaat verwag
dat hy dit as 'n ekstreme daad aan die kant van die regering sou beskou het. In die
besonder sou hy die skuld van Fourie se dood aan Smuts gee, wat die vonnis, as
minister van verdediging, sonder die medewete van Botha laat uitvoer, in weerwil
van 'n versoek om genade deur 'n afvaardiging wat hy slu op sy plaas, Doornkloof,
ontwyk het. Dit is nie onmoontlik dat hierdie enkele daad Leipoldt se afkeer van
Smuts verder versterk het nie.
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Die Rebellie as motief verskyn haas nie in Leipoldt se poësie nie. Slegs in ‘Bang vir
die blits’, wat hy op 15 Januarie 1915 in Die Brandwag publiseer maar wat eers
postuum in Geseënde skaduwees gebundel word, bespeur 'n mens iets van die
doodsangs wat die soldaat te velde ervaar:
Bang vir die blits wat bewe en blink
En 'n glaspyp skiet in die sandrige grond?
Sku vir die Dood wat sy vinger wink,
Met 'n gryns vir 'n glimlag om sy mond?
Vrees vir die drank wat ek tog moet drink,
Vir die eina van pyn van die laaste wond?66

En in ‘Op kommando’, wat hy in 1923 in Uit drie wêrelddele opneem, gee hy 'n
beeld van die moeders wat op die plase wag dat hul seuns terugkeer terwyl die
slagveld reeds met lyke besaai lê en die oorlewendes oor triviale dinge dink en gesels,
al oorheers die onderliggende doodsvrees weer in die refrein:
Glorie en glinster van roem en prag,
En voorkant die dood wat op algar wag En 'n newellaag lê oor die vlei.
Vrind, by ons vuurtjie hier vannag,
Dink aan die vrinde wat agterbly!67

Dit is jammer dat hierdie twee ‘Rebellie’-verse nie tot stewiger poësie uitgegroei het
nie, want hulle staan ver agter by Leipoldt se dramatiese gedigte oor die
Anglo-Boereoorlog.
Met die Duitswes-veldtog verby het Botha Leipoldt se mediese dienste nie meer
nodig gehad nie. In die Transvaalse provinsiale raad het die Arbeidersparty, wat sterk
ten gunste van mediese inspeksie by skole was, buitendien herhaalde male daarop
aangedring dat Leipoldt van die departement van verdediging teruggeroep word om
met sy skoolwerk voort te gaan.68 Buitendien was daar ander mediese amptenare wat
die roetinewerk in die kantoor in Markstraat kon voortsit. In Junie 1915 kon Leipoldt
dus sy ontslag by verdediging neem en terugkeer na sy werk as mediese
skoolinspekteur.
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III
Kort ná die aanvang van sy werk by die Transvaalse Onderwysdepartement het
Leipoldt besef dat hy sonder hulp nie die werk sou kon voortsit nie. Hy kon nie al
die skole self besoek, al die kinders self onder hande neem en al die ouers self
toespreek nie.69 Dit was nodig om 'n skoolverpleegster, 'n assistent - verkieslik 'n
vrou - en twee deeltydse manlike assistente aangestel te kry. Die twee manlike
assistente kon dan die skole in Pretoria en aan die Rand behartig, sodat hy al sy
aandag aan die plattelandse skole kon gee. Wat die dienste van 'n vroulike assistent
betref, sê Leipoldt dat hy wel die meisies kon ondersoek. Die plig van 'n skooldokter,
gaan hy voort, ‘is (egter) meer as om net gebreke by die kinders te ontdek. Hy moet
ook advies gee, en soms moet die advies van so 'n aard wees dat dit vertroulik kan
genoem word. In so 'n geval is dit onmoontlik vir 'n (manlike) dokter om sy volle
plig teenoor 'n meisieleerling te vervul, en dus is dit nodig dat vir die ondersoek van
die hoër meisieklasse 'n vroulike dokter beskikbaar sou wees.’70
Leipoldt het 'n memorandum opgestel waarin die instelling van al hierdie poste
gemotiveer is. Dit is ten volle deur die uitvoerende amptenaar en dr. John Adamson
gesteun. Die eerste aanstelling wat gemaak sou word, was dié van skoolverpleegster.
Leipoldt se eise was hoog. Die suksesvolle kandidaat moes ondervinding van
organisasiewerk hê, in besit wees van sowel 'n vroedvrou- as 'n verpleegstersertifikaat,
ondervinding van skoolwerk en van toesig oor verpleegsters hê en tweetalig wees.
‘Her standing’, skryf hy, ‘must therefore be that of a matron, or at least that of a ward
sister, or night sister, in a large general hospital. Ultimately she will have under her
control a staff of nurses numbering at least thirty. Not only will she have to undertake
school nursing for the first eighteen months singlehanded, but thereafter she will
have to train whatever assistant nurses we may hereafter appoint. She must be a
woman of character, of experience, and of considerable ability and initiative. Such
a woman one cannot expect to undertake the work, which will be admittedly arduous
and exacting, involving many weeks' absence from her home, much travelling, and
constant exposure to hardship and inconvenience, for the relatively small wage offered
to nurses in hospital service. As chief of the school nursing service she should have
a status at least equivalent to that of a woman teacher, certificated, and I suggest that
she be given the status of a third-class woman principal with a salary equivalent to
that now scheduled for
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that grade, together with service conditions applicable to teachers, so that she may
share in the pension benefits and enjoy the same leave privileges.’71
Nog voordat Leipoldt deur die onderwysdepartement na verdediging gesekondeer
en sy werk by die skoolmediese dienste onderbreek is, het die advertensie vir 'n
skoolverpleegster in die Staatskoerant verskyn. Toe hy 'n paar dae later terugkom
van 'n besoek aan een van die Pretoriase skole, was daar 'n brief, gerig aan Adamson,
op sy lessenaar. Daarin maak die sekretaris van binnelandse sake beswaar teen die
advertensie en wys hy daarop dat die salaris wat aangebied word, hoër was as dié
wat binnelandse sake aan 'n matrone betaal. Dit was volgens hom nie mooi vir 'n
provinsiale departement om 'n hoër salaris aan te bied vir 'n verpleegster ‘wat nooit
kon aangesien word as gelykstaande met 'n matrone’72 nie. Adamson het Leipoldt
gevra om kommentaar op die brief te lewer.
Die brief het Leipoldt erg ontstig, veral omdat die hele kwessie van die status en
salaris vir die nuwe pos vooraf deeglik deur hulle bespreek is en omdat hy die brief
beskou het as onbehoorlike inmenging van binnelandse sake in 'n aangeleentheid
wat hulle nie raak nie. Hy het die saak oordink en besluit dat hy in sulke
omstandighede maar sy bedanking sou indien. In 'n bedrukte stemming is hy na
Adamson se kantoor, wat hom glimlaggend verseker het 'n bedanking is onnodig.
Hy het reeds aan die sekretaris geskryf die aanstelling van 'n skoolverpleegster is 'n
saak vir die provinsie en sy uitvoerende komitee, 'n aangeleentheid, soos Leipoldt
later in Bushveld doctor Adamson se antwoord sou weergee, ‘in which the Central
Government had no business to interfere’.73 Adamson het verder uitgewei oor die
spesiale funksies wat 'n skoolverpleegster sou moes verrig en in watter opsigte dit
verskil van 'n matrone, vir wie slegs een sertifikaat, en nie twee nie, 'n vereiste was.
Buitendien, het hy voortgegaan, het 'n matrone vrye losies en etes, terwyl die
skoolverpleegster 'n aansienlike toelaag sal moet kry vir die talle kere dat sy van haar
huis weg is. Op hierdie brief was daar van binnelandse sake geen antwoord nie.
Adamson en Leipoldt het niks van 'n verdere protes verneem nie.
Onder die sowat veertig aansoeke om die betrekking was daar een wat bo al die
ander uitgestaan het, hoewel sy geen ervaring as skoolverpleegster gehad het nie en
ook nie tweetalig was nie. Sy was mej. Frances Hassall, 'n Engelse verpleegster met
albei sertifikate en 'n produk van een van die beste opleidingskole in Engeland. ‘She
gave us the impression’, skryf Leipoldt, ‘that she was fully able to undertake and
successfully accomplish
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the difficult task of organizing our school nursing service, and that she was a woman
of outstanding character and ability. She knew no Dutch, but diffidently suggested
that “she could learn it, if that is necessary”. We assured her that it was. “Then I'll
promise to do my best to learn it,” she said.’74
Op hierdie belofte is mej. Hassall aangestel en tien jaar lank, selfs toe sy in die
laaste jaar reeds ernstig siek was aan kanker, het sy haar pligte met groot toewyding
en amper as 'n liefdeswerk uitgevoer. Sy het haar uiterste bes gedoen om haar belofte
van tweetaligheid na te kom, maar haar Afrikaans het maar altyd beroerd gebly en
haar onderhandelinge met Afrikaanse ouers en kinders was, soos Leipoldt dit stel,
‘altyd 'n snaakse mengelmoes van koddige Afrikaans en babetjie-Engels’.75 Ten spyte
hiervan, gaan hy voort, ‘was sy 'n populêre figuur onder die kinders, want haar
goedhartigheid en haar liefde vir kinders het haar altyd bemind gemaak, selfs waar
sy flaters begaan het. Van die begin af het sy aangedring dat ons skoolvoeding moes
invoer. Ek kan menige staaltjie vertel van haar liefde en opofferende belangstelling
in die welvaart van die kinders, want meer as eenmaal het sy stilletjies haar hand in
haar eie sak gesteek om arm kinders te voorsien van reisgeld om die hospitaal te
bereik. Op ons togte het sy altyd 'n aparte sakkie kos saamgeneem vir behoeftige
kinders, en eenmaal het haar welwillendheid haar in die moeilikheid gebring. Sy het
'n paar hardgekookte pikkewyneiers meegeneem en dié aan twee uitgehongerde
skoolkinders gegee as 'n lekkerny. Die kinders het nog nooit soiets gesien nie, en het
dit huis-toe geneem, en weldra het 'n verontwaardigde moeder haar verskyning
gemaak om te vra hoekom “die Engelse vroumens my kinders wil vergewe deur
hulle vrot eiers te gee.” Ek moes mej. Hassall te hulp snel om aan die ou tannie te
bewys dat die geskenk gemaak is sonder die minste bedoeling om die kinders kwaad
te doen, maar wel om vir hulle 'n lekkerny te gee.’76
As skoolverpleegster was mej. Hassall 'n pionier, want sy moes uit die staanspoor
'n stelsel uitwerk om die taak bevredigend af te handel en die afmattende reise na
afgeleë skole vol te hou. As verpleegster was sy, volgens Leipoldt, een van die
allerbeste met wie hy saamgewerk het.77 Soms het dit moed en deursettingsvermoë
gekos om die taak uit te voer, want die ouers was dikwels opstandig. Tydens 'n besoek
aan 'n skool moes mej. Hassall 'n dogter wys op die luise op haar kop. Kort daarna
het die skoolmeester mej. Hassall en Leipoldt kom waarsku om skuiling te soek.
Tant Leentjie, die ma van die dogter, is met 'n karwats aan die kom en sy soek
78
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na die ‘regeringsvroumens van die dokter’. Al wat mej. Hassall egter gedoen het,
was om tant Leentjie met 'n ‘Kom asseblief, missies’ by die arm te neem en in 'n
geradbraakte Afrikaans, deurspek met Engels en Duits, vir haar te laat verstaan dat
daar wel iets met die kind se hare verkeerd is. Tant Leentjie het later een van die
getrouste lede van daardie skool se ‘voorsorgkomitee’ geword, veral nadat mej.
Hassall haar huis besoek het en haar met die een en ander behulpsaam was.79
Mej. Hassall het egter nie daarvan gehou dat die kinders haar as ‘Tannie’ aanspreek
nie en het Leipoldt probeer oorreed om hulle daarvan te laat afsien en liewers ‘Suster’
te sê. Leipoldt het teengewerp dat hulle hom ‘Omie’ noem en haar probeer oortuig
dat ‘Tannie’ eintlik 'n eretitel is, ‘a compliment, a proof that the children regarded
her as something, someone with whom they could be on a human footing, someone
that deserved to be admitted to communal privileges’.80 Van die ondeunde kinders
het soms met haar die spot gedryf deur haar woorde te leer vir dinge wat heeltemal
ander name het. Op 'n keer het 'n hoofonderwyser by Leipoldt kom kla dat die
verpleegster die meisies beledig en lelike woorde teenoor hulle gebruik. Leipoldt het
by mej. Hassall navraag gedoen en vasgestel dat sy in plaas van ‘Meisie, hoe gaan
dit met jou pa?’ sê: ‘Tefie, hoe gaan dit met jou pa?’ Leipoldt moes aan haar
verduidelik: ‘Teefis the word for a female dog. What you want is dogter - daughter.
Just get that - dogter. Or meisie - that should be easy enough. But don't ever use teef.
It's vulgar.’81
Kort ná mej. Hassall se aanstelling het Leipoldt 'n vroulike assistent probeer kry.
Toevallig het hy by 'n huis aangekom waar volgens sy inligting 'n vroulike dokter,
wat moontlik sou belang stel, gewoon het. Toe hy aanklop, het dr. Anne Cleaver die
deur oopgemaak. Die vrou na wie Leipoldt op soek was, het vroeër verder af in die
straat gewoon, maar het intussen vertrek. Leipoldt het besluit om die saak verder met
Cleaver te bespreek. Hulle het 'n uur lank oor die aangeleentheid gesels en hy het
haar gevra of sy bereid sou wees om hom te kom help. Cleaver was in daardie stadium
in private praktyk, maar sy was van plan om as pediater te spesialiseer. Sy het aan
Leipoldt gesê dat sy 'n aansoek sal oorweeg wanneer die nuwe pos ingestel word.
Ná sy terugkeer van die Rebellie en die Duitswes-veldtog het Leipoldt in Augustus
1915 aangedring op die onmiddellike aanstelling van 'n vroulike assistent, die
aanstelling van twee assistentskooldokters vir Johannesburg en Pretoria en van twee
skoolverpleegsters om mej. Hassall by te staan.82 Die uitvoerende komitee het hierdie
poste goedgekeur. As assis-
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tente vir Pretoria en Johannesburg is drr. J.M. Moll en F.A. Wille aangestel, met later
dr. Rupert James as oogarts, terwyl mejj. M. Winterton en F.E. Hill as
skoolverpleegsters benoem is. By haar uitdienstreding jare later kon mej. Hill sê:
‘Dr. Leipoldt's great knowledge and love of children inspired all under him to give
of their best.’83 Moll en Wille het hulle met ywer en entoesiasme aan die mediese
ondersoek op skole toegewy en uitstekende werk verrig. Moll se eerste verslag was
'n toonbeeld van noukeurigheid en nougesetheid, een van die beste memoranda wat
Leipoldt ooit ontvang het en 'n model vir sulke navorsingswerk.84
In die pos van vroulike assistent is Cleaver aangestel. Sy het haar opleiding as arts
aan die Royal Free Hospital in Londen ontvang, die enigste hospitaal in Londen wat
indertyd vroulike studente toegelaat het. Later het sy kwalifiserende grade in Londen,
Cambridge, Edinburgh en Glasgow verwerf en hoofmedikus van die Jeffries Street
Hospital for Women in Londen geword. In 1906 het sy teruggekeer na Suid-Afrika
en privaat gepraktiseer tot haar aanstelling as die eerste vroulike inspekteur van skole
in Transvaal.85 Haar plig was hoofsaaklik om die skole aan die Rand te behartig, maar
sy het ook 'n aanmerklike aandeel aan die ondersoek van die malariakinders in die
Laeveld gehad. Aangesien sy ook 'n tyd lank openbare gesondheid in Johannesburg
behartig en as lid van die Johannesburgse skoolraad diens gedoen het, was sy
uitnemend geskik vir haar betrekking. ‘Deeglik in haar werk, takvol en vriendelik
in haar optree,’ skryf Leipoldt, ‘en 'n vrou van hoë kulturele aanleg, 'n geoefende
musikant, en 'n liefhebster van kuns, het sy daarin geslaag om vriende te maak orals
waar sy gekom het.’86 Sy het verder die gawe gehad om sake altyd in 'n positiewe
lig te sien. Wanneer Leipoldt soms moedeloos geword het oor die onkunde van die
ouers en hoe vol luise en hoe vuil die skoolkinders was, het sy gesê: ‘Dit is net
onkunde. Gee hulle tyd, dr. Leipoldt, gee hulle tyd. Hoe was dit in Europa toe jy daar
begin het.’87 En Leipoldt moes toegee dat die toestand dáár amper maar dieselfde
was.
'n Dag of twee ná Cleaver se aanstelling kom sy Leipoldt in sy kantoor opsoek.
Hy kon sien dat sy iets op die hart het. Sy het gevra:
‘Dr. Leipoldt, is u nie van plan om die gebrekkige [gebreklike? - JCK]
kinders te behandel nie?’
‘Daartoe ontbreek die geld, dr. Cleaver.’
‘Ag, die geld sal kom. Kan ons nie begin nie?’
‘Op hoe 'n manier dan? Het u die saak goed oorweeg?’
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‘Ons kan 'n kamer kry en 'n begin maak. Desnoods kan ek bydra...’
‘Nee, daaraan moet u nie dink nie. Maar maak 'n plan, en ons sal weer oor
die saak plan.’88
Uit hierdie gedagte van Cleaver is die Johannesburgse skoolkliniek gebore. Leipoldt
het lank gesoek na 'n geskikte gebou vir so 'n kliniek en uiteindelik drie kamers in
die ou stadsraadskantoor, die ‘TinTemple’, in De Villiersstraat verkry. Dit is deur
die departement van openbare werke mooi opgeknap en vir skoolmediese dienste se
doel ingerig. In Pretoria is 'n soortgelyke kliniek by die Eendragskool in gebruik
geneem.89 Later is die Johannesburgse skoolkliniek na 'n nuwe gebou in Jeppestraat
verskuif. Dit kon, volgens Leipoldt, ‘geld as 'n model vir sulke inrigtings. Dit bevat
'n behoorlik-ingerigte verplegingsaal op die eerste verdieping, tesame met kamers
vir die verpleegsters, kombuis, badskamers, 'n operasiesaal, 'n saal vir die tandedokter,
en kantore vir die ondersoekende dokters. Op die parterre is daar 'n groot versamelsaal
wat dien vir voorlesings en as wagkamer, met kamers vir die ondersoekende dokters,
'n masseerkamer, 'n biblioteekkamer, en 'n ruskamer vir die verpleegsters. Die uiterlik
van die gebou is deftig en mooi, en die indruk wat dit maak, is uitstekend. Die
boukoste was destyds baie hoog,...maar die Administrasie het die geld gestem en
ook die jaarlikse bedrag vir die onderhoud van die kliniek, en het nooit, so ver ek
weet, dit berou nie.’90
In watter toestand die skole in Transvaal in hierdie jare nog verkeer het, blyk uit
Leipoldt se verslag vir 1915. In dié verslag was dit vir hom nodig om daarop te wys
hoe onversorg die meeste skole daar uitsien en hoe weinig gedoen is om die estetiese
opvoeding van die kinders te bevorder. Skooltuine was byvoorbeeld nêrens te vind
nie, afdrukke, foto's en ander versierings in die klaskamers is selde aangebring, al
het kunsliefhebbers aan die Rand soms skilderye en muurplate aan skole geskenk.
Veral die onnetheid van die kinders was opvallend, en Leipoldt en sy personeel moes
pamflette opstel oor die versorging van die hare en die vel, wat aan kinders en ouers
uitgedeel is. Voorbeelde van ouerlike onkunde gee Leipoldt in die negende aflewering
van sy artikelreeks oor die ‘Herinneringe van 'n skooldokter’ weer. By geleentheid
het hy aan 'n moeder gesê die toestand van haar kind se kop is nie bevredigend nie.
‘Ag wat, Dokter’, was haar goedsmoedse antwoord, ‘dit is maar luisies, en die goed
moet ook mos 'n bestaan hê.’91 'n Huisvader van 'n weeshuis wou die liggaam-
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like onreinheid van een van sy kinders aan die son toeskryf. ‘U is met ons toestande
onbekend, Dokter. Ons son brand so sterk dat die huid daardeur verkleur.’92
Toe Leipoldt dit in 1922 oorweeg het om die diens van die Transvaalse
onderwysdepartement te verlaat, wou hy graag Cleaver as opvolger hê. Sy het haar
egter in Julie 1922 ooreis. Sy wou nie gaan lê toe sy 'n griepaanval kry nie en die
siekte het haar hart aangetas. Na 'n siekbed van byna twee maande is sy op 4
September 1922 oorlede. Ná haar dood het die skoolkinders 'n fonds ter nagedagtenis
aan haar gestig. By die Johannesburgse skoolkliniek is 'n muurplaat ter erkenning
van haar werk aangebring en die oorskot van die fonds aan die Universiteit van die
Witwatersrand oorgedra vir 'n Anne Cleaver-beurs vir die beste vroulike mediese
student van daardie inrigting. In The Star van 5 September 1923 en Die Huisgenoot
van Januarie 1922 bring Leipoldt hulde aan haar.93

IV
In 1916 het Natal besluit om Transvaal se voorbeeld te volg en mediese inspeksie
van skole in te stel. Leipoldt het na Durban gereis om met die nuutaangestelde
inspekteur te beraadslaag oor samewerking en terselfdertyd die stelsel daar te bekyk,
'n aantal skole te besoek en advies te gee. Oor die algemeen was die toestand, wat
die netheid en die algemene gesondheidstoestand van die kinders betref, in Natal
beter as in Transvaal, hoewel baie kinders in dié provinsie ook aan die een of ander
gebrek gely het. 'n Paar van die Durbanse skole was uitstekende inrigtings en hulle
omgewing het gehelp om die gunstige indruk te bevestig.94
In dieselfde jaar het die uitvoerende komitee van Kaapland Leipoldt genooi om
voor 'n spesiale provinsiale komitee getuienis af te lê oor die wenslikheid om mediese
inspeksie in die Kaapse skole in te voer. Dit was vir Leipoldt gou duidelik dat nóg
die administrateur, sir Frederic de Waal, nóg die lede van die komitee ‘die minste
begrip gehad het van wat die doel, strekking en behoorlike organisasie van so 'n
stelsel behoort te wees’.95 Hy het die lede by die opleidingskool in Victoriastraat 'n
demonstrasie gegee van hoe so 'n stelsel in die praktyk moet werk en beklemtoon
dat mediese inspeksie sonder behandeling geen nut het nie.
Waarskynlik het dié demonstrasie - en die diagnoses wat Leipoldt tydens die
ondersoeke van kinders gemaak het - die komitee meer beïn-
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druk as sy argumente, want in 1918 is dr. Karl Bremer as die eerste mediese
skoolinspekteur van Kaapland aangestel. Bremer het sy werk met toewyding uitgevoer,
maar hy is gekortwiek deur die provinsiale beleid om geen fondse vir behandeling
beskikbaar te stel nie. ‘Blykbaar’, skryf Leipoldt, ‘was die Administrasie van oordeel
dat alles wat nodig is, is om 'n ouer te sê: “Jou kind ly aan dit of dat; dit maak hom
ongeskik om voordeel uit ons skool te trek; sien jy toe wat van hom word.”’ Vir
Leipoldt was dit verbasend dat die Kaaplandse publiek Bremer nie kragdadig gesteun
het toe hy daarop aangedring het dat sy aanbevelings in verband met behandeling
uitgevoer moet word nie. Bremer se bedanking na minder as 'n jaar in diens van die
provinsie was vir Leipoldt 'n groot teleurstelling, maar hy het sy kollega gelyk gegee
dat 'n dokter, soos hy dit stel, sy tyd beter kan bestee ‘as om nutteloos vir hom af te
sloof in die diens van 'n Administrasie wat geen besef het van wat die werk is nie’.96
In sy eie geval in Transvaal, gaan Leipoldt voort, is sy aanbevelings, met die nodige
motivering daarby, altyd simpatiek ontvang deur die twee administrateurs - Johann
Rissik en Alfred Robertson - onder wie hy gewerk het.
In 1918 het die Groot Griep-epidemie uitgebreek en het duisende mense aan dié
siekte gesterf. Sowel in die wit as die bruin en swart woongebiede het die epidemie
gewoed en is só baie mense dood dat daar nie genoeg kiste was om die lyke in weg
te lê nie. ‘Die oudste inwoners’, skryf Leipoldt in Die donker huis (1931), 'n roman
wat 'n baie getroue beeld van die epidemie gee, ‘kon hulle nie herinner dat so 'n ramp
ooit oor die land gekom het nie, ofskoon een van hulle oud genoeg was om 'n
uitbarsting van witseerkeel, waarvan hy nog die merke op sy keel waar hulle helsteen
deur sy vel gesteek het, rondgedra het as bewys van hoe ellendig gruwelik hy
mishandel is, en nog 'n ander kon praat van die pokkies, wat vanmelewe dosyne
weggeruk het, omdat hulle nie daarteen ingeënt was nie. Maar hierdie griep, wat so
onverwags gekom het, en so dodelik geniepsig was - dit was 'n ander saak, wat hulle
nie kon kleinkry nie, en waarteen hulle magteloos gestaan het - magteloos en bang,
met die skrik van iemand wat teenoor hom 'n onbekende gevaar sien staan waarvan
hy die gevolge sien en waarteen hy nie weet hoe om hom te beskerm nie.’97
As vrywilliger het Leipoldt van die agtste Oktober tot die elfde Desember 1918,
toe die skole orals in die land gesluit was, vir die departement van openbare
gesondheid diens gedoen as mediese dokter en rondgegaan waar die nood dit vereis
het.98 Ook mej. Hassall het haar dienste aangebied en Leipoldt vergesel na die
buitedistrikte waar bystand dringend nodig was.
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Weke lank is hulle van plaas tot plaas om medisyne te verskaf, siekes te versorg en
pasiënte na hospitale te neem. Een middag, so vertel Leipoldt in Bushveld doctor,
het hulle op die werf van 'n gegoede boer se plaas aangekom waar niemand in sig
was nie. Toe hulle aanklop, het 'n seuntjie oopgemaak.
‘There's no one about, Uncle,’ he told me, dolefully. ‘I'm looking after
Father who's dying, and Mother died this morning.’
Sister Hassall took his hand in hers - he was a very small boy and looked
forlorn though he bore himself like a little man. ‘Come along,’ she said
briskly, ‘I daresay things are not quite as bad as all that.’
Fortunately they were not. The mother was sleeping. The father, in another
room, was gasping for breath, struggling with that horrible congestion of
the lungs that was a feature of that epidemic, his face already tinged with
the magenta colour that was so deadly significant. The boy was the only
nurse they had had for three days; the natives were all down with the
disease, and three corpses were lying in the huts, for no one could bury
them. I left Miss Hassall in the house, and motored for assistance, not
easily to be obtained. When I came back, hours later, she had produced
semblance of order out of chaos. The three white patients - for the boy,
too, had been put to bed - had been made comfortable; hot water was
available; she had visited the huts and induced two of the natives, more
or less convalescent, and two others, who were not sick at all but who had
lain down with the rest out of sheer sympathy or fright, to act as orderlies
and undertakers. It was mainly due to her assiduous care and nursing that
all three white patients recovered, and that the mortality among the natives
on that farm was not higher.99
Leipoldt en mej. Hassall se reis deur die buitedistrikte het in werklik moeilike
omstandighede plaasgevind, want daar was min mense wat kon help. In baie gevalle
was die pasiënte só siek dat hulle by Leipoldt se aankoms reeds sterwend was. Meestal
was die medisyne nie effektief nie, maar die goeie versorging wat mej. Hassall
aangebied het, was dikwels hartversterkend vir die lydendes. Die epidemie het
Leipoldt, wat reeds 'n paar jaar buite voeling was met akuut siek pasiënte, opnuut
laat besef dat 'n mens eindelose geduld met siekte en siekes moet hê, veral as jy
soveel werklike lyding rondom jou wedervaar.
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In 1919 vra dr. W.J. Viljoen, Kaaplandse superintendent-generaal van onderwys,
Leipoldt of hy Kaapstad toe sou wou kom om die mediese inspeksiediens daar te
organiseer. Die Transvaalse administrasie willig in dat hy ses maande lank gaan, met
Cleaver as sy plaasvervanger.
Die termyn in Kaapstad gee nou vir Leipoldt die geleentheid om sy ou wêreld na
die lang jare in die buiteland weer uitvoeriger te leer ken. Reeds tydens sy kort besoek
van 1916 aan die Kaap het hy die geleentheid gehad om van sy ou vriende soos Lulu
Bolus weer te sien. Nou reis hy egter met 'n draai tot by Mosselbaai en deur die Klein
Karoo tot in Kaapstad, waar hy op 30 Mei aankom. In die loop van Junie besoek hy
sy ou vriend Johannes Smith, wat intussen professor op Stellenbosch geword het.
Smith, wat in daardie stadium voorsitter van die universiteit se senaat was, bespreek
met Leipoldt die moontlikheid van sy aanstelling as professor van gesondheid en
medisyne op Stellenbosch, 'n pos wat egter in daardie stadium nie deur die universiteit
ingestel word nie. Hulle bespreek ook Leipoldt se toekomstige literêre projekte en
Leipoldt belowe om bydraes vir Die Huisgenoot te stuur, die tydskrif waarvan Smith
redakteur was. In September is hy weer op Stellenbosch om van sy nuwe gedigte
met Smith te bespreek. En op 18 Oktober vertrek hy na Clanwilliam, sy eerste besoek
aan die dorp van sy jeug na sy terugkeer van Londen. Op 19 Oktober teken hy in sy
dagboekie aan: ‘Everything looks smaller! Town very much neglected.’ Na al die
jare sien hy weer sy jeugvriendin Ka Bergh, wat op die familieplaas in die Pakhuispas
woon. Op 20 Oktober gaan hy na die pastorie. ‘Parsonage very much altered but my
old haunts still traceable’, skryf hy in sy dagboekie. Op Clanwilliam maak hy kennis
met dr. Pieter le Fras Nortier, plaaslike geneesheer, wat soos Leipoldt intens
geïnteresseerd in plante is en by wie hy onmiddellik aanklank vind. Van die eerste
onmoeting af was hulle geesgenote en ontstaan 'n vriendskap wat 'n lewe lank sou
duur.
In sy onderhandelinge met die betrokke amptenare van die Kaapse provinsiale
administrasie kon Leipoldt agterkom dat baie van die mense in die Kaap uiters lou
oor mediese inspeksie op skole was en dat sy ou vriend John X. Merriman en iemand
soos mnr. J.W. Jagger openlik daarteen gekant was. In dié omstandighede was
Leipoldt nie seker of hy iets sou kon uitrig nie, al het Viljoen tog 'n besef gehad van
die wenslikheid van so 'n diens. Leipoldt het 'n memorandum opgestel waarin hy die
benoeming van 'n hoof mediese inspekteur en verskeie verpleegsters voorgestel en
die provinsie in inspeksiekringe verdeel het, telkens met 'n
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assistentinspekteur aan die hoof. Verder het hy gepleit vir die behandeling van kinders
met gebreke, desnoods met die hulp van plaaslike dokters en munisipaliteite. Hy het
dit ook duidelik gemaak dat die skema bruin en swart kinders moes insluit.100
Reeds met sy aanmelding by die provinsiale administrasie aan die begin van Junie
het Viljoen Leipoldt die pos as hoof mediese inspekteur van skole teen 'n salaris van
£ 1200 per jaar aangebied. Leipoldt het egter nie daarvoor kans gesien om sy
betrekking in Transvaal neer te lê nie, maar Viljoen meegedeel dat hy hom 'n
eersteklas hoofinspekteur in die persoon van dr. Elsie Chubb, 'n gebore Suid-Afrikaner
en in daardie stadium hoof mediese inspekteur van skole vir die munisipaliteit van
Acton in Engeland, kan aanbeveel. In Suid-Afrika het sy haar opleiding aan die
Hugenotekollege op Wellington ontvang en sy was heeltemal tweetalig. Viljoen was
egter huiwerig om 'n vrou aan te stel en het aan die hand gedoen dat naas Chubb 'n
manlike inspekteur benoem word. Leipoldt was derhalwe verplig om sy memorandum
te wysig en vir twee poste voorsiening te maak. Naas Chubb is dr. M. Brown
aangestel.101
Toe Leipoldt aan die einde van 1922 sy betrekking as mediese inspekteur van
skole in Transvaal neerlê om tot die joernalistiek toe te tree, het hy Chubb, wie se
samewerking in die Kaap met Brown nie sonder probleme was nie, baie sterk as sy
opvolger aanbeveel. Die administrateur, mnr. Alfred Robertson, was haar kandidatuur
goedgesind, maar politieke intriges en die vooroordeel teen die aanstelling van vroue,
wat in daardie stadium nog sterk aan die orde van die dag was, het die benoeming
verydel. Mense wat in later jare Leipoldt as 'n vrouchater en 'n antifeminis beskou
het, was kennelik nie op die hoogte van sy groot waardering en warm gevoel vir
Cleaver en Chubb nie. In 'n brief aan Chubb in hierdie tyd skryf hy: ‘You owe it to
you and to your sex to take up my position. It will mean that you are the first women
Head of Department in the Union, just as Cleaver was the first woman in the service
who really accepted the responsible position.’
Leipoldt se termyn as skooldokter was nie sonder probleme nie. Hy was dikwels
vies oor die administratiewe rompslomp wat sy pos meebring en het dit dwaas en
teenproduktief gevind dat die onderwysdepartement geen voorsiening gemaak het
vir 'n amptenaar om navorsing te doen en sy veld van tyd tot tyd in die buiteland
opnuut te gaan verken nie.102 Op 'n vergadering van 'n sentrale kindersorgkomitee op
5 Maart 1921 het hy verteenwoordigers van kerklike kinderwelsynverenigings só
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in die harnas gejaag dat hulle die byeenkoms verlaat het en die vergadering
onverrigtersake uiteen is.103 Kort ná sy aanstelling het 'n predikant hom gevra waarom
hy nie kerk toe gaan nie. Toe Leipoldt antwoord dat hy 'n Boeddhis is, het die
ontstelde predikant 'n afspraak met die hoof van die onderwysdepartement gemaak
om 'n klag in te dien. In die kantoor van Adamson, superintendent van onderwys,
het die volgende gesprek gevolg:
‘What kind of a man have you turned loose on our schools?’
‘Whom do you mean?’
‘Leipoldt.’
‘What about him?’
‘He's a Buddhist!’
‘Do you know Leipoldt?’
‘Not personally.’
‘When you do, you won't mind a little thing like that.’104
'n Nadraai van sy teorie oor die geleidelike agteruitgang van die Europese ras in
Suid-Afrika, met mielies as stapelvoedsel, en die noodsaaklikheid van nuwe bloed
om die kwynende fisieke krag van die blanke aan te vul - 'n gedagte wat hy ook in
Bushveld doctor105 huldig - kom wanneer Leipoldt die Sons of England in
Johannesburg toespreek en sy rede in drie aflewerings in die Rand Daily Mail van
21-23 Julie 1931 verskyn. Met 'n verwysing na die ‘flat brained pseudo-poet’ nooi
Herman Charles Bosman Leipoldt in The New Sjambok van 25 Julie 1931 om hulle
kantore te kom besoek. Hulle het Leipoldt se uitsprake aan hulle ‘office-boy’, 'n man
wat op mielies grootgemaak is, gewys. ‘I don't care what any doctor says about me,’
was die ‘office-boy’ se kommentaar. ‘If he thinks I am not physically fit, let him
come up here, and see how quick I chuck him down the stairs.’ Leipoldt het wyslik
besluit om van die kantore van The New Sjambok weg te bly!
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Hoofstuk XII
Die kindervriend
I
MET SY AANKOMS IN SUID-AFRIKA TEEN DIE EINDE VAN APRIL

1914 WAS Chris
Leipoldt in die fleur van sy lewe, 'n jong man van drie en dertig jaar en gereed vir
die uitdagings wat sy nuwe pos in Transvaal aan hom gestel het.
Hoewel hy soms onbeskof kon wees, was dit asof sy eerlike en openhartige natuur
altyd iemand anders met ope arms wou ontvang. Sy klere het daar soms netjies en
skoon en ander kere weer vuil en onversorg uitgesien. Sy hare met die regopstaande
kuif kon hy nooit behoorlik in toom hou nie. Reeds in hierdie stadium het hy daarvan
gehou om met mense die gek te skeer en dikwels het hy vir die effek uitsprake gemaak
wat van die norm of die algemene konsensus afwyk. Sy gesprekke was vol paradoksale
uitsprake en idees, sonder dat 'n mens kon uitmaak hoeveel hy werklik bedoel het
en hoeveel plaery was. Tog was hy diep binne-in 'n ernstige, opregte mens wie se
hart uitgegaan het na ander mense. Sy oë het soms 'n gesluierde uitdrukking gehad,
maar wanneer hy hom op iemand gerig of sy rustelose verbeelding begin werk het,
kon hulle skielik helderder en dieper begin kyk. Met sy aankoms was hy reeds met
die publikasie van Oom Gert vertel en ander gedigte, ruim twee jaar tevore, as digter
bekend. In daardie stadium het prof. J. Kamp en ander Afrikaanse lesers egter
voorkeur gegee aan die meer gestileerde poësie van Celliers en Totius. Hoewel daar
ook vir Leipoldt se werk waardering was, is sy taal beskou as te los, te gemeensaam
en te slonserig.1 Die erkenning wat Albert Verwey aan Leipoldt as ‘de dichter van
Zuid-Afrika’ gee, was reeds in Nederland gepubliseer, maar eers later in 1914 sou
dit tot 'n meningswisseling met Kamp lei. Al het Leipoldt, wat sy lewe lank 'n
verbysterende gebrek aan insig en oordeel oor sy eie werk geopenbaar het, in briewe
geringskattend na sy ‘Taal poems’ as 'n ‘pot-boiler’ verwys, was die waardering van
iemand van die status van Verwey vir hom aansporing genoeg om in dié rigting
verder te werk.
Voordat hy koers gevat het noorde toe, het Leipoldt van sy vriende in Kaapstad
en sy Esselen-familie op Worcester gaan groet. In Kaapstad het
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dr. P. de V. Hugo, bekende velspesialis, hom genooi om by hom
waterblommetjiebredie te kom eet. Vir dié geleentheid maak Hugo 'n fles van oom
Koos Mostertpotjie van Worcester se beroemde soetwyn oop, 'n wyn wat Leipoldt
in sy kinderjare tydens elke sinodebesoek aan die Kaap by sy oupa Esselen aan tafel
gedrink het. Met sy ‘wonderlike muskaatagtige...geur..., wat ook effens aan
suringbloeisels herinner het’,2 was dit vir Leipoldt die allerbeste soetwyn wat in die
Worcesterse omgewing gemaak is. Hugo het nog 'n fles uit 1864 gehad en het dit
versigtig oopgemaak. ‘En wat 'n wonderlike geur het daar toe uit die bottel te voorskyn
gekom,’ skryf Leipoldt. ‘'n Effense apteekagtige byreuk was daar ook, (maar die)
kleur was...goed.’3 Nadat die wyn 'n rukkie oopgestaan het, was die smaak nog
lekkerder. Hugo het die fles weer versigtig toegemaak, 'n etiket daarop geplaas en
dit vir Leipoldt gegee: ‘Dè, jy kan dit nou maar kry, mits jy dit nie oopmaak voordat
jy gaan trou nie!’4 Leipoldt het die geskenk glimlaggend geneem en jare lank
weggebêre. Hy was van mening sy troudag lê nog ver in die verskiet!
Maar as ongetroude moes hy met sy aankoms in Pretoria 'n woonplek soek. Sy
suster Issa, getroud met die Engelse predikant Robert Pattison, het vroeër op Hopefield
gewoon, maar was toe reeds 'n tyd lank in die Pretoriase buurt Waterkloof gevestig.
Met Issa het hy ooreengekom om die huis met hulle te deel, 'n reëling wat vir Issa
en haar man finansieel baie voordelig was, aangesien Leipoldt meer as die helfte van
die huur, water en ligte vir sy rekening geneem het.
Van die begin af was dié saamwonery egter nie geslaag nie. Issa het die
temperament van haar moeder gehad en haar huishouding was nie goed georganiseer
nie. Daarby was haar kinders moeilik en ongedissiplineerd, en het Leipoldt dit moeilik
gevind om in dié wanorde rustig te werk. Aangesien hy in die eerste jare van sy
termyn as skoolmediese inspekteur in hoë mate 'n nomadiese bestaan gevoer het en
baiekeer - soos met sy sekondering tydens Louis Botha se veldtogte, die kere wat hy
in Durban en Kaapstad hulp aan ander provinsies vir die instelling van skoolmediese
dienste verleen het en sy besoeke aan skole in die Bosveld - lang tye van die huis af
weg was, kon hy die irritasies die hoofbied. Op 10 Oktober 1918 laat hy Lulu Bolus
egter weet: ‘The partnership with Issa was dissolved; I really could not have stood
another year of it.’ Intussen, so skryf hy aan Lulu, woon hy by die Pretoria Club.
Met sy broer Johnny, wat in daardie stadium in Johannesburg gevestig is, het hy 'n
goeie verhouding. Johnny, skryf hy, het 'n gawe vrou en twee kinders wat goed
grootgemaak is, ‘not a
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pain as it was with Issa's brats’. Vir Johnny se dogtertjie Susanna, 'n hoogs intelligente
kind, sou hy later die slampamperliedjie ‘Susanna’ skryf.5 In dié onderskatte vers
moedig hy Susanna aan om na die ‘deuntjies van die suidewind’ en na die geluide
van die blare en ‘elke diertjie of goggatjie’ te luister, soos hy as kind gedoen het:
En jy, Susanna, as die wind
Jou geel voshare streel, miskien
Kan jy ook iets verstaan, my kind,
En waar daar niks nie is, iets sien.
Ek gee jou hierso vir vermaak
Wat ek as kind gehoor het. Val
Wat ek jou hier bring, in jou smaak,
Dan is dit loon genoeg. Dis al.
Neem wat ek gee, Susanna. Vra
Nie waarom of hoekom nie. Droom
Al slaap jy nie, en sê maar: ‘Ja,
Ek doen dit net maar soos my oom
Wat versies maak en vissies sien
Waar glad geen water is nie. Hy
Sê dáár is ander goed; miskien
Is daar ook ander goed vir my.’6

Sy skoonsuster, Johnny se vrou, is iemand, so laat hy Lulu Bolus weet, wat Grieg
se musiek goed speel, iemand wat ‘strong-minded’ is en met heelwat ‘common sense’
goed na die kinders kyk.
Waarskynlik is dit in hierdie tyd, nadat hy die Waterkloof-woning verlaat het, dat
Leipoldt en Eugène Marais 'n kort tydjie saamgewoon het. In later jare kon Marais
se seun, die biograaf Leon Rousseau se informant oor dié aangeleentheid, nie met
sekerheid sê of sy vader en Leipoldt wel by mekaar gebly het nie en klaarblyklik ook
nie in watter huis nie. Die saamwonery, indien dit dan werklik plaasgevind het, moet
egter, volgens Rousseau, binne enkele maande in 'n botsing geëindig het. Wanneer
Leipoldt later in Die Huisgenoot 'n reeks artikels oor wildevoëls skryf en die invloed
van die endokriene stelsel op die kleur van voëls bespreek, ontlok dit 'n reaksie van
Marais waarin hy sy wrewel teenoor Leipoldt, wat met dié reeks artikels op sy gebied
as kenner van die natuur ‘oortree’, kwalik
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verberg: ‘Ek dink nie dat dit 'n ware voorstelling van die saak genoem kan word nie.
Daar is iets baie meer wonderlik, baie meer geheimsinnig in die bestaan van organiese
kleure as wat die geleerde skrywer waarskynlik tyd of geleentheid gehad het om aan
te dui.’7
In Die groot verlange, sy biografie oor Marais, skryf Rousseau die botsing en
latere kwaaivriendskap tussen Leipoldt en Marais naas uiteenlopende politieke
oortuigings toe aan persoonlikheidsverskille. Hy skryf: ‘So hoflik en bedagsaam as
wat Marais op sy beste was, so bruusk, bot en taktloos kon Leipoldt wees.’8 Leipoldt
kon wel by geleentheid, wanneer hy nie van iemand gehou het nie, uiters onbeskof
wees, maar volgens die getuienis van baie van sy vriende was hy basies baie beleef
en het sy primêr altruïstiese ingesteldheid hom daartoe gelei om na mense in nood
om te sien. Dit is dus nie onwaarskynlik nie dat hy hom wou ontferm oor Marais,
wat, hoewel hy in dié stadium 'n periode van herstel en onthouding beleef het, aan
morfine verslaaf was. Leipoldt het homself by twee geleenthede met opium behandel:
die eerste keer, terwyl hy joernalis in Kaapstad was, toe 'n dokter 'n klaarblyklike
aanval van blindedermontsteking verkeerdelik as 'n nierprobleem gediagnoseer het;
die tweede keer toe hy later in Londen weer ernstige las van die blindederm gehad
het.9 Maar by hom was dit 'n suiwer mediese aangeleentheid en tot enkele gevalle
beperk, nooit 'n verslawing nie. Waarskynlik het hy gou na die begin van die
saamwonery besef dat Marais, hoewel hy tydelik nie morfine gebruik het nie, die
persoonlikheid en ingesteldheid van 'n verslaafde gehad het en dat hy as medikus en
vriend daar niks aan sou kon verander nie. Dat dit tot botsings en tot Leipoldt se
sporadiese bruutheid sou kon gely het, spreek vanself.
In die tweede helfte van 1919 is Leipoldt vir ses maande na die Kaapse
onderwysdepartement gesekondeer. Met sy studieskuld aan die boedel van dr. Bolus
in November 1919 finaal afbetaal,10 kan hy nou die eerste keer ernstig daaraan dink
om 'n huis te koop. Hy besluit op 'n woning in Mearsstraat 125, Sunnyside, 'n betreklik
onpretensieuse sinkdakhuisie met loodvenstertjies, en vra sy neef Ewald Esselen om
saam met sy gesin die huis met hom te deel.
So het dit gekom dat Leipoldt en die Esselens meer as drie jaar saamgewoon het.
Ewald Esselen het drie seuns gehad, Danie, Deon en Ewald, en dikwels is hulle
naweke saam met Leipoldt veld toe en in die geheime van die plantlewe ingewy. By
sulke geleenthede het hulle plante huis toe gebring waarvan sommige, soos 'n
kanferboom, 'n aalwyn en 'n wildeolyf, in die tuin geplant is. Later het Leipoldt daar
ook 'n mooi rotstuintjie met
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vetplante aangelê. Van tyd tot tyd is hulle saam op een van Leipoldt se spookjagte,
want sy belangstelling in die geheime van die ander wêreld het hy, ná sy lidmaatskap
van die Londense genootskap vir paranatuurlike verskynsels, steeds behou. By
geleentheid is hulle na Nylstroom, waar mense glo snags by 'n driffie ossewaens en
sweepklappe gehoor het, net om te ontdek die geluide is afkomstig van ysterklippe
wat bedags warm word en snags by afkoeling geluide voortbring. In later jare kon
die jong Ewald Esselen nog onthou watter heldeaanbidding hulle vir hul oom gehad
het en hoe meesterlik Leipoldt se periodieke maaltye in die veld was. ‘En maklik’,
vertel hy, ‘het hy sommer my ma se kombuis oorgeneem, in 'n outydse baaikostuum
(sy Cordon Bleu-uitrusting) geklim en begin kook en dan kon jy jou lippe afeet. My
vrou...het 'n tyd lank by hom lesse ontvang, maar dit was 'n onbegonne taak, want
hy kon nooit sê hoe presies hy kook nie...hier 'n titsel11 en daar 'n vingerpuntjie en
hier 'n handvol. Sy was raadop.’12
Met die inrigting van die huis het Leipoldt nou die geleentheid gehad om hom,
soos vroeër in Londen, oor behoeftige kinders te ontferm en hulle by hom te laat
inwoon. Reeds in 1917, toe hy en die Pattisons nog saam was, sorg hy vir Reggie
Farquharson, 'n seun wat hy in Johannesburg gaan haal. Op 3 Julie 1917 teken hy in
sy dagboek aan: ‘He is shy but very frank. Only hope Issa will not interfere with
him.’ In April 1919 laat hy Lulu Bolus weet hy het 'n seun aangeneem, ‘one of the
Children's Aid's pick ups’. Klaarblyklik bedoel Leipoldt hier dat hy
verantwoordelikheid vir die sorg van hierdie verdere seun, wat - te oordeel na sy
dagboekie - na alle waarskynlikheid Japie Moller was, aanvaar het, want 'n wettige
aanneming was dit nie. By geleentheid het Reggie se broer Eric ook by Leipoldt
ingewoon. Wanneer hy in April 1925 Pretoria verlaat om hom in Kaapstad te vestig,
gaan groet hy die Farquharsons - ‘the best friends I've had in Pretoria’, teken hy op
16 April 1925 in sy sakdagboekie aan. Op 2 Augustus 1922 skryf hy aan Lulu Bolus
dat hy nou drie seuns tuis het; saam met sy neef se drie is hulle ses. ‘The newest’,
gaan hy voort, ‘is a lad from Carolina; I found him living alone with a little kaffir in
a tin shanty, miserable underfed, preparing his evening meal of pap and meat.’ Die
seun is dertien jaar en in standerd IV. Die vader is ‘deadly miserably’ en die moeder
oorlede. Die vader was bereid dat die seun by Leipoldt woon tot die voltooiing van
sy matriek. Leipoldt het hom in die Afrikaanstalige Oost Eind-skool geplaas,
aangesien sy Engels te swak is, maar met Duits met hom begin, ‘to which he had
taken like a duck to water’. Dit is haas on-
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moontlik om vandag die name van al die kinders vir wie Leipoldt grootgemaak het,
te agterhaal. 'n Naam wat 'n paar keer in sy sakboekies voorkom, is Peter Schrooder,
waarskynlik die seun uit Carolina, 'n knaap wat met sy arrogansie later probleme vir
Leipoldt veroorsaak het. Sommige van die seuns was verstandelik nie in staat om
verder op skool te vorder nie en moes na 'n kort tydjie hulle pad self vind, terwyl
ander mooi vooruitgegaan het.
Uit wat van Leipoldt se werk op dié gebied in hierdie jare bekend is, blyk dit in
watter hoë mate hy na die welsyn van mindergegoede seuns omgesien het. By die
huis in Mearsstraat laat hy 'n buitehuisie aanbou wat hy spesiaal laat inrig vir die
seuns vir wie se opleiding hy finansieel verantwoordelikheid aanvaar.13 Omdat hy
nog meer ruimte wou hê, verkoop hy later hierdie huis en trek hy op 1 Mei 1923 in
in Bereastraat 381, Sunnyside, 'n dubbelverdieping op die heuwel, destyds met 'n
mooi uitsig oor die stad. In hierdie huis sou Leipoldt woon totdat hy Pretoria in 1925
verlaat. Hier het hy die ruimte gehad om nog meer seuns by hom in te neem.
Baie van die seuns vir wie Leipoldt gesorg het, was kinders wat hy tydens sy
skoolbesoeke aangetref het en wat hy dan óf besonder skrander óf baie agterlik gevind
het. Wanneer dié kinders uit meestal swak ekonomiese huise was, het hy hulle met
die toestemming van die ouers na Pretoria saamgeneem en vir korter of langer periodes
vir hulle gesorg. Hoeveel seuns hy só grootgemaak het, is onbekend. By geleentheid
het hy egter aan mnr. J.E. Rossouw, hoof van die skool op Dejagersdrif, vertel dat
sy huisrekenings een maand, terwyl hy nog met Issa-hulle saamgewoon het, só hoog
was dat hy sy suster daaromtrent moes waarsku. ‘Ja, dis alles goed,’ was haar
antwoord, ‘maar tel 'n bietjie hoeveel kinders jy hier in die huis het.’ Hy het in die
twintig kinders getel en nie weer oor die rekenings gekla nie!14
Op sy skoolbesoeke het Leipoldt se liefde vir kinders en die gemaklike wyse
waarmee hy met hulle omgegaan het, duidelik te voorskyn gekom. As hy aan Leipoldt
dink, so vertel mnr. J. de Klerk baie jare later, kom daar in sy gedagte die beeld op
‘van 'n heerlik laggende man’. Hy was destyds in standerd V by die skool op
Bloemhof en Leipoldt het hulle as skoolmediese inspekteur besoek. Leipoldt het nie
net belang gestel in die liggaamlike welsyn van die kinders nie, maar wou ook hulle
verstandelike bekwaamheid toets. Intelligensietoetse soos dié wat later gebruik is,
het in dié stadium nog nie bestaan nie, maar Leipoldt het sy eie manier gehad om
vas te stel of 'n kind intelligent was. ‘In ons klas’, skryf De Klerk,
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het hy as volg te werk gegaan: Nadat hy so 'n rukkie met ons sommer
so oor dit en dat gesels en ons iets laat skryf het, tel hy 'n stukkie kryt op,
maak 'n sirkeltjie op die swartbord en vra wie van ons hom dit presies kan
nadoen. 'n Hele paar outjies was dadelik gereed om te probeer en het een
na die ander ook so 'n kringetjie op die swartbord getrek. Geeneen was
egter volgens die Dokter reg nie, en 'n tweede keer neem hy die kryt en
sê: ‘Let nou goed op.’ Daarop trek hy weer so 'n kringetjie. Nou was ons
egter uit die veld geslaan, en geeneen wou dit waag nie, hoewel hy 'n
halfkroon as beloning aangebied het vir enigeen wat dit reg kon doen. Toe
steek 'n seun, Ou Baan was sy naam, sy hand op en sê hy sou dit doen.
Glimlaggend oorhandig dr. Leipoldt die kryt aan hom. Ou Baan trek so 'n
skewe sirkeltjie, glad nie so mooi soos enige van dié wat reeds afgekeur
was, en waarlik, dr. Leipoldt oorhandig die halfkroon aan hom, wat
natuurlik moes beteken dat hy reg was! Verbasing was op die gesigte van
die res van die klas te lees.
‘Vertel hulle waarom hulle verkeerd was en jy reg is, Baan,’ sê die Dokter
aan hom. ‘Kyk, julle het die kryt met die regterhand geneem, maar ek met
die linkerhand, omdat dr. Leipoldt links is en met sy linkerhand geteken
het.’
Hieroor het dr. Leipoldt alte lekker gelag en vir Baan reggehelp deur te
sê: ‘Nee, Baan, ek is net so min links as jy, maar ek het opsetlik met die
linkerhand geteken omdat ek netnou toe julle geskryf het, opgelet het dat
julle almal die pen met die regterhand vat.’
Toe neem dr. Leipoldt 'n tweede halfkroon uit sy sak, sit dit op die lessenaar
voor hom neer en sê: ‘Julle sien die halfkroon, nè! Maak nou jul oë toe.
Hier tel ek nou die geldstuk op en hou dit in my hand vas. Julle kan nou
van enige manier gebruik maak om uit te vind in watter hand ek dit het,
net nie kyk nie. Die een wat eerste weet, kry die geld.’ Die laaste woord
was skaars uit of Ou Baan vlieg regop in sy bank en vra: ‘Mag ons op
enige manier uitvind, Dokter?’
‘Ja, man, ek het mos so gesê,’ antwoord dr. Leipoldt.
‘Sê my asb. dan in watter hand die halfkroon is, Dokter,’ laat Ou Baan
daarop volg.
‘Kom haal hom maar, Baan,’ sê dr. Leipoldt, en Ou Baan het vyf sjielings
in sy sak, hoewel hy eers geweier het om die geld te neem, waarop dr.
Leipoldt dit onder gelag self in sy broeksak gestop het met die woorde:
‘Jy het dit mos verdien, man!’
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'n Derde halfkroon word op die lessenaar gelê. Die oë moet weer toegehou
word en ons word genooi om nogeens te sê in watter hand die geldstuk
opgetel is, ‘maar,’ voeg hy daarby, ‘julle mag dié slag nie kyk nie en ook
nie vra nie.’
'n Rukkie heers daar stilte, en toe steek Ou Baan sy hand op. ‘Ja, Baan?’
kom dit van die lessenaar af.
Toe gee Ou Baan die volgende voorskrifte aan dr. Leipoldt: ‘Hou asseblief
u hande albei 'n entjie bokant die lessenaar met die palms na onder. Maak
nou u regterhand oop, asseblief.’ Hy wag so 'n rukkie om te hoor of daar
nie die geluid gehoor word van 'n vallende muntstuk nie, en toe hy niks
hoor nie, sê hy: ‘Die halfkroon is in u linkerhand.’
‘Reg, Baan, kom haal hom.’ Met 'n gesig wat in duisend glimlagplooitjies
gekreukel is, oorhandig die Dokter aan Ou Baan die muntstuk.
Nog 'n halfkroon word uit die sak gehaal en op die lessenaar geplaas. Die
vorige instruksies sowel as die uitnodiging word herhaal, maar dié keer
was daar drie voorbehoude, nl. nie kyk nie, nie vra nie en nie laat val nie.
'n Rukkie heers daar nou stilte, en toe staan Ou Baan op en met sy oë styf
toegeknyp kom hy voel-voel tussen die rye banke na die lessenaar.
‘Waar gaan jy heen, Baan?’ vra dr. Leipoldt hom.
‘Ek kom voel, Dokter,’ antwoord Ou Baan.
‘Nou goed, maar staan eers 'n bietjie stil,’ en vir die res van die kinders
sê hy: ‘Julle almal, behalwe Baan, mag nou maar julle oë oopmaak en kyk
wat gebeur, maar nie een mag 'n woord sê nie. Kom maar, Baan!’
Ou Baan beweeg nou soos 'n slaapwandelaar vorentoe, totdat hy die
lessenaar bereik en daaragter rondvoel met albei hande waar dr. Leipoldt
se hande dan is. Tot sy verbasing kan hy nie die Dokter se hande of selfs
nie eens sy lyf raakvat nie, hoewel hy oral agter die lessenaar en voor die
swartbord beweeg in sy blinde soektog.
Hy krap sy kop en sê: ‘Nee, Dokter, nou weet ek nie so mooi nie, ek het
gedink ek sal kom voel waar die halfkroon is, en nou het u my geflous.’
'n Skaterlag uit die agterste deel van die klaskamer is die antwoord wat
hy van dr. Leipoldt kry. En toe het daar 'n opwindende blinde-
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mol-speletjie plaasgevind. Ou Baan, met oë nog steeds getrou styf
toegeknyp, al op die geluid van die proeslagbuie agter dr. Leipoldt aan.
So lekker het ek nog selde weer 'n mens hoor lag, en die voortvlugtende
Dokter was naderhand letterlik so slap van die lag dat hy die grypende
arms van sy agtervolger nie kon ontwyk nie en maar moes toelaat dat Ou
Baan in sy hande voel waar die halfkroon is, en sodoende het Ou Baan
die vierde geldstuk in die hande gekry en daarby 'n omhelsing van dr.
Leipoldt ontvang wat byna sy ribbes laat kraak het.
Toe hy en die hoof van die skool, wat ook in die klaskamer aanwesig was,
uitstap, nadat hy ons gegroet het, kon ons hoor dat dr. Leipoldt iets sê van:
‘'n Merkwaardige seun, hou hom dop.’15
Leipoldt se werk as skoolmediese inspekteur was dus alles behalwe 'n roetinewerk.
Dit was 'n roeping waarvoor hy as sendelingkind alles veil gehad het.
En sy deernis teenoor kinders het nie beperk gebly tot dié wat hy tydens sy besoeke
aan blanke skole teengekom het nie. Wanneer hy in 1919 die Kaapse
onderwysdepartement oor die inrigting van skoolmediese dienste moet adviseer,
beveel hy sterk aan dat dié dienste tot bruin en swart leerlinge uitgebrei moet word.
Reeds op 10 Oktober 1918 skryf hy aan Lulu Bolus: ‘I feel more convincingly every
day that we are not doing our duty towards the natives in matters of communal health;
nothing to stop the awful death rate of the black babies, nothing to teach them the
benefits of cleanliness and fresh air; I could do with three native nurses myself for
the native schools. I am afraid there is much prejudice against such a scheme among
the white nurses; they hold stiffly to the colour bar, but the time will come when we
shall need native nurses, and the sooner we start training them the better.’
Dikwels teken Leipoldt in hierdie jare sy daaglikse bedrywighede kripties in sy
sakdagboekies aan. Hy lees baie in die aande, gaan speel brug by vriende of het
afsprake vir ete by die Diners' Club. Bedags besoek hy skole, dikwels deur ver
afstande te reis, of woon hy vergaderings by. By geleentheid skryf hy aan Lulu Bolus
dat hy op 'n enkele dag honderd kinders ondersoek, vyf kongresse bygewoon en
agtien skole besoek het en ‘dead tired’ is! Tussendeur kon hy nog kennis neem van
sake van die dag. In sy sakdagboekie vir 1915 is daar byvoorbeeld 'n verwysing na
die verhoor van generaal C.R. de Wet, wat as rebel skuldig bevind is en
gevangenisstraf moes uitdien.
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Die volksraadsverkiesing van 1915 is vir hom ‘very quiet, no great excitement’, en
die uitslae is ‘very good from SAP point of view’, al teken hy later in die jaar by die
provinsiale verkiesings aan: ‘OFS swept by Nats.’
Met so 'n drukke aktiwiteit is dit geen wonder dat Leipoldt soms werklik siek is
nie. Op 17 Augustus 1921 laat weet hy Lulu Bolus dat hy aan die nagevolge ly van
die rumatiekkoors wat hy as kind gehad het en reeds sedert eind Julie plat lê. Sy hart
word ontsteld as hy probeer regop sit. 'n Keer of wat moet hy weens 'n ernstige
griepaanval die bed hou. Terwyl hy in die Bosveld op skoolbesoek was, het hy nooit
malaria opgedoen nie. Tog het hy twee aanvalle binne die bestek van vyf jaar gehad.
‘The first I contracted during a rail way journey,’ skryf hy in Bushveld doctor, ‘for
all carriages are unscreened and it is impossible always to safeguard oneself against
infection by mosquitoes.’16 Die tweede het hy op die Hoëveld gekry ná die ondersoek
van 'n swart vrou wat vermoedelik aan tifus gely het. In albei gevalle het hy egter ná
die gebruik van kina gou herstel.

II
Leipoldt se intense belangstelling in die welsyn van kinders vind ook neerslag in die
talle artikels en boeke wat hy in hierdie jare oor kindersiektes en die gesondheid van
die skoolgaande jeug publiseer.
Reeds in Desember 1914, nog in dieselfde jaar dat hy as skooldokter in Transvaal
aangestel word, skryf hy sy eerste artikel in Die Mediese Tydskrif van Suid-Afrika.
Dit handel oor ‘Chronic appendicitis in school children’ en is oorspronklik aangebied
as referaat voor die Pretoria-tak van die Mediese Vereniging. Hierdie artikel word
gevolg deur vele ander in dieselfde blad. In Januarie 1917 publiseer hy 'n stuk oor
bloeddrukmetings van malariakinders, in Maart van dieselfde jaar gevolg deur ‘A
note on the treatment of enuresis17 in children’. Uitvoerige studies oor hartsiektes by
skoolkinders verskyn in November 1917 en Maart 1920, terwyl hy in Februarie 1920
'n geval van lipodystrophia progressiva, vetonttrekking in die boonste deel van die
liggaam, by 'n kind beskryf. Twee belangrike artikels wat regstreeks met die twee
groot gevare onder die skoolgaande Transvaalse jeug van destyds verband hou, handel
oor malaria (Maart 1921) en wanvoeding (Februarie 1923). 'n Goeie artikel, waarin
hy van die probleme behandel waarmee hy as skooldokter te kampe gehad het, is
‘Some ethical points in regard to medical inspection of schools’.
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Reeds in hierdie jare kon Leipoldt met dinge op die gebied van gesondheid vorendag
kom wat later deur ander medici as verregaande en uiters onwetenskaplike uitsprake
en bevindings uitgewys is. Dikwels het hy as medikus onortodokse diagnoses gemaak
en eerder op sy intuïsie as op 'n behoorlike ondersoek vertrou, soos sy artikel oor
‘Venereal disease in Transvaal school children’ in Die Mediese Tydskrif van
Suid-Afrika getuig. 'n Syagtige vel het byvoorbeeld vir Leipoldt op bilharzia gedui,
terwyl 'n meisie met 'n reuk vir hom 'n teken was van vulvovaginitis.18 Later sou hy
dit as sy oortuiging uitspreek dat sifilis van koppies, borde, pype, skeermesse en selfs
luise en vlieë verkry kon word!19 Dit is weer een van daardie gevalle waaroor 'n mens
jou maar net kan afvra waar Leipoldt dit vandaan gehaal het om sulke onsin te
publiseer. Soms het hy egter lynreg, en meermale met 'n stewige en logies
gemotiveerde standpunt, teen die algemene konsensus oor 'n aangeleentheid ingegaan.
Wanneer sommige skole met die 1918-griep 'n paar maande lank gesluit word, is hy
heftig gekant daarteen. ‘My view has always been’, skryf hy in Die Mediese Tydskrif
van Suid-Afrika van Desember 1918, ‘that school closure prevents proper supervision
at a time of epidemic outbreak, and, consequently, inflicts greater suffering on the
child population than in the interests of the public health is either necessary or
desirable. The experience of this epidemic has amply confirmed that view, for when
the schools were closed, it became much more difficult to locate patients, to visit
them promptly, and to deal with them in areas instead of as individuals....Keeping
open the schools in Pretoria gave us this great advantage that we were able to see
children in the incubation stage of the disease, and to take effective measures, so far
as it was possible to do so, against secondary infection.’
Ná The school nurse, wat nog verskyn terwyl Leipoldt in Londen woon, is
Skoolgesondheid van 1916 sy eerste omvattende publikasie op mediese gebied. Dit
is ook die eerste van 'n hele paar boeke waarmee hy 'n groot diens aan die Afrikaanse
publiek bewys in 'n stadium toe daar nog geen handleiding in Afrikaans oor dié
onderwerp en ook geen studie oor die Suid-Afrikaanse toestand in dié verband bestaan
het nie. Vir die tweede uitgawe van 1919 kry hy die medewerking van dr. P. Elias,
wat ook aan die Transvaalse skoolmediese inspektoraat verbonde was. Van die vierde
uitgawe van 1923 af neem Leipoldt weer die volle verantwoordelikheid vir dié boek,
aangesien Elias uitgetree en in Nederland gaan woon het. Uit erkentlikheid en
vriendskap dra hy die boek op aan die direkteur van onder-
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wys, John Adamson, ‘wat so baie gedoen het vir die opleiding en onderwys van
Afrikaanse kinders’.
Baie van die sake wat in The school nurse ter sprake gekom het, word ook in
Skoolgesondheid behandel, soos die omgewing waarin die skool opgerig word, die
bouplan van die skoolgebou, die inrigting van die klaslokale, waskamers en toilette,
en hoe die speelterrein en die tuin daar moet uitsien. Leipoldt gee veral baie aandag
aan sake soos beligting, ventilasie en verwarming, en beklemtoon die belangrikheid
van mooi meubels en illustrasies aan die mure, wat naas 'n estetiese 'n
opvoedingswaarde kan hê. Hy wys op die belangrikheid van blomme en plante in
die klaskamer, aangesien dit die kind se skoonheidsin kan help ontwikkel. Die
swartbord, die skoolbanke en die lessenaars moet netjies wees en hy spreek hom uit
teen die wenslikheid om die onderwyser se tafel en stoel op 'n soort verhogie te plaas.
Dikwels voel 'n mens by die lees dat Leipoldt oor vanselfsprekende dinge skryf. As
jy egter onthou dat hy in pioniersomstandighede begin werk het, was dit waarskynlik
nodig om hierdie voor die hand liggende sake 'n keer sterk onder die aandag te bring.
Daarna behandel Leipoldt allerlei siektes en gebreke wat by kinders in Transvaal
voorkom. Wat malaria betref, verskil hy - in 'n byvoeging tot die latere uitgawes van
die boek - met dr. W.A. Murray se verslag vir die Carnegie-kommissie. Murray was
van mening dat Leipoldt die nagevolge van malaria en ondervoeding oordryf en dat
sy syfers nie oortuig nie. Leipoldt het egter deur die jare veel meer kinders ondersoek
as wat Murray met sy paar steekproewe kon doen. In antwoord op die amptelike
verslag sê hy dat hy ná jare se ervaring sonder enige redelike twyfel kan konstateer
dat malaria en ondervoeding van die grootste probleme in die Laeveld is en dat dit
in 'n uiterste graad die gestel van 'n kind blywend kan knak.
Hy is nie teen lyfstraf vir seuns gekant nie, maar waarsku teen onnodige wreedheid
en veral ‘verspotte strawwe soos “reëls skryf”, ontbering van kos, of opsluit in 'n
donker kamer’.20 Hy is baie toegeeflik in verband met rook en is ook nie afwysend
in verband met sterk drank nie. Sy standpunt is dat die kind geleer moet word om
matig in alles te wees. ‘Daar is hoegenaamd geen rede’, skryf hy, ‘om wyn totaal uit
die dieet van die kind uit te sluit nie, en ook geen rede om hom elke dag wyn of bier
te gee nie. 'n Verstandige ouer of onderwyser sal hierin sy gesonde verstand gebruik.’21
Waarskynlik is so 'n liberale standpunt in die konserwatiewe Afrikaanse gemeenskap
van destyds - die suidelike wyndistrikte miskien uitgesonderd - nie geduld nie en
afgemaak as een van Leipoldt se idiosinkrasieë.
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In sy roman Die donker huis skryf hy selfs by geleentheid van seuns wat ná die
marsjeerdery op ‘kadetmôrens’ op skool na die naaste verversingswinkeltjie stroom,
‘waar hulle wat van hulle sakgeld oorgebly het, uitgegee het op roomys en die
gekleurde water waaraan afskaffers die voorkeur gee bo gesonde wyn of ligte bier’.22
Moontlik was dié enkele uitlating van Leipoldt destyds genoeg om dié roman nooit
as voorgeskrewe teks vir die skole te oorweeg nie!
Hy is nie ten gunste van lesse in klasverband oor geslagtelike sake nie. ‘Op hoe
'n manier die onderwyser dit moet doen’, skryf hy, ‘hang natuurlik van die
omstandighede af. Die onderwyser moet in die eerste plaas goed op die hoogte met
die onderwerp wees. In die tweede plaas moet hy die geaardheid en temperament
van sy leerling verstaan voor hy die delikate onderwerp onder vier oë met hom of
haar aanroer.’23 In teenstelling tot die algemene opvatting destyds dat masturbasie
nie net 'n onhigiëniese gewoonte is nie, maar ook om godsdienstige redes
afkeurenswaardig is, neem Leipoldt die standpunt in dat dit algemeen onder
skoolkinders van albei geslagte voorkom. Om ‘dit as 'n sonde en onvergeeflike
misdaad aan te reken’, skryf hy, ‘is onsinnig en onregverdig teen die kind. Die
ondervinding bewys, dat dit nie die betreurenswaardige gevolge het, wat sommige
mense daaraan toeskrywe nie, en dat die groot gevaar in die saak nie in die gewoonte
steek nie, maar in die geheimhouding en die invloed op die gemoed van die somtyds
heel ongepaste waarskuwinge wat die kind kry.’24 Moontlik is Leipoldt in sy sterk
standpunt oor dié aangeleentheid beïnvloed deur wat waarskynlik sy eie ervaring as
kind met 'n gevoellose moeder en die trauma met Francken se grusame illustrasie
van 'n blaasingreep was. In die konserwatiewe, post-Victoriaanse
Afrikanergemeenskap van destyds is daar egter liefs nie oor sulke aangeleenthede
gepraat nie en het die deursnee-gemeenskap verkies om oor so 'n ‘gruwelike sonde’
eerder na 'n predikant as na 'n medikus te luister. Destyds is masturbasie nou eenmaal
as iets verderfliks beskou en die beste argumente sou nie die mense in daardie stadium,
veral waar predikante die uitroei van die ‘euwel’ gesanksioneer het, tot beter insigte
bring nie. In 'n artikel in Die Brandwag van 25 Oktober 1919, wat by hierdie gedagtes
oor die geslagsleer aansluit, spreek Leipoldt hom uit ten gunste van gemengde skole
waar seuns en dogters die geleentheid kry om mekaar op 'n natuurlike wyse te leer
ken. ‘Iedereen wat vertrouwd is met hedendaagse menings oor geslagsontwikkeling,’
skryf hy, ‘sal ook weet dat die afgeskeie skool die neiging besit om bij jonge kinders
aan homoseksualiteit,
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wat bij iedere kind aangebore is, vaste vorm te gee, vóórdat die trap van
geslagsrijpheid bereik word.’
Die hele indeling van Skoolgesondheid volg in groot mate dié van The school
nurse, maar in die plek van die Britse verwysingsveld en voorbeelde het Leipoldt,
waar moontlik, na Suid-Afrikaanse gevalle verwys en sy ervarings as skooldokter
in Transvaal betrek. In Praatjies met die kinders, wat in 1917 verskyn, rig hy hom,
soos die titel aandui, op die jeug en is dit sy doel ‘om kinders iets te gee waaroor
hulle 'n bietjie kan nadink’. Sommige van dié ‘praatjies’ het vroeër in Die Brandwag
verskyn. Met die oog op 'n uitgawe in boekvorm het Leipoldt se vriend Johannes
Smith, soos vroeër met Oom Gert vertel en ander gedigte, die teks nagegaan en die
taal verbeter. In sy voorwoord tot die derde uitgawe van 1925 praat dr. W.J. Viljoen,
superintendent van onderwys in Kaapland, van Leipoldt as ‘die kinderliewende vrind
en kinderryke pleegvader’.
Die onderwerpe wat Leipoldt hier aanraak, is uiteenlopend van aard en sluit sake
in soos weerlig, diamante, sout, spinnekoppe, wind, bloed, die weer, klapper, seep,
kleure, goud en metaal, aalwyne, komete en die maan. Daarnaas wei hy ook uit oor
hoe om die sintuie te gebruik en hoe om te onthou. In 'n boek soos dié sien 'n mens
in watter mate Leipoldt, net soos C.J. Langenhoven, basies didakties ingestel was
en hoe hy graag, deur sy kennis met hulle te deel, kinders wou opvoed en opskerp.
Hy openbaar hier trouens, soos Langenhoven, die vermoë om regstreeks met die kind
te praat en onderhoudend te gesels, soms deur sy kennis vraenderwys mee te deel en
sy lesers op dié wyse regstreeks te betrek.
In dieselfde causeurtrant is Praatjies met die oumense25 (1918), waarin Leipoldt
hom tot die ouers van die kinders rig en, nog méér as in die geval van sy standpunt
oor masturbasie, uitsprake maak waarvoor mense hom destyds erg kwalik geneem
het. Volgens die ‘Voorwoord’ het hy die boek, net soos Praatjies met die kinders,
geskryf om ouers ‘aan te spoor om vir hulle self te dink’. Hy het probeer, so gaan
hy voort, om ‘eenvoudig en openhartig’ te wees en om maklik en toeganklik te
skrywe. Die sake wat hy aanroer, sê hy verder, is van belang vir ons volk, en dit is
sake waaroor 'n verstandige mens behoort na te dink.
Wat patriotisme betref, stem Leipoldt nie met dr. Johnson se ekstreme uitspraak
saam dat dit ‘the last refuge of a scoundrel’ is nie. Die ‘scoundrel’, die skobbejak,
reduseer volgens hom patriotisme tot die ‘skim van vaderlandsliefde’.26 Leipoldt se
opvatting van wat patriotisme behoort te wees, wyk wel deeglik af van dié van die
Afrikanernasionaliste uit dié tyd.
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Hy gaan voort: ‘Ons behoort patriotisme, soos dit hom onder volke en rasse openbaar,
te beskouw als die begeerte om die omgewing, waarvan jij kennis het en waarmee
jij meer intiem in verband staan, beter te maak en beter te hou.’27 Teenoor politieke
leiers wat in hierdie jare eng chauvinisties op taal en nasionaliteit toegespits was,
meen Leipoldt dat die mens in sy strewe na hoër ontwikkeling eerder 'n bewussyn
van die volk as deel van die mensdom moet ontwikkel. ‘Die edele mens sien verder
als sij werf,’ skryf hy, ‘verder als sij land, verder als die drimpel van sij eie gevoelens.
Sij blik omhels die wêreld, en vir hom is die mensdom, - en nie die volk, die famielie,
of die partij nie, - die eerste en die grootste belang.’28
So 'n uitspraak het waarskynlik weer baie mense skeef laat opkyk. Leipoldt, die
‘volksdigter’ wat die smart van die oorlog in sulke roerende verse kon verwoord,
draai, so was die algemene konsensus, nou sy rug op sy volk en heg geen waarde
meer aan 'n nasionale strewe onder Afrikaners nie. Wat baie mense nie kon insien
nie, was dat Leipoldt nooit 'n volksdigter in die eng sin van die woord was nie en
dat hy nêrens in sy poësie die nasionale strewe van die Afrikaner verwoord het nie.
Sy verse oor die leed van die oorlog het voortgekom uit 'n intense humanitêre
meelewing met die leed van mense. En wanneer hy in Praatjies met die oumense 'n
breër blik as die eng nasionalisme bepleit, kom dit nie voort, soos baie gemeen het,
uit 'n politieke ommekeer nie, maar uit die konsekwente deurvoering van dieselfde
humanitêre beginsel waaruit die verse oor die leed van die oorlog ontstaan het.
Leipoldt was bewus daarvan dat hy met dié strewe teen die heersende openbare
mening van baie Afrikaners ingaan en met baie ondank en teenwerking, selfs spot
en beskimping, te kampe sou hê. Dit was egter, soos 'n mens kan aflei uit
‘Sendelingskinders’ - die sleutel tot Leipoldt se psige, wat juis in hierdie tyd in Die
Brandwag van Maart 1916 verskyn - die lot van die sendeling om deur baie misken
en bespot te word. Maar juis onder die ou sendelinge, sê hy in Praatjies met die
oumense, kry ons mense wat hulle op die groter wêreld rig en só van 'n eng nasionale
strewe distansieer. Dit is opvallend dat Leipoldt, wat nie veel erg aan J.C. Smuts
gehad het nie, met hierdie uitsprake van hom juis Smuts se holistiese ideaal in die
kiem verwoord.
In Praatjies met die oumense staan Leipoldt ná hierdie inleiding allereers stil by
die gevare van malaria. As skooldokter het hy agtergekom dat baie Laeveldse boere
onkundig is oor die slopende uitwerking van die ‘vergif’ wat die siekte na maande
lange woeker in die kinders se liggaam opgaar. Daarom gee hy inligting oor malaria
en die geneesmiddels daarvoor, en
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maak hy sy lesers bewus van die erns van dié siekte, wat in die verlede hele volke
laat uitsterf het.29 Wat kanker betref, verset hy hom teen allerlei middeltjies waarmee
kwaksalwers rondloop en wat deur baie mense as werklike geneesmiddels beskou
word. Sulke middels, sê hy, kan in 'n geval van egte kanker nie die minste invloed
op die verloop van die siekte hê nie en dikwels die pasiënt van sy enigste kans beroof
om deur 'n operasie gered te word.30
In 'n hoofstuk waaraan hy die opskrif ‘Opvoeding als faktor in die
volksontwikkeling’ gee, onderskei Leipoldt tussen opleiding of onderwys en
opvoeding. Die doel van onderwys is om 'n geleerde, 'n wetende mens te vorm, terwyl
dit die doel van opvoeding is om iemand te vorm ‘wat sij plaas in die samelewing
kan inneem sonder dat hij daardeur verwarring in sy omgewing te weeg bring’.31 In
hierdie hoofstuk spreek Leipoldt hom uit teen die stelsel van godsdiensonderrig op
skool, 'n uitspraak wat seker weer baie mense die josie in sou gemaak het. Hy gee
voorkeur aan die gebruik van stories uit die Bybel wat 'n suiwer opvoedkundige
waarde het en deel van geskiedenisonderrig kan vorm. Dit is volgens hom die taak
van die ouer, en nie die skool nie, om godsdienstige en etiese beginsels by die kinders
tuis te bring en hulle in die geslagsleer in te wy.
Wanneer Leipoldt by geslagsiektes uitkom, sê hy in 'n inleidende gedeelte dat baie
Afrikaners in baie opsigte erg preuts en in ander opsigte weer nie preuts is nie.
Preutsheid omskryf hy as 'n valse en voorgewende skaamte. Afrikaners, sê hy, sien
baie meer as die bevolkings in Europese lande naakte mense, soos die swart seuntjies
op die werf, Zoeloevrouens wat in Natal met ontblote borste loop of mense op die
strand en by die badplase. Wanneer hulle egter ontblote mense in 'n kunswerk sien,
is dit vir hulle afstootlik, omdat die naakte liggaam dan die geslagsgevoel sou prikkel.
Leipoldt trek te velde teen hierdie soort preutsheid, omdat dít wat tot 'n artistieke
belewing moet lei, tot 'n kwessie van sedelikheid vervlak word. Multatuli, 'n skrywer
vir wie se Ideën Leipoldt groot waardering gehad het, sê juis onsedelikheid is geleë
in die verwaarlosing van die skoonheidsgevoel.
Wat die kwessie van masturbasie en geslagsleer betref, is Leipoldt hier nog meer
uitgesproke as in Skoolgesondheid en skryf hy oor sake waaroor die preutse Victoriane
van sy tyd verkieslik hoogstens gefluister het. Selfbevlekking of onanie, skryf hy, is
iets waaraan elke seun en dogter ‘gewend’ is, wat - nieteenstaande alles wat daaroor
gesê word - nie die minste
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kwaad of skade doen nie.32 In 'n gesprek met sy latere vriend Markus Viljoen sou
Leipoldt dit trompop stel: ‘As 'n seuntjie met sy piepermannetjie wil speel, laat hom
speel. Hy sal niks daarvan oorkom nie.’33 Die gevaar vir die liggaam en gees, gaan
Leipoldt in Praatjies met die oumense voort, skuil in die geheimhouding daarvan,
in die gemoedsgesteldheid wat die geheimhouding kweek en die angs wat veroorsaak
word as die persoon wat dit pleeg, allerlei dinge oor die gevolge daarvan hoor.34 By
normale kinders rig die gewoonte geen blywende liggaamlike of geestelike skade
aan nie. Kinders wat te veel masturbeer, is soms lui en afgemat, skamer as ander
kinders en dikwels agter met hul werk. Daar bestaan 'n geloof dat die gewoonte
gevaarlik en sondig is. ‘Oor die sondigheid kan ik niks sê nie,’ skryf Leipoldt, ‘maar
die gevaarlikheid ontken ik, behalwe in die geheimhouding en die onkunde wat met
die gewoonte saam gaan.’35 Eerder as om die kind bang te praat, meen hy die
verstandige ouer moet die kind op die eenvoudige feite van die saak wys: dat
masturbasie 'n natuurlike ding is, maar dat dit soms in stryd kan wees met die
skoonheidsgevoel wat 'n normale persoon behoort te besit, veral by meisies, waar
dit tot 'n chroniese ontsteking van die skede kan lei. Verder waarsku Leipoldt teen
die gevaar om kennis van geslagsomgang van kinders te weerhou. Die ouer behoort
sy seun daarop te wys dat die doel van die geslagsprikkel is om kinders te verwek,
dat sy saad vir hom gegee is vir die bevrugting van die vroulike eier. Dit is die
hoofdoel, die ‘wellus verbonde aan die geslagsverkeer is bijsaak’.36 Tensy die seun
bevoeg is om vrou en kind te onderhou, behoort dit by hom tuisgebring te word dat
hy geen reg het om die geslagsdaad net vir sy plesier te pleeg en die vrou aan die
smart en kommer van swangerskap en barensnood bloot te stel nie. 'n Eerlike man
regverdig sulke dinge nie met die feit dat swangerskap kunsmatig gekeer kan word
of dat daar vroue is wat bereid is om dit ter wille van geld te doen nie. ‘En die hele
opvoeding van jouw kind moet wees’, skryf Leipoldt, ‘om hom 'n eerlike mens te
maak, iemand wat bewus is van die regte wat ander persone besit, en wat nie lig sal
ontken of daarop inbreuk maak nie.’37
Ook wanneer Leipoldt hom oor die ‘drank-kwessie’ uitlaat, neem hy 'n standpunt
in wat afwyk van die algemeen aanvaarde konsensus wat indertyd onder sy leespubliek
geheers het. Hy sê dit is nie waar dat drank en dronkenskap die grootste vyand van
die hedendaagse samelewing is nie. Die grootste vyand is onkunde.38 Soos in vroeër
publikasies bepleit Leipoldt hier matigheid, nie afskaffing nie. Geen wetgewing ter
wêreld, skryf

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

421
hy, kan 'n bevolking sedelik, sober of selfstandig maak as die bevolking nie reeds,
‘deur geaardheid en toeleg’,39 deur sy ondervinding en omgewing, tot soberheid,
sedelikheid en selfstandigheid geneig is nie. In Mei 1924 sou Leipoldt op 'n kongres
in die Paarl, wat gewy is aan ‘Wyn en dronkenskap: Die vraagstuk van die dag’, 'n
referaat lewer oor ‘Die mediese kant van die matige gebruik van alkohol’ en die
standpunt inneem dat die matige gebruik onskadelik is en selfs die gesondheid van
die gebruiker kan verbeter.
In watter mate Leipoldt met hierdie boek die volksopvoeder is, blyk verder uit 'n
hoofstuk wat hy ‘Die kuns om te lees’ noem. Ook hier, soos in sy afwysing van
sensuur en die geringskattende en negatiewe uitlatings oor die Calvinistiese
uitverkiesingsleer, trap hy op tone. As 'n mens die boeke nagaan wat jy in plaas- en
dorpshuise aantref, skryf hy, is dit opvallend dat godsdienstige werke, wat getalsterkte
betref, die eerste plek inneem. Suiwer wetenskaplike boeke, behalwe enkele boeke
oor die Jogaleer en bespiegelings oor die hiernamaals, tref 'n mens selde aan. Boeke
met 'n politieke kleur is soms aanwesig, maar werke op die gebied van die geskiedenis,
lewensbeskrywings en reisbeskrywings is dun gesaai. Wat wel voorkom, is kookboeke
en boeke oor landbou en veeteelt. Koerante, tydskrifte en godsdienstige week- en
maandblaaie is klaarblyklik die populêrste leesstof, maar Leipoldt vind dit efemere
geskrifte. ‘Wie’, skryf hy in 'n gedeelte wat destyds beslis aanstoot sou gegee het,
‘maak ooit 'n versameling van sij ou “Volkstemme” of “Koningsbodes” of hoe die
dinge ook heet? Hulle word vandag - of liewers vanaand - gelees; en môre verflenter
en kapot, word hulle gebruik vir minder intellektuele doeleindes.’40 En hy waarsku:
‘solang die huisbibliotheek verwaarloos word, solang dit nie sij volle rang als iets
eweredigs met die skool, met die kerk, met die politiek, met die plaas, krij nie, solang
sal ons volksontwikkeling belemmer word’.41 Vir ‘ons volksbestaan, vir ons
volkselfstandigheid (en) ons eie taal’42 is die lees van goeie en grondige lektuur en
literatuur trouens noodsaaklik.
Leipoldt se omvattendste publikasie op die gebied van die populêre geneeskunde
is Die Afrikaanse kind in siekte en gesondheid, wat in 1920 verskyn. Die doel van
die boek is om ouers en onderwysers, almal wat met kinders te doen het, iets
aangaande die normale kind en sy kinderlewe te vertel. In die voorwoord sê Leipoldt
dat hy ‘elke dag sulke verregaande onkunde aangaande die behandeling van kinders’
teëkom dat hy dit nodig vind om die welbekende feite omtrent die gesondheid van
die kind onder die aan-
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dag van Afrikaanse ouers te bring. Agtereenvolgens behandel hy dan die
voorgeboortelike fase, die geboorte, die suigeling- en kindertyd en die puberteit.
Daarna laat val hy die soeklig op aangeleenthede soos higiëne van die liggaam; werk,
slaap en speel; klere en kos; tande en oë; neus en ore; allerlei siektes; liggaamsgebreke;
en ‘ligte ongevalle’ en hulle behandeling uit die ‘medisynekassie’. In baie opsigte
is die boek 'n herhaling van vroeër uitsprake, hoewel Leipoldt sommige
aangeleenthede op 'n nuwe wyse aanbied en nie klakkeloos van reeds gepubliseerde
geskrifte oorneem nie. In 'n bespreking in Die Burger van 8 September 1921 beveel
dr. Karl Bremer die boek baie sterk aan en loof hy die praktiese inslag en die openheid
waarmee Leipoldt oor sensitiewe aangeleenthede skryf.
Leipoldt se boeke op mediese gebied is gerig op mense wat ten tyde van die
publikasie nog baie oningelig was oor selfs die elementêrste sake wat die welsyn
van hul kinders geraak het. Juis daarom dat hy so bevatlik as moontlik skryf en alles
eenvoudig uiteensit. Leipoldt wou nie alleen sy mense opvoed om op 'n
verantwoordelike wyse na hul gesondheid om te sien nie, maar hulle waarsku teen
wanpraktyke soos dié wat deur kwaksalwers beoefen is. Terselfdertyd wou hy baie
taboes, soos dié oor masturbasie en geslagsiektes, afbreek en die mense opvoed om
goeie leesgewoontes aan te kweek. Baie van sy uitsprake, soos sy swak verbloemde
verwerping van die godsdiens en sy poging om die mense verby die eie volk se
beperkinge heen 'n groter wêreld te laat sien en ervaar, het in 'n stadium van nasionale
volksbou groot opslae gemaak. 'n Mens kan Leipoldt miskien 'n gebrek aan takt en
'n sekere mate van moedswil verwyt, maar in wese was hy 'n eerlike mens wat dinge
wou uitroei wat volgens hom die ontwikkeling van die Afrikaner gerem het. Met dit
alles wou die sendelingskind, didaktikus en kindervriend 'n diens lewer.

III
Reeds toe hy nog in Londen was, het Leipoldt onder die indruk gekom van hoe
stimulerend 'n skoolreis vir kinders, veral vir die behoeftiges onder hulle, kon wees.
Hy het gesien hoe elke kind weekliks 'n klein bedraggie vir die reis wegsit en maande
voor die tyd die gebied waardeur die reis sou gaan, geografies en histories verken,
die nodige kaarte teken en aantekeninge maak. Aangesien so 'n reis betreklik goedkoop
kon wees, het Leipoldt hom voorgeneem om dit so gou doenlik ná sy diensaanvaarding
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in Transvaal ingestel te kry. Hy het verder gehoop dat hy die nodige fondse êrens
vandaan sou kon haal om 'n herstellingskool vir kinders wat aan die een of ander
gebrek ly, opgerig te kry. Sedert hy met die herstellingskool van dr. Codavilla naby
Bologna en dié van dr. Stephanie in Mannheim kennis gemaak het, was hy oortuig
daarvan dat so 'n skool ook in Suid-Afrika met groot welslae ingerig kon word.
Terselfdertyd kon dié skool tydens vakansies as woonplek vir kinders tydens
skoolreise dien.
As gevolg van die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog en Leipoldt se
betrokkenheid by die mediese keuring van voornemende soldate en as lyfarts vir
generaal Louis Botha het sy werk by die Transvaalse skoolmediese inspektoraat vir
eers tot stilstand gekom. Toe hy in Junie 1915 sy ontslag by die departement van
verdediging kon neem, het hy die kans gebruik om tydens 'n tiendaagse verlof 'n
aantal kinders van die Hoërskool Gimnasium in Pretoria na die destydse Lourenço
Marques, vandag Maputo, en Delagoabaai te neem. Hoewel die organisasie van dié
reis iets te wense oorgelaat het en weinig meer as 'n vakansiekamp was, het dit as
die eerste skoolreis in Transvaal vir Leipoldt nuttige wenke verskaf oor hoe om
verdere skoolreise aan te pak. Hy kon byvoorbeeld sien hoe goedkoop en maklik
sulke reise in Suid-Afrika aangebied kon word.43 Suid-Afrika as land was trouens
deur sy klimaat en natuurverskeidenheid uitnemender geskik as baie ander lande om
kinders van 'n bepaalde omgewing na 'n totaal nuwe omgewing te neem en deur die
natuur, die bodemgesteldheid en die geskiedenis nuttige kennis by hulle tuis te bring
en hulle sintuie op te skerp.
In Julie 1916 kon Leipoldt met die wel willendheid en geesdrif van die hoof van
'n skool tussen Louis Trichardt en Pietersburg deel hê aan 'n tweede dergelike reis
na Lourenço Marques, maar nou met meer kinders en haarfyn georganiseer. As
gevolg van malaria en rooiwater was hierdie kinders se gesondheid nie altyd na wens
nie, maar die skoolhoof het volhard met sy reëlings. Elke kind moes geografies en
histories vir die reis voorberei en elkeen het 'n boek ontvang om aantekeninge in te
maak. Die kinders het liedere geoefen en gesamentlike liggaamsoefeninge gedoen
om fiks te word. Daarby het elkeen, naas 'n waterbottel en 'n sysakkie wat deur die
departement van verdediging aan hulle geleen is, 'n kortbroek, 'n woltrui, 'n
swembroek en 'n pet met die skool se voorletters daarop ontvang. Elkeen het gereeld
in die spaarbank iets weggesit, die ouers het kos bygedra en op baie ander maniere
gehelp, en vriende het flink gehelp, sonder dat van die skool se kant 'n bedelveldtog
uitgegaan het. Dan moes
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elke kind skoene, sokkies, sakdoeke, handdoek, seep, kam, borsel en tandeborsel en
'n ekstra stel klere vir gebruik op Sondae saambring. Anders as in Duitsland en
Engeland, waar kinders vir so 'n skoolreis gratis kaartjies ontvang, moes hierdie
spannetjie die volle reisgeld betaal.
Op 'n dag in Julie 1916 het die groepie, bestaande uit twee onderwysers, 'n
huismoeder, Leipoldt en die kinders, wie se ouderdom van sewe en 'n half tot agtien
gewissel het, vertrek. By Komatipoort het hulle die geleentheid gehad om die mooi
spoorwegbrug en die rivier met sy krokodille en seekoeie te sien en die begraafplaas
te besoek waar die ingenieurs begrawe lê wat die spoorlyn gebou het. Na die
middagete is hulle na Mosambiek, waar hulle die aand om agtuur in Lourenço
Marques aangekom het. Die seuns is gehuisves in die militêre kwartiere, maar die
dogters moes die eerste aand in die Grand Hotel oornag. In die volgende paar dae
het die kinders alle moontlike besienswaardighede in die stad besoek. Naas uitstappies
na die museum, 'n moskee, 'n Sjinese kerk en die dieretuin kon hulle die seep- en die
sigarettefabriek gaan sien en die staatsdrukkery, stadsaal en 'n oliefabriek besoek.
Vir baie van die kinders was dit hul eerste blik op die see, maar by meer as een
geleentheid het die hele spannetjie in die water gebaljaar. Op 'n oggend is hulle na
'n Portugese skool, waar hulle saam liedjies gesing het. Dieselfde middag is hulle na
die goewerneurswoning, waar die goewerneur hulle op tee en versnaperinge onthaal
het, 'n ‘eettafel’ wat soos 'n outydse Nagmaalbasaar daar uitgesien het. Saans is
telkens 'n halfuurtjie of wat bestee aan 'n informele eksamen en het die leiers hulle
afdelings ondervra om vas te stel hoe oplettend hulle was. Die veertien dae lange
uitstappie het, alles ingeslote, £ 2.2.0 per kind gekos. Die kinders het vir hulself
betaal en die bykomende onkoste is deur 'n skoolkonsert gedek. Toe Leipoldt ses
maande later weer die kinders ondersoek, kon hy vasstel dat hulle baie gesonder en
vlugger as vroeër was. Ook die onderwysers kon bevestig dat die reis die kinders se
oplettendheid en vlyt, soos uit die resultate van hul skoolwerk af te lei was, baie goed
gedoen het.44 Na hul terugkeer, skryf Leipoldt die gedig ‘Trekkerkinders’, waarin hy
hulle reis per trein na Mosambiek vergelyk met dié van die ou Voortrekkers wat
dieselfde roete gevolg het, 'n gedig waarin iets van die geesdrif en pioniersdrif van
‘Sendelingskinders’ ook opklink. Die laaste twee strofes van dié gedig lui as volg:
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Hierdie pad wat ons nou reis, was eenmaal hulle pad,
See toe waar die maanhaar-branders rol Deur die diepste drifte met die buikplank waternat,
oor die steilste bulte ruigte-vol Hulle in die ossewa wat in die stof verdwyn,
Stadig soos die slakkie pad toe steun;
Ons, die Trekker-kinders, in 'n hedendaagse trein,
Vinnig dat die spoorpad kraak en kreun.
Trekkers was ons oumense, en ons is weer op trek,
Oos toe na die wit-gestrande see.
Trekkers was ons oupas in die ou tyd na die plek;
Ons is Trekkers-kinders; wie kom mee?
Reën die hele wêreld dat die ou blikdakkie lek,
Modderpoeltjies orals langs die pad,
Ons is Trekker-kinders, en ons is nou weer op trek
Oos toe waar die see se branders spat.45

Buiten dié twee reise na Mosambiek het Leipoldt talle kere kinders, veral seuns, vir
naweekkampe na die Hartebeespoortdam, Warmbad en ander dele van die Bosveld46
geneem.
Toenemend het hy egter met seuns na Umkomaas aan die Natalse kus gereis. In
1919 het hy saam met mnr. Jack, skoolhoof van Yeoville, 'n groep kinders vir die
eerste Transvaalse skoolkamp na Umkomaas geneem. Aangesien dit sy ervaring was
dat kinders tydens 'n vakansie te ‘indiwidualisties’ word, is die tyd in Umkomaas só
ingerig om hulle sosiaal besig te hou.47
Maar Leipoldt het steeds die behoefte gevoel aan 'n herstellingsoord wat in die
vakansies ook vir skoolreise benut kon word. In 1917 het hy en dr. Anne Cleaver
die aandag gevestig op die groot behoefte aan so 'n oord waar veral kinders wat aan
chroniese malaria, rumatiekkoors en maltakoors ly, behandel kon word en terselfdertyd
hulle skoolwerk kon voortsit. Die Transvaalse provinsiale administrasie het egter as
gevolg van 'n geldtekort nie vir so 'n onderneming kans gesien nie. Met die steun
van Die Volkstem is 'n Skoolreis-Tehuis-fonds in die lewe geroep en deur bemiddeling
van 'n ruim donasie van sir Charles Smith is so 'n oord vir kinders op Isipingo ingerig.
By herhaling is hierdie tehuis ook vir skoolreise gebruik.48
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Tydens die kampe en skoolreise het Leipoldt telkens saans, dikwels om 'n vuur terwyl
hulle wag dat die ete moet gaar word, vir die kinders stories vertel. Hy was, as hy
die aand op sy stukke was, 'n meesterlike verteller en die kinders het aan sy lippe
gehang, veral as dit 'n skrikkerige spookstorie was. Baie van die verhale wat hy eers
later sou bundel, is oorspronklik so in die aande om die kampvuur vertel. Maar
Leipoldt, fyn opvoedkundige wat hy was, het met vertellings uit die verhaalskat van
die ou Nore en die Grieke vir die kinders 'n stuk kultuur gebring waartoe hulle in
daardie stadium in Afrikaans geen toegang gehad het nie.
Uit hierdie vertellings groei Leipoldt se versamelings Stories vir die kinders (1922)
en Kampstories (1924). Die eerste afdeling van Stories vir die kinders bevat verhale
uit die Noorse sages, terwyl die tweede afdeling uit ‘ander stories uit die ou doos’
bestaan: naas twee verhale uit Japan ook die Griekse storie van koning Midas. Baie
van dié oorvertellings munt uit deur die ritmiese prosa en die gespanne aandag in
die vertelling, en die boek in sy geheel is die voorloper van P.V. Pistorius se Waar
Asgard blink en Droomhelde uit Hellas en nog later P.J. Conradie se Avonture van
die Griekse helde en gode. In Kampstories bundel Leipoldt verhale wat hy na alle
waarskynlikheid in sy Clanwilliamse jeug by die bruin mense van die Kamp gehoor
het - al slaan die titel van die bundel op verhale wat hy op sy gereelde skoolreise en
naweekuitstappies aan kinders vertel het, nie op die Kamp, die bruin woonbuurt, van
sy Clanwilliamse jeug nie. Van die ander verhale, soos ‘Die slim kraai’, is gebaseer
op die sprokiesmodelle wat met hul herhalings en variasies aan Leipoldt bekend was,
maar getransponeer na die ‘agterveldse Hantam’49 wat hy as kind geken het. Maar
ook die wêreld van Pretoria, waar hy in dié jare woon, figureer in die verhale, soos
in ‘Gogga en Gorra’ oor hoe die Apiesrivier ontstaan het. Opvallend is die stories
wat uit die Sjinese verhaalskat geput is, soos ‘Die stout seun’, terwyl Leipoldt vir
die kleiner kinders met sy vertellings vrae soos ‘Waarom die see huil’ en ‘Waar die
reënboog vandaan kom’ beantwoord. As 'n geestige variasie van sy later gebundelde
grillige vertellings skets hy in ‘Die arme spook’ die lot van afgestorwenes wat hul
gesag by lewendes nie kan handhaaf nie. ‘Soos dit nou toegaan,’ sê die voorsitter by
een van hulle byeenkomste, ‘word ons spoke net maar so stadigaan geminag deur
die mense. Hulle sien ons nie en dus glo hulle nie in ons nie.’50
In aansluiting by hierdie oorspronklike verhale en oorvertellings, en in 'n poging
om vir kinders boeke in hul eie taal te verskaf, verwerk Leipoldt in hierdie jare Carl
Ewald se Natuursprokies51 en Die swarttulp van Alexandre
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Dumas (albei 1924).52 Kort ná sy terugkeer uit Brittanje begin hy ook verhale publiseer
waarin kinders dikwels 'n rol speel, soos die pragtige ‘Die weeskindjie wat 'n moeder
wou hê’ wat in Die Brandwag van 1 Augustus 1914 verskyn: 'n verhaal oor die
diepste verlange van 'n weeskind, waarin van die herhalingsprinsipe van die sprokie
gebruik gemaak word, maar wat aan die slot tot 'n allegorie verdiep. Vir die jongspan
vertel hy in Die Brandwag van 1 Augustus 1915 die verhaal van Dawid Stomparmpie
wat deur 'n rinkhals aan die regterhand gebyt is. Om sy lewe te red, het die dokter
sy arm bo die elmboog geamputeer en later 'n ysterhaak aan die stompie vasgemaak
waarmee hy elke oggend op die minuut die markklok gelui het.53 Naas gedigte,
waarvan baie later in bundels sou verskyn, publiseer Leipoldt in hierdie jare
deurlopend in Die Brandwag en Die Huisgenoot artikels oor uiteenlopende
onderwerpe. In Die Brandwag van 25 Junie 1917 verskyn byvoorbeeld 'n artikel oor
die welkomsgroete, met aanhalings van die Nederlandse geleentheidsverse, wat pres.
Paul Kruger en sy metgeselle tydens hulle Europese reis van 1884 te beurt geval het,
'n artikel waarvoor Leipoldt duidelik steun op die mededelings en dokumente van
sy oom Ewald Esselen, wat saam op dié reis was. In Desember 1918 publiseer hy in
Die Huisgenoot 'n artikel oor die geneeskrag van ons veldgewasse, terwyl van sy
eerste spookstories, soos ‘Karbolsuur’ en ‘Wit angeliere’, ook in dié jare in dieselfde
tydskrif verskyn. Van tyd tot tyd resenseer Leipoldt ook nuwe boeke. Na aanleiding
van C.F. Groenewald se Rympies en raaisels: 'n Bydrae tot die Suid-Afrikaanse
volkskunde maak hy die interessante opmerking dat hy self eenkeer 'n versameling
gemaak het van Suid-Afrika se geheimsinnige en grieselige volksgesegdes aangaande
die dood en die hiernamaals en - sonder dat hy die publikasie vermeld - dat hy dit as
materiaal vir artikels in 'n Europese tydskrif gebruik het.54
Hoewel nie uitsluitlik nie, is die oorgrote meerderheid van Leipoldt se stories en
vertelseltjies uit hierdie jare gerig op kinders vir wie hy wou opvoed en vir wie hy
leesstof in hul eie taal wou verskaf. Uit dit alles blyk in watter groot mate die
kindervriend Leipoldt, naas hul fisieke welsyn waarna hy as skooldokter moes omsien,
ook in die geestelike gesondheid en ontwikkeling van sy mense geïnteresseerd was.
In dié opsig, maar dan meer toegespits op die jeug, het Leipoldt net soos Langenhoven,
die ander groot didaktikus van hierdie jare, met sy publikasies 'n belangrike
opvoedkundige funksie vervul.
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IV
'n Mens vra jou af waarom Leipoldt, wat so baie van kinders gehou en so baie tyd
aan hulle bestee het, nie tot 'n huwelik oorgegaan en self eie kinders in die lewe
gebring het nie.
Op hierdie vraag is daar nie 'n enkelvoudige antwoord nie. Leipoldt het, soos hy
dit by geleentheid aan sy vriendin Helen Burton sou stel, gevoel dat hy as gevolg
van die kranksinnige streep in sy familie nie die moontlikheid van eie kinders kon
oorweeg nie.55 Op 'n keer, so vertel Lily Louw, bring ouers 'n kind met 'n waterhoof
na hom toe. Leipoldt ondersoek die kind en sy gesig kry 'n somber uitdrukking. Hy
sê: ‘Hierdie kind moes by geboorte gesterf het; niemand, nie ek of enige dokter waar
ook al, kan iets vir hom doen nie.’ Die ouers was baie ontsteld en die vader het heftig
gereageer op wat hy as Leipoldt se ongevoeligheid beskou het. Agterna sê Lily Louw
vir hom: ‘Maar Christie, kon jy nie vriendeliker met die mense gepraat het nie? Weet
jy nie hoe erg sulke ouers oor so'n kind voel nie?’ Leipoldt antwoord: ‘Dis nie dat
ek nie saam met die ouers voel nie, maar dit is soms nodig om dinge duidelik en
onomwonde te stel. So 'n kind is die rede waarom ek nooit getrou het nie. Ek is
daarvan oortuig dat as ek 'n kind sou hê, sou iets met hom verkeerd wees. En dan
word ek mal!’56
Maar is dit nie alles 'n rookskerm vir 'n sekere onmagtigheid om op 'n vrou verlief
te raak, terwyl sy seksuele belangstelling anders gerig was nie? Oor die moontlike
seksuele oriëntasie moet 'n mens jou versigtig uitlaat, want, soos D.J. Opperman dit
by geleentheid gestel het, die liefdeslewe van 'n mens, en veral 'n gekompliseerde
mens soos Leipoldt, is 'n groot en ingewikkelde ding.57 'n Moontlike sleutel tot die
problematiek vind ons in die werk van die Britse seksuoloog Havelock Ellis, wie se
hoofwerk, Studies in the psychology of sex, in sewe dele tussen die jare 1897 en 1928
gepubliseer is en met wie Leipoldt in hierdie jare gekorrespondeer het. Op p. 49 van
sy Skoolgesondheid noem Leipoldt die werk van Ellis as een van die gesaghebbende
boeke oor die geslagsleer en onder sy dokumente is daar kopieë uit Ellis se studies.
Hy was dus deeglik vertroud met Ellis se publikasies.
In sy boek sê Ellis dat die geïnverteerde persoon meestal nie, behalwe as hy werklik
biseksueel is, met iemand van die teenoorgestelde geslag daardie intieme,
onvoorwaardelike en emosionele vreugde en ekstase kan ervaar wat die essensie van
heteroseksuele liefde is nie.58 Een van sy pasiënte, 'n man wat nooit homoseksuele
verhoudings gehad het nie, kon groot bevrediging vind in nie-seksuele vriendskappe
en het aan Ellis ge-
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skryf: ‘I am not in any way effeminate and by my own choice I have led a hard and
often dangerous life. My desire for the companionship of men who have a sexual
attraction for me is very great and the happiest days of my life have been spent in
the companionship of such. My desires are not only sexual, but composed of about
50 per cent. of the desire for complete mental harmony which accompanies such
attraction.’59 By so 'n verklaring dink 'n mens aan Val St. John se getuienis oor die
baie jong mense van geringe skoolkwalifikasies met wie Leipoldt op 'n klaarblyklik
goeie vriendskaplike voet verkeer en wat in sy studiejare by Guy's gereeld vir hom
kom kuier het. By 'n groot aantal geïnverteerde persone, sê Ellis, is die seksuele
impuls nie besonder sterk nie en kan dit 'n groot mate van bevrediging in 'n platoniese
vriendskap met 'n geesverwant van dieselfde geslag vind. Die geïnverteerde seksuele
impuls is buitendien besonder geskik vir sublimering op die een of ander wyse. ‘It
has often happened’, skryf Ellis in 'n uitspraak wat 'n uiters belangrike sleutel tot
hierdie aspek van Leipoldt kan wees, ‘that inverts have devoted themselves with
ardour to valuable social and philanthropic work for the benefit of the young of their
own sex, and found joy and satisfaction in the task.’60 Een van Ellis se korrespondente
het dan ook verklaar: ‘On my personal theory the essence of love is unselfish devotion,
and I believe that service is the only key to genuine happiness.’61
Dit is in hierdie onselfsugtige toewyding en diens aan kinders dat Leipoldt sy
hoogste vreugde en klaarblyklik 'n sublimering van die geslagsdrang gevind het. As
'n mens daarby voeg dat die skeppingsdrang volgens baie sielkundiges 'n sublimering
van die seksimpuls is, verklaar dit Leipoldt se drukke aktiwiteit en veelvuldige
publikasies in hierdie en ook in later jare. In 'n brief van 15 Augustus 1938 skryf
Leipoldt trouens aan M.P.O. Burgers dat elke ‘kunswerk tog maar net 'n
metamorphose van die geslagsdrifte (is), insoverre as hulle die skeppingsdrang
beïnvloed’. Dit is nie toevallig dat die woord ‘plig’ en sy sinonieme so baie kere en
in feitlik kaleidoskopiese variasies in sy poësie hul verskyning maak nie. As iemand
wat hom in baie opsigte eensaam in 'n dikwels vyandige wêreld bevind het, kon
Leipoldt met die jare ontsnappingsroetes prakseer om sy verlatenheid te besweer.
Een van dié ontsnappingsroetes het hy gevind deur aan kinders iets van die vreugde
en geluk te gee wat hy self as kind moes ontbeer. Op dié wyse kon hy die bevrediging
hê dat hy iets vir ander kon doen en dat daar 'n plekkie in die wêreld was waar hy
diensbaar kon wees. En hierdeur kon hy iets ervaar van die geluk wat vir iedere
diensbare mens weggelê is.
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Hoofstuk XIII
‘My ruig verbeelding’
I
1914 NA SUID-AFRIKA TERUGKEER, IS 'N belangrike
gebeurtenis in Kaapstad aan die gang wat later as 'n kerndatum in die stryd om die
erkenning van Afrikaans as taal bekend sou staan.
Op 23 April van daardie jaar, dae ná Leipoldt se aankoms, slaag C.J. Langenhoven,
vurige kampvegter vir Afrikaans in die suidelike Het Zuid-Westen en kort tevore tot
provinsiale raadslid vir Oudtshoorn verkies, om 'n onbestrede mosie by die Kaapse
provinsiale raad aanvaar te kry waardeur Afrikaans pleks van Nederlands vir
Afrikaanssprekende kinders tot en met standerd IV as voertaal op skool gebruik
word. In Julie 1914 hou Langenhoven voor die Zuid-Afrikaansche Akademie voor
Taal, Letteren en Kunst sy welsprekende rede oor ‘Afrikaans als voertaal’ waarin
hy 'n vurige pleidooi lewer vir die moedertaal en vir die algehele erkenning van
Afrikaans. Alleen deur middel van die volkstaal, sê Langenhoven, kan die nasie
verhef word, want die ‘taal is gans die volk’.1
Van 1917 word Afrikaans dan ook al hoe meer, met uitsluiting van Nederlands,
in skole as onderrigmedium gebruik en in 1918 word Leipoldt se vriend J.J. Smith
op Stellenbosch en D.F. Malherbe in Bloemfontein tot eerste professore in Afrikaans
benoem. Die toenemende gebruik van Afrikaans op skool, universiteit en ook in die
kerk, waar Nederlands nog 'n laaste vesting gehad het, lei op 27 Mei 1925 tot die
amptelike erkenning van Afrikaans as landstaal saam met Engels. Hieraan het
Langenhoven, naas sy rol as parlementslid, as taalstryder die grootste aandeel gehad.
Mense soos J.H.H. de Waal, G.S. Preller, W. Postma, D.F. Malherbe en D.F. Malan
het telkens op die geskiktheid van die taal gewys by byeenkomste van die Afrikaanse
Taalvereniging en die Afrikaanse Taalgenootskap. Langenhoven het egter ingesien
dat die stryd vir Afrikaans slegs deur die konstitusionele weg te volg, gewen sou kon
word en dat iemand tot die politiek sou moes toetree om daardie knoop deur te hak.
En om die pad verder vir Afrikaans oop te maak, moes hy, anders as medestryders,
teen Nederlands stelling inneem. ‘Had ek, soos my verstandige wapenbroeders’,
skryf hy in Udienswillige dienaar, ‘Nederlands aan die hand gehou
WANNEER LEIPOLDT IN APRIL
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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.’2
Aan die taalstryders se energieke ywer vir Afrikaans en aan Langenhoven se
oorweldigende hartstog vir wat hy later as sy ‘lewensroeping’3 op aarde sou beskou,
het Leipoldt geen aandeel gehad terwyl hy in Londen as mediese inspekteur skole
besoek of op die vasteland van Europa en Nederlands-Oos-Indië gereis het nie. In
Londen was hy wel lid van die Afrikaanse studente se vereniging en was hy bevriend
met Johannes Smith, wat hom in dié jare reeds met oorgawe aan 'n studie van die
herkoms van Afrikaans gewy het. Hoewel hy onder invloed van Smith se entoesiasme
opnuut geinteresseerd begin raak het in sy Afrikaanse ‘versies’, wat 'n paar jaar reeds
byna vergete in een van sy laaie weggebêre was, kon hy, wat poliglotties grootgeword
en as kind meer as een taal gelees en gepraat het, nooit soos Langenhoven 'n stryder
vir Afrikaans word nie en het hy veral geen waarde geheg aan die nasionale beweging
onder Afrikaners nie. ‘Johannes Smith’, so skryf hy by geleentheid aan sy oom Ewald
Esselen, ‘is my very good friend, a very hot Afrikaner who keeps me from forgetting
that I ought to be one myself’, 'n uitspraak waarin 'n mens, selfs al gaan die geestige
element daarin nie by jou verby nie, 'n sekere onverskilligheid in verband met
‘Afrikanersake’ bemerk. In later jare kon Leipoldt dan ook nie begryp waarom van
sy vriende so 'n sterk standpunt oor moedertaalonderrig inneem nie4 en was die
stelling ‘die taal is gans die volk’ vir hom bykans sinledig en iets wat nie met sy eie
jeugervarings gestrook het nie. In die pastorie op Clanwilliam is Afrikaans,
Nederlands, Duits en Engels afwisselend gepraat, al het die jong Christie graag en
by voorkeur geluister na baie van die oumense in die bruin woongebied wat met
hulle verhale en toorgoed, maar ook met hulle besondere woordgebruik, gesegdes
en idiome, hom vasgenael kon laat sit en luister. Met 'n vader wat lank in Duitsland
gestudeer en op Soematra gewerk het, was daar egter geen sterk vaderlandsliefde in
sy ouerhuis aanwesig nie; eerder vanuit die sendelingingesteldheid 'n breë humanitêre
gevoel vir die hele mensdom.
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Daarom ook dat Leipoldt ná die publikasie van Albert Verwey se beskouing oor Oom
Gert vertel en ander gedigte in 'n brief kon skryf: ‘Van politiek, laat staan voor
kampvechterij voor het Afrikaans was er [in Leipoldt se debuutbundel - JCK] geen
sprake. Want ik heb altijd onze taal als 'n fait accompli aangenomen, en bekommer
mij er heel weinig over wat er ten nadele daarvan gezegd of geschreven wordt.’5 Ook
ná sy terugkeer staan hy in baie groot mate afsydig van die taalywer van
skrywerkollegas, terwyl hy weldra in die teenoorgestelde politieke kamp as die meeste
van hulle teregkom. Wanneer G. Dekker in sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis van
Celliers, Totius en Leipoldt as die ‘Driemanskap’6 praat, is dit waarskynlik die mees
inhoudlose begrip wat ooit op die gebied van die Afrikaanse letterkunde gemunt is,
óók en verál as 'n mens die uiteenlopende geestelike agtergronde van die drie digters
in ag neem. Terwyl Celliers en Totius hulle akademiese opleiding op beperkte
gespesialiseerde gebiede ontvang het aan inrigtings wat indertyd nie vir groot
strominge toeganklik was nie en weinig ervarings naas dié van losiesplek en
kollegesaal beleef het, staan Leipoldt van die begin af oop vir invloede in die
indertydse metropool Londen, verken hy landskappe en agterbuurte, en verdiep hy
hom in 'n vakgebied waardeur hy die geleentheid het om die mens in sy versnyding
en distorsie - sowel liggaamlik as geestelik - waar te neem. Aan die Vrije Universiteit
van Amsterdam met sy geloofsvooroordeel en -beperktheid probeer Totius so gou
moontlik sy studie afmaak om na sy land terug te keer, terwyl Leipoldt die vasteland
van Europa deurreis om sy mediese kennis te verruim en hom met besoeke aan
kunsmuseums nog verder as mens te verbreed. En terwyl Celliers hom as bittereinder
ná die Anglo-Boereoorlog in die (vir Europa) betreklik geïsoleerde Switserland tussen
die berge en die melkkoeie afsonder en weinig indrukke van die res van Europa
opdoen, bereis Leipoldt die hele kontinent, tot selfs in Moskou, en besoek hy die
twee Amerikas en die Verre-Ooste. Die begrip ‘Driemanskap’ berus hoogstens op
die feit dat al drie digters ongeveer dieselfde tyd debuteer en dat al drie verse oor die
Anglo-Boereoorlog skryf. By Leipoldt is hierdie gedigte egter tot sewe in sy
debuutbundel beperk!
In latere jare sou Leipoldt bedenkinge hê oor die vroeë amptelike erkenning van
Afrikaans, omdat dit sekere verwagtinge geskep het waaraan die taal in daardie
stadium van ontwikkeling kennelik nie kon voldoen nie. Afrikaans was volgens hom
sedert sy amptelike erkenning in 'n bevoorregte posisie en dit het die sigbare teken
van die wit Afrikaanse kul-
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tuur geword: die taal waarin die nasionale ideale van die wit Afrikaner geformuleer
is. Hierdie posisie het Afrikaans volgens hom bereik deur 'n ongelukkige politieke
verknooptheid en deur 'n beroep op die misleidende leuse dat die taal ‘gans die volk’
is. Sommige van die protagoniste van Afrikaans - en hier het Leipoldt duidelik
Langenhoven in gedagte - het die ryk skat van die Nederlandse taal en literatuur van
hulle probeer afskud ‘and to look upon the sister language and culture as inherently
inimical to the development of a real Afrikaans nationalism. That has undoubtedly
been detrimental to the natural growth of Afrikaans.’7
Ten spyte van hierdie bedenkinge het Leipoldt tog kort ná sy terugkeer uit Londen
hom op die hoogte gestel van die geskrifte van Afrikaanse tydgenote en is hy deur
sommige gedigte besonder beïndruk. In 'n artikel wat hy in 1946 op versoek van Die
Burger skryf nadat Totius 'n ernstige hartaanval kry en daar vir sy lewe gevrees
word,8 sê Leipoldt dat Celliers, vir wie hy persoonlik kort ná sy aankoms in Pretoria
leer ken het, hom na 'n gesellige aand in Sunnyside Wilgerboombogies en Verse van
Potgieter's trek geleen het. ‘Ek het altwee boekies nog voor ek gaan slaap het
deurgelees,’ skryf hy, ‘en ek onthou nog goed hoe aangenaam ek verras, hoe innig
ek aangedoen, en hoe hoog ingetoë ek was oor die oorspronklikheid, die
eenvoudigheid, en veral die openhartige opregtheid wat kenmerkend van altwee
bundeltjies was. Die tegniese moeilikhede van 'n digterstaal wat nog nie heeltemal
uit die bakermat geklim het nie, kon ek, deur eie ondervinding van die gesukkel om
die nare woordjie “het” op die regte plek te gebruik, goed verstaan, en uit 'n puur
mede-arbeidersoogpunt kon ek meevoel met iemand wat nog te veel eerbied vir die
ouer woorde-koppeling gevoel het om nie dit heeltemal te verwerp nie.’ Hoewel 'n
mens vermoed dat Leipoldt, waar hy hier 'n artikel skryf wat as lyk rede bedoel is,
sy kritiek op Totius 'n bietjie versag en dat hy self - met of sonder die hulp van Smith
- meer raad met ‘die nare woordjie “het”’ geweet en sy taal verder weg van die
Nederlandse inslag van sy tydgenote gestuur het, voel jy sy beklemtoning van Totius
se eenvoud en sy ‘openhartige opregtheid’ tog as eg aan. Sy eie lewensbeskouing en
godsdienstige oortuigings - of gebrek daaraan - was in hierdie tyd ligjare verwyder
van dié van Totius. Tog verhinder dit hom nie om waardering daarvoor uit te spreek
nie. Totius se poësie is dan ook, skryf hy, ‘die beste voorbeeld wat Afrikaans
opgelewer het van die ongeveinsde, kinderlike onderwerping van 'n ryke, gevoelvolle
verbeeldingskrag aan die onvermydelike beskikking van die goddelike bestiering
volgens van kindsbeen ingeprente geloofsopvatting’.
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'n Mens kan bedenkinge hê oor die mate van Leipoldt se kennis van Afrikaanse
tydgenote se werk. In sy bydrae tot The Cambridge history of the British Empire
verstrek hy byvoorbeeld foutiewe publikasiedatums by Trekkerswee en by sy eie Uit
drie wêrelddele en Die heks, terwyl hy D.F. Malherbe se roman Vergeet nie 'n bundel
poësie noem en die twee Van Bruggens as outeur van Ampie verwar. Ook A.G. Visser
se sterfdatum dui hy verkeerd aan. In Bushveld doctor gee hy 'n kort karakteristiek
van die ontstaan van Afrikaans en die eerste geskrifte in dié taal:
(Afrikaans) is old Dutch as spoken by the first settlers, modified by usage
into an inflexionless language that abounds in short syllables and open
vowels, and is eminently suited to express the feelings of a simple people
who delight in homely, domestic similes and who are by nature emotional
and sentimental. Like English it is adaptable; it borrows readily, sometimes
picturesquely colouring its loans and savouring them with a refreshing,
idiomatic, racily pungent flavour. Then it was not yet recognized as a
language that could hold its own with either English or Dutch. Even among
the Dutch there were many who scoffed at its pretensions, and denied that
it could be classed as a cultural factor. But a few years before Celliers had
published his poem ‘Die Vlakte’, which proved how suitable a vehicle
Afrikaans could be for expressing poetic emotion, and Dr du Toit had
followed with his war poems. These first indications of the cultural value
of Afrikaans had an almost immediate and lasting effect upon the
development of the language, for they showed the people who used it that
they talked something that was no longer a mere ‘kitchen Dutch’ but a
vernacular that could hold its own with English as a competitor in the
cultural development of the nation.’9
Hoewel 'n mens oor die algemeen met hierdie karakterisering en die impak wat
die eerste geskrifte gehad het, kan akkoord gaan, sal 'n taalkundige frons by die
uitspraak oor die kort sillabes en oop vokale wat Afrikaans dan kwansuis in
vergelyking met die Nederlands van die eerste nedersetters sou toon. Om Totius se
By die monument - kennelik die bundel waarna Leipoldt hier verwys - as oorlogspoësie
te bestempel, lê die aksente verkeerd. En 'n mens vra jou af of Leipoldt as gevolg
van kwaaivriendskap Marais se ‘Winternag’, wat vóór ‘Die vlakte’ van Celliers
gepubliseer is, verswyg, en of hy dit gewoon vergeet het. Tog is die passa-
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sie 'n mooi samevattende aanduiding van die ‘eerstelinge’ in die Afrikaanse taal,
waaronder sy eie debuutbundel, wat hy om redes van fatsoen verswyg, gereken kan
word.
Hoe ook al, in die jare ná sy terugkeer was Leipoldt só besig in sy nuwe betrekking
dat sy vriendskappe in groot mate, waar dit nie met sy verantwoordelikhede as
pleegvader saamgehang het nie, tot die oorwegend Engelstalige mediese kringe van
Pretoria en Johannesburg beperk was. Van die Afrikaanse skrywers van Pretoria en
elders in Transvaal leer hy naas Celliers en Totius in dié jare sy mediese kollega
A.G. Visser ken wanneer hy van tyd tot tyd skole op Heidelberg aan die Suikerbosrand
besoek. Reeds by die eerste ontmoeting is hy beïndruk deur Visser se biblioteek, wat
naas boeke oor sy vakgebied literêre werke en studies oor die geskiedenis ingesluit
het. Visser sou eers later in boekvorm debuteer en was in hierdie jare nog nie aan
Leipoldt bekend as digter nie, al het hy reeds vóór 1900 enkele geestige gedigte in
Ons Klyntji gepubliseer. Wat Leipoldt egter opgeval het, was Visser se erudisie en
die ‘beskroomde gesag’ waarmee hy sy goed deurdagte uitsprake gemaak het - vir
Leipoldt ‘'n bewys, opsigself, van 'n denkvermoë wat innig indiwidueel en ongeskakel
aan die weerklanke van ander was’.10 In Pretoria leer hy ook Gustav Preller ken wat
as assistentredakteur aan De Volkstem verbonde was en van 1919 die redaksie van
Die Brandwag behartig. In later jare kon mev. Johanna Preller onthou hoe Leipoldt
saam met Jan Celliers en sy vrou op 'n keer by hulle geëet het. Die Prellers het in dié
jare, soos die Celliers's en Leipoldt, in Sunnyside gewoon. Eers tydens die ete het
mev. Preller agtergekom watter fynproewer Leipoldt was en hoeveel hy van die
voorbereiding van geregte geweet het. Toe sy egter die pragtige vingerbakkies uithaal
wat sy en haar man uit Kaïro saamgebring het, pak Leipoldt al die bakkies op 'n hopie
en sit dit met 'n ‘Ons gebruik mos nie sulke dinge nie’ op die buffet neer.11 Hy was
altyd wars van aanstellery en dié soort geaffekteerdheid het hom nie aangestaan nie.
Dit is nie onwaarskynlik dat dié voorval die begin van sy wantroue in Preller was
nie.
Wanneer Leipoldt in dié jare van tyd tot tyd in Kaapstad kom, lê hy dikwels ook
besoek af by Johannes Smith op Stellenbosch. ‘Read over poems with Smith & made
some alterations’, teken hy op 3 September 1919 in sy dagboekie aan. Vroeg in 1920
en ook in Oktober 1921 is hy weer op Stellenbosch en bring hy en Smith verdere
veranderinge aan. Smith is in hierdie jare saam met Tobie Muller en Gordon
Tomlinson verantwoordelik vir die redigering van Ons Moedertaal wat in 1916
(onder redaksie van
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Smith en C.J.L. Ruysch van Dugteren) tot Die Huisgenoot oorgaan, en Smith verkry
Leipoldt se medewerking om vir dié tydskrif bydraes te lewer. Leipoldt moet ook in
dié jare kennis gemaak het met dr. W.M.R. Malherbe, redakteur van Die Brandwag,
want heelparty van sy verse en verhale uit dié tyd word in dié blad opgeneem. Ook
vir De Volkstem, waarvan dr. F.V. Engelenburg redakteur was, begin hy kort ná sy
aankoms in Pretoria bydraes lewer, onder meer 'n resensie oor Oswald Spengler se
beroemde Der Untergang des Abendlandes in die uitgawe van 7 Julie 1923. Deur
Engelenburg behou hy sy belangstelling in Nederlands en reeds in 1915 word hy waarskynlik op instigasie van Verwey - benoem tot lid van die Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Ten spyte van die karigheid van sy kontak met skeppende kollegas resenseer
Leipoldt in sy Pretoriase jare naas mediese boeke en kulinêre geskrifte enkele
publikasies op die gebied van die Afrikaanse letterkunde.12 As 'n mens dit lees teen
sy latere nogal wrewelige afkeer van Langenhoven se werk, toon hy in sy bespreking
van Ons weg deur die wêreld13 heel wat waardering vir die spreektaalwerklikheid
van die samesprake en die enkele alleenspraak in dié versameling. Sowel wat die
woordgebruik as die bespiegelende inslag betref, hou hy egter minder van die
mediterende essays met hulle ‘preekstoeltrant’. Vir Reenen J. van Reenen se Celestine
en ander spookstories14 het hy minder waardering, omdat die skrywer 'n onvermoë
openbaar om 'n verhaal pakkend te vertel. By die ‘gewigtige punt’ kan Van Reenen
hom glad nie inhou nie: ‘hij moet skree; hij moet die klem-woorde met groot letters
skrijwe.’ Die ware kunstenaar, sê Leipoldt daarenteen, ‘fluister as hij bij so 'n punt
kom: juis die sagte gefluister gee die indruk van geheimsinnigheid, moedeloosheid,
angs, gevaar, smart, vertwijfeling’. Dat hy by tye wel analities te werk kon gaan,
blyk uit sy beswaar teen Die lewenstuin15 van Celliers met sy ‘gebruik van kort,
geklemtoonde woorde’ en 'n te weinig musikale vers, al het Leipoldt aan die ander
kant te veel lof vir dié meditatiewe poësie waarin hy die ‘oorspronklikheid’,
‘gevoeligheid’ en veral ‘wijsgerigheid’ waardeer. 'n Merkwaardige resensie, as 'n
mens die tyd van ontstaan daarvan in ag neem, is dié wat Leipoldt oor Roy Campbell
se The flaming terrapin16 publiseer. Alhoewel hy sê dat die skrywer soms deur die
sangerigheid verlei word en die ‘inhoud en sin’ van sy gedig prysgee, sien hy dit as
‘een van die beste, een van die allerbeste sou ek waag om te skryf, wat hier in
Suid-Afrika ontstaan het’. Hy het beswaar teen die ‘verhalende meter (sic!) van Pope’
waarin die gedig geskryf is, maar hy meen dat Campbell daarin geslaag het om
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meestal ‘boeiend’ te vertel. Die gedig maak indruk weens sy ‘bekoorlikheid’ en
‘digterlike verbeelding’ en hy waardeer die afwesigheid van pessimisme en ‘die pure
genot van die lewe’ wat daaruit straal.
Uit hierdie resensies leer 'n mens Leipoldt ken as 'n belese en beleë persoon wat
gevoelig kan lees en wat deur sy besondere indiwiduele kyk op sake afwyk van die
indertydse hoofstroom van die Afrikaanse kritiek met sy aksent op die werklikheid
- heel dikwels die Afrikaans-nasionale werklikheid - as basis. Daarmee lewer hy 'n
persoonlike bydrae tot die Afrikaanse literêre kritiek.

II
Nog in 1914, die jaar van sy terugkeer uit Londen, dra Leipoldt verse soos ‘Vaarwel
aan Insulinde’, ‘Krakatoa’, ‘Aan Multatuli’, ‘Die verlate plaas’ en ‘Die hamerkop’
by tot Ons Moedertaal, almal gedigte wat hy later in Uit drie wêrelddele sal opneem.
Ook in 1915 en 1916 publiseer hy verdere gedigte, nou ook in Die Huisgenoot en
Die Brandwag, wat hy later bundel of wat eers postuum in Geseënde skaduwees
vesamel word. Toenemend sien 'n mens egter in 1917 van hom verse oor die Groot
Trek in die verskillende tydskrifte, 'n aanduiding dat hy in dié jaar aan 'n reeks gedigte
oor die geskiedenis van die Afrikaner begin werk het. 'n Verdere neerslag van dié
historiese belangstelling vind 'n mens in sy artikels oor pres. Kruger en sy metgeselle
se besoek aan Europa, wat hy ‘Vergete welkomsgroete’17 noem, en ‘Afrikaner
heiligdomme’,18 waarin hy die geskiedkundige betekenis van Amajuba bespreek.
Voordat Leipoldt tot die bundeling van die verse in Uit drie wêrelddele oorgaan,
besluit hy om die gedigte oor die Groot Trek in boekvorm uit te gee. Volgens 'n
mededeling van M.P.O. Burgers was Dingaansdag, die bundel waarin hierdie gedigte
in 1920 opgeneem is, reeds in 1918 gereed.19 Die bundel is dus in 'n baie kort bestek,
waarskynlik in net iets meer as 'n jaar, in sy geheel geskryf. Dit verskil van Oom
Gert vertel en ander gedigte deurdat die geheel, soos Leipoldt dit in sy voorwoord
stel, ‘'n aaneenskakeling (is) van los gedagtes wat by die oorpeinsing van ons
volkstoestande by... (hom) ontstaan het’. Hoewel hy verder beweer dat hy geen
aanspraak maak op ‘dramatiese samehang’ nie, is dit tog nie 'n versameling losstaande
verse nie, maar toon die geheel 'n sekere mate van interafhanklikheid. In dié opsig
sluit die bundel aan by die klein epe, Trekkerswee (Totius) en Die

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

438
timmerman (D.F. Malherbe), van hierdie jare, al is Dingaansdag deur die losser
konstruksie eerder verwant aan Totius se Verse van Potgieter's trek of Rachel en
Langenhoven se Die pad van Suid-Afrika. Dingaansdag begin byvoorbeeld met 'n
aanroeping van die moederland, gevolg deur beskrywings van die vertrek van die
Voortrekkers uit die Kolonie en oorpeinsings van die dood wat op almal wag. Ná
voorbeelde van die verhale wat saans om die kampvure vertel word, konsentreer die
epiese draad op die gang van die Trekkers, die aankoms in Natal en die moord op
Retief en sy makkers, gevolg deur rouliedere met 'n sekere verering van die helde
en - anders as in die latere ‘Grysblou bulte’ - 'n vervloeking van Dingaan. Die bundel
sluit af met 'n siening van die toekoms. 'n Mens kry die indruk dat Leipoldt, veral
waar dit regstreekse verwerkings uit die geskiedenis van die Voortrekkers in Natal
betref, taamlik lukraak te werk gegaan het en dat sy liberale gees skepties begin staan
het teenoor baie dinge wat in die verlede as heldedade aangebied is. Aan Burgers
het hy by geleentheid gesê dat hy uiteindelik tydens die werk aan die bundel moeg
geraak het van al die onverkwiklike twiste tussen die Voortrekkers en ‘hulle
minderwaardige opvatting van vryheid en liberalisme’.20 Wat dus waarskynlik as 'n
epos van 'n volkswording gekonsipieer is, het deur Leipoldt se toenemende kritiek
op die Afrikaners ná hul optrede tydens die Eerste Wêreldoorlog en die Rebellie en
sy bedenkinge oor die opkomende eng nasionalisme langs die pad agterweë geraak.
Opvallend is dan ook dat Leipoldt by die verhale om die kampvure, in plaas van
heroïese dade, verkies om herinneringe uit sy eie Karoo-kontrei in versvorm te
verwerk, soos die bloedige verhaal van Koenraad Fiet in ‘Ver in die
Troe-troe-vlakte’,21 of om van die ou heldedade uit die tyd van die VOC oor te vertel,
soos dié van Wolraad Woltemade.22
As gevolg van die geografiese afstand tussen Stellenbosch en Pretoria en albei se
drukke aktiwiteite in dié jare was dit nie vir Johannes Smith moontlik om die
manuskrip, soos in die geval van Oom Gert vertel en ander gedigte, sorgvuldig met
Leipoldt deur te gaan nie, al het hy tydens sy vriend se sporadiese besoeke aan die
suide tog van die gedigte met hom bespreek. Miskien het die uitgewers, in dié geval
die noordelike firma J.L. van Schaik met 'n Nederlandse eienaar wat die fyner aspekte
van die Afrikaanse taal in daardie stadium nog nie goed geken het nie, uit Leipoldt
se mededelings afgelei dat Smith die verse inderdaad deeglik hersien het. Aangesien
hulle graag, veral ná Albert Verwey se hooggestemde lof vir Leipoldt se poësie, die
bundel gou op die mark wou bring, is dr.
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W.M.R. Malherbe van Die Brandwag gevra om die manuskrip taalkundig te versorg.
Blykbaar het Malherbe maar baie oppervlakkig te werk gegaan of gevoel dat daar
min aan 'n digter se werk verander kon word, want die publikasie van Dingaansdag,
en veral die onversorgde taalgebruik in baie van die verse, was selfs vir die groeiende
getal Leipoldt-bewonderaars 'n skokkende ervaring. In Die Huisgenoot van Julie
1921 sê E.C. Pienaar byvoorbeeld dat Leipoldt sy grammatika, in die besonder sy
sintaksis en woordgebruik, skromelik verwaarloos en dat hy in so 'n mate ‘redeneer
en filosofeer’ dat baie van sy verse ‘eenvoudig ontaard in berymde of onberymde
prosa wat met poësie as sodanig baie min te doen het’.23 Later sou G. Dekker praat
van die gebrek aan ‘'n grootse konsepsie’ agter die verse, die talle voorbeelde van
retoriek, die serebrale beelde en ‘al die storende van gebrekkige taal en vers’.24 In sy
Afrikaanse literatuurgeskiedenis sou hy, ‘hier en daar 'n mooi vers of beeld’ ten spyt,
sê dit is ‘moeilik om in hierdie gestamel die woordkunstenaar te erken’.25 Waarskynlik
moes ook Verwey se oordeel oor dié verse negatief gewees het. Wanneer A.D. Keet
hom daarop attent maak dat daar in Die Brandwag van Maart 1915 nuwe verse van
Leipoldt verskyn, skryf Verwey al hierdie gedigte, waaronder langes, netjies oor haas die enigste voorbeeld van so 'n daad in die Verwey-argief! Ná die verskyning
van Dingaansdag in 1920 laat Leipoldt via sy uitgewer in Pretoria 'n eksemplaar van
die bundel aan Verwey stuur.26 Maar Verwey laat hom dié keer nie tot 'n tweede
artikel uitlok nie en bedank Leipoldt ook nie persoonlik vir die toesending nie. Dit
kan wees dat die historiese agtergrond van die Groot Trek vir Verwey 'n te onbekende
stuk geskiedenis was en dat hy hom daarom vir 'n moontlike verdere studie op 'n te
vreemde terrein bevind het. 'n Mens is egter geneig om te aanvaar dat Verwey as
sensitiewe poësieleser nie met die intrinsieke gehalte van die verse tevrede was nie
en ná sy hoë lof vir Oom Gert vertel en ander gedigte verkies het om oor Leipoldt
se tweede bundel te swyg.
Toe die tweede druk van Dingaansdag in 1925 moes verskyn, is Smith spesiaal
deur die uitgewer gevra om te help. Hierdie heruitgawe, skryf Smith in sy artikel oor
sy en Leipoldt se samewerking, ‘het heelwat bespreking en briefwisseling gekos.
“Al die storende van gebrekkige taal en vers” - om professor Dekker se woorde te
gebruik - kon natuurlik nie oral verwyder word nie; maar die digter en sy handlanger
het ten minste hulle bes gedoen. Die tweede druk verskil dan ook in baie opsigte van
die eerste: nie alleen is die taal en spelling op ingrypende wyse hersien nie, maar
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die digter het ook op verskeie plekke toevoegings en verbeterings ingelas, terwyl
daar op ander plekke versreëls en strofes geskrap is.’27
Met hierdie tweede uitgawe was die taalkundige afwerking van die bundel veel
beter. 'n Mens sien dit reeds in die verskille tussen die berymde opdragvers aan Smith
en Malherbe aan die begin. In die eerste druk lui dit, haas onverstaanbaar:
Neem wat ek aanbring as 'n blyk
Van vrindskap wat sy dank erken
Vir wat hy wederkerig wen
Deur vrindskap wat die vrind beryk.

In die tweede uitgawe is dit verbeter tot:
Neem wat ek hier bring as 'n blyk
Van vrindskap aan; want ek erken
Met dankbaarheid dat wat ek wen
Uit vrindedaad my siel verryk.28

Ongelukkig kon die bundel selfs met hierdie verbeterings nie gered word nie. Al is
die taal ná Smith se chirurgie nou veel beter, is baie van die verse steeds strompelend
en bly die hele konsepsie van wat Leipoldt wou bereik, erg newelagtig. In sy oorsig
oor die Afrikaanse poësie in die derde deel van Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner
skryf W.E.G. Louw dat die ‘epiese draad’ wat deur die bundel loop, ‘nie voldoende
(is) om daar enige eenheid aan te gee nie’,29 terwyl Rob Antonissen die bundel as
geheel 'n insinking noem: ‘In geen enkele gedig word die beste uit Oom Gert vertel
benader nie. Naas en selfs ín sommige fragmente van beheerste gedagtepoësie,
dramatiese bewoënheid en vlae van lirisme is daar herhaaldelik dreunerige, hortende
of doodse gerym, onbesielde personifiëring, retoriese praal, onmagtige enumerasie.’30
Tog sal dit 'n fout wees om by die talle futlose verse verby nie die enkele goeies
raak te sien nie en binne-in andersins swak gedigte oor goeie beelde en fyn
woordgebruik heen te lees. In sy belangrike opstel oor ‘Leipoldt as digter’ sê N.P.
van Wyk Louw, byvoorbeeld, dat Leipoldt ‘ons poësie verryk (het) met beelde van
'n krag en 'n oer-Afrikaansheid soos daar min is’.31 Selfs in die swak bundel
Dingaansdag, sê hy, is daar voorbeelde hiervan. So kry ons uit die mond van 'n
boerverteller die beeld van ‘Die
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branders so hoog as 'n mied na die oes’ of die volgende voorstelling van die
Zoeloekoning:
En in sy ore dreun die haat
Soos bier wat borrel in die vat...32

Iets van die vroeëre oorlogsverse is ook terug te vind in die ontroerende beeld van
die kinders se ‘tingerige lykies’ in LXIII,33 terwyl ‘Van die lotosland waar die lelies
groei’ (VII)34 die verlange van die slaaf na haar eertydse tuiste in die Ooste pragtig
evokeer en ‘Waar die Koorsboom’ (XXXI)35 ten spyte van die opsigtelike anapestiese
maat die kleurvolheid en beweeglikheid van Leipoldt se beste natuurverse benader.
Vir die voltooiing van die beeld van Leipoldt, soos 'n mens dit in sy verse vind, is,
soos Antonissen dit stel, enkele van die bespieëlende verse met die groeiende
‘eensaamheidsgevoel (en die) konfrontasies met die dood’36 (soos ‘Ek wag hom in
my kamer’37 en ‘As my asem uit is’)38 belangrik. ‘Hier en daar’, gaan Antonissen
voort, ‘kry ons al 'n aanduiding van wat voortaan die doel sal wees van die soeker
se tog deur die lewe: die ontdekking en kultus van “die Skoonheid”, die hoogste
waarde in die wêreld en weldra sy enigste troos.’39 Die hoogtepunt van die bundel,
reeds deur Pienaar uitgelig, is egter die gedig waarin die reaksie van die diere na die
moord op Retief en sy manne gegee word:
Die koperkapel kom uit sy gat
En sluip die rantjie rond:
‘Dit het gereën; die veld is nat
En nat is die rooi-geel grond.’
Die meerkat kom en sy ogies blink,
En hy staan orent en wag.
En die stokou ystervark sê: ‘Ek dink
Die reën kom weer vannag.’
Maar die geitjie piep: ‘Dis glad nie reën!
Dis klewerig, swart en rooi.
Kom jy sulke reën in jou lewe teen So glad, so styf, so mooi?’
En die wyse steenuil waag sy woord:
‘Dis bloed, dis mensebloed!
Dis lewensbloed wat hierdie oord
Se bossie-wortels voed.’40
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Dit kan wees dat Leipoldt hier met die patroon van die gesprek tussen die diere die
Engelse volksrympie ‘Who killed cock robin’ en W. Versfeld se ‘Wie het mossie
doodgeskiet?’41 in sy Springbok rympies en stories voor die kinders42 navolg, al voel
'n mens dat Leipoldt se gedig met die reaksie van net vyfdiere veel meer dramaties
is en met die woorde van die uil op 'n hoogtepunt eindig. Later sou Ina Rousseau
met ‘Die krieke weet’43 en D.J. Opperman met ‘'n Mirakelspel: Wie't mossie
doodgemaak?’44 by Versfeld en Leipoldt se gebruik van die fabel met sy dierewysheid
aansluit.
'n Vermaaklike stuk in die Burgers-versameling45 is die anonieme vertaling van
dié gedig, gevolg deur 'n kriptiese briefie van Leipoldt aan die vertaler. In Engels
dra die gedig die opskrif ‘After the battle’:
The cobra snake comes creeping forth,
And slily looks around:
‘It's been raining here the field is wet,
And wet the reddish ground!’
The wild-cat blinks its little eyes,
And awaits the falling rain,
And the hedgehog says: ‘I'm pretty sure
It will not rain again!’
But the lizard pipes: ‘This is not rain!
It's sticky, thick, and red!
Have you ever met rain like this before?
It's where wild men have bled!’
And the wise old barn-owl says its say:
‘It's blood, it's human blood!
Our plants will be refreshed today!
It's an ill wind that blows no good!’

Onderaan die vertaling het Leipoldt in potlood geskryf: ‘Dear Sir - Please don't! I
do not like your translations at all. Yours CLL.’

III
Dat Leipoldt, die digter van sterk dramatiese verse soos ‘Oom Gert vertel’ en
‘Vrede-aand’, hom die een of ander tyd tot die skryf van 'n drama aangetrokke sou
gevoel het, spreek eintlik vanself. In sy ‘Eerste skoffies’
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vertel hy trouens sy eerste bewuste skryfpoging ná die briewe aan sy oupa was 'n
samespraak tussen Elshadai en Dante en 'n soort treurspel in navolging van Schiller
se Maria Stuart en P.A.S. Limburg Brouwer se Akbar.46 'n Mens frons by so 'n
mededeling, want by voorbaat weet jy by 'n kind van sewe of agt jaar, al is hy hoe
intelligent, ontbreek eenvoudig die lewenservaring om 'n tragedie aan te durf.
Aangesien Leipoldt en sy vriend Kareltjie Sheard egter dié vroeë geskrifte saam met
hul afgestorwe hansdiere op die pastorie-erf op Clanwilliam begrawe het, is dit
onmoontlik om vandag na te gaan hoe hierdie eerste treurspel daar uitgesien het.
Leipoldt se eerste bewaar geblewe toneelstukkies het egter nie veel om die lyf nie.
Die laspos, wat in Mei 1919 in Die Brandwag verskyn, is eintlik net 'n
gedramatiseerde skets van 'n bruin man wat ná 'n ongeluk verlam en vir sy mense 'n
oorlas is. Jannie, in 1920 geskryf en in 1952 deur Gerhard J. Beukes uit die Van
Schaik-kluis47 opgediep en in Nuwe eenbedrywe gepubliseer, sit die blyspeltradisie
van Melt Brink en J.H.H. de Waal met hulle situasiekomiek op 'n enigsins hoër vlak
voort. Dit geld ook vir die komedie 'n Vergissing, wat Leipoldt in verhaalvorm reeds
in 1896 onder 'n skuilnaam in The Cape Times gepubliseer het en in die twintigerjare
vir die toneel verwerk en wat in 1927 in boekvorm verskyn. Die ‘samespraak in
verse’, wat onder die titel Elberveld in die tronk in Augustus 1922 in Die Huisgenoot
gepubliseer word, is die eerste neerslag van 'n figuur en gegewe wat hom tot aan die
einde van sy skrywersloopbaan sou besig hou maar waaraan hy klaarblyklik nie 'n
finale vorm kon gee nie.
Maar die Engelse dramateks oor die verbranding van die hekse wat Leipoldt,
volgens 'n mededeling aan dr. P. de V. Pienaar, na alle waarskynlikheid in 1911 ná
bywoning van Freska se gebarespel Sumerün onder regie van Reinhardt in één nag
geskryf het, was nog altyd in sy laai. Of 'n mens sy mededeling aan Pienaar as juis
kan aanvaar, is egter onseker, want aan sy vriend dr. F.C. Kolbe het Leipoldt by
geleentheid vertel dat die verhaal van die drama deur 'n Rooms-Katolieke priester
aan hom vertel is toe hy die Midde-Ooste tydens die oorlog besoek het.48 Het hy
bedoel vóór die oorlog, want met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog was
Leipoldt reeds terug in Suid-Afrika? Of verwys dit na die Balkan-oorlog van
1912-1913? Waarskynlik het daar by Leipoldt of Kolbe, in die oorspronklike
mededeling of in Kolbe se weergawe daarvan, 'n vergissing ingesluip.49
Hoe ook al, omstreeks 1919 of vroeg in 1920 het Leipoldt die stuk weer opgeneem,
in Afrikaans begin verwerk en onder die titel Die hamer van die hekse by die
uitgewersfirma J.L. van Schaik vir publikasie ingelewer. Die
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manuskrip dra die datum Julie 1920. In hierdie vorm het dit egter nooit verskyn nie.
Dit is weer hersien en verwerk en in 1923 as Die heks deur die Nasionale Pers
gepubliseer.
Hoe dit gekom het dat die manuskrip uiteindelik by die Nasionale Pers beland het,
is onbekend. Ook die persoon wat vir die intensiewe redigering en herskrywing van
die teks verantwoordelik was, bly steeds 'n geheim. Volgens Smith was dit 'n
proefleser van die Nasionale Pers.50 Prof. J. du P. Scholtz, die betrokke leser, het
Burgers op navraag egter die versekering gegee dat hy nie die titel verander of die
ingrypende wysigings ten opsigte van taal en styl aangebring het wat Die heks in
vergelyking met Die hamer van die hekse toon nie.51 Hierdie onbekende persoon het
Leipoldt egter 'n groot guns bewys. ‘'n Noukeurige vergelyking (van die twee
manuskripte)’, skryf Beukes, ‘toon groot en ingrypende veranderinge. En hierdie
persoon het beslis 'n sterk en intuïtiewe gevoel gehad vir wat dramaties en
toneelwaardig is. Hy het die vloeiende aaneensluiting van gebeure, die hoogs
gekonsentreerde bouvorm en toespitsing op die hooftema wat ook in Die hamer van
die hekse so 'n besondere eienskap was, nog verder versterk deur groter gebondenheid
en woordekonomie. Dele wat bietjie geselserig was, is òf heeltemal weggelaat òf in
'n paar woorde saamgevat en heelwat onnodige byvoeglike naamwoorde is geskrap.
Selfs nuwe byvoegings is aangebring wat egter so suiwer by die oorspronklike
aansluit, ook sover dit toon en atmosfeer betref, dat 'n mens dit nooit sal vermoed as
komende van iemand anders nie.’52
Eers met die tweede druk van 1927 het Smith 'n hand in die hersiening gehad. ‘In
hierdie verband’, skryf hy,
is dit miskien interessant om te vertel dat daar in die eerste druk 'n
griffier onder die persone van die toneelstuk verskyn, en dat hy dwarsdeur
die werk onder daardie naam optree. Toe ek vir Leipoldt daarop wys dat
'n griffier darem eintlik niks met die bewaring van gevangenes te doen het
nie, en toe ek hom ewe belangstellend vra of dit nie miskien 'n cipier hoort
te wees nie, het hy sy groot verbasing uitgespreek. ‘Staan griffier regtig
daar?’ het hy gevra. ‘Dit moet natuurlik cipier wees,’ het hy met sy bekende
laggie bygevoeg. ‘Hoe is dit nou godsmoontlik dat ons dit nie raakgesien
het nie?’53
Smith het ook die vyf bladsye aantekeninge agterin op versoek van die uitgewers
en met goedkeuring van Leipoldt bygevoeg.
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Hoewel Leipoldt later geringskattend oor dié drama sou praat en ander mindere
dramas van hom hoër geag het, verteenwoordig Die heks 'n belangrike datum in die
ontwikkelingsgang van die Afrikaanse drama. As eerste Afrikaanse toneelwerk wat
teen 'n Europees-geskiedkundige milieu - die eerste kwart van die vyftiende eeu in
die denkbeeldige kasteel Ahrweiler in Duitsland ten tyde van die heksevervolging afspeel, toon dit 'n totale breuk met die klugte en blyspele van Brink en De Waal.
Wat Leipoldt hier gee, is die onthulling van 'n liefdesgeskiedenis. Veertig jaar vóór
die aanvang van die drama was die Kardinaal, Ysaye D'Orilla, die minnaar van Elsa
die Heks (of Orsinia, soos sy tóé bekend was) en die vader van haar dogter. Nóú,
egter, is hy die persoon wat hulle lot verseël en die vorm teken wat hulle verbranding
as hekse beteken. Wanneer hy die verskriklike waarheid tydens sy besoek aan hulle
kerker agterkom, wil hy die vonnis herroep, maar 'n floute oorval hom. Wanneer hy
uit sy bewusteloosheid herstel en probeer ingryp, moet hy hoor dat die vroue reeds
‘vir die afgelope tien minute’ brand. Naas die kontras tussen verlede en hede, wat
met die teenstelling tussen die sonnige suide van Italië (die land van hul liefde) en
die koue van die noordelike Duitsland (van die heksevervolging) saamval, word die
floute van die Kardinaal psigologies mooi voorberei deurdat die twee broeders in
die eerste toneel by herhaling na sy swak gesondheid verwys. Daarby ervaar die
Afrikaanse dramaleser met dié drama vir die eerste keer iets van die anagnorisis of
herkenning waarvan Aristoteles praat: die Kardinaal wat in die tweede toneel te wete
kom wie Elsa en haar dogter werklik is en die voltrekking van die vonnis probeer
keer. Met die floute wat intree, word die moontlikheid van redding egter uitgeskakel
en word 'n mens bewus van 'n hoër mag, die noodlot, wat werksaam is - 'n mag wat
op die moment van die wending na die goeie die verloop van sake in 'n fatale rigting
laat ontwikkel.
Al kan 'n mens sê dat die Kardinaal nie werklik in die tweede toneel tot 'n insig
ontwikkel nie en dat daar van 'n dramatiese botsing tussen hom en Elsa geen sprake
is nie, is Die heks tog die eerste Afrikaanse drama waarin die mens as sodanig sentraal
staan en iets van die tradisie van die Griekse tragedie neerslag vind. Ook vir die
spesifieke stofkeuse, naamlik die geskiedenis van die heksevervolgings en die
Rooms-Katolieke wêreldbeeld, moet 'n mens waardering hê. Soos met die liberale
perspektief, wat reeds in sy poësie duidelik waarneembaar was en van die dikwels
eng nasionale boustof van baie van sy medeskrywers wegswaai, openbaar Leipoldt
daarmee 'n sekere geestelike vryheid wat vir dié tyd 'n tematiese wins vir die

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

446
Afrikaanse letterkunde beteken het. Uit kerklike oord is hy juis in hierdie jare daarvan
beskuldig dat hy ‘anti-Roomsgesind’54 was en moes sy vriend monsignor Kolbe hom
by geleentheid teen dié aanslae verdedig.55 Dit is nie toevallig nie dat André P. Brink
vir sy eie Die hamer van die hekse, waarin hy die oorspronklike drie tonele tot ses
uitbrei, die gesuggereerde moontlikhede van die Leipoldt-teks verder voer, die
gegewens oor Kerk en heksevervolging konkretiseer en die ondergang van 'n man
in die Leipoldt-drama tot die ondergang van 'n stelsel laat uitgroei.

IV
Toe Leipoldt se werke by die Nasionale Pers begin verskyn het, kon Johannes Smith
verder by die persklaarmaak betrokke raak. Reeds in 1920 het hy die manuskrip van
Die Afrikaanse kind in siekte en gesondheid nagegaan. Toe die groot stroom
prosawerke uit Leipoldt se pen teen die middel van die twintigerjare 'n aanvang neem,
kon Smith, wat toe deur Die Huisgenoot aan die Nasionale Pers verbonde geraak
het, hulle feitlik almal nasien en verbeteringe aanbring.
Een van Smith se belangrikste bydraes wat die teksversorging van Leipoldt-tekste
aanbetref, was sy werk aan Uit drie wêrelddele, 'n bundel waarin naas swakker gedigte
van Leipoldt se allerbeste verse verskyn. Die manuskrip is sonder titel deur Leipoldt
by die uitgewers ingelewer en Smith het die titel Uit drie wêrelddele aan die hand
gedoen, 'n voorstel wat deur Leipoldt ‘met geesdrif en dankbaarheid’56 aanvaar is.
Die titel slaan in werklikheid eerder op die feit dat sommige van die verse in Europa,
sommige in die Ooste en sommige in Suid-Afrika ontstaan het, want daar is - as 'n
mens die kort passasie oor Da Gama se graf in ‘Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’
buite rekening laat - haas geen gedigte met Europa as tema in die bundel nie. In 'n
ongepubliseerde voorwoord wat hy onderteken en as ‘Kaapstad, 28 September 1928’
dateer, skryf Smith: ‘Die gedigte is almal geskrywe tussen 1912 en 1922, behalwe
die “Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig” wat reeds omstreeks 1910 in Londen
geskryf is.’ Volgens Leipoldt se getuienis aan Burgers het die meeste van die agttal
sonnette wat 'n aparte rubriek vorm, egter reeds vroeër ontstaan, iets wat die
manuskripmateriaal bevestig. En hoewel Leipoldt met ‘'n Voorspel tot 'n Afrikaanse
heldedig’ na afloop van sy vaart saam met Pulitzer en ná sy besoek aan Lissabon en
die graf van Da Gama kon begin het, is dit buite die kwessie dat die deel
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oor die suidelike vaart met die verwysing na die ‘Rocca en Sint-Vincentskaap’57 en
die gedeelte oor ‘Ras Fartak’ en al die herkenningspunte in die Rooi See en die Golf
van Aden58 vóór sy eie vaart in 1912 met die SS Ulysses na die Ooste kon ontstaan
het. Daarvoor is Uit my Oosterse dagboek met dieselfde herkenningspunte getuienis
genoeg.59 Die voltooiingsdatum van dié gedig kan dus op die vroegste êrens in 1912
wees.
'n Aantal verse wat in die meeste gevalle saamgegroepeer is en 'n subreeks in Uit
drie wêrelddele uitmaak, wek die indruk dat hulle op die een of ander wyse 'n restant
is van gedigte wat Leipoldt vir Dingaansdag bedoel het, maar om die een of ander
rede nie in daardie bundel onderdak kon kry nie. Dit is die geval met ‘“Kriek, kriek!”
in die sand sing my wiele’60 en ‘Waar die Katberg, wit-kapok-gekroon’,61 waarin die
(Voortrekker-)wa en twee osse onderskeidelik oor hulle ervarings tydens die Trek
praat, verse waarin Leipoldt van die soort personifiëring van Celliers se vlakte en
Totius se besembos gebruik maak. Ook ‘Saal en toom en buikgort’, ‘Yster roes van
nattigheid’, ‘Jy vra my: “Is jy dapper?”’ en ‘Daar's nog die lang rooi wapad voor
my’, almal verse wat op die eerste twee volg,62 klink na gedigte wat eerder in die
vorige bundel tuishoort, al het hulle dikwels - soos trouens baie in Dingaansdag net 'n sydelingse verband met die Trekgeskiedenis. ‘Grysblou bulte’,63 'n gedig wat
deur die meeste kommentators tereg as die alleenspraak van die vlugtende koning
Dingaan geïnterpreteer is, staan aan die einde van die bundel, verwyder van die ander
verse waarin die Trek figureer. Waarskynlik kon dié gedig nie 'n tuiste in die vorige
bundel vind nie, aangesien Leipoldt se ‘verskuilde menslikheid’,64 teenoor sy vroeëre
afsku van Dingaan se wandade, hier in die ontroerende verhaal van die vlugteling
se lewe en sy skuldgevoel deurbreek en 'n ander blik gee op 'n figuur wat deur
geskiedskrywers soos Gustav Preller as 'n onmenslike geweldenaar gesien is. Later
is daar by geleentheid van Leipoldt as ‘the apostle of the opposite view’ gepraat;
hierdie gedig is een van die vroeë treffende gevalle waar hy téén die algemeen
aanvaarde beeld onder die Afrikaners van sy tyd ínskryf en 'n ander sy van 'n gehate
figuur belig. Met dié gedig kom die gedagte wat hy reeds in sy slampamperliedjie
oor Van Noodt in Oom Gert vertel en ander gedigte verwoord het, treffend tot gestalte:
Daar is geen mens so aaklig goed,
Daar is geen vent so vals en swart,
Of in sy bors klop daar nog deur
'n Brokkie van 'n mensehart.65
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Dit is juis hierdie ‘verskuilde menslikheid’, die liberaal-kosmopolitiese kyk op dinge
en Leipoldt die sendelingkind se beklemtoning van arbeid en plig - 'n ingesteldheid
wat reeds volledig in Oom Gert vertel en ander gedigte aanwesig was - wat die kritici
indertyd in hulle kommentaar op Uit drie wêrelddele nie kon verstaan nie. 'n Gedig
wat veral vraagtekens laat ontstaan het, is ‘Droom en doen’.66 In haar resensie van
die bundel staan Lydia van Niekerk by dié gedig stil. Sy skryf:
As 'n ‘sendelingskind’ is die digter een wat besef dat ‘die hele land lê wag
vir werk, vir dolwe en eg en ploeg. En 'n mens se lewe is baie kort, net
soos 'n wintersdag,’ en in ‘Droom en doen’ spoor hy ons aan om nie net
na die verlede te kyk nie maar om te wees
Altyd yw'rig werksaam vir 'n beter, nuwer dag.
‘Scheepers lê begrawe in Graaff-Reinet se sand!’
Kêrel, laat hom rus tot opstaan-dag!
Wat herin'ring vashou van die smarte van ons land
Staan vir ewig as weergelding wag.
Elke smaad en onreg op die aarde word vergeld!
Joue nie die plig daarvoor en mag;
Joue nie die oordeel - was dit nadeel, vrind, of voordeel?
Joue net te arbei vir 'n nuwer, beter dag.

Dit is 'n boodskap wat nie veronagsaam mag word nie; maar wat in die
gedig hinder, is dat daar juis gewys word op die voorbeeld van die stampers
op die Rand wat raas en ‘vreugdevol, tevrede met die werk en plig van
hede, sing hul sag 'n welkom vir ons beter, nuwer dag’. Verwonderd vra
ons ons af of hierdie wanklank werklik afkomstig kan wees van die digter
wat oor die ‘Vrede-aand’ van 1902 so bitter sarkasties geskryf het:
Daar waai die vlag, daar word hoerê geskree:
Die aandeelmark rys weer, en ons daarmee!
Wat is ons land teenoor die aandeelmark?
Wat 'n kanarievoël teenoor 'n vark?67
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Wat Van Niekerk hier 'n ‘wanklank’ noem, word deur Dekker blatanter aangedui.
In die eerste uitgawe van sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis sê hy, ook onder meer
na aanleiding van ‘Droom en doen’, dat daar in Leipoldt se ‘politieke gevoelens...'n
groot omkeer gekom (het)’,68 'n uitspraak wat hy later laat verval. 'n Mens vra jou af
of Van Niekerk en Dekker dan nie in 'n vers soos ‘My nuwe vaderland’69 in Oom
Gert vertel en ander gedigte die enigsins smalende afkeer van mense wat oor ‘Volk
en Heldemoed’ sing, raakgelees het nie en of hulle vergeet het dat Leipoldt reeds in
dié gedig na die ‘volksgeskied'nis’ as ‘leuens’ verwys. En kan iemand wat, soos hy
hier in die slotstrofe doen, van die visse as sy volk en van die see as sy vaderland
praat, werklik, selfs al maak 'n mens vir 'n sekere skalksheid voorsiening, 'n
volksdigter wees in die sin wat iemand soos Celliers dit was?
Van Niekerk knoop haar argument veral vas aan ‘Droom en doen’, maar daar is
baie ander verse waaruit Leipoldt se liberale ingesteldheid en sy kyk verby die eng
Afrikanernasionalisme van dié tyd blyk. In sy gedig ‘Vandag’, geskryf ná sy ervaring
tydens die Rebellie van 1914 en sy teleurstelling met Afrikaners se gesindheid tydens
die Eerste Wêreldoorlog, skryf hy byvoorbeeld:
Leer dat die louter liefde vir jou land
Die groter liefde vir jou medemens
Nie uit- maar insluit;70

'n passasie wat illustreer in hoe 'n mate Leipoldt, soos N.P. van Wyk Louw dit stel,
‘iets in hom gehad (het) wat buite die denk van ons volk gereik het’.71 Daarom ook
dat hy hom in dieselfde gedig nie tot 'n blote ‘agterwerf’, die klein wêreld van die
eie volk, beperk nie, maar sy holistiese ideaal in 'n breë humanisme laat opgaan:
Leer dat die band wat volk aan volk moet heg,
Nie meer verbreek mag worde deur 'n hand
Wat nie almagtig is nie; dat die see,
Die lug hierbo, die aarde waar ons trap,
Vry vir elke mensekind moet wees en bly Nie afgebaken soos 'n agterwerf
Vir een of ander wat die sterkste is.72
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Wat 'n mens jammer vind, is dat Leipoldt hierdie positiewe oproep tot die nasie nie
in literêr geslaagder gedigte gestalte laat vind het nie. In een van sy opstelle in
Wiggelstok haal D.J. Opperman 'n strofe uit ‘Droom en doen’ aan, onder meer die
woorde:
‘Scheepers lê begrawe in Graaff-Reinet se sand!’
Kêrel, droom jy nog van gisternag?
Hoor hoe raas die stampers bokant op Witwatersrand
Net soos branders van die see so sag.73

Na aanleiding hiervan merk Opperman kripties op: ‘'n Latere geslag het dit nie teen
Leipoldt se vrysinnigheid nie, maar teen sy romantiese leuens.’74 In 'n skerpsinnige
passasie in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede sê Rob Antonissen dat
Leipoldt in Uit drie wêrelddele, anders as byvoorbeeld in die heftig emosionele ‘Oom
Gert vertel’, oor die gruweldade van die Anglo-Boereoorlog, soos in die gedig
‘Salmon van As’, hoogstens nog ‘neutraal’ rapporteer; ‘waar ánder wil herdenk, span
hy hom in om dié neiging met drogredenasies die kop in te druk. Dit moet beklemtoon
word, dat die poëtiese beswaar teen gedigte soos “Droom en doen” nie betrekking
het op die strekking (op die “bedrog”) as sodanig nie, maar op die gestalte- én
gehalteloosheid van die redenasie; die gestalte is mét die gehalte blindweg pragmaties;
die terminologie is òf álte naïef vir die erns van die oomblik, òf dié van die mees
onpoëtiese gedagteloosheid, die progressisme van gister en hede. Intussen moet daar
aan Leipoldt se eerlikheid nie getwyfel word nie. As daar “bedrog” was, dan was dit
selfbedrog, wat vir die prinsipiële nonkonformis nou en dan onontkombaar is.’75
Vir iemand wat in so 'n mate afwyk van die algemeen gangbare opvattinge en
waardes van die volk in wie se taal hy skryf en wat in so 'n mate nonkonformis is,
was dit die natuurlikste ding om vrae oor die self te vra en te probeer deurdring na
wat agter die ‘sluier’ verborge lê. Hierdie soeke word verwoord in twee verse wat
as die voorlopers van Dertig se geding-met-God en profeetgestaltes gesien kan word,
naamlik ‘By die vlei’76 en ‘Die man met die helm’.77 Só belangrik het Leipoldt ‘Die
man met die helm’ in sy eie ontwikkeling as digter geag dat hy dit jare later as basis
vir ‘The cauled man’ in The ballad of Dick King and other poems gebruik.78 In sy
soeke na waarheid kom Leipoldt in ‘By die vlei’ uit by die gedagte dat jy as mens
‘enkel apart en alleen (moet) staan’, dat jy ‘krag in jouselwe’
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moet hê en kennis ‘om selwers te kies tussen werklike waarde / En wat niks werd
is’. Dit is trouens dié eienskap by uitnemendheid wat hy in alleenstaande enkelinge
soos De Lesseps en Multatuli elders in die bundel so bewonder. In ‘Die man met die
helm’ bekla hy die lot van die mens wat met ‘sienersmart’ gebore is, wat verkies het
om die wêreld op sigwaarde te ken en bloot die vreugde van die aarde te aanvaar,
maar wat nou as gevolg van sy besondere vermoë ‘moet sien, al wil ek ook nie kyk,
/ En luister ook, al wil ek liefs nie hoor’. Hoewel dele in albei dié verse beeldend
oortuig, sou die Afrikaanse letterkunde tot Van Wyk Louw se ‘In waansin het ek
gevra’ en ‘Die profeet’ moes wag voordat dié gedagtes in versvorm beter verwoord
kon word.
Reeds in die man met die helm se voorkeur vir die bruin ‘braakland’, die
‘boggel-koppies’ en die ‘weduprag van winter in sy bruin’ (waarin die Karoowêreld
van Leipoldt se jeug herkenbaar is), vind die gedagte van die skoonheid wat troos
en uiteindelik as die enigste waarheid aangehang en bely word, sy eerste neerslag in
Leipoldt se poësie. Dit is 'n gedagte wat ook in ‘Jy wat staan treur’79 en ‘Gemmer-geur
in die tuin’80 verwoord word en waarmee hy aansluit by die bekende dictum van John
Keats in sy ‘Ode on a Grecian urn’:
‘Beauty is Truth, Truth Beauty’, - that is all
Ye know on earth, and all ye need to know,81

al sal die hele gedagte eers later meer sentraal in Leipoldt se poësie word.
Met verse oor die ‘sienersmart’ en die gedagte van skoonheid en waarheid as
identiek moet 'n mens egter nie die indruk kry dat daar by Leipoldt in Uit drie
wêrelddele of elders in sy poësie 'n duidelike lewensbeskouing aanwesig is of dat
daar ten grondslag aan sy werk 'n filosofiese substraat lê nie. Van Wyk Louw het
heeltemal gelyk dat daar in Leipoldt se werk ‘so te sê geen lewensbeskouing, geen
beredeneerde standpunt, geen filosofiese oortuiging’82 voorkom nie. 'n Mens lees
dan ook nie Leipoldt se werk ter wille van enige ‘wysheid’83 wat daarin aanwesig
mag wees nie, want basies is sy poësie 'n poësie van die waarneming, vervul met
allerlei kleure en geluide. By die lees van sy poësie word 'n mens, soos Van Wyk
Louw dit so treffend stel, eerder deur die ‘lyflikheid’84 as die ‘wysgerigheid’85 getref:
‘dis volkome die byna tasbare verbeelding van die digter, nie die kleurlose begrip
van die denker nie’.86
Iets van die kleurloosheid van die denker is aanwesig in die agttal son-
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nette wat 'n aparte rubriek in die bundel vorm. Van dié gedigte, veral ‘Dood’ met sy
mooi uitstromende slot en ‘Die aakligste’, wat in sy geheel bevredig, was indertyd
van die beste sonnette in Afrikaans, maar sedertdien is hulle deur die fyner tegniese
afwerking van digters soos Van Wyk Louw, W.E.G. Louw, Elisabeth Eybers en
Opperman oortref. In die meeste van dié sonnette is dit veral die sinsbou en die ryme
wat hinder en iets troebels in die verse bring. Hoewel Van Wyk Louw in die eerste
plek aan die talle sonnette in die latere Skoonheidstroos dink, is sy knap geformuleerde
beswaar ook waar van die meeste sonnette in Uit drie wêrelddele. Meestal, skryf hy,
‘gly ... (Leipoldt) onseker, tastend van een rymwoord na die ander totdat hy die draad
van wat hy eintlik wou sê, verloor en totdat die sin, die hele verloop van die gedig,
volkome deur die ryme bepaal is’.87 Hiermee saam hang die baie gevalle waar Leipoldt
se vers in batos versink en waarmee hy, soos Van Wyk Louw dit stel, ‘'n sekere
ongevoeligheid vir die emosionele toonhoogte van woorde’88 verraai. 'n Voorbeeld
wat op die rand hiervan beweeg, is die slot van ‘Mymering’:
Maar as ek dink: ‘Miskien, ag, kom ons weer,
T'rug in die lewensworst'ling en -gewoel,
Waar bitter Noodlot al ons vreug verniel
En al ons ideale ru verteer,’
Dan is dit amper of ek in my voel
Koud - koud my hart en hoendervel my siel.89

Miskien word hierdie slotreël nog deur die afwisseling van die konkrete en abstrakte
selfstandige naamwoorde geregverdig, terwyl die ongevoeligheid vir die presiese
betekenisnuanse elders in die bundel tot ontstellende insinkings in andersins mooi
gedigte lei. En ewe ontstellend is die talle mooi reëls en woordgebruik wat orals in
vaal gedigte versprei lê: ‘Die sterwe-skrik van koeël, kanon en strop’,90 die ‘lighuis.../
Wat met sy rooi lig bokspeel met die maan’,91 ‘Groenspaan op 'n koper-oulap’92 en
‘O boetie, waar skuil jy weg met 'n grafsteen om jou hart?’93 Enkele kere toon 'n
gedig 'n enigsins horterige, struikelende gang, net om uit te mond in 'n pragtige
slotstrofe, soos die volgende waaruit W.E.G. Louw die titel van sy reisverhaal Sover
as 'n engel te perd kan ry gehaal het:
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As ek van verbeelding praat,
Dan glo maar ek preek van 'n paradys
Waarheen net 'n engel te perd kan reis,
Want daar is geen gids wat die weg kan wys En hoe vroeg jy opsaal, jy kom te laat.94

‘'n Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’ met sy verkenning van die vasteland in al
sy kontraste bevat boeiende onderdele, soos die siening van die Karoo aan die begin,
die vaart van die reisigers langs die kus van Afrika, die vertrek van die skepe uit
Lissabon en die kontras tussen die oostelike Ras Fartak, die ‘Kaap van die Wind se
Dood’, en die westelike ‘Cabo de los Tormentos’, maar 'n mens mis 'n progressie in
die opbou. Tog was hierdie gedig 'n belangrike groeiloot vir latere digters: vir Van
Wyk Louw se Dias en vir Opperman, wat in sy Joernaal van Jorik by Leipoldt se
siening van die Kaap as die ‘wilde neushoringdier’ aansluit.
In Leipoldt se voorkeur vir die lyflike en die aardse bo die wysgerige lê ook sy
liefde vir die katalogus en die liefde vir die magiese bekoring van name, albei
verskynsels wat - soos 'n mens in dele van die ‘Voorspel’ kan sien - sy poësie nie
altyd ten goede kom nie. Daarom ook is - naas verse soos ‘Die oerbos’ uit die reeks
‘Uit my Oosterse dagboek’, ‘Reisigers’, ‘Die beste’ en boweal die dramatiese
alleenspraak ‘Van Noodt se laaste aand’ - die bekoorlikste deel van Uit drie
wêrelddele steeds die twee en vyftig verdere slampamperliedjies wat hy tot sy oeuvre
toevoeg. Hoewel ook van dié verse ongelyk in waarde en soms hinderlik didakties
is, oortref die bestes dié in Oom Gert vertel en ander gedigte. Onder hierdie gedigte
moet in die besonder vermeld word ‘'n Handvol gruis uit die Hantam’, wat 'n pragtige
inkanterende oproep van 'n stuk jeugwêreld is en die ‘skoonheidstroos’ van sy latere
verse in die vooruitsig stel; ‘Op my ou ramkietjie’, die traak-mynieagtige digterlike
apologie vir sy ‘versies’; ‘Boggom en Voertsek’, die geskiedenis van twee diere,
moontlik 'n bobbejaan en 'n hond, maar in werklikheid feitlik droomgestaltes wat
die spreker in sy eensaamheid troos en uit wie se hele lewe en hulle ervaring van
vreugde en smart niks geleer kan word nie - vandaar die kwasimoralisering aan die
slot; ‘Waar die koue noordpool-naarheid’, wat - ten spyte van die lang uitswaaiende
‘waar ... daar’-sinskonstruksie wat Leipoldt so dikwels gebruik en wat sy verse
dikwels ontsier - 'n pragtige beeld van die wit ysbeer se bestaan gee; ‘Ek het 'n
mannetjie van potklei gemaak’ en ‘In 'n gat daar onder die sukkeldoring’, wat albei
die speel- en sprokieswêreld van die kind oproep.
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Soos Oom Gert vertel en ander gedigte is Uit drie wêrelddele betreklik vry van
invloede en toon Leipoldt met gedigte soos ‘Van Noodt se laaste aand’ en ‘'n Voorspel
vir 'n Afrikaanse heldedig’ in watter mate hy in staat is om met grootmeesters soos
Browning en Racine saam te praat, hoewel laasgenoemde gedig uiteindelik in sy
geheel nie slaag nie. In sy opstel oor Leipoldt wys Van Wyk Louw egter op ‘die
populêre en gevaarlike klank van 'n sekere Engelse tradisie, Stevenson - Newbolt Kipling’95. In die ‘banjo-ritme’96 van ‘Scheepers lê begrawe in Graaff-Reinet se sand’
klink byvoorbeeld Newbolt se ‘Drake's drum’ na, in ander verse weer Kipling.97 In
sy Letterkundige kragte wys M.S.B. Kritzinger op Alfred Noyes se ‘Seven wise men
on an old black settle’, wat Leipoldt in die strofiese bou en in die metriese en
rymskema van ‘Die beste’ naboots, ongeveer op die wyse waarop Celliers met ‘Die
vlakte’ by ‘The cloud’ van Shelley aansluit. Noyes skryf:
What will you say when the world is dying?
What, when the last wild midnight falls
Dark, too dark for the bat to be flying
Round the ruin of old St. Paul's?
What will be last of the lights to perish?
- What but the little red ring we knew.
Lighting the hand and the hearts that cherish
A fire, a fire, and a friend or two!
Up now, answer me, tell me true!
What will be last of the stars to perish?
The fire that lighteth a friend or two!98

By Leipoldt word dit:
Hoog oor die water skommel die vinkies,
Vol van die vreug van die somerdag;
Bly die gekwetter van bruin tinktinkies;
Blyer die son wat goudgeel lag.
Algar wat lewe, algar tevrede,
Hoog op die heuwel en laag op die vlei;
So was dit gister, en so is dit hede Somer en son en saffier vir my!
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Heer, wat die hemel oor my sprei,
Dit is my eerste en laaste bede:
‘Somer en son en saffier vir my!’
Het jy 'n vrind wat jou hand kan vashou?
Vrinde vergaan en faal in nood!
Het jy 'n vyand, jou grootste las nou?
Vyande, vrinde gaan algar dood!
Wat's dit vir my as die gras vergrys word?
Somer sal kom met sy groen daarby;
Wat as in winter die water ys word?
Somer en son en saffier sal bly.
Boetie, ek vra jou, wat sê jy?
Wat's dit vir ons as die gras vergrys word?
Somer en son en saffier sal bly.99

In vergelyking met Oom Gertvertelen ander gedigte kom daar in die herdrukke van
Uit drie wêrelddele veel minder wysigings voor, waarskynlik omdat die belangrikste
veranderinge deur Smith in oorleg met Leipoldt voor die eerste publikasie aangebring
is. In die vierde slampamperliedjie het Smith later Leipoldt se neiging tot woorde
wat uit die toon val, behendig weggewerk. In die eerste drukke lui dit:
Son-vrindjie, as die ou gevreet
Van wêreld-naarheid om my swig,
Dan kyk ek na jou blou en weet
Daar is nog son, daar is nog lig!

In dié geval is die ‘ou gevreet’ te kras en die tweede reël heeltemal onverstaanbaar.
Smith verander dit na:
Son-vrindjie, as die wêreld-leed
En wêreld-naarheid my laat swig,100

'n wysiging wat die hele vers verstaanbaarder maak. In ‘Die man met die helm’ is
die reël ‘Waardeur die son val op my bleek gesig’ verander in ‘Die sonnegloed val
op my bleek gesig’,101 'n wysiging wat die reël nie alleen beter laat klink nie, maar
dit ook met die woord ‘sonnegloed’ laat skakel
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met ‘sonneprag’ in die tweede reël en op dié wyse hegter bind. In enkele gevalle het
Smith later egter die teks verswak, soos in die gedig ‘Padang’. Die oorspronklike
teks:
Want as jy net 'n blaartjie aanraak, gril
Die hele helling van die berge deur,102

is verander tot:
Want as jy net 'n blaartjie aanraak, tril't
Die hele helling van die berge op.

Die elisie ná die klinker (‘tril't’) lyk in dié spesifieke geval geforseerd, terwyl die
woord ‘gril’ veel beter die gewaarwording en menslike fyngevoeligheid oordra wat
die digter voor die gees moet gesweef het toe hy dié versreël gekonsipieer het.103
Uit drie wêrelddele toon ná Dingaansdag 'n geweldige styging in Leipoldt se
poësie, al word die peil van die beste oorlogsgedigte uit Oom Gert vertel en ander
gedigte nie geëwenaar nie. Tot vandag toe is dit egter steeds, selfs vergeleke met
groot bundels soos Van Wyk Louw se Tristia en Opperman se Komas uit 'n
bamboesstok, een van die omvangrykste versamelings verse in die Afrikaanse taal.
In sy oorsig oor die Afrikaanse poësie ná 1900 in die derde deel van
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner skryf W.E.G. Louw dat 'n mens verbaas is ‘om
te verneem dat daar in daardie jare 'n Hertzogprys vir poësie beskikbaar was, maar
dat dit nie toegeken is nie!’104 Uit so 'n opmerking vermoed 'n mens dat Leipoldt se
politieke standpunt, wat in hierdie jare aan baie mense bekend was, die konserwatiewe
lede van die Akademie teen die bors moes gestuit het. Regverdigheidshalwe moet
jy egter onthou dat die Akademie in daardie jare slegs werke bekroon het wat gepubliseer of in manuskripvorm - voorgelê is en dat dit onbekend is of Uit drie
wêrelddele deur die skrywer of uitgewer ingestuur is.105 In dié jaar het, anders as wat
W.E.G. Louw blykbaar vermoed, nog alle genres, en nie net die poësie nie, vir
bekroning in aanmerking gekom, sodat ook Die heks oorweeg kon geword het indien
dit voorgelê was. Die keurkommissie het in dié jaar bestaan uit F.V. Engelenburg,
G. Besselaar, D.F. Malherbe, T.H. le Roux en J.J. Smith.106 Met mense soos Smith
en Engelenburg, wat ook besonder goed met Leipoldt bevriend was, is dit
onwaarskynlik dat die kommissie sonder openbare protes 'n ‘politieke’ besluit kon
geneem
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en Leipoldt op dié wyse van 'n bekroning kon weerhou het. By gebrek aan enige
stawende inligting wat die teendeel bewys, moet 'n mens dus tot die gevolgtrekking
kom dat die prosedure van voorlegging indertyd deurslaggewend vir Leipoldt se
nie-bekroning was.

V
Terwyl Leipoldt in die jare 1914 tot 1922 as mediese inspekteur werksaam was, kon
hy dikwels hoor hoe sy eie verse op skool vir memorisering en voordrag aangewend
is. Die keuse van die verse, veral die konsentrasie op sy gedigte met die
Anglo-Boereoorlog as tema, het hom teen die bors gestuit. Daarby het die hele metode
vir hom die wesentlike gevaar ingehou dat kinders 'n afsku van poësie kon ontwikkel.
Om die onderwysers en kinders behulpsaam te wees, stel hy in 1923 uit sy eie
werk die bloemlesing Uitgesoekte gedigte vir Jong Suid-Afrika saam. In die voorwoord
draai hy geen doekies om die feit dat sy poësie op skool ‘misbruik’ word nie. Die
verse wat hy uit sy eerste drie bundels, tesame met 'n paar ander verspreide gedigte
opneem, beskou hy almal, volgens die inleiding, as ‘meer of min geskik ... vir kinders’.
Dit is opvallend dat hy geen enkele gedig oor die Anglo-Boereoorlog opneem nie.
Dergelike gedigte, meen hy, maak aanspraak ‘op 'n vertolking wat alleen
ondervinding, wat 'n skoolkind nog nie besit nie, kan gee’. Die vier ‘verspreide
gedigte’ wat hy opneem, is almal duidelik op die kind gerig; veel later sou hulle in
sy bundel 'n Versieboord vir kinders verskyn. Onder hulle is ‘Die Slamaierwinkel’
wat, as 'n mens dit met ‘In die Slamaaierwinkel’ en ‘Abdoel se storie’ in Kampstories
in verband bring, op 'n jeugherinnering kan berus. Dit is een van Leipoldt se verse
waarin die gehoorsaamheid aan 'n uiterlike prosodiese en strofiese model nie tot
onnodige geforseerdhede lei nie en wat die vreugde van die kind by die aanskouing
van die ‘deurmekaar ophoping’ pragtig verwoord.
Met hierdie bloemlesing en die viertal nuwe gedigte daarin is Leipoldt se poëtiese
produksie, die ‘ruig verbeelding’107 waarvan hy later in Skoonheidstroos sou praat,
vir eers afgelope. Dit is opvallend dat hy ná 1923 minder poësie en meer prosa in
tydskrifte publiseer. In die tweede helfte van die twintigerjare neem sy omvangryke
produksie op die gebied van die prosa 'n aanvang. Intussen het hy ook sy betrekking
as mediese skoolinspekteur neergelê en 'n nuwe werkkring betree.
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Hoofstuk XIV
De Volkstem
I
Esselens van
sy moeder se kant onrustige mense was wat verkieslik vir hul sielerus twee beroepe
moes beoefen, het Chris Leipoldt vir die hele duur van sy termyn as mediese
skoolinspekteur in Transvaal gereeld bydraes vir verskeie tydskrifte en koerante
gelewer. Naas die skeppende werk wat hy óók in hierdie tydperk gepubliseer het,
was hy dus tegelyk medikus én joernalis.
Deur middel van sy joernalistieke bydraes het Leipoldt kort ná sy aankoms in
Pretoria in 1914 kennis gemaak met twee hoogaangeskrewe persone in die Transvaalse
koerantwese. Hulle was Frans Vredenrijk Engelenburg, redakteur van De Volkstem,
en Izaak Wallach, wat van 1905 af die drukwerk van dié koerant behartig het. De
Volkstem, die eerste daaglikse Hollands-Afrikaanse koerant noord van die Oranje,
is oorspronklik van 8 Augustus 1873 af twee maal per week gepubliseer met Jan F.
Celliers, vader van die digter, as eerste redakteur. Betreklik gou het Celliers eienaar
en bestuurder van die blad geword en dit tot 1888 gebly toe hy dit aan die Transvaalse
regering verkoop het. In sy plek is Wichert Jonker as redakteur aangestel, maar ná
net 'n jaar pleeg hy in tragiese omstandighede selfmoord.1
Teen daardie tyd was Engelenburg, wat op 17 Maart 1863 in Arnhem Nederland,
gebore en in Leiden as advokaat opgelei is, reeds in Pretoria gevestig. Ná sy promosie
in Leiden het hy twee jaar lank met weinig geesdrif in Den Haag as advokaat
gepraktiseer, maar danksy sy vaardigheid in Frans ook as korrespondent vir verskeie
Franse nuusblaaie opgetree. In 1889 besoek hy sy tante Marie Koopmans-de Wet in
Kaapstad. Só baie hou hy van die ontwikkelende, jong land dat hy besluit om hom
as regspraktisyn in Transvaal te vestig.2
Met sy aankoms in Pretoria meld Engelenburg, die volmaakte ‘gentleman’ wat hy
sy lewe lank was, hom by president Paul Kruger aan: deels uit hoflikheidsoorwegings,
maar terselfdertyd as die vervulling van 'n begeerte om die man te leer ken van wie
hy soveel gehoor het en vir wie
GEDAGTIG AAN SY UITSPRAAK AS KIND TEENOOR KA BERGH DAT DIE
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hy as skoolseun so bewonder het. Die deftige brief wat hy aan die president skryf,
is deur sekretaris Bok kort en bondig mondeling beantwoord: ‘Jy kan die President
môre kom besoek, Doktor, so omtrent sewenuur in die oggend.’ Vir iemand wat teen
daardie tyd nog diep in die bed gelê en slaap het, was dit 'n verrassing dat
staatsoudiënsies só douvoordag kon plaasvind. Maar met Kruger om halfses al op
die been en in die gewoonte om reeds kort ná agtuur kantoor toe te stap, was besoekers
só vroeg in die oggend by sy huis in Kerkstraat 'n alledaagse verskynsel. Engelenburg,
so gee Leipoldt later dié voorval weer,
het hom in konvensionele drag gekleed: pluishoed, wit handskoene, wit
das, swart manel, net soos hy sou gedoen het as hy sy opwagting by
koningin Alexandrina Victoria moes maak. 'n Rytuig het hom na die
presidentswoning geneem en voor die stoep het hy afgeklim. Die President
was alleen, aan pyprook op 'n bank op die stoep, en toe die jong
vreemdeling die trappies opkom,...het die oubaas soos gewoonlik gebrom:
‘Dag, kom maar nader.’
Met 'n swaai van sy pluishoed en 'n diep buiging kom Engelenburg nader,
en met elke stap maak hy weer 'n diep buiging, soos formaliteitshalwe
nodig is as jy by 'n staatshoof aangemeld word. Hy het destyds al 'n kaal
kop gehad, en die president was blykbaar geïntrigeer daardeur, want toe
die besoeker sy derde buiging maak, skree die oubaas: ‘Man, as jy dit weer
doen, slaan ek jou op die kop!’3
Ten spyte van hierdie enigsins ongelukkige kennismaking het Engelenburg en
Kruger van die begin af goed klaargekom en het die president dikwels, veral waar
dit buitelandse aangeleenthede aanbetref, die advies van die jong Nederlander gevra.
Engelenburg het van sy kant, soos Leipoldt dit stel, groot eerbied vir die ou president
gehad en as sy verdediger opgetree, ofskoon hy nie ongevoelig was vir Kruger se
gebreke nie. Later, toe Leipoldt aan 'n biografie oor Kruger gewerk het, kon
Engelenburg hom baie inligting verskaf wat tot in daardie stadium onbekend was.
Dit was ook Kruger wat Engelenburg se loopbaan in die rigting van die joernalistiek
gestuur het. Toe Jonker sterf, het Kruger aan die hand gedoen dat die bestuur van
die koerant die ‘jong Hollander-advokaat wat nou hier is’,4 moet nader om die
betrekking te aanvaar.
So het dit gekom dat Engelenburg hoofredakteur van De Volksstem (soos die naam
van dié koerant in daardie vroeë dae nog gespel is) geword het.
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Met 'n onderbreking, toe die koerant as gevolg van die rampspoedige koers van die
Anglo-Boereoorlog van Junie 1900 tot Maart 1903 gestaak is, het hy dit gebly tot
1924 en weer van 1925 tot sy finale uittrede in 1929. Toe die koerant 'n jaar of wat
vóór die Anglo-Boereoorlog in finansiële moeilikhede was, het Engelenburg met die
steun van Wallach die nodige kapitaal verkry om voort te gaan. In 1905 het Wallach
'n drukkersfirma in die lewe geroep om die publikasie van die koerant te behartig.
Oorspronklik was die doel van die blad om die regte van die Zuid-Afrikaansche
Republiek teen aanvalle van binne en buite te verdedig. Ná die oorlog het dit Louis
Botha en J.C. Smuts se Het Volk as 'n politieke party en ná uniewording die
Suid-Afrikaanse Party van die twee generaals ondersteun. Aanvanklik was die koerant
gehuisves in 'n gebou in Pretoriusstraat, maar later het dit verhuis na ruimer kantore
in Andriesstraat. Belangrike joernaliste wat korter of langer tye aan De Volkstem
verbonde was, sluit in Harm Oost, Frederik Rompel (wat later tot die redaksie van
De Burger toegetree het), Nathan Levi, J.P. la Grange Lombard (later redakteur van
De Vriend des Volks), J.M.H. Viljoen (later redakteur van Die Huisgenoot), L.W.
Hiemstra, E.A. Malga en veral Gustav S. Preller.5
Engelenburg se werk was by sy aanvaarding van die hoofredakteurskap nie maklik
nie, want hy moes hom inwerk in plaaslike omstandighede en in voeling met sy lesers
kom. Met sy takt en bedaardheid, sê Leipoldt, kon hy egter dikwels 'n tussenkoers
kies, al het hy, waar dit 'n saak van beginsel gegeld het, onwrikbaar vas gestaan.
Soms het sy regskennis by sy joernalistieke werk goed te pas gekom. In ten minste
een geval het sy besondere soort geestigheid vir 'n insident gesorg wat jare lank die
regskringe in Suid-Afrika laat skaterlag het. ‘Engelenburg’, skryf Leipoldt,
het met jeugdige voortvarendheid sy mening uitgespreek oor iets wat
eintlik nog in die hof hangende was, en die regters het dit so sleg opgevat
dat hulle hom voor die regbank gedaag het weens ‘minagting van die hof’.
Hierdie misdaad is onbekend in die Romeins-Hollandse reg, en
Engelenburg, wat dit goed geweet het, besluit toe om met die Edelagbares
'n bietjie die gek te skeer. Op die môre waarop hy sy verskyning voor die
hof moes maak, stap hy deftig van sy kantoor, destyds nog bo in
Pretoriusstraat, gekleed in sy toga en bef en gevolg deur twee Kaffers wat
elkeen 'n kruiwa, volgelaai met wetboeke stoot, Markstraat af, Kerkplein
skuins oor, Kerkstraat op en regs Andriesstraat in, om die ou
hooggeregshofgebou ... te be-
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reik. Hy het met opset sy ommegang so lank en indrukwekkend as moontlik
gemaak en self met 'n doodernstige gesig voor sy twee Kaffers gestap. Sy
intrede in die hof het dan ook 'n opskudding verwek, wat regter Jorissen,
erg gesteld op sy waardigheid, glad nie aangestaan het nie, ofskoon regter
Ameshoff, wat dadelik lont geruik het, die saak nugter opgevat het.
Engelenburg lewer toe 'n lang pleidooi waarin hy bewys dat daar nie so
iets as ‘minagting’ van die hof bestaan nie en eindig met 'n beroep op die
regbank om hom tog nie alte swaar te straf nie. ‘Ek weet nie wat die straf
sal wees nie,’ sê hy, ‘aangesien ek nêrens in die deur my geraadpleegde
boeke enige inligting oor die aard van hierdie misdaad kan kry nie, maar
ek versoek die edelagbare hof, ingeval die misdaad met die dood strafbaar
is, om my ten minste tyd en geleentheid toe te staan om my wêreldse sake
in orde te bring voordat die vonnis voltrek word.’ Wyle meneer Rooth,
wat teenwoordig was en my van hierdie insident vertel het - Engelenburg
het dit later as ‘'n kwajongstreek’ beskou en liefs nie daaroor gepraat nie
- het gesê dat die regters en die balie (met uitsondering van Jorissen, wat
so kwaad was dat hy werklik lus gehad het om op die verspotte advokaatjie
die doodstraf toe te pas) hulle lag nie kon bedwing nie. Daar was natuurlik
geen sprake van straf nie; ál wat die regters kon doen, was om Engelenburg
te waarsku om hom in die toekoms nie in te laat met nog onbesliste hofsake
nie.6
Engelenburg se kennis van die volkerereg het hom in die bespreking van
ingewikkelde vraagstukke goed te pas gekom en in tal van aangeleenthede van
nasionale belang het sy koerant die voortou geneem. Sy skryfstyl in sy hoofartikels
was altyd 'n bietjie ingewikkeld en deftig en sy Afrikaans, wat hy van 1915 af begin
skryf het, was nooit heeltemal spontaan nie. Hoewel inherent 'n liberalis wie se
oortuigings nie altyd met die opvattinge van sy leserspubliek gestrook het nie, was
hy gesteld daarop om nooit, in die besonder waar dit godsdienstige gevoelens betref,
aanstoot te gee nie. By geleentheid het generaal C.R. de Wet die kantore van De
Volkstem besoek ‘om daardie dit-en-datse doktor dit en dat aan te doen’.7 Engelenburg
het hom egter so mooi behandel dat die generaal by sy vertrek sy subskripsie vir die
volgende jaar vooruit betaal het!8
Chris Leipoldt en Engelenburg het mekaar reeds in 1914 ontmoet en feitlik
onmiddellik het daar 'n hegte vriendskap tussen die twee ontstaan. Engelenburg was
sewentien jaar ouer as die jong mediese skoolinspek-
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teur, nog 'n voorbeeld - ná dié met Harry Bolus en die Ford-susters van Leeds - van
Leipoldt se vermoë om 'n intieme verhouding met 'n ouer persoon op te bou. Albei
was bekwame joernaliste, albei het 'n lewendige belangstelling in landsake en die
geskiedenis gehad, albei was belese in verskeie letterkundes, en albei het verskeie
tale met gemak gepraat.9 Toe hulle mekaar leer ken het, was Engelenburg net soos
Leipoldt 'n klaarblyklik verstokte oujongkêrel. Eers láát in sy lewe het hy sy vriende
verras deur met Lorraine Cox, gebore Halliday, te trou. Dit was 'n baie gelukkige
huwelik en haar dood was vir hom 'n slag wat hy nooit heeltemal kon verwerk nie.
Leipoldt was dikwels op besoek by Engelenburg in sy ‘Witte Huis’ in
Hamiltonstraat, wat later die hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns sou word. Engelenburg was, soos Leipoldt, 'n uitstekende
kaartspeler. Hy het 'n groot belangstelling gehad in die skilderkuns en 'n studie
gemaak van Sjinese glasuurwerk. ‘Hy was’, skryf Leipoldt, ‘'n goeie geselser, met
'n vonkelende geselstrant wat hy kon opluister met tal van anekdotes en aanhalings
uit wat hy gesien, ondervind en gelees het. Fyngevoelig, 'n “gentleman” nie slegs
deur opleiding en beskawing nie, maar deur sy natuurlike inbors, het hy daarby 'n
sekere charme besit wat die omgang met hom 'n plesier gemaak het.... Ek is, wat my
letterkundige werk betref, baie aan hom verskuldig vir sy leiding en kritiek. Dit was
altyd konstruktiewe kritiek, soms verpletterend in die begin, maar op die ou end
opbouend en aanmoedigend.’10 Engelenburg was intens geïnteresseerd in die
ontwikkelende Afrikaanse kultuur en die groeiende nasionalisme, al was hy, soos
Leipoldt dit - enigsins omslagtig en sintakties lomp - stel, ‘deur opvoeding en van
nature 'n wêreldburger, wat nie verskil gemaak het suiwer op grondslag van kleur,
ras of geloof nie, maar slegs beskawing gesoek het en met daardie uitdrukking bedoel
het die breë mensliewendheid wat verdraagsaam is en liberaal, die gevoelens van
ander respekteer, terwyl dit aan eie sienswyses vaskleef’.11 Ook in dié opsig sou die
kosmopolitiese redakteur en die sendelingkind dus by mekaar aanklank gevind het.
Reeds kort ná sy terugkeer uit Londen het Leipoldt, naas sy joernalistieke werk
vir ander koerante en tydskrifte, bydraes vir De Volkstem begin lewer. De Volkstem
het die beleid van die Suid-Afrikaanse Party van Botha en Smuts ondersteun en
Engelenburg self het 'n groot bewondering gehad vir Botha, oor wie hy later 'n
biografie sou skryf. Hy het Botha na die vredeskonferensie by Versailles vergesel
om as Franse tolk op te tree. Meer
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as een keer het hy beweer dat Botha by daardie geleentheid op hom 'n groter indruk
gemaak het as Wilson van die VSA of Clemenceau van Frankryk.12 Hoewel Leipoldt
skepties gestaan het teenoor Smuts en ‘slim Jannie’ se insig in die politiek nie vertrou
het nie, was hy soos Engelenburg 'n groot bewonderaar van Botha. Later sou Leipoldt
skryf dat Engelenburg se Botha-biografie, ofskoon haastig voltooi, 'n goeie voorbeeld
is van ‘sy kritiese deursig en sy objektiewe manier om sake te beskou’.13 Voordat
Engelenburg saam met Botha na Frankryk is vir die vredesonderhandeling, het hy
'n tyd lank in Londen vertoef en, net soos Leipoldt in 1902, die geesdrif op die
‘vredeaand’ ondervind. ‘Hy het’, skryf Leipoldt, ‘met die ou verslaggewersneiging
om dinge van naby te beskou, deur die strate geloop en toevallig 'n groep Kanadese
vrywilligers teëgekom wat hom eenparig tot hul vaandeldraer gekies het, en as sodanig
het hy voor Buckingham-paleis verskyn - glo die eerste maal in sy lewe dat hy aktief
aan vlagswaaiery deelgeneem het.’14 Dit is nie onwaarskynlik nie dat Leipoldt se
tweede ‘vredeaand’-vers, die sewentiende slampamperliedjie in Uit drie wêrelddele,
nie op die Vrede van Vereeniging slaan nie, maar op Engelenburg se ervaring in
Londen - 'n vers waarin Engelenburg se skeptisisme en sinisme, wat vir Leipoldt so
aantreklik was, deurskemer:
Hulle skreeu hoera in die strate
Dat stoele en tafels kreun;
Die vensterglas is vol gate;
Jou ore is moeg gedreun.
En vra jy waarom die bohasie
Waaronder die vensters ly,
Dan praat hul oor ‘eer van die nasie’,
Oor vlae en vrymakery.
As ek deur die strate slampamper,
Dan sien ek maar min van die eer;
En vrymakery lyk my amper
'n Knoop vir die mensdom meer.15

Met die dood van Botha in 1919 het die Suid-Afrikaanse Party steun begin verloor
en Smuts kon as Botha se opvolger die verkiesing van 1920 slegs met 'n aansienlik
verminderde getal setels wen. Dit het hom
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laat besluit om sy party deur 'n amalgamasie met die Unioniste te versterk en 'n vroeë
verkiesing in 1921 uit te skryf. Dié verkiesing wen die Suid-Afrikaanse Party dan
met 'n groter meerderheid.
Tog was Smuts ongerus oor die steeds groeiende aanhang wat die Nasionale Party
van generaal Hertzog geniet het. Bekwame joernaliste wat sy beleid kon propageer,
so het hy gemeen, sou vir die Suid-Afrikaanse Party goud werd wees. In Die Burger,
die suidelike koerant wat die beleid van die Nasionale Party ondersteun het, publiseer
C.J. Langenhoven op 24 April 1922 die eerste aflewering van sy Aan stille waters.
Dit is 'n rubriek wat weldra gretig gelees is en waarin Langenhoven met die
buigsaamheid van sy styl, die onverwagte sinswending, die verrassende inval en die
geestige effek tot sy lesers gespreek het. Waarskynlik het Smuts gemeen dat Leipoldt
met 'n soortgelyke rubriek in De Volkstem 'n noordelike teenvoeter vir Langenhoven
kon wees.
Teen die middel van Januarie 1922 praat Engelenburg en Wallach dan ook op
voorstel van Smuts met Leipoldt oor die moontlikheid om tot die personeel van De
Volkstem toe te tree. 'n Maand later dring Smuts self by hom daarop aan en in die
eerste week van Maart bied Engelenburg skriftelik vir hom 'n pos aan teen 'n salaris
van £ 1400 per jaar. Dit was aansienlik meer as die maksimum van £ 950 plus
plaaslike reistoelaag wat hy as mediese skoolinspekteur verdien het.
Teen hierdie tyd het Leipoldt vir die skoolmediese dienste in Transvaal 'n stewige
infrastruktuur gevestig waarop sy kollegas kon voortbou. Hy was moeg van die
alewige politieke geknoei in die Transvaalse provinsiale administrasie en hy was
vererg oor wat hy as inmenging van die departement van binnelandse sake in
aangeleenthede rakende sy salaris beskou het. Hoewel die betrekking by De Volkstem
vir hom aanloklik was, moes hy eers administratiewe sake by die skoolmediese
dienste in orde bring en kon hy nie dadelik sy pos by die provinsie neerlê nie. Daarom
bedank hy eers op 7 September 1922.
Op 9 Oktober 1922 skryf dr. John Adamson, direkteur van onderwys, aan Leipoldt
dat hy die bedanking ‘with very deep regret’ aanvaar. ‘I should like to put on record’,
gaan hy voort, ‘my appreciation of the signal services you have rendered to this
Department and, of course, through the Department to the Province, by the work you
have done in connection with the medical inspection of schools. The scheme and its
organisation are your own and have been adopted, I believe, wholly or largely by
the other provinces of the Union. You will have the satisfaction of know-
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ing, therefore, that you have inaugurated and organised this vitally important work.
I am satisfied that future developments will follow on the lines you have laid down.’
Hy gaan voort: ‘I should also like to refer to the energy and self-sacrifice with which
you have devoted yourself to the executive side of the work since its inception. It
must be a source of abiding satisfaction to you to know that among pupils, parents
and teachers your name will stand for personal sympathy and professional efficiency.’
Op 3 Januarie 1923 begin Leipoldt dan as assistentredakteur van De Volkstem met
Engelenburg as hoofredakteur te werk.

II
Van die begin af was Leipoldt se samewerking met Engelenburg by De Volkstem
baie hartlik. Hy het in Engelenburg 'n redakteur gevind wat in alle opsigte lojaal
teenoor sy kollegas was. Hy skryf: ‘Ons verskille van mening - en niemand wat
joernalis is, kan op die staf van 'n redaksie wees sonder verskil van mening met sy
editeur nie - is vriendskaplik bespreek en ewe vriendskaplik bygelê. Dr. Engelenburg
het soms hardnekkig aan sy menings vasgekleef, maar hy was nooit kleinsielig nie,
en altyd verdraagsaam jeens 'n ander se mening, hoeseer hy ook daarvan verskil het.
In sy liefde vir die waarheid was hy byna wetenskaplik objektief, van hom kan
sekerlik nooit gesê word, wat van Coleridge gesê is, dat hy kleinmoedig was in die
toepassing daarvan nie. Inteendeel, hy het dit beklemtoon - of tenminste iets waarvan
hy gevoel het dat dit daarmee gelykstaan - en dit met alle middels tot sy beskikking.
Dit is wat sy hoofartikels vir hulle wat sulke strenge objektiwiteit bewonder het, so
interessant en leersaam gemaak het.’16
Hoewel Leipoldt in die loop van 1923 'n reeks artikels in De Volkstem skryf om
kiesers vir die komende provinsiale raadverkiesings te beïnvloed deur die beleid van
die Suid-Afrikaanse Party uiteen te sit, was hy nie in die eerste plek 'n politieke
joernalis nie. Tog het hy van tyd tot tyd kommentaar op die politieke stand van sake
gelewer. So wys hy in De Volkstem van 9 Julie 1923 daarop dat mense in Suid-Afrika
meer waarde heg aan die persoonlikheid van die kandidaat as aan sy beleid. Daarby
vind hy dit jammer dat die leed in die Britse konsentrasiekampe tydens die
Anglo-Boereoorlog steeds as 'n akute grief beleef word. Hy pleit daarvoor dat ons
nie moet toelaat dat destydse gevoelens en vooroordele ons
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oordeel oor sake wat tans van belang is, benewel nie. Selfs al spel ons dit nie altyd
met 'n hoofletter N nie, skryf hy op 23 Augustus 1923, is ons almal nasionaliste in
die sin dat ons Suid-Afrika eerste plaas. Na aanleiding van die sensus en die
besorgdheid van sommige lesers oor die verhouding van die aantal ‘inboorlinge’ tot
die aantal blankes, sê hy op 18 Oktober 1924 dat dit kwaliteit is, en nie kwantiteit
nie, wat in sulke sake van belang is. Later spreek hy hom openlik uit teen Hertzog
se pleidooi vir 'n groter selfstandigheid vir Suid-Afrika. ‘Opgevoed soos ek is,’ skryf
hy, ‘in die ou skool, waarin die leermeesters Onze Jan en mnr. Merriman was, kan
ek my onmoontlik vereenselwig met die nuwe leer, wat voorgee dat ons, as nasie en
as volk, onafhanklik is in die sin wat Frankryk, Duitsland, Roemenië en andere nasies
onafhanklik is nie. Koddig genoeg, ek, wat tot hiertoe rots-sterk in my gevoel van
nasionale selfstandigheid was, kan my nie warm maak oor die gedagte dat, as ek nie
daardie nuwe leer pront onderskryf nie, ek my eie gevoel van selfstandigheid en
nasionaliteit moet prys gee en alleen staan as 'n minderwaardige, wat nie werd is om
aan die Afrikaner volk te behoort nie.’17
Dikwels laat Leipoldt hom ook uit oor sake waarvan blanke Afrikaners van destyds
liefs nie wou weet nie. Wanneer hy oor die vooroordeel teen Jode, Portugese en bruin
mense skryf, sê hy dat daar in baie Afrikaanse families ‘kleurlingvoorouers’ voorkom
en pleit hy vir begrip en verdraagsaamheid.18 By geleentheid, toe hy nie meer aan
De Volkstem verbonde was nie maar nog gereeld vir die koerant geskryf het, aarsel
hy ook nie om die Suid-Afrikaanse Party striemend aan te val nie. Wanneer Hertzog
hom, regstreeks téén besluite op kongresse van die Nasionale Party, uitspreek teen
die benoeming van 'n gebore Afrikaner tot goewerneur-generaal en die SAP-pers dié
uitspraak toejuig, skryf Leipoldt: ‘Ek kan dit van die Engelse SAP-pers verwag, want
ek weet deur ondervinding hoe verkeerd dit soms ingelig is oor eintlike
Suid-Afrikaanse aangeleenthede, en hoe dit soms totaal verkeerd is in sy vertolking
van ons nasionale gevoelens.’19
Maar, hoewel hy in die politiek geïnteresseerd was, het Leipoldt verkies om sake
rakende die partypolitiek in die hande van sy kollegas te laat, veral nadat hy in 'n
artikel in Ons Vaderland van 18 September 1923 daarvan beskuldig is dat hy ter
wille van politieke gewin vir sy party weersprekende dinge in De Volkstem en The
Star publiseer. Só boos was hy oor dié beskuldiging van politieke oneerlikheid dat
hy 'n regsmening oor die aangeleentheid ingewin het. Hy is egter geadviseer dat die
betrokke arti-
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kel, hoewel moontlik lasterlik, 'n grensgeval is en dat 'n lastereis waarskynlik nie
sou slaag nie.
In plaas van oor die politiek het Leipoldt dus meermale geskryf oor sake wat hom
na aan die hart gelê het, soos geneeskundige aangeleenthede en mediese
skoolinspeksies, skoolreise en skoolkoshuise. Veral oor volksgesondheid laat hy
hom etlike kere uit. Op 'n keer het hy die mielieboere kwaad gemaak met die uitspraak
dat die mielie nie voldoende voedingswaarde het nie, behalwe as dit met die nodige
kennis gekweek word. By 'n ander geleentheid het hy gesê geen enkele blanke vrou
in die land verstaan die kuns om rys te kook nie. Met dié uitspraak het hy die vrouens
in die harnas gejaag, maar hulle het die saal vol gesit toe hy 'n maand later 'n praatjie
oor rysgeregte moes lewer.20 Soos dikwels wanneer hy oor aangeleenthede geskryf
het waaroor hy heftig gevoel het, aarsel hy nie om sy saak sterk te stel nie. By
geleentheid vaar hy uit teen onkundige en agterlike parlementslede wat wetgewing
oor volksgesondheid in die parlement ophou en van volkshospitale politieke
stokperdjies maak. Hy bepleit matigheid wat eetgewoontes betref en 'n gesonde
lewenstyl waarvoor selfs 'n oormatige belangstelling in die politiek 'n verderflike
ding is! ‘Die meeste van ons’, skryf hy, ‘besef nie dat onmatigheid in baie dinge 'n
ietsie aftrek van ons lewe nie. Onmatige belangstelling in die politiek, opbruis van
die gemoed deur dit of dat, dus te baie uitstorting van kliervogte wat daardie opbruis
van die hartstogte veroorsaak, kan invloed hê op die lewe van 'n indiwidu.’21 Wanneer
hy skryf oor hoe noodsaak lik dit is dat 'n kind na sy liggaam moet kyk, aarsel hy
nie om die kerke in te klim nie. ‘Dit was altyd vir my 'n snaakse iets’, skryf hy, ‘om
te sien hoe dat die kinders in kerk-koshuise aangemoedig word om aandag te bestee
aan oordenking van sake wat [lees: waaroor - JCK] hulle net so min as ons iets beslis
kan weet en om die sorg van hulle eie liggame te verwaarloos. Dit was verregaande
bedroewend, om kinders te sien versamel vir wat genoem word “huisgodsdiens”
terwyl die kinders nog ongewas en sleggevoed was.’
Wanneer 'n wetsontwerp in die parlement ter tafel gelê word om naas owerspel
kranksinnigheid, melaatsheid en lewenslange tronkstraf as redes vir egskeiding toe
te laat, maak 'n kerklike deputasie daarteen beswaar. Dit gee Leipoldt weer die
geleentheid om die kerk 'n geniepsige raps te gee. ‘My beskouings oor die saak’,
skryf Leipoldt op 24 April 1923, ‘is van nul en geen waarde, omdat dit 'n kwessie
van geloofsbeginsel is wat iedereen vir homself moet beslis. Ik kan slegs sê dat, uit
'n bloot mediese oogpunt beskou, is daar weinig beswaar teen die wetsontwerp.’ Die
ver-
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slag van die kerklike deputasie is egter só dogmaties dat hy wel daaroor wil skryf.
Die ou kerkvaders, sê hy, het wel egskeiding vir 'n ‘burgerlike dood’ toegelaat, net
soos die huidige wetsontwerp bepleit. Die Rooms-Katolieke kanonieke wetgewing
het egter, ten spyte van teenkanting van onder andere Beza en Calvyn, slegs owerspel
as rede vir egskeiding erken. Die Suid-Afrikaanse kerklike deputasie bepleit dus nou
die Roomse standpunt! ‘Daar kan’, skryf hy, ‘geen huwelik bestaan tussen diegenes
wat nie deur opregte liefde aanmekaar geheg is nie. Dit is dus die plig van kristelike
oorhede om te sien dat daar geen huwelik blij bestaan onder hulle onderdane as alleen
sulkes wat gegrond is op blijwende liefde en opregte getrouheid, want die behoorlike,
volledige en virnaamste doel van die huwelik is die gemeenskap van alle pligte,
goddelik en menselik, onderling, een aan die ander, met die hoogste mate van
welwillendheid en liefde.’
Wat volksgesondheid betref, wei hy by herhaling uit oor die gevare van inteelt en
erflike belasting en die behoefte aan 'n studie van die genealogie. Onder mense met
goeie Afrikaanse familiename bespeur hy 'n toename in geestelike minderwaardigheid,
hoofsaaklik as gevolg van uitputting deur groot gesinne en swak versorging van die
liggaam. ‘Ons het’, skryf hy, ‘'n behoorlike ondersoek van die jong geslag nodig,
veral kinders van die derde en vierde geslag, wat in Suid-Afrika gebore is.... Intussen
behoort die publiek te besef dat, hoe ons ook daardie groot vraagstuk behandel, ons
op groot moeilikhede sal stuit, grotendeels te wyte aan ons opvatting van sedelikheid
en ingewortelde eerbied vir wat ons in die verlede geleer is. Wie sou dit waag om
vandag ronduit te verklaar dat seker gewoontes onder ons volk daartoe lei dat ons
stadigaan biogeneties versleg? Of wie om te beweer dat ons beskouings van die
geslagslewe nie akkordeer met die waarheid nie, en dat daar 'n ekonomiese sy aan
die intieme saak is, wat ons nie wil of kan besef nie?’22
Hoewel Leipoldt van enige vergelyking met Langenhoven sou gegru het, gaan
Smuts se gedagte van 'n soort noordelike Aan stille waters in vervulling wanneer
Leipoldt enkele weke ná sy aanstelling by De Volkstem, op 18 Januarie 1923, met
sy Diwagasies van oom Gert begin, 'n rubriek wat hy (met 'n onderbreking in 1925)
tot 1931 (toe hy nie meer aan die redaksie verbonde was nie) volhou. By geleentheid
omskryf hy sy ‘diwagasies’ - 'n nogal vreemde begrip wat nooit in Afrikaans as
woord ingang gevind het nie - as ‘afdwalings’ en ‘'n rondloperij met woorde’23 - dus,
'n soort prosaekwivalent vir sy slampamperliedjies. In Julie 1923 verskyn ook die
eerste
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van 'n rubriek oor Taal, lettere, kuns en wetenskap, wat daarna iedere Saterdag
verskyn. Soos Langenhoven se rubriek in Die Burger is Leipoldt se Diwagasies druk
gelees, al het dit by die lesende publiek nooit heeltemal dieselfde impak gehad nie.
Hoewel baie van die stukke goeie leesbare joernalistiek is, skryf Leipoldt by tye
skokkend slegte Afrikaans, in teenstelling tot Langenhoven, wie se bydraes altyd
netjies afgewerk word en geen redigering nodig gehad het nie. As 'n mens wil sien
hoe swak Leipoldt se Afrikaans by tye kon wees, moet jy naas sy manuskripte sy
Diwagasies lees. In De Volkstem is sy taalgebruik soms só beroerd dat 'n mens wonder
of die koerant ooit van 'n sub gebruik gemaak het!
Tog is daar, naas verskille, ooreenkomste tussen Aan stille waters en Diwagasies
van oom Gert. Leipoldt was, soos Langenhoven, ook in 'n sekere sin didakties in sy
bydraes, maar hy het sy lering grotendeels tot die gebied van medisyne en
geneeskunde beperk en selde vir sy lesers leiding op die gebied van geestelike en
etiese sake verskaf. Sowel Langenhoven as Leipoldt was dikwels aweregs en stroomop
in hul rubrieke; by meer as een geleentheid het hulle die heersende menings van hul
lesers krities bekyk. Langenhoven se kritiek is getemper deur sy geestigheid en hy
kon met sy woordspel en grappies sy lesende publiek aan sy kant hou. Leipoldt het
egter by herhaling die ‘heilige koeie’ van die blanke Afrikaner gekritiseer en dikwels,
bitsig of venynig, uitlatings gemaak wat prikkelend was maar in die
tydsomstandighede as ‘onverantwoordelik’ deur sy lesers ontvang is. Langenhoven
het hom nooit op die ‘heilige’ terreine van die Afrikaner begewe nie en in alles wat
hy geskryf het, die ‘oortuiging van sy naaste’ gerespekteer en oor sy eie verwerping
van dogmas en van 'n vormlike godsdiens geswyg.24 Daarteenoor het Leipoldt sy
dikwels wisselende agnostisisme, ateïsme of Boeddhistiese oortuigings openbaar
gemaak en terselfdertyd die opvattinge van die deursnee-Afrikaner belaglik en argaïes
probeer voorstel.
Selfs die status van mense wat as heldefigure bekend was, bevraagteken hy. So
sien hy pres. M.T. Steyn, in 'n beskouing van 18 Januarie 1923 oor die tweedelige
biografie van sy skoonseun, dr. N.J. van der Merwe, as 'n ‘bedrukte senulijer, belas
met die eienaardige wankelende, negatiewe gemoedstemming van lijers aan die
siekte, en bowe-op met 'n sekere mate van ewe patologiese ekstase, wat vir mij as
wetenskappelike persoon slegs 'n teken, nie van meerderwaardigheid, maar van
sedelike en liggamelike ontaarding is’. Wanneer daar reaksie kom op die nogal kras
blik op 'n man wie se staatsmanskap ten tyde van die Anglo-Boereoorlog hooggeag
is,
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antwoord Leipoldt met kwalik verhulde selfvoldaanheid: ‘Ek vra van mij lesers die
verstand om wat ek geskrijwe het aandagtig te lees en daarna logies te oordeel. As
hulle geen van die twee kan doen nie, is ek nie verantwoordelik vir hul misverstande
en valse opvattinge nie, net so min as wat ek aanspreeklik is vir hul gebrek aan logika
en gesonde verstand. En dit's al wat nodig is om te sê.’ In sy antwoord op Leipoldt
se uitlatings sê Van der Merwe dat Leipoldt hom laat dink aan 'n vandaal wat
Rembrandt se Nachtwacht skend, terwyl Leipoldt in sy repliek Steyn se weifelende
handelswyse in 1914 en sy onwil om sy mense tydens hul flirtasie met die Duitsers
en die Rebellie tot orde te roep, aan sy ernstige siekbed van 1912 toeskryf.
Ook teen Kapenaars se selfingenomendheid spreek hy hom uit wanneer hy weer
in die Boland kom. Elke keer dat hy Kaapstad besoek, skryf hy, vind hy die inwoners
kleinsieliger, meer insulêr en onbeskofter as vroeër, al is die Maleiers van die Bo-Kaap
nog altyd hoflike mense. Wat hom dwars in die krop steek, is die ‘self-tevredenheid,
die smoesige droogstoppelagtige ingenomenheid met hulself en met alles wat Kaaps
is’.25 Vroeër was daar 'n openheid by die inwoners, maar deesdae vind hy hulle
onvatbaar vir redenering en ingestel op hulself, sonder inagneming van die res van
die land. Hulle ly ‘aan skiereilandse verkalking van die verstand’!26 Wanneer 'n
Kaapse komitee voorkeur gee aan 'n ruiterstandbeeld van generaal Louis Botha in
militêre uniform op Stalplein, spreek Leipoldt hom baie sterk daarteen uit. Hy vind
die perd in verhouding tot die figuur te klein en die baadjie te kort. Daarby is min
ruiterstandbeelde werklik geslaag, omdat die perd die eintlike aandag trek en die
figuur van sy omgewing verwyder.27 En hy aarsel nie om die Kapenaars te berispe
as hulle nie meer die eg Kaapse geregte behoorlik kan gaarmaak nie. Sosaties moet
op bamboesstokkies oor 'n houtvuur gebraai word - ‘om dit op steenkole te sit, is 'n
belediging, om dit in 'n pan te braai, is 'n misdaad en om dit in 'n oond te sit, is 'n
gruwel.’ Sy advies by die voorbereiding van waterblommetjies, wat hy wateruintjies
noem, stel die skitterende postuum gebundelde Polfyntjies vir die proe in die
vooruitsig: ‘Behandel dit tog in hemelsnaam asof dit 'n nugebore babatjie is, want
die goed is fijn, uiters fijn, en dit kan so lig bedorwe raak, sodat die eienaardige,
onvergetelijke smaak verlies.’28
Ook die Transvalers bly nie skotvry nie. Wanneer die rusoord vir Transvaalse
kinders wat hy op Isipingo aan die Natalse kus help oprig het, as gevolg van 'n gebrek
aan ondersteuning van plattelandse Afrikaners mis-
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luk, voel Leipoldt baie sterk daaroor. ‘Ek het,’ skryf hy, ‘sedert die opening van die
Tehuis, my opinie omtrent die Afrikaanssprekende plattelander gewysig. Ek moet
nou dink dat hy dit nie werd is dat daar iets vir hom en sy kinders gedoen word nie,
eenvoudig omdat hy so lang verwend is deur regeringsondersteuning dat hy nie meer
sy eie hande kan gebruik nie en nie meer op homself kan vertrou nie.’29 In 'n bitter
oomblik haal hy aan wat 'n inspekteur aan hom gesê het toe hy hom in Transvaal
gaan vestig het: die Kaapse mense werk, terwyl die Transvalers lui is, die swart
arbeiders laat werk en by die regering bedel.30
By meer as een geleentheid reageer Leipoldt in Diwagasies van oom Gert op die
rol wat tradisionele waardes op sedelike gebied in Suid-Afrika speel en dikwels laat
hy hom amper uitdagend-spottend en aweregs uit oor die Afrikaner se voorliefde vir
stigtelike en godsdienstige lektuur. Wanneer daar 'n opskudding kom oor Remarque
se Im Westen nichts Neues - 'n roman waarin die skrywer die sin- en uitsigloosheid
van oorlog deur die oë van 'n gewone soldaat weergee31 - sê Leipoldt in 'n besonder
insiggewende artikel dat die boek nie as 'n stuk propaganda teen oorlog gelees moet
word nie, maar as 'n realistiese voorstelling van wat 'n oorlog in werklikheid is. ‘Die
beoordeling wat dit verwens as 'n onsedelike en onwelvoeglike boek’, skryf hy, ‘is
ewe onberedeneer as dié wat dit wil opvysel tot 'n tweede Bybel. 'n Boek is onpaslik,
onstigtelik, en onsedelik as sy bepaalde doel is om by die leser onpaslike,
onwelvoeglike of onsedelike gedagtes te wek. Sommige boeke word net met daardie
doel geskryf en uitgegee. Hulle is boeke wat iedereen wat die minste smaak of
kunsgevoel het dadelik sal herken as pornografiese werke, wat die owerheid
billikerwys mag verbied, want hulle strekking is onstigtelik, net soos hulle kuns vals
en bedrieglik is. Remarque se boek is dit nie...Niks nuuts uit die Weste is
joernalis-werk, realistiese beskrywing van oorlogsepisodes, sonder veel samehang,
en sonder enige draad; sonder ook enige poging om karakter te teken, temperament
te analiseer, motief en gevolg van handel en wandel te ontleed net soos Die hut van
oom Tom vergaan het, en net soos enige tendensboek vergaan as die belangstelling
deur die gebeurtenis wat tot sy skepping aanleiding gegee het, begin te taan. Ons
hoef ons nie al te veel oor hom te bekommer nie, want kunswerk, in die hoogste en
beste sin van die woord, is hy nie, net so min as doeltreffende propaganda teen
oorlog.’32
Tekenend van Leipoldt se breë humanisme en liberale kyk op die lewe pleit hy in
'n verdere stuk die vrye beskikbaarstelling van Radcliffe Hall se
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The well of loneliness, 'n werk wat blyke gee van tegniese bekwaamheid en
sielkundige insig. Dit is 'n roman waarin karakters optree wat natuurlik praat en
handel en waarin geen beskrywing onbehoorlik of onbetaamlik is nie. Die verspreiding
van die boek is egter deur die polisie verbied, skryf Leipoldt, omdat dit oor 'n
onderwerp handel
wat, soos ons Katolieke voorvaders gesê het, ‘inter Christianos non
nominanda sunt’ (wat nie onder Christenmense genoem word nie). En tog
is dit onderwerpe wat deur ons magistrate, ons skoolmeesters, ons
predikante en ons ouers behoort bestudeer te word, omdat dit 'n sekere
invloed op ons volkslewe uitoefen en omdat dit onderwerpe van puur
menslike belang is. Die boek, in 't kort, handel oor die liefde van persone
van dieselfde geslag, in hierdie geval van 'n meisie wat geen liefde vir 'n
man kan voel nie, maar wel vir 'n ander meisie. Volgens ons wet en die
wet van sommige ander lande - nie van alle beskaafde lande nie; in
Frankryk, Italië en in baie ander beskaafde lande bestaan so 'n wet nie is geslagsverkeer tussen persone van dieselfde geslag 'n misdaad. Dit is
iets wat ons van kanonieke of kerkwet oorgeërf het, maar omdat die saak
self vir die meeste van ons aanstootlik en walglik voorkom, het ons dit
nog nooit grondig bespreek nie, soos byvoorbeeld in ander lande, waar
die wet op sekere punte herroep is.
Dit is bekend dat daar persone is wat totaal onverskillig staan teenoor
persone van die ander geslag. Die wetenskap noem sulke mense
homoseksueel - of mense van dieselfde geslag - en in die afgelope kwarteeu
het die wetenskap baie oor hulle geskryf. In Duitsland en in ander lande
word onderrig omtrent sulkes gegee aan elke aspirant onderwyser en
magistraat. Dit is die onderwerp wat mej. Hall aanroer in haar boek. Sy
skilder, in breë trekke, die gemoedstoestand van 'n persoon wat weet dat
sy in dié opsig glad anders geaard is as haar medemens, en die skryfster
wys op die verwikkelinge wat daardeur ontstaan en op die druk van ons
sedes en etiese verpligtings op so 'n indiwidu. Daar is baie
ander...boeke...wat oor dieselfde onderwerp handel..., maar ek weet van
geeneen wat die onderwerp op so 'n grondige en leersame manier behandel
nie. Dr. Havelock Ellis, die wêreldberoemde deskundige op die gebied
van wetenskaplike analiese van die geslagsemosie, sê dan ook in sy
voorrede tot mej. Hall se boek dat dit s.i. gelees en
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bestudeer moet word om die publiek te laat insien dat daar werklik 'n
probleem ook in ons land bestaan, en dat mej. Hall nie somaarso haar
karakters uit die lug gegryp het nie.33
Ten slotte stel Leipoldt dit as sy oortuiging dat ook Suid-Afrikaners die geleentheid
moet hê om openhartig en vrymoedig oor dié onderwerp te praat. Daarom pleit hy
vir die bekendstelling van die boek. ‘Soos ek gesê het’, skryf hy,
is mej. Hall...[se] boek nie 'n sentimentele verhaaltjie, geskrywe om die
emosies te prikkel nie. Dit is 'n ernstige, letterkundige bydrae tot die
bespreking van 'n ernstige, nasionale vraagstuk, geskrewe in die besef van
die erns van die saak, en in dié opsig vergelykbaar met Wedekind se
bekende stuk oor die geslagsemosies van die ontluikende kind. Dieselfde
besware wat ons teen Wedekind se Fruehlings Erwachen kan inbring, kan
ons ook teen mej. Hall se boek opper, maar Wedekind se drama is vandag
'n klassieke stuk in die Duitse letterkunde en geen poliesiemag sal dit waag
om dit vir die publiek te verbied nie. Altwee handel oor onderwerpe wat
ons nie in geselskap bepraat nie, maar ons bepraat ook nie baie ander sake
in geselskap nie, en 'n kwessie soos hierdie het meer as een kant. Die feit
bly dat die verbode boek verkrygbaar is onder ons, en dat dit gelees kan
word in die geheim. Sou dit nie beter wees om die sensuur daarop weg te
neem en dit openlik te laat versprei sodat die vraagstuk wat daarin van een
sy voorgestel word, van alle kante kan bespreek word nie?34
By herhaling skryf Leipoldt in Diwagasies van oom Gert oor die stelsel van
voorgeskrewe boeke en die wyse waarop letterkunde op skool onderrig en
geëksamineer word. Werke soos Celliers se Martjie en Totius se Trekkerswee is
volgens hom nie geskik vir voorskryf nie en hy het dit teen ‘die doodmaak van
letterkunde’ op skool. Hy sien met genoegdoening dat 'n Vrystaatse onderwyser
beswaar het teen die voorskryf van Dingaansdag en hy gaan heeltemal akkoord met
die beswaar dat die gedigte in dié bundel te moeilik vir kinders van standerd 8 is.
‘Die ware doel’, skryf hy in 'n passasie waarin Keats se opvatting van ‘Beauty is
Truth, Truth Beauty’ meespreek, ‘behoort te wees om die kind te leer besef wat
letterkunde regtig beteken, nie soseer in blote verhewendheid van stijl nie as in
getroue na-
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volging van alles wat eties opreg is, wat skoon is en wat, sover ons menslike verstand
reik, waar is.’35 Hy is verder teen gedwonge onderwys in die moedertaal en sê dat
ouers die geleentheid moet hê om self te kan kies. Baie Afrikaanse ouers verkies om
hul kinders in belang van die kinders self na Engelstalige skole te stuur. Wanneer
hy later weer op die saak terugkom, betreur hy dit dat sommige mense politieke
vooroordeel of partydigheid in sy uitsprake lees. Uit eie ervaring met kinders weet
hy watter groot voordeel dit vir hulle inhou wanneer hulle in twee tale vlot kan
kommunikeer. Juis daarom moet Afrikaanse ouers, indien hulle dit verkies, die
geleentheid hê om hulle kinders na Engelstalige skole te stuur.36
Dit bring hom, in 'n artikel wat hy op 7 Mei 1926 publiseer, by die rigting waarin
Afrikaans aan die ontwikkel is, 'n artikel waarin hy duidelik standpunt inneem teen
Langenhoven, wat Afrikaans as onderwystaal volgens hom te vroeg ingevoer en
Nederlands as voedingsbron vir Afrikaans onnodig vroeg uitgewerk het. ‘Ons, wat
vir Afrikaans gewedywer en gestry het, lank vóór die teenswoordige taal-jingoes [en
hier het hy kennelik Langenhoven in die gedagte - JCK] die moed gehad het om
daarmee voor die dag te kom, het geen twyfel oor die toekoms van Afrikaans nie.’
In die onmiddellik daaropvolgende passasie weerspreek Leipoldt hom egter.
Afrikaans, skryf hy,
sal bly of dit sal wegsink; en of dit sal bly en of dit sal wegsink, hang
nie af van die taal-jingoes nie; ook nie van hierdie ongewenste
ordonnansietjie nie; maar alleenlik van sy eie weerstands-vermoë; sy eie
lewenskrag en sy eie moontlikheid om te ontwikkel en te bloei. Niemand
van ons, wat voorvegters en pioniers op Afrikaanse taalgebied is, sal
daaraan dink om die taal te probeer stut en ondersteun deur kunsmatige
stellasies, wat tog nooit die bouvalligheid van die mure kan verskuil nie.
Vir ons is Afrikaans, in medewerking met Nederlands, 'n taal wat
lewensvatbaar is en kan bly. Maar sonder Nederlands, met hoegenaamd
geen begrip van Nederlands, is Afrikaans, vir my ten minste, 'n gedrog,
wat op die ou end vir ons, as ons Nederlands verwerp en ons bloot op
Afrikaans toelê, na ons kulturele ondergang sal lei, en wat in die stryd teen
Engels onvermydelik die onderspit sal moet delf.
Hy gaan voort:
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Afrikaans gaan agteruit, in die laaste paar jaar, omdat Afrikaans
kunsmatig vermoeilik word, omdat Nederlands totaal onbekend raak, en
omdat ons in die gewoonte raak om die grootste taal-gemors, wat gedruk
word, as Afrikaans te beskou.... Die teenstrydigheid, wat daar bestaan, die
swak gehalte van die boeke, wat geskryf word, en die feit dat ons in
Afrikaans nog bitter weinig het wat ons kulturele ontwikkeling kan
bevorder, terwyl ons daaroor praat asof dit 'n taal is, wat op gelyke voet
staan met Engels en Nederlands, is genoeg rede vir die agteruitgang
daarvan.... Ek dink dit word tyd dat ons hierdie waarhede ronduit sê. Laat
diegenes aanstoot neem, wat wil aanstoot neem.... Ons kan ons die verwyt
van anti-Afrikanisme getroos - ons, wat die voortou gevat het en wat tot
hiertoe gewys het hoe ons nie bang is vir die waarheid, al gaat dit teen ons
politiek beginsels of selfs teen ons fyngevoeligheid.
Leipoldt verswyg in hierdie artikel Langenhoven se naam, maar in ander stukke
wat hy in Diwagasies van oom Gert publiseer, verwys hy regstreeks na sy suidelike
skrywerkollega, aan wie se skeppende werk en taalpropaganda hy toenemend 'n hekel
ontwikkel. Reeds in 'n resensie wat hy in September 1919 in Die Huisgenoot oor
Ons weg deur die wêreld publiseer, het hy beswaar teen die mediterende essays met
hulle ‘preekstoeltrant’37 in dié bundel. Op 7 September 1924 meen hy in De Volkstem
ons het die verkeerde weg met Langenhoven se 1914-mosie ingeslaan om Afrikaans
tot skooltaal te verhef. Dit het tot 'n kunsmatige vaslegging van spelling en
grammatika gelei en van Afrikaans 'n ‘broeiskas-plant’ gemaak. Wanneer
Langenhoven in 1926 skerp reageer op 'n resensie in Die Volkstem waarin W.F.J.
Steenkamp op die gebrek aan karakterisering, die marionette-Engels van die karakters,
die soetsappige verkleinwoordvorming en die Anglisismes in Mofen sy mense wys,
sê Leipoldt dit is 'n kalm, beredeneerde en bedaarde beoordeling. Langenhoven toon
volgens hom 'n kleinserigheid en kleingeestigheid, hy skryf te veel en hy leer nie uit
sy foute nie. ‘Dit is 'n snaakse psiekologiese verskynsel’, skryf hy, ‘dat dieselfde
teergevoeligheid nie skroom om ander skrywers “swyne” en niksnutse te noem nie
en ook nie skroom om voor die publiek te verskyn met 'n lang klaagdreun oor die
onregverdigheid, wat hom aangedoen word nie.’ Hy sien Langenhoven as 'n verwende
kind en hy vind dit nie manlik om te grens as die les seermaak nie.38 Sy sterk kritiek
blyk ook uit sy reaksie wanneer Langenhoven se vertaling van Gray se ‘Elegy written
in a country
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churchyard’ verskyn. In 'n brief van 29 Mei 1928 aan Engelenburg skryf hy die
vertaling is ‘'n aandoenlike bewys...van hoe sleg die kêrel Engels verstaan; dit word
a la Langenhoven voorgegaan deur 'n dedicatio in Latyn waarvan die Latyn so vrot
is dat dit selfs 'n kerkvader se hare sal laat rys hoër as ons karoheuweltjies - en hy
publiseer dit, wragtig, met blykbaar welgevalle as iets waaroor hy en ons hoogmoedig
kan wees.’ In 'n reeks oorsigartikels oor die Afrikaanse letterkunde verwys Leipoldt
smalend na ‘die middelslag Afrikaner wat in Ons weg deur die wêreld en dergelike
vermoeiende handewerk voorbeelde van letterkundige grootheid vind’.39 Hy vind
ook dat ‘Die stem van Suid-Afrika’ plagiariese ooreenkomste met Kipling se ‘The
native born’ toon, 'n onbillike uitspraak soos M.S.B. Kritzinger later sou aantoon.40
In dieselfde jaar resenseer hy Langenhoven se A first guide to Afrikaans in die
Cape Times en sê hy dat Langenhoven se kennis van sowel Afrikaans as Engels
gebrekkig is. Hierop reageer Langenhoven heftig in Aan stille waters in Die Burger
van 3 Desember 1928. ‘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’. Hy wys sy
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’. Langenhoven se aanklag teen Leipoldt se
beroerde kennis van Afrikaans en die swak versorging van sy manuskripte - 'n
beskuldiging wat, hoewel deur Langenhoven oordrewe voorgestel, meer as net 'n
korrel waarheid bevat het - was vir Leipoldt 'n onaangename episode. Op 4 Desember
1928 teken hy in sy dagboekie aan: ‘Saw Langenhoven's spiteful and childish article
on me in yesterday's Burger. It is libellous but scarcely worth while.’ Uit 'n
aantekening van 5 Desember 1928 lei 'n mens af dat Leipoldt 'n lasteraksie teen
Langenhoven wou instel. Tydens samesprekings het H.A. Fagan, in
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daardie jare advokaat in Kaapstad, en Fasie de Wet van die Nasionale Pers hom egter
geadviseer om die saak maar liefs daar te laat en het hy besluit ‘to ignore it as the
fool is not worth powder and shot’.
Al gaan 'n mens akkoord dat Langenhoven soms onnodig kleinserig op kommentaar
op sy eie werk gereageer het, vermoed jy dat naas politieke verskille ook die koers
waarin Langenhoven se taalywer Afrikaans laat ontwikkel het, 'n bydraende faktor
tot Leipoldt se heftigheid en afkeer was. Daarby moet hy besware gehad het teen
Langenhoven se leefstyl. Dit was onder joernaliste bekend dat Langenhoven hom
van tyd tot tyd aan oormatige gebruik van alkohol skuldig maak en dat hy 'n
verhouding met Sarah Goldblatt, sy ‘sub’, het. Dat Langenhoven dikwels die
onderwerp van gesprekke tussen Leipoldt en Engelenburg was, lei 'n mens af uit 'n
brief van Engelenburg aan Leipoldt, in daardie stadium reeds in Kaapstad woonagtig.
Hy skryf: ‘Ek weet u is nie baie pro-Langenhoven nie. Maar u kan hom nie die
verdienste betwis nie dat hij “die vensters oop gegooi het”! En so iets was hoogs
nodig in die Afrikaanse pers, aan Tafelberg se voet!’ In 'n besonder openhartige
passasie gaan hy voort: ‘Al vind ik Langenhoven se manier om aand-ontspanning te
soek in dubieuse geselskap nie juis gedistingeerd nie, u sal my toegee hoe insake
sexualiteit, daar nie so iets as “sonde” bestaan nie. Elke mens het sij eie maniere om
uiting te gee aan sij sexuele temperament. Daar is nie twee mense, wie se sexuele
aanleg dieselfde is nie! En jij kan nie sodanige aanleg reglementeer nie!’
Ook op ander Afrikaanse skrywers en kritici reageer Leipoldt skerp. Wanneer die
derde bygewerkte uitgawe van E.C. Pienaar se Taal en poësie van die Tweede
Afrikaanse Taalbeweging verskyn, sê Leipoldt ons het suiwer, gesonde kritiek nodig,
nie die persoonlike menings van iemand wat ‘die kritiese vermoëns mis omdat sy
lees en studie nie omvangryk genoeg was nie’.41 Die eerste uitgawe van Pienaar se
werk was volgens hom nie imponerend nie, omdat hy nie op die hoogte van die
vergelykende liriek was nie. Sy studie is geen objektiewe beskouing met stawende
aanhalings nie, maar net persoonlike menings oor wat tot hom spreek. Behalwe by
die bespreking van Totius se vertaling uit Goethe wys hy, enkele Engelse en
Nederlandse gevalle uitgesonder, op geen analogie met werk in ander tale nie. Hy
verhef banaliteite tot diepsinnighede en kies swak verse as goeie voorbeelde van 'n
digter se werk. So byvoorbeeld noem hy onder die keur uit Leipoldt ‘Die beste’; hy
is ‘blykbaar salig onbewus dat dit veel minder Leipoldt is as die weerklank van wat
Leipoldt ergens moet gelees
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't, want daardie gedig in Uit twee (sic!) wêrelddele is blote plagiarisme, wel met 'n
sluier van Afrikaanse kleur daaroor, maar hoegenaamd nie die kern van die digter
se werk nie’. Só sterk is sy renons in Pienaar dat hy by geleentheid 'n sonnet met 'n
akrostigon skryf waarin die eerste letters van elke reël die woorde ‘Pienaar's 'n
domkop’ uitspel:

Praeterea nihil
In die bedroefte skemerte van die nag
En deur die afwesigheid van Lig gekwel
'n Man mismoedig wat sy nood vertel
Aan elkeen wat wil luister, en sonder krag
Arm aan verstand en insig sonder mag
Ryk in onkunde in vooroordeel geknel
Spreek ernstig imponerend - o let wel
Nooit praat 'n kenner met meer kuns gesag Die orakel - wit moet wit wees, waarheid waar
Oog oor en neus moet oordeel elke kind
Moet pront uit weet wat wert is om te kry...
Kom lees en leer onnosele kunstenaar
Of bly in koppige eiewysheid blind
Pronksugtig met gemaakte rymlaary.42

Met Eitemal se Weerklankies is hy nie baie ingenome nie en hy keur dit af dat die
digter 'n inleidende voorrede deur Imker Hoogenhout in die bundel opneem. ‘So 'n
inleidingswoord’, skryf hy, ‘klink baie na 'n pleidooi om genade van die krietikus
en dit is jammer dat mnr. Hoogenhout Eitemal se versievrag op dié manier inloods.
'n Digter moet beoordeel word, nie na sy piëteit, sy bekwaamheid as onderwyser nie.
Dit is 'n fout wat ons baie keer begaan, nl. deur ons Afrikaanse skrywers te beoordeel
volgens wat ons weet van hulle persoonlikheid en hulle meninge oor dit en dat, wat
op slot niks met hulle letterkundige bedrywigheid te doen het nie. By die een sien
ons die skadelike gebruik van kombuis-woorde oor die hoof omdat hy in 'n ander
veld uitgeblink het; by 'n ander verskoon ons gebrek aan verbeelding deur die
veronderstelling dat pure vaderlandsliefde daarsonder kan klaarkom.’43 Veral in die
geval van 'n skrywer wat van 'n pseudoniem gebruik maak, gaan hy voort, wil hy
liefs niks persoonliks weet nie. ‘Daardie sluier’, skryf hy, ‘durf ek nie optel nie, veral
nie om sy versies
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te verstaan en om te sien of hy werklik tot digterlike ridder geslaan is of maar êrens
spore van iemand anders opgeraap het nie. Uit sy gedigte self moet ek kan beslis wie
en wat hy is, soos uit daardie versies blyk. Dan kan ek vasstel of die versies vir die
leser iets beteken.’44 Wanneer hy by die gedigte self uitkom, vind hy baie van die
verse ‘somar so 'n gekunstelde sentimentaliteit, bietjie Werther-agtige
self-verkleinering’.45 Tegnies haper daar nog veel, al vind hy die kort vlugtige
pensketse van die natuur van die beste in die bundel.
By geleentheid skryf Leipoldt die agterstand van die Afrikaanse roman toe aan
ondeurleefde gevoel wat in ‘geforseerde sinne’46 uiting vind. Juis daarom is dit vreemd
dat hy Marie Linde se Onder bevoorregte mense so 'n goeie roman vind. Hoewel hy
besware het teen die ‘snaakse’ psigologie van die heldin en sommige karakters vir
hom marionette is, het hy waardering vir die forse tekening van Bettie. In die roman
sal sommige lesers aanstootlike dinge vind. ‘Jy sal sê’, skryf hy, ‘daarin word oor
Afrikaanse sedes en gewoontes gespot. Die skryfster veroorloof haar 'n glimlag oor
Afrikaanse poësie en Afrikaanse liedere; sy sê dinge wat seer maak - oor die
arm-blankes byvoorbeeld, oor ons predikante, oor ons gekloosterde opvattings van
wat betaamlik is vir 'n vroumens.’47 Wanneer hy by die roman self uitkom, is hy
hooggestem in sy lof, al formuleer Leipoldt hier buitengewoon sleg. ‘Hier het ons,
myns insiens’, skryf hy, ‘'n eersteklas roman, wat nakom aan al die vereistes wat aan
elke roman behoort gestel te word. Hier is karakterisering; hier is natuurlike eenvoud,
ingekleed deur die ware, tere kunsgevoel.’48
Blykbaar het Leipoldt later die wind van voor gekry oor sy hooggestemde lof vir
dié roman en self begin voel dat hy Linde se werk oorskat. Wanneer hy hom op 10
November 1928 oor die gebrek aan kundige resensente uitlaat, skryf hy: ‘'n Vriend
met wie ek die saak onlangs bespreek het sê dat my eie houding bygedra het om ons
gebrek aan gesonde kritiek te versterk. Hy wys op die resensie van Onder bevoorregte
mense in Die Volkstem. Daarin het ek die boek aangeprys as die enigste daarnatoe
gedrukte boek in Afrikaans wat kon aanspraak maak op die titel van roman. My
begroeting van Onder bevoorregte mense was hartlik, omdat ek in die boek die eerste
poging gesien het om natuurlik en reguit te skryf, sonder juis bewus vir die smaak
en plesier van 'n sekere klas leser te boer. Dáárom het ek dit verwelkom. Die
menigvuldige foute - onrype opvatting en afwesigheid van deurtastende ontleding
van temperament en karakter - het ek verswyg omdat iedereen wat bietjie verstand
van die saak het dit dadelik
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kon sien. Dit was die eerste voortbrengsel van 'n nuwe skrywer en as sodanig het ek
dit aangemoedig. Ek het geen berou dat ek dit gedoen het nie.’
Om egter, soos nou aan die gebeur is, Onder bevoorregte mense vir
eksamendoeleindes op skool voor te skryf, is glad 'n ander saak, want 'n ‘eksamenboek
verfoes ons smaak en vergroot ons onkunde’. Hy betreur dit dat skoolkinders deesdae
min van die Engelse letterkunde en feitlik niks van die groot letterkunde van die
Europese vasteland weet nie. ‘Ek kan’, skryf hy, ‘'n halfdosyn beroemde
prosaskrywers van die Vasteland opnoem wie se name in elke letterkundige kring
in Europa en Amerika bekend is, maar wat onder ons heeltemal vreemd is.’ Om dié
kennis uit te brei, skryf Leipoldt by geleentheid oor die goeie tegniek en
karakterbeelding van Thomas Mann se romans, onder meer Buddenbrooks, wat met
sy breë opset as die verhaal van 'n hele familie die voorloper van Galsworthy se
Forsyte saga is.49 Later, op 2 September 1929, skryf Leipoldt aan Engelenburg dat
hy ‘à la Mann se Buddenbrooks’ met 'n roman oor twee Kaapse families begin het,
'n aanduiding dat hy vir sy Valley trilogy - Gallows gecko, Stormwrack en The mask
- Mann se roman as model geneem het.
In 'n hele paar bydraes vir Diwagasies van oom Gert verskaf Leipoldt
agtergrondinligting vir sy eie werk. Wanneer hy op 23 Augustus 1924 skryf oor Ernst
Zahn se Jonas Truttmann, 'n roman oor 'n skewe verhouding tussen 'n vader en sy
seun, herken 'n mens in die opsomming van die verhaal duidelike trekke van Die
donker huis, waaraan Leipoldt 'n paar jaar later sou werk. Feitlik in die verbygaan,
wanneer hy oor die onbaatsugtige toewyding van 'n navorser op die gebied van die
plantkunde skryf, verwys hy na die ou Boeddhistiese vermaning: ‘Leer om lief te hê
sonder om te begeer’, 'n belangrike sleutel tot baie van Leipoldt se verse en tot Die
donker huis.50 Onder die titel ‘Die gruwelike in die letterkunde’ skryf hy op 11 Oktober
1924 oor die grense van gewettigde bangmakery en die sielkunde van
‘plesier-in-vrees’, die voorloper van sy inleiding tot die bundel verhale Waar spoke
speel. Op 8 November 1924 vertel hy van sy besoek aan Vasco da Gama se graf en
die kloosterkerk van Belem en verstrek hy belangrike agtergrondinligting vir 'n
passasie in ‘Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’. Wanneer hy op 1 Desember 1928
oor ‘kriewelrige goed’ en die ‘thriller’ uitwei, lees 'n mens sommige van sy
opmerkings in die lig van sy eie latere speurverhale. Onder die titel ‘Verbrokkeling
van kragte’ skryf hy op 24 Desember 1927 oor Patrick Geddes, 'n besonderse man
wat sy kragte gewy het aan 'n groot aantal uiteenlopende sake, soos die biologie,
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botanie, volkskunde, sosiologie, ekonomie, aardrykskunde, toneel, biblioteekwese,
kuns, poësie en filosofie. Wanneer hy die vraag stel of Geddes nie dalk meer en beter
werk sou gedoen het as hy meer bepaald op een van hierdie veelvuldige terreine
toegespits was nie, wonder 'n mens of Leipoldt met sy groot en uiteenlopende
belangstellingsvelde nie ook homself hier in gedagte het nie.
Dat Leipoldt geen erg aan die Christelike geloof gehad het nie en dikwels met die
kerk die spot gedryf het, blyk uit meer as een artikel in Diwagasies van oom Gert.
By geleentheid, op 23 Januarie 1925,51 word sy afkeer en spot treffend geïllustreer
wanneer hy by Plettenbergbaai aan die swem is, in 'n stroming beland en meen hy
gaan sterf. Terwyl hy see in gedryf word, waai hy vir sy ontstelde vriende en roep:
‘Goodbye, I'm going to little Jesus.’ Teenoor hierdie afkeer het hy by herhaling deur
die jare sy waardering vir die Boeddhisme uitgespreek. Vir sy aanleuning by die
Boeddhisme is 'n reeks artikels wat hy van 5-19 Mei 1928 in Diwagasies van oom
Gert publiseer, van kardinale belang. Die groot ideaal van die oortuigde Boeddhis,
sê Leipoldt, is om tot die besef te kom dat alles waan is en om nie meer aardse
begeerte en hartstogte te ken nie, 'n uitspraak wat 'n belangrike sleutel vir Leipoldt
se eie seksuele ingesteldheid - of a-seksualiteit? - kan wees. ‘Baie van ons, wat
opgegroei het in die Kristelike geloof,’ skryf hy, ‘sal heel waarskynlik verontwaardig
voel oor die Boeddhistiese leer. Dit is so letterlik teenstrydig met baie van wat ons
meegedeel is in ons jong dae, met wat ons as heilig en onaantasbaar beskou het. Maar
'n bietjie nadenking en oorpeinsing sal ons oortuig dat dit grotendeels vooroordeel
is wat ons noop om 'n slegte oordeel te vel. Die kanonieke boeke van die Boeddhiste
bevat die verhewendste sinsnedes, die hoogste gedagtes van die mensdom, wat so
oud soos die mensdom self is; dit sou kinderagtig wees om te weier om iets uit hulle
te leer.’
In die verlede, so gaan Leipoldt voort, is Boeddha se woorde dikwels verkeerd
vertolk, sowel deur sy dissipels as deur die vertalers van die kanonieke boeke. So
byvoorbeeld is beweer dat die siel van die dode volgens Boeddha in 'n nuwe liggaam
- óf van 'n mens óf van 'n dier - gehuisves word, al na gelang die gestorwene op aarde
sondig of rein gelewe het. Eers nadat die siel deur boetedoening in verskillende onrein
liggame gehuisves is, bereik hy die volkome onsterflikheid en die nirwana of
niebestaan.
Dit is volgens Leipoldt 'n totaal verkeerde voorstelling van wat Boeddha verkondig
het. ‘Boeddhisme, in 't kort,’ skryf hy, ‘leer dat hierdie wê-
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reld nie die eerste en laaste bestaan is nie. Dit is maar een uit duisende, wat die
stoflike en geestelike moet deurreis totdat dit uiteindelik, gereinig en bevry van aardse
vlekke, die volle vryheid van die nie-bestaan bereik. Boeddhisme ontken beslis dat
elkeen van ons net maar een lewe het en daarna opstyg na die hemel of neerdaal na
die hel. Hemel en hel, so verklaar dit, is op aarde; elke sonde word op aarde bestraf,
so nie in hierdie lewe nie, dan in die daaropvolgende. Net soos die ander
wêreldgodsdienste verkondig dit die bestaan van 'n siel; die dood is net maar 'n
tydelike skeiding tussen siel en liggaam. Met die dood keer die siel, onsterflik, in 'n
nuwe sterflike liggaam, nie van 'n dier of plant nie, maar van 'n nuwe mens; in die
nuwe gedaante boet hy vir sondes gepleeg in 'n vroeër bestaan of kry hy geluk vir
goeie dienste aan sy medemense bewys in die vorige bestaan. Daar kan by die
Boeddhis dus hoegenaamd geen sprake wees van enige versoening vir sonde en
ongeregtigheid nie, nòg minder van 'n vikarieuse versoening deur 'n verlosser. Die
“Atma” of siel kan alleen verlossing kry deur eie deugde en die ideaal waarna die
mens dus moet strewe is om op aarde [so] deugdelik as maar moontlik te lewe, om
deur sy dade die gepleegde sonde in 'n vorige bestaan uit te wis.’
Leipoldt het soms uitdagend verklaar dat hy 'n Boeddhis is, en waarskynlik wou
hy met so 'n uitspraak baie van sy mede-Afrikaners skok. 'n Mens moet egter onthou
dat hy reeds vroeg in sy lewe met die Boeddhisme kennis gemaak het en sy hele lewe
lank 'n belangstelling in die leer van Boeddha behou het. Waarskynlik was hy geen
praktiserende Boeddhis nie. Tog is daar baie elemente van die Boeddhisme in sy
skeppende werk en in sy naastediens en pligsgevoel aanwesig. Hierdie elemente van
die Boeddhisme is belangrike sleutels om ons nader aan die essensiële Leipoldt te
bring.

III
Vroeg in 1924 wou Smuts sy geledere versterk deur sy party vir Afrikaanssprekendes
aantrekliker te maak en sy kwynende aanhang in Afrikanergeledere te besweer. Sedert
die algemene verkiesing van 1921 het hy die een tussenverkiesing na die ander verloor
en het sy meerderheid in die volksraad aanmerklik gekrimp. Juis om hierdie
onrusbarende tendens vir sy party teen te werk, wou hy kandidate nomineer wat vir
Afrikaanssprekendes 'n sekere aantreklikheid sou hê. Leipoldt, die ‘volksdigter’ wat
woor-
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de gegee het aan die smart van die Afrikanervolk tydens die Anglo-Boereoorlog, so
het hy gemeen, was iemand wat tot die volk kon spreek.
Deur Louis Esselen, neef van Leipoldt en organiserende sekretaris van die
Suid-Afrikaanse Party, het Smuts reeds in Januarie 1924 voelers na die joernalis-digter
begin uitsteek om hom vir die belangrike tussenverkiesing in Wakkerstroom
verkiesbaar te stel. Van die begin af was Engelenburg teen Leipoldt se moontlike
toetrede tot 'n politieke loopbaan gekant en hy het nie gehuiwer om sy besware teen
die plan onomwonde aan sy vriend oor te dra nie. Tot 'n benoeming van Leipoldt het
dit in dié stadium egter nie gekom nie. Omdat Wakkerstroom 'n grenssetel was, het
die hoofbestuur van die Suid-Afrikaanse Party besluit om die dienste van 'n bekender
persoon met ervaring in die politiek te verkry. A.G. Robertson, Transvaalse
administrateur, is as SAP-kandidaat vir die tussenverkiesing benoem. Robertson
moes daarvoor sy betrekking as administrateur neerlê. Dit was 'n geweldige slag vir
Smuts en sy party toe hul kandidaat teen 'n totaal onbekende Nasionalis, A.S. Naudé,
die onderspit moes delf.52
Wanneer Smuts in Februarie 1924 die jeugdige Jan Hofmeyr as administrateur
van Transvaal aanstel, 'n pos wat Leipoldt self heimlik begeer het,53 teken sowel hy
as Gustav Preller, sy kollega by De Volkstem, telegrafies beswaar aan by die eerste
minister. In 'n brief van 24 Februarie 1924 uit Kaapstad wys Smuts Leipoldt daarop
hoe moeilik dit was om 'n geskikte persoon vir die amp te kry. Sommige mense wat
oorweeg is, was buite die kwessie, omdat hulle setels waarskynlik in 'n
tussenverkiesing vir die Suid-Afrikaanse Party verlore sou wees. Daarby het hy
vertroue in sy keuse vir die administrateurskap. ‘Hofmeyr’, skryf Smuts, ‘is admittedly
one of the ablest men in South Africa and has impressed even those able men with
whom he has been associated in his recent commission work. He will go into politics
soon in any case and will go very far in my opinion. His youth and ability are in his
favour, especially as it is essential for the South African party to encourage and push
on young men.’ De Volkstem, gaan Smuts voort, het 'n fout gemaak om Hofmeyr
aan te val toe hy in die provinsiale verhoudingskommissie aangestel is. ‘I really do
think’, skryf hy, ‘you will make a greater and more mischievous one if you repeat
the attack after his appointment. As in your own case on the Volkstem, I want new
blood, new ideas, courage and the forward look, and you will get them from Hofmeyr
much more than your old estimable gentlemen whose inertia will mean the
disappearance of the South African party. When I was appointed state attorney in
the Transvaal at the age of twen-
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ty-eight, a member of the volksraad said: “My God, het Paul nou sy kop verloor!”
It would be unpardonable if now a young man like you said the same thing.’54
Blykbaar het hierdie antwoord van Smuts Leipoldt se kritiek besweer, want in De
Volkstem verskyn geen besware toe die aanstelling van Hofmeyr bekend gemaak
word nie. Ten spyte van Engelenburg se bedenkinge was Leipoldt steeds
geïnteresseerd in die moontlikheid van 'n politieke loopbaan. Ná die teleurstellende
Wakkerstroom-uitslag het Smuts gevoel dit is die hoogste tyd om sy aanhang oor 'n
breë spektrum te toets en 'n volksraadsverkiesing vir 17 Junie 1924 uit te skryf.
Wanneer hy in April 1924 in Kaapstad is, word Leipoldt gevra om hom as
SAP-kandidaat in Calvinia, Wonderboom-Suid of Pretoria-Noord verkiesbaar te stel.
Uiteindelik word hy in Wonderboom-Suid benoem.
Op 27 Mei 1924 spreek Leipoldt in die St. Hildasaal in Gezina 'n vergadering van
die Suid-Afrikaanse Party toe, klaarblyklik die enigste wat hy as kandidaat in die
Wonderboom-kiesafdeling hou. In sy toespraak sit hy, in Engels, kortliks sy sienswyse
omtrent belangrike vraagstukke, onder meer werkloosheid, uiteen. Hy staan 'n stelsel
van versekering voor om werklose mense te help en sê dat die regering reeds met 'n
ondersoek na die aangeleentheid besig is. Wat die opgroeiende jeug betref, is dit
noodsaaklik om deur vrye industriële en vakonderwys die Suid-Afrikaanse nywerhede
verder te ontwikkel. Baie is in die onlangse jare gedoen om fabrieke en nywerhede
uit te bou, maar nog meer kan in dié rigting gedoen word.55
In die vraetyd wou een van die aanwesiges weet waarom Leipoldt, skrywer van
Oom Gert vertel en ander gedigte en iemand wat die verskrikkinge van die
konsentrasiekampe gesien het, vandag ‘op die verkeerde platform staan’. ‘Ek staan
vandag nog’, was Leipoldt se antwoord, ‘waar ek gestaan het toe ek die seepkissies
gesien het - by my volk. Ek staan waar genl. Hertzog gestaan het toe hy saam met
genl. Smuts die beginsels van die S.A. Party opgetrek het. Hulle het nie verander
nie; net genl. Hertzog het gedraai.’56 Wanneer 'n ander vraesteller wil weet waarom
Leipoldt nie ook Afrikaans praat nie en of hy die Afrikaanse taal voorstaan, antwoord
hy: ‘My hele verlede is antwoord op dáárdie vraag. Ek denk ek het my bes gedoen
vir die taal, miskien meer as genl. Hertzog. Ek het gevra of ek my toespraak in
Afrikaans moes herhaal, en dit het geblyk dat dit nie nodig was nie.’57 Aan die einde
van die vergadering word 'n mosie van vertroue in die kandidaat aanvaar.
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Die Suid-Afrikaanse Party, versterk deur die vereniging met die Unioniste, is in die
verkiesing van 1921 met 'n oorweldigende meerderheid aan die bewind gestel, maar
in 1922 het stakings oor lone in die mynbedryf aan die Witwatersrand tot 'n
werkersopstand gelei wat die regering eers na bloedige gevegte kon onderdruk. Die
politieke gevolg hiervan was sterk teenstand van die mynwerkers teen die regering.
Smuts en sy Suid-Afrikaanse Party moes dus die verkiesing van 1924 in besonder
ongunstige omstandighede voer, veral ook omdat die Nasionale Party 'n ‘Pakt’ met
die Arbeidersparty gevorm het om geledere teen die regerende party te sluit.
Die gevolg is dat die Suid-Afrikaanse Party die verkiesing verloor. Die Nasionale
Party behaal 63 setels, die Arbeiders 18 en die Suid-Afrikaanse Party 53, met 1
onafhanklike.58 As 'n mens die onafhanklike kandidaat by die verteenwoordigers van
die Suid-Afrikaanse Party tel, het die ‘Pakt’-regering van Hertzog en kol. F.H.P.
Creswell dus 'n stewige meerderheid van 27 gehad. Smuts moes die vernedering
beleef dat hy in Pretoria-Wes verslaan is.59 In Wonderboom-Suid word Leipoldt
verslaan deur Ben Pienaar van die Pakt. Die uitslag was 1672 stemme ten gunste van
Pienaar en 602 vir Leipoldt. Op 17 Junie 1924 teken Leipoldt in sy sakdagboekie
aan: ‘Election day. Smuts defeat. My own. General landslide for Pact.’60

IV
In September 1924 bedank Engelenburg as redakteur van De Volkstem nadat sy
gesondheid drie maande tevore begin las gee het. Reeds in dié stadium was die
verhouding tussen Leipoldt en Gustav Preller, ná Engelenburg die senior joernalis
by die koerant, nie goed nie. Preller het, waarskynlik tereg, gevoel dat hy deur
Engelenburg op 'n sylyn gerangeer word. Leipoldt is die vorige jaar teen 'n hoër
salaris aangestel as wat Preller ná twintig jaar by De Volkstem gekry het. Preller was
oortuig dat hierdie aanstelling sy promosie in bepaalde omstandighede by die uittrede
van Engelenburg in gevaar sou stel. Wanneer hy buitendien in Junie 1924 moet
verneem dat die salarisse van alle personeel, behalwe syne, verhoog is, praat hy met
hy Smuts, wat belowe om die saak te ondersoek.61
Wanneer Engelenburg uittree, word Preller, waarskynlik deur bemiddeling van
Smuts, tog as sy opvolger aangewys. Op 30 September 1924 skryf Leipoldt in sy
dagboekie: ‘Dr. Engelenburg resigned. Preller suc-
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ceeds him as Editor. I do not approve but will await developments.’ Klaarblyklik het
die verhouding tussen Leipoldt en Preller nie verbeter nie, veral nie nadat De Volkstem
in November 'n heftige aanval publiseer op H.S. Scott wat moontlik John Adamson
as direkteur van onderwys kon opvolg nie. Tydens sy jare as mediese skoolinspekteur
moes Leipoldt ten nouste met Scott saamwerk en het hy 'n goeie indruk van Scott se
bekwaamheid gekry. Dat Scott nou op so 'n onregverdige wyse deur sy eie koerant
behandel word, was vir hom verregaande. Ná 'n gesprek met Preller oor die
Scott-episode teken Leipoldt in sy sakboekie aan: ‘He [Preller] is very indignant and
can't see ungentlemanliness of it all. Personally felt quite unconcerned and not in my
usual indignant emotional frame when discussing such things.’
Uiteindelik loop die spanning tussen Leipoldt en Preller, wat naas beroepsbelange
van Preller se kant waarskynlik ook op botsende persoonlikhede berus het, op 'n
breekspul uit. Op 10 Februarie 1925 deel Preller Leipoldt op 'n aanstootlike manier
mee dat De Volkstem sy dienste nie langer nodig het nie.
Leipoldt was nou in 'n dilemma, want hy sou weldra sonder inkomste wees. Van
sy mediese vriende het hom aangeraai om, hoewel sy kanse weens gebrek aan
ondervinding in dié tipe werk nie goed is nie, by die Randse myne as mediese dokter
aansoek te doen. Aan dr. W.J. Viljoen, superintendent van onderwys in Kaapland,
skryf hy om te hoor of daar nie vir hom 'n betrekking by die Kaapse mediese
inspektoraat beskikbaar is nie. Aangesien sowel dr. Elsie Chubb as dr. M. Brown
die beskikbare poste vul, was dit egter nie vir Viljoen moontlik om nog 'n mediese
inspekteur te benoem nie. In die lig hiervan neem Leipoldt hom voor om hom as
konsultant vir kinders in Kaapstad te vestig indien hy geen aanstelling in Johannesburg
kry nie. ‘I will either stay here, at some other job,’ skryf hy op 22 Februarie 1925
aan Chubb, ‘or come to Cape Town to specialise in children.’
Reeds op 16 Februarie 1925 sê Leipoldt die huurkontrak van sy huis op. Op 31
Maart verlaat hy die kantore van De Volkstem vir goed. 'n Paar dae tevore het hy in
sy dagboekie aangeteken: ‘Relations with Preller strained. Preller is profoundly
anti-English and Jaapish.’ Op 1 April vertrek hy na Johannesburg, maar op 4 April
verneem hy dat iemand anders met meer ervaring by die Randse myne aangestel is.
Hy besluit derhalwe om sy voorneme uit te voer en hom in Kaapstad as pediater met
'n eie praktyk te vestig. Op 17 April verlaat hy Transvaal en vertrek na Kaapstad.
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Ook Preller se verdere verbintenis met De Volkstem was van korte duur. Later in
1925 aanvaar hy, wat teen dié tyd ernstige bedenkinge gehad het oor die beleid van
die Suid-Afrikaanse Party, 'n betrekking as hoofredakteur van die Nasionaalgesinde
Ons Vaderland. Engelenburg, wie se gesondheid intussen verbeter het, hervat sy
werk as hoofredakteur en Leipoldt willig in om vanuit Kaapstad sy rubriek Diwagasies
van oom Gert voort te sit.
Tussen Leipoldt en Preller was daar sedert die breuk nooit weer regstreekse kontak
nie. Wanneer Preller hom in Desember 1928 om drie artikels vir Ons Vaderland
nader, weier Leipoldt. ‘Wrote back thanks but declined for political reasons’, skryf
hy op 24 Desember 1928 in sy dagboekie. Toe Preller op 6 Oktober 1943 sterf, word
Leipoldt egter deur Piet Meyer van die Kaapstadse radio-omroep, wat nie van die
gestremde verhouding tussen die twee skrywers geweet het nie, gevra om vir die
Afrikaanse radiodiens 'n huldeblyk te lewer. Na aanvanklike aarseling stem Leipoldt
in, 'n getuienis van die grootmoedigheid wat hy by sulke geleenthede aan die dag
kon lê. ‘Hy was’, sê Leipoldt, ‘een van ons eerste, laat my byvoeg, een van ons
oorspronklikste vertolkers van ons Afrikaanse kultuurlewe, en as sulks sal hy 'n
blywende plek onder ons prosaskrywers inneem. 'n Man van vorse inbors, met baie
selfvertroue, deurdronge met 'n innige geloof in die toekoms van sy volk en sy taal,
het hy soms die indruk gegee van 'n voortvarendheid wat hom gelei het buite die
perke wat menigeen sal stel vir die noukeurige geskiedkundige. Maar in wese was
hy 'n getroue vertolker van sy stamgenote, 'n kranige voorvegter vir die belange van
sy taal, en 'n stoere kampioen vir wat hy as reg en geregtigheid beskou het.... As een
van sy koerantkollegas en as een van diegenes wat sy werk ten behoewe van ons
Afrikaanse kultuur op prys stel, is dit vir my 'n droewige blydskap om vanaand hierdie
paar woorde ter gedagtenis aan hom en sy werk uit te spreek.’
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Hoofstuk XV
Pediater, pedagoogen die Mediese Vereniging
I
1925 WOON CHRIS LEIPOLDT aanvanklik
in Hilliard's Chambers op Kerkplein,1 naby die Civil Service Club, waarvan hy nog
dieselfde jaar lid word en waar hy gereeld eet en kennisse onthaal. Betreklik gou kry
hy vir hom kamers in Summerton House in Grey's Pass aan die bo-ent van Koningin
Victoriastraat. Dié huis, waarin vandag die Italiaanse konsulaat gehuisves word, het
destyds aan mev. M. Siebritz behoort en die digter I.D. du Plessis was ook 'n loseerder
daar.2 Soos in Pretoria neem Leipoldt weer die sorg van behoeftige kinders op hom
en woon Peter Schrooder by hom in, 'n seun wat met die jare heelwat probleme vir
Leipoldt besorg. In 1927 koop hy Arbury, 'n ruim dubbelverdieping in Kenilworth.
Dit sou beroemd word as die huis waarin Leipoldt sy vriende op wonderbaarlike etes
onthaal en waar hy aan 'n groot aantal seuns onderdak gebied het.
Deurdat hy nou in die sentrum van die stad gereeld by die Koffiehuis in die Groote
Kerk-gebou kom en dikwels personeellede van die Nasionale Pers in die kantore van
Die Burger en Die Huisgenoot in Keeromstraat besoek, het Leipoldt gou die Kaapse
skrywers van destyds leer ken en 'n vriendekring onder die joernaliste opgebou. Daar
bestaan geen dokumentêre bewys dat hy Langenhoven in dié jare ontmoet het nie,
maar dit is byna ondenkbaar dat hulle mekaar nie een of ander tyd sou raakgeloop
het nie. Langenhoven was immers ook 'n gereelde besoeker aan die Koffiehuis en
het, wanneer die parlement in sitting was, self sy proewe by Die Burger gaan lees
of met Frederik Rompel in die redaksiekantore gaan gesels. Leipoldt het egter so 'n
renons in Langenhoven en sy skryfwerk gehad dat hy hom waarskynlik sou geïgnoreer
het. Wanneer Langenhoven op 15 Julie 1932 sterf, teken Leipoldt in sy sakdagboekie
aan: ‘Langenhoven died - much laudatory - de mortuis etc.3 He was an overrated,
hypocritical third rater with no real sentiment or artistry in him.’4 Dit is 'n kras
uitspraak oor 'n man wat ongetwyfeld 'n groot rol in die vestiging van Afrikaans as
skryftaal gespeel het en self Afrikaans soepel kon hanteer. Waarskynlik was naas
MET SY AANKOMS IN KAAPSTAD IN APRIL
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persoonlikheidsverskille hulle uiteenlopende politieke opvattinge, ook waar dit
taalpolitiek aanbetref, verantwoordelik vir Leipoldt se sterk afkeer. In 'n brief van
17 November 1934, meer as twee jaar ná Langenhoven se dood, skryf hy aan T.J.
Haarhoff: ‘Die Langenhoven kultus verkwyn so stadigaan hierlangs, maar dit is diep
ingewortel omdat ons mense nou eientlik galsterig sentimenteel is en dit sal bly.’
Daarteenoor het hy, ondanks alle lewensbeskoulike verskille, 'n waardering vir Totius
gehad. In 'n brief van 23 November 1936 aan Haarhoff wonder hy of Totius nie 'n
eredoktoraat vir sy literêre werk kan kry nie, ‘al is dit van Deventer, soos Steyn gekry
het’. Totius is en bly vir hom ‘ons mees Afrikaanse pionierskrywer; hy verteenwoordig
- met al sy gebrek aan plastiek - die essensiële Calvinistiese bekrompenheid van ons
volk, en as sulks verdien hy waardering en agting’. Blykbaar het Leipoldt nie besef
dat die woord ‘bekrompenheid’ in dié konteks 'n uiters negatiewe konnotasie bevat
nie!
Ook vir ander skrywers uit dié jare het Leipoldt lof. Wanneer hy by geleentheid
deur P. de V. Pienaar ondervra word, sê hy I.D. du Plessis is een van die beste onder
die jongeres, ‘omdat hy spontaneïteit en oorspronklikheid aan die dag lê en die
Godgeseënde gawe van 'n “sense of humor” het’.5 Du Plessis, destyds student en
later dosent aan die Universiteit van Kaapstad, kon jare later nog onthou dat Leipoldt
kort ná sy aankoms deur die opvoedkundige vereniging van die universiteit genooi
is om oor sy verse te kom praat. Met die intrapslag het hy sy gehoor geskok deur te
sê dat sy gedig ‘Die seepkissie’ deur baie mense verkeerd vertolk word. In
werklikheid, het hy gesê, is dit 'n ‘juigkreet’,6 'n interpretasie waaroor 'n mens maar
net kan gis en waaroor Leipoldt ook later nie weer uitgewei het nie. Deur die skilder
Hugo Naudé, een van Leipoldt se oudste vriende, wat op Worcester 'n kunsskool
gehad het, is Leipoldt gevra om na Du Plessis se eerste ongebundelde verse te kyk.
Tydens die gesprek oor sy werk een aand het Du Plessis nie veel meer van die
verstegniek te wete gekom nie, maar hy kon 'n beter begrip van die mens Leipoldt
kry en merk dat daar onder 'n onverskillige en selfs onvriendelike uiterlike iemand
met 'n goeie hart geskuil het.7
Wanneer hy in dié jare nie saans 'n afspraak moes nakom nie, het Leipoldt meestal
tot laat in die nag op die naat van sy rug op sy bed gelê en lees of by sy lessenaar
aan 'n artikel of kortverhaal gesit en tik. Sy leesstof - soms wetenskaplik, soms net
ligte speurverhale - het hy in 'n bruin Gladstone-handsak by die Suid-Afrikaanse
Biblioteek in Koningin Victoriastraat gaan haal en huis toe gebring. Wanneer 'n
bewonderende vreem-

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

493
deling sommer op straat 'n praatjie met hom wou aanknoop, kon hy hom baie
onvriendelik voordoen en geen genade betoon nie. As raadslid van die Suid-Afrikaanse
Biblioteek kon hy dikwels met waardevolle besonderhede vorendag kom, maar
dikwels ook met minder betroubare en relevante inligting die bespreking op sypaadjies
laat beland. Hoewel hy van nature 'n alleenloper was, het hy, wat by geleentheid in
'n gedig oor die ‘spinnekop-hart van 'n vrou’8 geskryf en as 'n vrouehater bekend
gestaan het, goed met sy vriende se vroue oor die weg gekom, veral as hulle, soos
Frina Botha, vrou van prof. M.C. Botha, of Anna Viljoen, vrou van Markus, redakteur
van Die Huisgenoot, in die kookkuns bedrewe was.9
Dit was by 'n aandete in Waldo, die Viljoens se huis in Oranjezicht, dat Leipoldt,
nadat Anna Viljoen as enigste vrou dié aand uit die geselskap weg is, weer van sy
metode gebruik gemaak het om mense te skok. Een van die gaste het die opmerking
gemaak dat hy prof. J.J. Smith, wie se eerste vrou hom ontval het en wat in 1934
weer getroud is, 'n paar dae vantevore in Kaapstad raakgeloop het en dat hy geskok
was om te sien hoe siek Smith daar uitsien. Terwyl almal in die geselskap ontsteld
was oor die mededeling oor die hoogs gerespekteerde Smith, het Leipoldt toegeslaan:
‘Maar natuurlik, hoe kan hy anders lyk? Hy naai veels te veel!’10
Leipoldt se neiging om mense te skok, sy kosmopolitiese ingesteldheid en sy
dikwels spottende uitlatings oor die Afrikaner se trots op sy afkoms en sy kulturele
prestasies is iets wat baie mense opgeval en in die harnas gejaag het. In 'n artikel in
die Natal Mercury van Desember 1926 spreek hy dit as sy oortuiging uit dat Afrikaans
geen ekonomiese toekoms het nie en stem hy saam met 'n Rhodesiër wat sy kind nie
Afrikaans wou laat leer nie. Kort voordat hy in 1928 na Brittanje sou vertrek, sê hy
in 'n lesing voor die Algemeen Nederlands Verbond in Kaapstad dat die Afrikaanse
letterkunde ‘sal kwyn en verdwyn as nie steun gesoek word by die Nederlandse
letterkunde van vandag en die verlede nie’.11 By herhaling waarsku hy teen die
oorskatting en ophemeling van alles wat in Afrikaans geskryf word en pleit hy vir
'n vergelyking met wat in ander lande verskyn. In dié verband kon hy egter soms
baie eienaardige dinge kwytraak. By geleentheid het hy gesê die Afrikaanse
letterkunde behoort nie aan wêreldstandaarde gemeet te word nie, maar eerder aan
dié van 'n klein landjie soos Portugal.12 Oor wie hier te lande die vergelyking moes
doen en waarom nie 'n nog kleiner landjie soos Nederland nie, het Leipoldt hom nie
uitgespreek nie!
Ook polemies kon hy oor sake rakende die Afrikaner standpunt inneem. Wanneer
H.P. Lamont, dosent in Frans aan die Transvaalse Univer-
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siteitskollege, in 1932 die boek War, wine and women anoniem publiseer en daarin
kwetsende dinge oor die Afrikaner en sy voorsate kwytraak, word hy deur vier jong
mans van sy woning ontvoer en geteer en veer. Hierdie voorval en sy afdanking as
dosent nadat sy identiteit as outeur in die daaropvolgende hofsaak bekend gemaak
word, laat Leipoldt heftig reageer. In teenstelling tot Langenhoven, wat in die postuum
gepubliseerde ‘Die boetekollekte’ die optrede van die teer-en-veerders verdedig,
teken Leipoldt in Die Volkstem van 14 April 1932 in belang van alle skrywers protes
aan teen die ‘nuwe reël’ dat 'n skrywer nie geregtig is om sy karakters te laat praat
op 'n manier wat, ‘hoe aanstotelik dit ook vir sommige mag wees, realisties en waar
is. En nog verder protesteer ek ten sterkste teen die veronderstelling dat as iemand
iets skryf wat sommige Afrikaners verkeerd en lelik vind, hy daarom en daarvoor
uit sy betrekking moet gesmyt word.’13 En sy vriende by die Afrikaanse pers het hy
aanstoot gegee met sy uitspraak dat ons koerante nog hoofsaaklik op 'n uitheemse,
hoofsaaklik Engelse, fondament berus, nog nie 'n eie tradisie ontwikkel het nie en
gevolglik geen bydrae tot die kulturele ontwikkeling van die Afrikaner lewer nie.14
Leipoldt se soms kortaf optrede, afgewissel deur sy menslikheid en vriendelikheid,
is iets wat Markus Viljoen van sy eerste kennismaking met die digter opgeval het.
Ná sy terugkeer uit die VSA in Desember 1924 het Viljoen 'n besoekie by De Volkstem
in Pretoria afgelê en is hy na Leipoldt se kantoor geneem om die assistentredakteur
te ontmoet. Leipoldt, sonder baadjie en besig om te tik, het hom egter net so effens
omgedraai en kortaf gesê: ‘Dag! Maar moet my nie nou hinder nie - ek is besig!’15
Eers jare later, in Kaapstad, toe Viljoen redakteur van Die Huisgenoot was, het
Leipoldt hom genooi om saam met hom 'n koppie koffie te gaan drink. ‘Tot my
verbasing’, skryf Viljoen, ‘was die man uiters vriendelik, en hy het so lekker oor
alles en nog wat gesels dat daar selfs nooit enige gevaar was dat ek hom in die rede
sou val nie. Ek het nietemin opgepas om hom in die begin nooit met onnodige vrae
lastig te val nie, en ná 'n paar weke het dit by ons 'n gereelde gebruik geword om
minstens een maal in die week saam te gaan koffie drink. Die verhouding was ook
heel gou nie meer dié van redakteur teenoor medewerker nie: ons het vriende geword,
mekaar dikwels oor en weer vir ete genooi en af en toe aangename uitstappies saam
onderneem.’16 Teen 'n uiters geringe vergoeding het Leipoldt die rubriek
‘Geneeskundige vrae’ onder die skuilnaam Medikus in Die Huisgenoot waargeneem
en verder heelparty artikels en ver-
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hale vir dié tydskrif gelewer. In een van sy bydraes vir die mediese rubriek het hy
by geleentheid geskryf dat vis 'n mens se brein kan verbeter. 'n Korrespondent, uit
wie se brief Leipoldt kon aflei dat die man nie reg wys was nie, het gevra watter
soort vis hy vir die verbetering van die brein sal voorstel. ‘In u geval’, was Leipoldt
se antwoord, ‘sal ek 'n walvis aanbeveel.’17 In 'n ander artikel in The Cape Argus het
hy lesers op die gevare van sportbeoefening gewys en spesifiek die gevare van rolbal.
'n Week lank is die koerant geteister met briewe van rolbalspelers wat ontken het dat
dit 'n gevaarlike spel is. Met die daaropvolgende naweek se spel het een oubaas só
opgewonde geraak tydens 'n stryery oor wat Leipoldt presies gesê het dat hy 'n
hartaanval gekry en gesterf het. ‘There you have it, there you have it’, het Leipoldt
lakoniek in die volgende uitgawe van die rubriek geskryf. Hy het rondgegaan met 'n
glimlag op sy gesig en vir almal gesê: ‘Julle het gedink ek was verkeerd. Sien julle
nou hoe reg ek was?’ Soos altyd wou Leipoldt graag sy medemens tot nadenke skok.
Hy het daarvan gehou om 'n klip in die hoenderhok te gooi en dan met voldoening
terug te sit en die herrie gade te slaan wat hy aan die gang gesit het.18
Dat Leipoldt 'n uiters gekompliseerde persoonlikheid was en baie teenstrydighede
in hom verenig het, is iets wat meer as een van sy kennisse in dié jare opgeval het.
Boerneef, I.W. van der Merwe, wat uit bewondering vir Leipoldt aan sy huis in
Tamboerskloof die naam Hantam gegee het, kon Leipoldt se bewering dat ál sy
gedigte oorspronklik in Engels geskryf is, eenvoudig nie aanvaar nie. Op 'n dag eet
hy, prof. D.B. Bosman en dr. I.D. du Plessis saam met Leipoldt. Boerneef het moed
bymekaargeskraap en Leipoldt gevra of dit inderdaad die geval is. ‘Ja, man,’ was
Leipoldt se antwoord, ‘my gedigte is almal oorspronklik in Engels geskryf.’ Boerneef
was verbysterd en het gesê: ‘Dokter, neem my nie kwalik nie, maar ek glo dit nie.’
‘Nou ja,’ het Leipoldt gereageer, ‘wie weet nou beter, jy of ek?’ Op Boerneef se
vraag of die oorspronklike tekste nie dalk nog êrens bewaar word nie, het Leipoldt
'n bietjie kleigetrap. Hy meen dat een van die kritici nog van die tekste mag besit,
maar hy twyfel. Presies vier en twintig uur later was daar weer 'n ete op dieselfde
plek, hierdie keer met 'n stuk of twaalf aanwesiges. Boerneef het ná die eerste ete
waarskynlik 'n paar vriende van Leipoldt se uitlatings vertel en een van die aanwesiges
het die gesprek só bewimpel dat dieselfde saak weer ter sprake gekom het. Leipoldt
se antwoord was hierdie keer: ‘Ja, daar is enkele van my gedigte wat eers in Engels
geskryf en later in Afrikaans vertaal is.’ Al die gedigte van vier en twintig uur tevore
het dus nou enkeles geword!19
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Leipoldt, so vertel Markus Viljoen, het self erken dat hy in sy omgang met sy
medemense kortaf en selfs onbeskof kon wees, maar tog hou talle van sy vriende vol
dat 'n mens geen beminliker persoon kon vind nie. Soms kon hy by die eerste
ontmoeting egter 'n onredelike afkeer van 'n persoon kry. ‘So’, skryf Viljoen, ‘het
ek hom op 'n dag aan een van ons jonger digters voorgestel. Hy het die man uit die
hoogte bekyk en ewe onbeskof gevra: “En wie is jy nou eintlik?” Ek het verduidelik,
o.a. wat die man se beroep was, maar ek kon dadelik merk dat Leipoldt glad nie
geïnteresseerd was nie. Ons drie het saam gaan koffie drink, en Leipoldt het van elke
geleentheid gebruik gemaak om onvriendelike opmerkings teenoor die man te maak.
Toe die gas naderhand verskoning vra en wegstap, het ek Leipoldt ernstig betig oor
sy onbeskoftheid. Hy het eenvoudig sy skouers opgehaal, soos 'n stout seun gelag
en opgemerk: “Maar kan jy nie sien ek hou nie van die ventjie nie?”’20 Viljoen verstrek
nie die naam van die jong digter nie, maar uit aantekeninge van Burgers na 'n
onderhoud met Viljoen blyk dit dat dit Uys Krige was in wie Leipoldt so 'n renons
ontwikkel het!
In teenstelling tot sulke onbeskaamde onbeskoftheid kon Leipoldt egter by tye
baie bedagsaam in sy optrede wees. Viljoen vertel hoe hy tydens 'n taamlik ernstige
siekte ondervind het watter simpatieke hart agter Leipoldt se dikwels onverskillige
uiterlike geskuil het. ‘Hy het’, skryf Viljoen, ‘my herhaalde male kom besoek,
aangebied om allerlei lek kernytjies vir my te bring, en toe hy verneem dat ek nie
brandewyn in die huis het nie, het hy die volgende dag opgedaag met 'n halfdosyn
bottels van 'n vorstelike vog soos ek tot op daardie dag nog nie geproe het nie.’21 Net
so onbeleef as wat hy soms was, net so verdraagsaam en vriendelik kon hy by ander
geleenthede wees. ‘Op 'n dag’, gaan Viljoen voort, ‘het hy 'n lang gedig aan 'n vriend
voorgelees. Die man was toevallig moeg en het buitendien nie veel van die gedig
begryp nie. Sy gedagte het dus gou begin dwaal, en net toe hy weer 'n geweldige
gaap gee, kyk Leipoldt oor die manuskrip tot agter in sy keel. Die meeste skrywers
sou hulle in dieselfde omstandighede waarskynlik vererg het en opgehou het met
lees; maar Leipoldt het net allervriendeliks geglimlag en sonder kommentaar verder
gelees.’22
In sy omgang het Leipoldt mense beïndruk met sy belesenheid, sy verbasend
omvangryke algemene kennis, sy besonder goeie geheue en die wyse waarop hy met
gesag oor die meeste vraagstukke kon saampraat. Die nadeel was dat hy 'n neiging
gehad het om hom 'n sekere gesag aan
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te matig op terreine waarvan hy betreklik min of niks geweet het nie. D.J. Opperman
vertel Leipoldt het by geleentheid na Van Wyk Louw as 'n dadaïs verwys en gesê
dat ‘Die hond van God’ onder invloed van Francis Thompson se ‘The hound of
heaven’ geskryf is. Toe hy daarop gewys word dat daar nie die minste sweem van
dadaïsme in Van Wyk Louw se poësie aangewys kan word nie en dat hoogstens iets
in Thompson se titel aan Van Wyk Louw se gedig herinner maar dat die twee verse
wêrelde van mekaar af is, glimlag hy net en stuur hy die gesprek in 'n ander rigting.23
Hy kon onderhoudend gesels oor alles en nog wat, maar hy het nie daarvan gehou
om in argumente betrokke te raak of hom met oorgawe in 'n saak te verdiep nie.
Skaars het hy 'n probleem onder oë gekry of hy het sy mening daaroor gevorm.24 Op
'n vraag wat hy van die jonger Afrikaanse skrywers dink, het hy in 1936 in sy
onderhoud met Pienaar geantwoord: ‘Algemeen gesproke is die digters nie eg nie.
Neem byvoorbeeld Die Ryke Dwaas van Louw. Na-apery. Hulle skrywe oor dinge
wat hulle self nog glad nie ondervind het nie.’25 Waarskynlik het Leipoldt die werk
van W.E.G. Louw slegs baie kursories gelees, want sy uitlatings is só oppervlakkig
dat 'n mens eintlik geen raad daarmee weet nie. In 'n voetnoot in sy opstel oor Leipoldt
by geleentheid van die digter se sestigste verjaardag in 1940 sê Van Wyk Louw: ‘Dis
voorwaar die onwaardigste uitlating van 'n gewaardeerde ouer skrywer teenoor geniale
werk van 'n jongere, in die literatuur.’26 Daarteenoor het Leipoldt, volgens 'n
aantekening van Burgers, by geleentheid in die veertigerjare sy hoogste waardering
vir die werk van Van Wyk Louw en Opperman uitgespreek, al vermoed 'n mens weer
dat hy geen diepgaande studie van die werk van sy jonger tydgenote gemaak het nie.
In 'n brief van 29 Maart 1939 aan Burgers wei prof. D.B. Bosman uit oor Leipoldt
se belesenheid, sy vermoë om oor 'n groot verskeidenheid onderwerpe met
klaarblyklike gesag te praat en sy verwikkelde persoonlikheid. ‘'n Mens kan’, skryf
hy, ‘met Leipoldt 'n sak sout opgeëet het en nog buiten staat wees om 'n
karakterbeskrywing van hom te gee.... Ek glo dat Leipoldt alleen in sy verse volkome
eerlik is, homself gee. In die gewone lewe, en ook in sy prosa, poseer hy m.i. as
sonderling en allesweter. Daarom is hy in die private lewe, persgesprekke, as medikus
en as joernalis altyd stroom-op. Wat algemeen geëer word, kleineer hy, terwyl hy
telkens interresantighede ontdek op gebiede wat vir die res van sy omgewing onbekend
is. Daarom is hy gediplomeerde kok, skrywer van 'n groot kookboek, wynkenner
(wat ek betwyfel), “brug”-ekspert, ontdekker van
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'n paar dosyn plante en klippe waaraan sy naam gegee is in botaniese en geologiese
werke, juwelekenner, kunskritikus ens. Deur vakmanne op die verskillende gebiede
word sy deskundigheid egter dikwels in twyfel getrek.... Leipoldt is 'n geweldige
leser - in die mees diverse rigtinge: speurromans, geskiedenis, vakliteratuur van
allerlei aard. Dit maak hom 'n interessante causeur, maar die inhoud van sy gees moet
baie onsamehangend wees. Daar is baie min mense van wie hy 'n hoë opinie het.
Genl. Botha was, of is, een van die weiniges. Vir Smuts en Hertzog “het hy geen tyd
nie”. Van Paul Kruger kan hy baie disrespekvol praat.’ Hertzog se beklemtoning van
die status, vryheid en soewereiniteit van Suid-Afrika is vir hom onsin. ‘I do not care
a hang about what Hertzog says’, skryf hy op 20 Desember aan Alf Allen; ‘he is an
astonishing fool, and hypocrite, although, like so many fools, possibly sincerely
honest in his mad views.’ Daarteenoor laat Leipoldt in 1933, wanneer dr. D.F. Malan
nie weer as minister van gesondheid tot die nuwe kabinet toetree nie, duidelik blyk
watter groot waardering hy vir Malan as minister het. ‘The profession,’ skryf hy op
8 April 1933 in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Geneeskunde, ‘whatever our
individual political views may be, will much regret the departure of Dr. D.F. Malan
from his post of Minister of Health. During the time he has held this office he has
been an administrative chief whose knowledgeable interest in public health and its
administration was highly gratifying to us all. The profession owes him much, and
has always found him courteous, well-informed and willing, within the means at his
disposal, to meet us fairly and to discuss our views in a perfectly unprejudiced and
practical manner. We owe him much for his splendid and successful fight to put the
Medical, Dental and Pharmacy Bill on the Statute-book, as well as for his constant
and informed interest in child welfare and medical education. Our good wishes go
to him now he has resigned his office, coupled with our sincere thanks for what he
has wrought for us while in office.’
Ook wat sy uiterlike betref, het Leipoldt op verskillende mense uiteenlopende
indrukke gelaat. Helm van Zyl het by geleentheid gesê dat Leipoldt altyd netjies en
smaakvol gekleed was, al was sy kleredrag enigsins konserwatief soos dié van 'n
oujongkêrel waarby die vrouehand ontbreek het.27 Sommige van sy vriende het hom
later in onderhoude as 'n aantreklike man met fyn gelaatstrekke onthou, maar vir
oom Swart Andries Nieuwoudt was hy met sy baie fyn plooitjies in die gesig bepaald
lelik.28 Burgers onthou die onnet, slordige indruk wat Leipoldt by hul eerste ont-
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moeting op hom gemaak en die nonchalante wyse waarop hy gegroet het. Sy hare
was ongeknip en sy onderbaadjie skeef geknoop. In die middel van die onderhoud
het hy opgestaan om eers 'n brief te tik. Terwyl hy tik, het hy sy tong gesit en byt en
sy lippe gelek.29
Wat sy belangstelling in die teenoorgestelde geslag betref, het Leipoldt soms die
indruk gewek dat hy vroue glad nie raaksien nie. Op 'n aand tydens 'n onthaal het hy
twee vroue verwar wat heeltemal anders aangetrek was.30 Vir Burgers het hy gesê
dat 'n vrou as ‘teelding’ hom nie intrigeer nie.31 Tog was hy goeie vriende met Lulu
Bolus, Helen Burton, Magda Sauer en Dot van Zyl, almal vroue - soos Viljoen dit
stel - oor die ‘gevaarlike ouderdom’ en almal met belangstellings in die plantkunde
of die kookkuns. ‘Op 'n keer’, skryf Viljoen, ‘het ek teenoor een van hierdie dames
die vraag geopper of Leipoldt as vrouehater beskou kan word, en sy het dit bykans
met verontwaardiging ontken. 'n Redelike verklaring is m.i. dat Leipoldt
temperamenteel so ingestel was dat hy hoegenaamd nie in vroue belang gestel het
nie; maar hy was tog in staat om hul deugde as mense te waardeer.’32
As joernalistieke medewerker, so vertel Viljoen, was Leipoldt ‘een van die gaafste
mense met wie ek ooit te doen gehad het. As hy beloof het om 'n bydrae op 'n bepaalde
dag te lewer, kon 'n mens onvoorwaardelik op hom reken. En as hy jou eers vertrou
het, kon jy met sy bydraes maak wat jy wil: verbeter, verkort, versnipper of selfs in
die snippermandjie gooi.... Net in een opsig was hierdie tegemoetkomendheid lastig:
hy was selde bereid om 'n bydrae, van watter aard ook, aan te vul of om te werk. Sy
gees was eenvoudig te rusteloos om by wat reeds afgedaan was, stil te staan. En
daarby het hy 'n afkeer gehad van die bloot meganiese taak om te tik of te skryf. As
hy wel 'n paar reëls moes skryf, het sy tong omtrent net so hard meegedoen as sy
hand - kompleet nes 'n jong kind wat leer skryf.’33
Met sy verhuising na Kaapstad het Leipoldt minder wetenskaplike artikels op die
gebied van die medisyne begin publiseer. Sy enigste uitvoerige stuk is dié oor
‘Medicine and faith’ wat in The Lancet van 28 Desember 1935 verskyn. Daarteenoor
het sy bydraes vir Die Huisgenoot geweldig toegeneem en het hy met die jare naas
kortverhale en kinderverhale artikels oor onderwerpe soos kos en wyn, die plantkunde,
die natuur en die geskiedenis vir die tydskrif gelewer. In 1926 skryf hy 'n reeks oor
‘Ons wilde voëls’, terwyl hy op 11 Augustus 1933 'n interessante artikel oor ‘Bredie’
as een van die besondere Suid-Afrikaanse geregte publiseer. Op 8 Mei 1936

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

500
verskyn van hom 'n stuk oor ‘Aughrabies’, waarin hy dié waterval as een van ‘die
sewe wondere van die Kaapprovinsie’ sien, terwyl hy op 21 Mei 1937 'n artikel oor
‘Edelstene’ publiseer. Dikwels tree hy ook op as geleentheidspreker. Voor die
Oranjeklub in Kaapstad praat hy oor ‘Geestelike probleme van die adolessent’, wat
uitvoerig in Die Burger van 13 April en Die Volkstem van 27 April 1940 gerapporteer
word. Van 1942 tot kort voor sy dood in 1947 skryf hy in Die Huisgenoot onder die
skuilnaam K.A.R. Bonade in die rubriek ‘Kelder en kombuis’ 'n reeks artikels met
aandag aan elke stap in die voorbereiding van 'n gereg. Hierdie stukke, waaronder
van Leipoldt se mooiste prosa, is in 1963 deur Fred le Roux onder die titel Polfyntjies
vir die proe in boekvorm gepubliseer, maar die meeste van die ander artikels lê nog
verspreid in die jaargange van Die Huisgenoot en is nooit gebundel nie.

II
Op 28 Maart 1925 word Leipoldt as mediese praktisyn, met pediatrie as
spesialiteitsgebied, in Kaapland geregistreer. Sy praktyk as pediater was aanvanklik
gehuisves in die General Estate Chambers 43-44, Adderleystraat 136. In 1928 verskuif
hy dit na die ABC Buildings in St. Georgesstraat, regoor die kamers van die ou dr.
Robert Forsyth, vader van dr. Bobby Forsyth, met wie Leipoldt goed bevriend sou
raak.
Met sy vestiging in Kaapstad was Leipoldt die eerste medikus wat in dié stad as
pediater gepraktiseer het. In dié stadium was daar nog 'n groot mate van onkunde in
Suid-Afrika oor die presiese taak van 'n pediater en was daar selfs by mediese kollegas
iets van 'n weerstand teen ‘babadokters’ as sodanig. ‘When after resigning my school
work, I started as a consultant in diseases of children’, skryf Leipoldt in die Engelse
weergawe van sy reeks oor sy ervaring as skooldokter, ‘I found that my colleagues
were of opinion that this was the least necessary of all specialities; every doctor knew
about children, or children were the easiest and simplest of patients. I shall never
forget a remark made to me by a member of parliament who came to have tea with
me and brought a friend who was good enough to compliment me on my success as
a school doctor. “What I cannot understand, doctor,” he whispered to me in a tone
of confidence, “is that you content yourself with so little.” “I am afraid I don't
follow...” I replied, really puzzled by his question. “You see, doctor”, he went on,
“my friend
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here has a boy at Edinburgh who after five years is a full doctor. Now I understand
that you have been fourteen years at it and you are only a children's doctor.” I had
the presence of mind to murmur that some people are more clever than others, a
remark that immediately restored me to grace and secured me my visitor's vote when
my estimates came under consideration.’34
Die gevolg van hierdie geringskatting van ‘babadokters’ en die algemene konsensus
dat die algemene praktisyn ewe goed na kinders kan omsien, was dat Leipoldt,
behalwe babas met voedingsprobleme of gastroenteritis en soms kinders met
langdurige siektes, nooit veel pasiënte gehad het nie. Tog was hy gereken en baie
bekend as kinderarts. Uit die bewaar geblewe aantekeningboeke oor sy praktyk is
dit opvallend van hoe ver van oor die hele land en selfs van die ou Rhodesië pasiënte
na hom vir ondersoek gebring is, dikwels kinders met verstandelike vertraagdheid,
epilepsie of 'n disfunksie waarmee ander dokters geen raad geweet het nie. Dat hy
nie baie pasiënte gehad het nie, was vir hom egter geen probleem nie, want dit het
hom die geleentheid gebied om met sy literêre en joernalistieke arbeid voort te gaan.
Naas sy werk wat elders gepubliseer is, het die plaaslike mediese tydskrifte baie van
sy kortverhale, anekdotes en briewe opgeneem.35 In 'n brief van 6 Desember 1926
aan Eve Allen, vir wie hy reeds in Johannesburg leer ken het en met wie se man en
kinders hy tot sy dood 'n baie hegte vriendskap sou behou, skryf hy dat hy wel enkele
pasiënte het, maar dat hy nie 'n bestaan uit sy praktyk kan maak nie. By sy
spreekkamers, so laat hy haar weet, het hy nie 'n verpleegster of 'n ontvangsdame
nie, maar net 'n ‘office boy’ wat die plek aan die kant moet hou. Omdat hy so min
pasiënte kry, neem hy op Maandagmiddae 'n babakliniek by die munisipale sentrum
waar.
Volgens die getuienis van baie dokters het Leipoldt 'n slag gehad om met jong
kinders te werk en hul vertroue te wen. Hy kon dikwels met goeie diagnoses vorendag
kom, maar meermale het hy eerder op sy intuïsie as op 'n behoorlike ondersoek vir
sy gevolgtrekkings staatgemaak.36 Dikwels het ouers met groot waardering oor sy
simpatieke optrede as kinderarts gepraat, al het hy weer by tye sy besoekers
teleurgestel. Soms kon sy aanmerkings by verkeerde ore beland en vir jare lange
komplekse sorg. Die skryfster Annie Schumann vertel in haar boek Liewe Patat dat
een sin van Leipoldt haar hele lewe verander het. Toe sy so vyf of ses jaar oud was,
het haar ouers haar op 'n dag na Leipoldt geneem. ‘Dr. Leipoldt’, skryf sy,
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het my ondersoek, en gee my toe 'n doos blokkies om op die mat mee
te speel. Daarna begin hy sy bevindinge met Ma bespreek. Ek maak of ek
met die blokkies speel en spits my ore, maar begryp bloedmin.
Toe sê hy: “Jammer tog sy is so 'n lelike kind.”
Dit het ek goed verstaan, en ek glo dié woorde het my lewe ten diepste
beïnvloed. Eers in my dertigerjare het ek 'n mate van selfvertroue herwin.37
Dié voorval, skryf Annie Schumann, het van haar ‘'n inkennige, leergierige,
toegewyde student gemaak’ en haar laat besluit: ‘Lelik mag ek wees, maar onnosel
gaan ek nie wees nie!’38
Ook die skryfster Elsa Joubert is op sewejarige ouderdom op aanbeveling van die
Jouberts se huisdokter ondersoek, maar tot die wrewel van haar moeder kon Leipoldt
geen behoorlike aanbevelings maak nie en slegs die ‘karottekuur’ ('n worteldieet)
aanbeveel. Uit een van sy aantekeningboeke blyk dit dat hy by geleentheid blaarslaai
en roomys as voeding vir 'n kind voorgeskryf het! In die geval van die Marais-biograaf
Leon Rousseau, wat op sesjarige ouderdom na die kinderarts gebring is en 'n bietjie
swakkerig as gevolg van allerlei mankemente was, het Leipoldt egter wyslik aanbeveel
dat die kind ses maande uit die skool gehou word om aan te sterk.39
Ook ander kere was Leipoldt in die kol met sy diagnose en voorskrif, al het sy
aanbevelings vir die oningeligte dikwels eienaardig voorgekom. Helm van Zyl vertel
byvoorbeeld dat die baba van 'n Clanwilliamse ouerpaar met die voorname Pollie en
Nettie snags baie gehuil het. Leipoldt het die kind een kyk gegee en gesê hy makeer
niks; dit is net ‘nightcrying’, en die ouers moet hom 'n lepel moskonfyt soggens en
saans ingee. Die ouers het gemeen dit is nou weer 'n voorbeeld van Leipoldt se
uitspattighede en wou die raad ignoreer, maar Helm se vader het Leipoldt gevra
waarom hy in dié bepaalde geval moskonfyt voorskryf. ‘Kyk’, het Leipoldt
geantwoord, ‘ek kan 'n voorskrif uitskryf, maar dit is duur medisyne en julle sal dit
waarskynlik van die Kaap af moet bestel. Die kind huil, omdat 'n sekere essensiële
bestanddeel in sy dieet ontbreek. Moskonfyt bevat daardie bestanddeel. Gee dus vir
hom moskonfyt.’ Die ouers het dit gedoen, vertel Van Zyl, en die huilery in die nag
het opgehou.40 En die filosoof Marthinus Versfeld vertel toe Leipoldt hom as seuntjie
by SACS ondersoek, het hy keelseer gehad. ‘Sê vir jou ouers hulle moet jou met die

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

503
sap van hotnotsvyblare laat gorrel’, was Leipoldt se aanbeveling. ‘Goeie raad wat
ek nog volg’, skryf Versfeld; ‘toe die dokter my onlangs vir 'n wind onder die strale
wou sit, het ek tuin toe gestap vir 'n takkie wildeals, en 'n heildronk op Leipoldt
gedrink.’41
Soms het Leipoldt wel met eksentrisiteite vorendag gekom, soos om pampoenpitte
vir kinders met wurms te gee, om donkiemelk as die beste substituut vir moedersmelk
te beskou en om dit as sy oortuiging uit te spreek dat alle pasgeborenes in staat is
om te swem.42 Hy was opsigtelik onhandig en ander geneeshere was bly dat hy nooit
as chirurg gepraktiseer het nie, aangesien hy maklik verkeerde ingrepe sou gemaak
het!
Op een gebied, sê Viljoen, was Leipoldt totaal onkundig en kon hy die eienaardigste
mistastings doen, naamlik op die gebied van syfers en berekeninge. ‘Ek weet nie of
dit gereeld gebeur het nie,’ skryf Viljoen, ‘maar hy het by een geleentheid aan my
gesê dat hy alle bewysstukke in verband met sy inkomste en uitgawe aan die
belastinggaarder voorlê en dit aan hulle oorlaat om op grond daarvan te bepaal watter
bedrag aan inkomstebelasting hy moet betaal. Hy het nooit veel waarde aan geld
geheg nie, en ek kan my nie voorstel dat dit vir hom saak gemaak het of hy tien of
tweehonderd pond aan inkomstebelasting moes betaal nie.... As ons saam koffie
gedrink of êrens geëet het, het hy gewoonlik 'n handvol geld by die toonbank
aangebied en die kassier self die verskuldigde bedrag laat uitsoek.’43
Hierdie ingesteldheid om, soos hy dit in 'n vers in sy debuutbundel stel, van alles
te sing, ‘maar nooit nie, nee nooit nie, van geld’,44 het daartoe gelei dat Leipoldt as
kinderarts selde rekenings uitgestuur het. By geleentheid het Skakel Kriek, in daardie
stadium Die Volksblad se parlementêre verteenwoordiger in Kaapstad, sy kind deur
Leipoldt laat ondersoek. In antwoord op sy vraag sê Leipoldt die ondersoek kos niks.
Toe Kriek weer vra, vererg Leipoldt hom: ‘Jou blikskottel, het jy nie gehoor nie; dit
kos niks!’ Toe Boerneef se seuntjie byna drie jaar oud was, het sy vrou daarop
aangedring dat hulle die kind deur Leipoldt moet laat ondersoek. Aanvanklik was
die kind by die aankoms by die spreekkamers inkennig. Leipoldt trek 'n laai oop,
haal 'n pragtige lokomotief uit en begin op hande en voete saam met die knapie op
die mat speel. Die kind se skugterheid verdwyn en Leipoldt begin die seun ondersoek.
Toe hulle loop, vra Boerneef: ‘Wat skuld ek, dokter?’ ‘En wie het jou om geld gevra?’
snou Leipoldt hom kortaf toe. ‘Ek wil graag vir die ondersoek betaal’, kom dit van
Boerneef. ‘Nee,’ antwoord Leipoldt, ‘jy kan my mos nie betaal nie.’ ‘Wel,
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dokter,’ sê Boerneef, ‘as dit binne redelike perke is...’ ‘Nee,’ sê Leipoldt, ‘ek wil nie
jou geld hê nie.’ By die deur gekom, wil Boerneef die lokomotief wat die knapie
steeds in sy hande het, afneem en terugsit. ‘En wat wil jy nou doen?’ vra Leipoldt
kortaf. ‘Ek wil die speelgoed in die kas terugsit’, antwoord Boerneef. ‘Dit is nie
joune nie en dit hoort nie in die kas nie. Speelgoed is daar om mee gespeel te word.
Die kind wil dit hê en dis syne’, was Leipoldt se laaste woorde oor die
aangeleentheid.45 Op 'n keer ondersoek hy die kind van dr. A.L. Geyer, redakteur
van Die Burger. Toe Geyer hom bel en na die rekening vra, antwoord Leipoldt dat
hy nie rekenings na kollegas stuur nie. Op Geyer se antwoord dat hy geen mediese
dokter is nie, was Leipoldt se kommentaar: ‘Maar jy het waarskynlik vergeet dat ek
'n joernalis is.’ Hierdie uitlating is nogal belangrik, omdat dit duidelik illustreer hoe
Leipoldt homself in die eerste plek gesien het: as 'n joernalis, nie as 'n medikus nie.46
Hoewel hy mense beïndruk het met die wyse waarop hy met kinders kon omgaan,
het Leipoldt as pediater nie besonder uitgeblink nie. Soos in die geval van sy Londense
praktyk was sy praktyk as pediater in Kaapstad nie 'n finansiële sukses nie en moes
hy naas hospitaal- en kliniekwerk deur sy joernalistieke werk vir 'n byverdienste
sorg. As 'n mens van die datums in sy oorgelewerde aantekeningboeke uitgaan, het
hy egter tot ten minste 1937 met sy praktyk volgehou. Dat hy tog, ten spyte van al
sy tekortkominge, as pediater gereken is, blyk uit sy benoeming in Januarie 1935 tot
‘a corresponding member of the British Paediatric Association’, 'n seldsame eer
uitsluitlik bestem vir ‘distinguished paediatricians who are resident outside the British
Isles and Free State’.47 Leipoldt aanvaar dit en word in Mei 1935 inderdaad tot lid
verkies.

III
Met die klein omvang van sy praktyk moes Leipoldt na ander bronne kyk om sy
inkomste aan te vul. Reeds in Augustus 1926 was daar onderhandelinge tussen hom
en die mediese skool van die Universiteit van Kaapstad aan die gang om sy dienste
vir lesings oor die pediatrie te verkry. Op 21 Desember 1926 ontvang hy 'n brief van
die registrateur van die universiteit dat hy met ingang 1927 aangestel is as deeltydse
lektor in kindersiektes, met 'n honorarium van £ 100 per jaar.
Leipoldt se lesings en demonstrasies het feitlik vir die hele duur van sy
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termyn as lektor by die Somerset Hospitaal in Portswoodweg naby die hawe
plaasgevind. Eers in 1938, met die opening van die Groote Schuur Hospitaal naby
die hoofkampus van die universiteit, is sy klasse verskuif. By die Somerset Hospitaal
het hy Dinsdae en Donderdae om twee-uur met gebruik van pasiënte demonstrasies
aangebied, terwyl die formele voorlesings ook by die hospitaal en by die Buxton
Kinderhuis plaasgevind het. Die kursus was verpligtend vir sesdejaarstudente, maar
opsioneel vir vierdejaars vir wie spesiale lesingtye gereël kon word. Demonstrasies
is ook gereël by 'n skoolkliniek in St. Jamesweg, Soutrivier. By die hospitaal het dr.
D. Dowie Dunn in 1929 as deeltydse pediatriese assistent en dr. J. Wolf Rabkin as
deeltydse registrateur bygekom. Leipoldt was egter verantwoordelik vir alle
doseerwerk tot die benoeming van Dunn as lektor in kliniese aangeleenthede in 1933.
In 1934 is Rabkin aangestel as Dunn se assistent en het die grootste deel van die
kliniese werk en onderrig op sy skouers geval.
As dosent was Leipoldt, soos 'n mens kon verwag, eksentriek en indiwidualisties
in sy benadering. Jare later, toe hy oor Leipoldt as pediater moes skryf, onthou prof.
J.H. Louw, professor in chirurgie aan die Universiteit van Kaapstad en een van
Leipoldt se oudstudente, nog die indruk wat hy op hulle gemaak het:
Gruff and unkempt, he was a large, bear-like man with a slight stoop,
always carrying an enormous half-open brown Gladstone bag filled with
books. He never wore a hat and his bushy hair was usually ruffled, while
his tie was seldom in its proper place. He constantly sucked at his large
pipe filled with Magaliesburg tobacco.
He could be excessively rude and most difficult in public, yet he had a
lovable nature and was a prince of hearts in his own home. In speech and
action he was provocative and unpredictable. He was also a great tease,
and delighted in using shock tactics to jerk people out of their ruts and
stimulate them to think for themselves. He did not suffer fools gladly.48
Die indruk wat Leipoldt op studente gemaak het, sê Louw, was eerder artistiek as
wetenskaplik. Sy lesings het van sy erudisie en woordratsheid getuig, maar was
vakkundig yl van inhoud. Die meeste van sy studente onthou hom dan ook oor wat
hy hulle nié geleer het nie.49 Tog was hy nooit vervelig nie. Die sesdejaars het geweet
dat hulle niks oor kinder-
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siektes by hom sou leer nie, maar sy interessante praatjies was goeie ontspanning
tussen die dragte ander werk. Hy het sonder aantekeninge oor alles en nog wat gepraat
en baiekeer ver van sy onderwerp afgedwaal, en van 'n gestruktureerde kursus was
daar geen sprake nie. Telkens het hy studente genooi om tuis vir hom te kom kuier.
Dan het hy die heerlikste geregte voorgesit en ure lank gesels oor allerlei dinge - van
medisyne en geskiedenis tot spoke.50 Telkens het hy sy studente met sy bekende
skoktaktiek probeer mislei. Op 'n keer het hy gesê 'n kind sal goed vaar as hy
leeubiltong of likkewaanbiltong te ete kry. Prof. A.W. Falconer, professor in interne
geneeskunde, later visekanselier van die universiteit en by die studente bekend as
Oubaas, ‘found Leipoldt amusing but didn't take him seriously’.51 Falconer het tereg
ernstige bedenkinge gehad oor wat Leipoldt alles by die studente tuisbring. Toe 'n
student by geleentheid, in antwoord op 'n vraag van die professor, 'n ongehoorde
voorstel oor die behandeling van 'n jong kind maak, sê Oubaas: ‘It's that man Leipoldt
again!’52
Oor die wyse waarop hy studente kon mislei, laat Louw hom ook uit:
For instance, he once told us that all adults suffered from syphilis - and
was horrified to see ‘the poor fools’ making copious notes. A favourite
game was to urge students to learn certain procedures such as rectal
examination and lumbar puncture by practising on their colleagues. From
time to time his sharp tongue would make a student cringe. On one occasion
a baby suffering from gastro-enteritis was brought to his clinic while
students were in attendance. ‘How would you treat this child?’ enquired
Leipoldt. ‘I shall give it barley water, Sir’, an eager beaver in the front
row replied. ‘Best way of returning the poor dear to its maker’, barked
Leipy. Then there was the occasion when matron Pike was very concerned
about a sick baby and asked Leipoldt to give her detailed instructions re
its feeding. ‘Matron’, said he, ‘give it chops and eggs.’53
Behalwe teen die einde het Leipoldt se studente deur sy hele termyn as dosent met
sy ongestruktureerde kursusse genoeë geneem solank dit nie nodig was om eksamen
in sy vak af te lê nie. By geleentheid het hy egter sy rieme styfgeloop toe hy as vertaler
opgetree het vir 'n eksamen wat kandidaat-verpleegsters vir die Nasionale Hospitaal
in Bloemfontein moes aflê. Die Afrikaanse weergawe van die vraestel, waarvoor
Leipoldt verant-
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woordelik was, het soveel foute bevat dat van die kandidate geen kop of stert van
sommige vrae kon uitmaak nie. In 'n openbare aanval het mnr. R.B. Saayman die
raad van die Nasionale Hospitaal tot openbare verantwoording gedaag en beskuldig
van die aanstelling van eksaminatore ‘wat nie deeglik op die hoogte is betreffende
die amptelike taal waarin hulle aangestel word om eksamens af te neem nie’.54 Op
'n vergadering van 17 Maart 1931 is 'n volledige voorstel oor die aangeleentheid
aanvaar en is Leipoldt versoek om die vergadering by te woon. Reeds in 'n brief van
27 Februarie 1931 het dr. W.T.F. Davies, president van die Mediese Vereniging,
Leipoldt gewaarsku teen sy voorneme om na Bloemfontein te gaan, waar die vraag
of sy Afrikaans goed of sleg is, besleg sou word deur drie dokters wat deur die raad
van die hospitaal aangewys is. ‘I do not know’, skryf Davies, ‘whether you are doing
this out of mistaken loyalty to the Council or to defend yourself against charges made
against you of faulty translation. It seems to me, in effect, that you are willingly
going to Bloemfontein to be tried by a self-constituted court with self-appointed
judges who have already made up their minds on the issue. Do you think this is wise?’
Hy gaan voort: ‘If the enquiry should be adverse to you - as in my own mind I have
no doubt it will - the Medical Council must still support you believing absolutely as
it does in your capability and competence in every way.’
In sy antwoord hierop het Leipoldt met Davies saamgestem en besluit om nie na
Bloemfontein te gaan nie. Hy verander egter van besluit en daag tog by 'n vergadering
op 27 Maart 1931 op. Op dié vergadering het Saayman sy besware teen die Afrikaanse
weergawe van die vraestel herhaal. Om sy stelling te bewys, neem Saayman as
voorbeeld van 'n swak vertaling die eerste vraag in die vraestel. In Engels lui dit:
‘What are the special senses and common sensations which the body is capable of
perceiving and by what nervous paths do they reach the brain?’ In Afrikaans lui dit:
‘Wat is die besondere en algemene gevoele wat die liggaam kan gewaar en deur
watter senuwbane bereik hulle die harsings?’ In dié konteks bestaan daar volgens
Saayman nie iets soos ‘gevoele’ nie. 'n Mens sou miskien nog die woord
‘gevoelentheid’ kon gebruik, maar dit is eerder oombliklike gewaarwordinge, nie
sensasies nie.
In sy verdediging het Leipoldt onder meer gesê dat sy vertaling gegrond is op die
gesag van Nederlandse outoriteite en verklaar dat letterlike vertalings onmoontlik
is, aangesien daar in Nederlands vaste terme vir die ekwivalente Engelse uitdrukkings
bestaan. Hy weier om 'n uitda-
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ging van Saayman te aanvaar om die verskilpunte aan die arbitrasie van die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns te onderwerp. Wat hom betref,
is die lede van die Akademie leke op dié besondere gebied. Slegs voor geneeskundige
gesaghebbendes is hy bereid om sy standpunt te verdedig.55
Leipoldt, wat tydens sy repliek beledigende uitlatings na die kant van Saayman
en ander beswaarmakers gemaak het, was duidelik aan die verloorkant, maar het
verseg om kop te gee. In 'n hoofartikel op 30 Maart 1931 skryf Die Volksblad dat
die Afrikaanse weergawe van die vraestel ‘gebrekkig en misleidend’ was. ‘Dit ly
geen twyfel’, gaan die koerant voort, ‘dat mnr. Saayman dr. Leipoldt 'n afranseling
toegedien het soos hy seker nog nooit in sy lewe ontvang het nie. Dr. Leipoldt se
verdediging was uiters swak. Hy het bontgespring en die eintlike geskilpunte laat
links lê.... Vir ons was dit voorwaar 'n pynlike skouspel.... Dit spyt ons innig dat dit
juis dr. Leipoldt moes wees wat hierdie pak slae moes ontvang..., maar dat hy hierdie
vernedering verdien en ook gesoek het, moet hy self erken. Dit was dom en koppig
van hom om van Kaapstad hierheen te reis om so 'n miserabele stuk werk te kom
verdedig.... Indien dr. Leipoldt die ridderlikheid en manlikheid had om te erken dat
hy verkeerd was, sou elke regdenkende persoon 'n sterke meegevoel met hom gehad
het. Almal wat weet wat vertaalwerk beteken, besef hoe moeilik dit dikwels gaan
om presies die juiste betekenis van terme en gedagtes wat in een taal uitgedruk is,
in 'n ander taal weer te gee. Ons neem dit dr. Leipodt nie so erg kwalik dat sy vertaling
aan tekortkomings mank gegaan het nie. Wat ons wraak, is die treurige houding wat
hy daarna ingeneem het.... Die feit dat dr. Leipoldt nog so krampagtig kon vasklem
aan sy vertaling wat deur talle van sy kollegas en taalgeleerdes verwerp was, toon
duidelik dat hy ongeskik is om weer as vertaler op te tree.’
Toe daar in 1936 sprake was van 'n Afrikaanse mediese fakulteit aan een van die
Afrikaanstalige universiteite, het Leipoldt die gedagte onomwonde gesteun. In daardie
stadium het slegs Kaapstad en die Witwatersrand 'n mediese fakulteit, albei met
Engels as onderrigtaal, gehad, en Leipoldt was van mening dat daar heelparty
bevoegde persone was om in Afrikaans les te gee. Die gebrek aan handleidings in
Afrikaans was vir hom geen beletsel nie, want jare lank moes mediese studente in
Europa, ofskoon hul voertaal die landstaal was, met handleidings in Latyn klaarkom.
Daar is vir hom, skryf hy, slegs één gevaar by die stigting van 'n Afrikaanse mediese
fakulteit, naamlik om die aandag in die uitbouing
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van die vak nasionaal in plaas van internasionaal te rig en net so eensydig en insulêr
as die bestaande fakulteite te ontwikkel. ‘Ons moet daardie gevaar’, skryf hy,
‘voortdurend voor oë hou en daarteen waak deur ons Afrikaanse mediese studente
goed in te lig omtrent alles wat in Amerika, Engeland en op die vasteland op die
gebied van die heel- en geneeskunde geleer en gedoen word. Ons kan dit doen sonder
om ons eie rigting te verwaarloos. Ek veronderstel dat in so 'n Afrikaanse mediese
fakulteit ons grootliks gebruik sal maak van metodes en leerboeke wat op die vasteland
van Europa in gebruik is - Engelse, Franse, Hollandse en Duitse metodes en leerboeke,
die gebruik waarvan dan ook die student 'n veelsydiger insig in die besonderhede
van sy vak sal gee; maar ons sal nogtans nie die Engelse leerboeke opsy sit nie en
ook sorg dat die in ons Afrikaanse skole opgeleide dokter net so goed op die hoogte
is van Engelse metodes as sy kollega wat in Kaapstad of Johannesburg sy opleiding
geniet het.’56 In sy pleidooi vir 'n omvattende opleiding en bekendstelling aan
vakliteratuur in verskeie tale hoor 'n mens weer die stem van die poliglot en die
kosmopoliet wat ná sy opleiding by Guy's Hospital aan verskeie Europese universiteite
nagraadse kursusse gaan bywoon het. Dat die meeste van sy landgenote se kennis
van vreemde tale maar baie beperk was, het hom klaarblyklik ontgaan.
In 1935 het Leipoldt 'n aanbod gekry om in die VSA te gaan doseer, maar in 'n
brief aan sy vriend F.V. Engelenburg sê hy dat hy dit in dié stadium nie kan aanvaar
nie. Die nuwe hospitaal is in aanbou en hy moet aanbly om die verskuifde fakulteit
op 'n deeglike grondslag te plaas. In 1938 is hy en sy personeel in pediatrie na die
Groote Schuur Hospitaal, wat toe pas geopen is.
In dieselfde jaar was daar sprake daarvan om 'n formele eksamen in pediatrie in
1939 in te stel, iets wat tot in daardie stadium nog nie in gebruik was nie. In die
afwesigheid van enige behoorlik gestruktureerde kursus is dit verstaanbaar dat die
studente hulle heftig hierteen verset het. Dit lei dan tot Leipoldt se bedanking in Julie
1939. Desondanks is hy op 29 Augustus van dieselfde jaar uit erkenning vir sy jare
lange dienste aan die mediese skool aangestel as ‘Honorary Consulting Paediatric
Physician to Groote Schuur’, 'n benoeming wat grotendeels nominaal was en nie
werklik enige verpligtinge ingehou het nie.
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IV
In 1927, die jaar waarin sy doseerwerk aan die Universiteit van Kaapstad 'n aanvang
neem, tree Leipoldt toe tot 'n ander werkkring. Hy word aangestel as redakteur van
die South African Medical Journal, wat van 1932 as 'n tweetalige blad met
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Geneeskunde as alternatiewe titel uitgegee word.
Terselfdertyd word hy aangestel as organiserende sekretaris (later hernoem tot mediese
sekretaris) van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging.
Tot in daardie stadium was daar in Suid-Afrika nog geen samebindende organisasie
vir medici nie en het net verskillende onafhanklike liggame onder die beskerming
van die British Medical Association in die belangrikste stede gefunksioneer.57
Joernalistieke werk op die gebied van die medisyne en geneeskunde het in die South
African Medical Record onder redaksie van dr. William Darley-Hartley, in die
sukkelende Transvaal Medical Journal en vroeër (van 1884 tot 1889) in die Medical
Journal of South Africa verskyn.58 In die loop van 1926 is 'n reglement vir 'n nuwe
vereniging opgestel wat as 'n maatskappy sonder winsbejag geregistreer word.59 Die
nuwe vereniging is in Oktober 1926 op 'n kongres in Pretoria gestig. Op dié kongres
is besluit om die bestaande liggame te laat saamsmelt en om die South African Medical
Record as basis vir 'n nuwe tydskrif te gebruik. Dr. Alfred Cox, organiserende
sekretaris van die British Medical Association, het van November 1925 tot Maart
1926 Suid-Afrika besoek om met die oprigting van die verskillende takke en die
eerste aktiwiteite van die nuwe vereniging behulpsaam te wees.60
Hoewel die nuwe vereniging eers op 21 April 1927 amptelik geregistreer is, het
die nuwe tydskrif reeds in Januarie 1927 met sy eerste uitgawes begin. Die kantore
van die tydskrif was in Southern Life se gebou in St. Georgestraat, Kaapstad, in April
1936 verskuif na Mediese Huis in Waalstraat 35, en die tydskrif het elke tweede en
vierde Saterdag van elke maand verskyn. In die eerste jaar was die tydskrif onder
die gesamentlike redaksie van Darley-Hartley en Leipoldt, maar aan die einde van
1927 het Darley-Hartley, soos voorafooreengekom, uitgetree en het die redigering
van die blad Leipoldt se uitsluitlike verantwoordelikheid geword.
Daarmee het Leipoldt die tipe joemalistiek voortgesit waarmee hy as redakteur
van die Guy's Hospital Gazette en The Hospital van sir Henry Burdett begin het. Dat
juis hy tot nuwe redakteur verkies is, spreek eintlik vanself, want daar was onder
medici in Suid-Afrika niemand wat met sy joerna-
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listieke ervaring in albei landstale vergelyk kon word nie. In The Medical Journal
of South Africa van Mei 1926 verskyn van hom 'n studie oor die eerste
Suid-Afrikaanse mediese tydskrif, The Cape Town Medical Gazette, 'n artikel waaruit
blyk dat hy die terrein vóór hom reeds histories begin verken het en hom as 't ware
self vir die toekomstige taak van 'n uniale mediese redakteur opgelei en voorberei
het. Hoe hy dit reggekry het om, naas sy praktyk as pediater, sy klasse in kindersiektes
en sy joernalistieke bydraes vir blaaie soos De Volkstem en Die Huisgenoot, sowel
redakteur van die tydskrif as organiserende sekretaris vir 'n pasgestigte landswye
vereniging te wees, bly 'n raaisel. 'n Mens moet onthou dat hy, naas 'n duisternis
artikels en verhale in tydskrifte en 'n hele aantal romans, spookverhale en dramas,
weekliks twee rubrieke - een van algemene en een van mediese aard - behartig het.
Die enigste verklaring, sê dr. S.S.B. Gilder, latere redakteur van die Suid-Afrikaanse
Mediese Tydskrif, in 'n lesing61 wat hy op 11 Augustus 1980 by die Universiteit van
Kaapstad lewer, is dat Leipoldt 'n chroniese insomniak was wat snags met net 'n paar
uur se slaap kon klaarkom.
Reeds met die intrapslag, in 'n hoofartikel wat op 8 Januarie 1927 verskyn, stel
Leipoldt sy redaksionele beleid. ‘An official organ of an Association such as ours’,
skryf hy, ‘can only have one policy, and that policy must be the settled, considered
and democratically accepted policy of the Association that controls it. Only those
who are unacquainted with the ordinary business of professional journalism can cavil
at such frank admission of what seems to negate editorial responsibility and editorial
autocracy. As a matter of fact, what is called the policy of the paper is the opinion
that it voices in regard to matters very pertinent to the interests of the majority of
those who support it. That majority, in the case of a journal such as ours, comprises
the members...Our policy, therefore, will be the policy of the Medical Association
of South Africa on all questions whereon the Association, in the interests of the
practioners of this country, speaks with the consensus of its members.’ Tog
beklemtoon hy in die uitgawe van 11 Junie 1927 die reg van die redakteur om 'n
mening uit te spreek oor aangeleenthede waaroor die vereniging nog nie 'n standpunt
ingeneem het nie.
Wat die taalbeleid van die tydskrif betref, sê Leipoldt dat Engels en Afrikaans die
tale van die vereniging is en dat medewerkers wat verkies om hul bydraes in Afrikaans
te lewer, welkom is om dit te doen en dat sulke artikels, indien hulle op peil is,
gepubliseer sal word. Hoewel Leipoldt later gereeld hoofartikels in Afrikaans sou
lewer, was die bydraes oorwegend in Engels. By geleentheid is 'n artikel van dr. I.W.
Brebner in
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Afrikaans voorgelê en gepubliseer. Toe een van die korrespondente op die eienaardige
spelling in dié artikel wys en sê dat dit interessant is ‘as a first attempt to use an
instrument that is obviously unsuitable for the work it is intended to do with it’, het
Leipoldt teengekap dat indien Brebner sy leserspubliek met sy gebruik van Afrikaans
wou beperk, dit sy saak was, nie dié van die redakteur nie. ‘We are concerned’, skryf
hy in die uitgawe van 14 April 1928, ‘with the language only in so far as it is a vehicle
for the expression of clinical thought and observation.’ Leipoldt het voortgegaan om
artikels in Afrikaans te publiseer, en van tyd tot tyd is ook artikels in Nederlands
opgeneem. ‘Leipoldt’, skryf Gilder,
was an accomplished linguist, although like most polyglots he was not
really perfect in any one language. Both his Afrikaans and his English
came under fire from time to time in letters, usually published without
comment. He was at times apt to parade his linguistic virtuosity to what
some might have considered an unreasonable degree. He often reviewed
foreign books and on one occasion praised a French textbook on
parasitology, stating that it should be on the shelves of every hospital
library, despite the limited readership. In 1930 he reviewed a very large
Handbuch der Kindertuberkulose, remarking that no specialist in
tuberculosis or paediatrics should omit to place this upon his shelves....
Editorial arrogance went even further in September 1936 when he printed
an entire letter from some Italian body in Latin, simply commenting that
‘we see no reason to put it in the vernacular’.62
Vir baie van sy Engelstalige lesers moes die gebruik van die woord ‘vernacular’
- waarmee hy hier Engels bedoel, nie Afrikaans nie! - 'n ondraaglike vernedering
van hul taal gewees het.
Van die begin af het Leipoldt deur die nodige advertensies die Suid-Afrikaanse
Tydskrif vir Geneeskunde op 'n stewige finansiële grondslag geplaas. Uit sy
hoofartikels blyk sy groot belangstelling in medies-politieke aangeleenthede. Hy het
hom egter selde oor sake rakende die wetenskap uitgelaat; wanneer hy dit wel gedoen
het, was hy onpartydig en het hy haas nooit 'n eie standpunt ingeneem nie. By minstens
twee geleenthede het hy steun vir spesifieke kandidate vir die mediese raad met sy
hoofartikels probeer bevorder en daarop gewys dat sekere verkose lede eentalig is
en nie debatte in Afrikaans kan volg nie.
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Van tyd tot tyd kon Leipoldt hom heftig uitspreek oor aangeleenthede. In dié proses
het hy niemand, ook nie die regering of die kerk, gespaar nie. Op 23 Julie 1927 wy
hy 'n hoofartikel aan kwaksalwery. ‘Nowhere perhaps’, skryf hy, ‘is the public so
ill-educated in matters concerning quackery as in South Africa. Our chief cities are
honeycombed with faddists, sects and denominations, and the countryside still welters
in original ignorance, superimposed on a stratum of bigotry and prejudice.’ Wanneer
'n wetsontwerp om mediese wetgewing te konsolideer, vir die agtste keer in die
parlement verwerp word, skryf hy dit toe aan ‘the gross stupidity of legislators who
are fit representatives of a public that delights in quackery’. In 1929 weier hy om 'n
pamflet van die departement van gesondheid oor die behandeling van endemiese
kropgeswel met gejodeerde sout in die tydskrif op te neem, omdat hy nie met jodering
akkoord gaan nie. En tydens 'n stryd met die Bloemfonteinse hospitaalraad tree hy
op 13 Augustus 1932 met venyn en beledigings toe tot die debat: ‘The Bloemfontein
Hospital Board has on several occasions contributed to the gaiety of the public by
its discussions...[and] once again it has drawn attention to itself by further foolishness.’
Soms kon 'n mens ook vraagtekens plaas by sy oordele oor nuwe publikasies op die
gebied van die medisyne en die geneeskunde. Hy het deur sy termyn as redakteur
volgehou dat 'n kennis van wiskunde vir mediese studente totaal oorbodig is en dat
hulle liewers 'n paar vreemde tale moes aanleer. In hierdie afkeer van wiskunde
bespeur 'n mens Leipoldt se eie onvermoë wat verhinder het dat hy hom in sy
Londense studiejare vir die M.D. kon inskryf.
Een van Leipoldt se stokperdjies deur die jare was die armblankevraagstuk. Kort
ná die aanvang van sy termyn as redakteur skryf hy dat dit vir Suid-Afrika noodsaaklik
is om wit immigrasie te bevorder, aangesien die blankes na 'n paar geslagte sal begin
degenereer. Die immigrante moet volgens hom versigtig gekeur word ten einde
‘wholesale potential schizophrenoids and actual hypomaniacs’ te keer. Hierdie siening,
wat hy in 1937 in Bushveld doctor sou uitbou, het gespruit uit sy oortuiging dat die
derde en verdere geslagte kinders van Nordiese ouers sonder die toevoer van nuwe
bloed sou degenereer. Op 25 April 1936 skryf hy: ‘Our complacent White community
is so confident of its own superiority, that it slights and even deprecates any attempt
to teach it anything.’
By herhaling het Leipoldt alle pogings teengestaan om swart dokters van 'n laer
standaard as wit dokters te lewer. In 1932 pleit hy daarvoor om mediese
versekeringsdienste vir wit en swart te kombineer, om nie die
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dienste van swartes aan sektariese organisasies oor te laat nie en om mediese dienste
as 'n nasionale diens in die hande van die sentrale regering te plaas. ‘In South Africa’,
skryf hy, ‘we have a black population whose interests are so closely associated with
the ill-health of the smaller White and Coloured communities that it would be madness
on our part to draw up a public health programme purely for the White community.
In 50 years one shudders to contemplate what might be the effects of so one-sided
a programme.’ In 'n hoofartikel op 8 Julie 1944 sê hy hy aanvaar lede van die Mediese
Vereniging ‘subscribe to the principles universally accepted by our profession,
namely, that medicine knows no distinction of colour, or creed, or kind, or kin; that
its purpose is to alleviate pain and suffering, and its ambition to prevent both; that
its masters have held in the past, and will presumably in the future hold, that their
knowledge and experience must be shared by everyone who becomes a doctor, and
that no political, social or other considerations whatsoever can at any time and in
any circumstances be allowed to interfere with or to modify the education that a
medical student must receive.... In this matter of the colour bar in medicine our
Association has not, as yet, taken up an attitude that supports, or conflicts with, what
may be called the liberal and conservative schools of thought in the Union. It has,
however, on more than one occasion unequivocally stated that it adheres to the
traditional conception of what we and our profession stand for. About that there can
be no ambiguity. Medicine is itself a liberal profession, impatient of any fetters,
whether these be intellectual or conventional, and it will continue to be such so long
as we are still in a position to speak and act freely and decline to succumb to the
prejudices engendered by any fear that makes us untrue to our principles and
indifferent to the results that must follow when we transgress these principles.’
Hoewel Leipoldt tydens die Tweede Wêreldoorlog fel teen Nazi-Duitsland gekant
was en in sy briewe aan vriende telkens na die Duitsers as die Hunne verwys het,
kry 'n mens die indruk dat hy in die dertigerjare aanvanklik - soos trouens baie ander
mense - nie die gevaar van die diktatuur van Hitler besef het nie. Hy spreek hom in
1936 selfs uit teen 'n boikot van Duitse goedere. Wanneer die oorlog in 1939 in
Europa uitbreek, ondersteun hy egter Smuts se toetrede tot die stryd ten volle en
verwyt hy Afrikaners wat nie die noodsaak daarvan kan insien nie. Met die Duitse
inval in Nederland en België in Mei 1940 spreek hy sy simpatie met kollegas in die
besette lande uit en in 'n hoofartikel van Julie 1940 verdedig hy die reg van die staat
om dokters vir mediese diensplig op te roep.
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Naas boekbesprekings en uittreksels het Leipoldt tydens sy termyn as redakteur
rubrieke opgeneem waarin buitelandse korrespondente inligting aan plaaslike dokters
kon verskaf, soos die gereelde ‘London letter’ wat deur prof. Alan Moncrieff, 'n
bekende pediater, behartig is. Uit opgenome artikels oor onderwerpe soos tropiese
siektes, pediatrie en voeding kon 'n mens die redakteur se belangstellingsvelde
agterkom. ‘Thus’, skryf Gilder, ‘he maintained an interest in...some of the fringe
subjects, such as medical ethics, medical education, psychology, psychiatry and sex.
In the early years of his editorship he published a most informative article on
homosexuality,63 at a time when this subject still raised eyebrows among the
professional men, and remarked in an editorial that it was doubtful whether a country
so ignorant of modern social legislation as South Africa would approve the stopping
of the persecution of homosexuals. He also, in 1930, expressed the...opinion...that
attempts to legislate for matters of sex were usually doomed to failure.’64
Hoewel Leipoldt sy tydskrif op 'n bekwame wyse geredigeer het, was hy dikwels
tydens sy redakteurskap in konflikte met lede van die Mediese Vereniging betrokke.
In 1930 was daar sigbaar spanning tussen die uitvoerende komitee van die federale
raad en die redaksiekomitee, en het die vraag ontstaan in watter mate die redakteur
vry was om sy eie mening in hoofartikels te lug. Só erg het die onmin tussen hom
en veral sommige Johannesburgse dokters in 1933 geraak dat Leipoldt dit oorweeg
het om te bedank en hom in Europa te vestig. ‘Die moontlikheid...dat Suidafrika u
sou kon verlies,’ skryf Engelenburg in November 1933 in 'n brief aan hom, ‘is vir
mij onplesierig om te moet oorweeg. Ek erken dat daar miskien voor u 'n attraksie
in lê om in Europa as publisist werksaam te wees. Ons Uniale wereldjie is maar klein
en vaak bietjie benoud; maar u moet rekening hou met u plig om jou eie nasie te dien
en jy mag nie deserteer nie!! Wees dankbaar vir die importante plek, wat u vandaag
as raadgewer vir jou volk bekleë. Daardie plek het u self, op eie geleentheid en met
eie kragte, verower. Daardie plek moet u probeer vashou.’
Leipoldt het dié pleidooi van sy ou vriend ter harte geneem en nie bedank nie,
maar tydens sy termyn as redakteur was daar gereeld periodes van wrywing en konflik
met lede van die Mediese Vereniging. Sy dienstyd as redakteur is gekenmerk deur
'n gewapende vrede wat van tyd tot tyd in 'n gespanne woordewisseling kon ontaard.
Heel dikwels was hierdie spanning die gevolg van Leipoldt se moedswil en
gewoonte om opsetlik uitlokkende uitsprake te maak. Hoewel nie
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aanvanklik in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Geneeskunde nie, het hy die hele
mediese wêreld in 1937 verstom met sy uitspraak, wat landswyd in die pers weergegee
is, dat dit beter is om wyn in die plek van melk vir kinders te gee. Waarop Leipoldt
die aandag wou vestig, is dat die wyse waarop melk by skole uit emmers geskep en
aan kinders gegee is, 'n betreklik onhigiëniese affêre was. Later sou hy skryf dat
melk dikwels ‘'n eersteklas broeiplek...vir allerhande kiemsoorte’65 is. Op die plaas,
direk van die gemelkte koei, is ongekookte melk iets wat met veiligheid en genot
gedrink kan word; in die handel is selfs gepasteuriseerde melk nie altyd deeglik rein
en suiwer en kiemvry nie.66
Die kenmerkende provokatiewe wyse waarop Leipoldt egter verkies het om sy
beswaar te formuleer, het 'n stroom van ontstelde briewe in die pers tot gevolg gehad.
In plaas van die gemoedere te kalmeer, het hy die hele situasie intens geniet. Toe hy
kort daarna deur 'n joernalis gevra word of hy werklik bedoel wyn is beter as melk
vir babas, was sy antwoord: ‘No, I was misreported. I said brandy, not wine!’ Hy
het selfs op 24 November 1937 by wyse van 'n berig in Die Burger 'n identiese
tweeling gesoek met wie hy 'n proef kon doen. Dit was sy bedoeling om die een op
wyn en die ander op melk groot te maak en daarmee aan te toon dat wyn nie alleen
voedsamer nie maar ook gesonder as melk is. Vanselfsprekend kon die eksperiment
by gebrek aan 'n ouerpaar wat hul tweeling aan so 'n proefneming wou onderwerp,
nie uitgevoer word nie. Toe die Mediese Raad hom versoek om sy uitspraak oor die
geskiktheid van wyn bo melk vir kinders terug te trek, het hy botweg geweier. 'n
Joernalis het Leipoldt egter juis in hierdie tyd onkant betrap. Kort ná die eerste berigte
oor sy voorneme het 'n joernalis hom in 'n kafee aan die bopunt van Adderleystraat
betrap waar hy besig was om heerlik aan 'n groot glas melk te drink! ‘Ek het beswaar
gehad teen vuil melk, nie skoon melk nie’, was sy verduideliking.67
In plaas van om verder oor sy uitspraak te swyg, het Leipoldt 'n tydjie ná die
polemiek in Wine and Spirit van Januarie 1938 op die saak teruggekom. ‘There has
never been in my mind any question’, skryf hy ‘of wine versus milk. I have merely
pointed out that bad milk, dirty and contaminated milk, is as much a danger and as
detrimental to public health and welfare as is bad wine, and that it may - in view of
the unrestricted sale that it now enjoys - be infinitely worse.’ As redakteur van die
mediese tydskrif sorg hy in 1938 vir artikels oor die kontrole by melkerye en die
vraagstuk van ‘Milk and the public health’.68 En om sy standpunt verder te bevestig,
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skryf hy in Wine and Spirit van Julie 1938 'n artikel oor die voedingswaarde van
alkohol. Selfs teen oorweldigende openbare protes in het Leipoldt nie maklik gaan
lê nie!
Dat Leipoldt met die voedingswaarde van wyn nie verkeerd was nie, blyk uit die
geskiedenis van Rodney Whitney, wat reeds as speenling allergies vir melk was.
‘Rodney’, lui 'n koerantberig wat kort ná die dood van Leipoldt in 1947 verskyn,
is a sturdy lad to-day, after many perils of early childhood, as the result
of the advice given by the distinguished physician, Dr. Louis Leipoldt,...that
instead of milk he should be fed on wine.
Mrs. Whitney had a desperate battle to save the life of the child, and,
hearing of the wine method she wrote to Dr. Leipoldt. In a long and
emphatic reply Dr. Leipoldt...described milk as filthy, diseaseproducing
food.
Otherwise a perfect normal child, Rodney last year suffered from paralysis
of the spine, and he was sent to hospital.
At first the authorities at the hospital would not countenance the wine diet
but on the second day Rodney received his wine and had nothing else
during his stay in hospital. He survived on this where others of his age
died.
The bottle store bill for Rodney is always anything up to £ 3 per month.
When he was a pupil at a Johannesburg kindergarten he carried wine in
his bottle instead of the usual milk. To-day he is a normal, strong, healthy
child - and he still takes his wine.69

V
As organiserende sekretaris van die Mediese Vereniging het Leipoldt vanuit sy
kantoor in Mediese Huis, Waalstraat 35, die belange van medici oor die hele
Suid-Afrika heen behartig. Met die talle takke van die vereniging oral in die land
moes hy baie reis, kongresse organiseer en inligting uitstuur. Van 1936 af is hy
sekretarieel bygestaan deur Elsabé Raath. Jare later kon sy nog onthou hoe eksentriek
Leipoldt was en hoe afsydig hy aanvanklik kon wees. Toe hy egter eers aan haar
gewoond was, vertel sy, ‘het ons baie goeie vriende geword en het ek soms vir hom
'n sjieling gegee om sy hare te laat sny...Ook moes ek die piesangskille agter sy
rusbank in sy
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kantoor gaan optel wanneer hy daar gelê het - hy 't dit altyd oor sy skouer op die
vloer gegooi!’ En Sondae, wanneer hy vriende na sy huis oorgenooi het, moes sy
dikwels as gasvrou by hom tuis optree.70
In Leipoldt se kantoor in Waalstraat het enkele van sy gedigte ontstaan wat later
bekende bloemlesingverse sou word.71 Vir die tydskrif Wine and Spirit skryf hy in
hierdie jare artikels oor onderwerpe soos die geneeskundige waarde van brandewyn
en die voedingswaarde van alkohol, terwyl hy vir die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir
Geneeskunde stukke lewer oor chroniese blindedermontsteking, wanvoeding,
oorerflike sifilis en die verskynsel van enurese72 by kinders. 'n Boeiende artikel wat
hy in The Lancet van 28 Desember 1935 publiseer, handel oor die kwessie van
geneeskunde, medisyne en geloof. ‘Medicine’, sê hy in 'n prikkelende omskrywing
wat baie medici vandag sal laat sidder, ‘I assume to be the art of healing and tending
the sick, founded on principles formulated by the experience of centuries of study
of the human body in health and disease.... It is an art and not a science.... Like all
other arts it has its limitations, chief of which is its inability to systematise its
experience into an incontrovertible creed.’ Juis daarom, gaan hy voort, was medisyne
en magie in die verre verlede sinonieme terme, ‘and the practitioner of medicine was
primarily concerned with those imponderables that are now considered to be more
in the province of the priest than in that of the doctor. That is still the case in many
uncivilised communities. When medicine became recognised as a separate art, it
emerged from the shadows of the temple. After a few centuries it again migrated to
church or monastery, and among the greatest exponents of our art have been monks
and theologians, like Maimonides...With the decline of monasticism in the West,
medicine once more assumed an independence which it has since maintained.’ En
hy stel die stimulerende vraag of die ‘kuns van medisyne’ by hierdie onafhanklikheid
baat gevind het. Wat, byvoorbeeld, vra hy, moet die hedendaagse ‘medisyneman’ se
ingesteldheid teenoor geloofsgenesing wees? Ná 'n lang uitweiding oor hierdie
vraagstuk kom hy, téén alle verwagting in wat ons by voorbaat van Leipoldt sal hê,
tot 'n uitspraak wat 'n toegewing aan die magiër inhou: ‘It is, and must remain, an
attitude of tolerant scepticism, but it need not necessarily be one of opposition,
antagonism, and enmity.’
Ook vir 'n populêre tydskrif soos Die Huisgenoot en vir sy ou koerant Die Volkstem
skryf Leipoldt in sy jare as redakteur van die mediese tydskrif en as sekretaris van
die Mediese Vereniging artikels oor mediese onderwerpe
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wat baie ingewikkelde sake vir die leek verstaanbaar gemaak het, selfs al was sy
inligting dan nie altyd bo verdenking nie. In Die Huisgenoot van 23 Julie 1943 wys
hy op ‘Die wondere van die chemiese therapie’ en op 7 Januarie 1944 wei hy uit oor
die destydse nuwe middel penisillien, terwyl hy in Junie 1946 oor ‘Die stryd teen
pyn’ en in die uitgawe van 4 April 1947 oor ‘Hermafroditisme’ skryf. Ook by bekende
siektegeskiedenisse en dokters van die verlede staan hy stil. In Die Volkstem van 2
Maart 1940 vertel hy die gruwelike geskiedenis van die Amerikaanse Mary Mallon,
wat as draer van ingewandskoors self nie siek geword het nie, maar tientalle mense
met wie sy in aanraking was, noodlottig aangesteek en ten spyte daarvan alle
behandeling volstrek geweier het. En in Die Huisgenoot van 8 Februarie 1946 staan
hy stil by die ‘legende’ van dr. James Barry, wat volgens baie mense 'n vrou was.
In boekvorm verskyn daar in Afrikaans in hierdie jare net een verdere populêre
mediese handleiding van Leipoldt. Dit is sy Eerste gesondheidsleesboek vir Afrikaanse
skole, wat in 1931 gepubliseer word. In eenvoudige en verstaanbare taal skryf hy
hierin oor die verskillende dele van die liggaam, gesonde voedsel, geskikte klere en
hoe om werk en spel af te wissel. Telkens, feitlik as 'n sirkulerende beeld dwarsdeur
die boek, vergelyk hy die menslike liggaam met 'n supermasjien en word alles in
verband met die liggaam in terme van 'n motor uiteengesit. In dieselfde jaar verskyn
ook van hom A primary health reader for South African schools, terwyl hy in 1939
vir die Ou Mutual 'n gids vir 'n gesonde leefwyse opstel: Gesondheid - Jou grootste
skat en hoe om dit te bewaar/ Your greatest treasure - good health - and how to keep
it. In 1936 publiseer hy die hersiene uitgawe van Common-sense dietetics, sy boek
oor dieetkunde van 1911, onder die titel The belly book or The diner's guide. Veral
die eerste drie hoofstukke is in die lig van nuwe kennis ingrypend hersien. En in
sommige byvoegings hoor 'n mens weer duidelik die liberale en humane Leipoldt,
wat hom in 'n konserwatiewe fase van die Afrikaner se ontwikkeling uitspreek oor
sake wat toe nog taamlik taboe was. ‘Alcohol’, skryf hy, ‘as ordinarily used at meals
- and we refer more especially to the Continental fashion of partaking of wine diluted
with water - does not in the least interfere with normal digestion, and in some cases
appears to be of valuable assistance to the diner. Certainly it gives a pleasant variety
to the meal, and from a purely gastronomic point of view its use is therefore to be
highly recommended.... a moderate use of alcohol aids digestion instead of retarding
it.’73 Vir iemand op Clanwilliam met maagmoeilikheid het hy in hierdie jare sommer
trompop geloop: ‘Lees jy dan nie jou
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Bybel nie? “As jou pens seer is, suip wyn!”’74 Leipoldt verwys hier na 'n uitspraak
in 1 Timoteus 5: 23: ‘Moenie langer net water drink nie. Gebruik 'n bietjie wyn vir
die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede.’ Dit is 'n teks wat Leipoldt ook in sy
artikel ‘Wyn en godsdiens’ in Wine and Spirit van Januarie 1939 aanhaal as hy ná
'n radiopraatjie oor wyn as voedsel talle briewe van mense ontvang wat eerlik van
mening was dat wyn 'n vergif is en dat die gebruik daarvan afgekeur en selfs verbied
moes word! Dit is vir sulke lesers en pasiënte dat die stroomop Leipoldt se humane
standpunt oor baie sake 'n moderne soort kettery was. En as duiwelsadvokaat het hy
hulle aangemoedig om te ‘sondig’ en van hulle konserwatisme los te kom.
Dat Leipoldt in hierdie jare opnuut in die dieetkunde geïnteresseerd was, spruit
voort uit sy eie ervaring met 'n maagseer wat van tyd tot tyd vir hom 'n groot mate
van ongemak en pyn besorg het. Dat hy 'n maagseer ontwikkel het, is nie verbasend
nie. Volgens Joan Arehart-Treichel het die maagseerlyer dikwels 'n ‘emotionally
disturbed childhood’75 en is hy is sy volwasse lewe 'n hardwerkende en pligsgetroue
persoon wat as gevolg van sy werkdrag aan spanning blootgestel is - 'n patroon
waarby Leipoldt met die spanning in die ouerhuis as gevolg van sy moeder se
afwykende persoonlikheid en die ontsettende drag werk wat hy as volwassenene
dikwels op hom gelaai het, presies inpas. Op 20 Desember 1926 laat hy die Allens
van Johannesburg weet dat simptome van 'n ‘duodenal ulcer’ by hom ontdek is. Hy
skryf: ‘My medical advisers - good term that - say it is atonic dyspepsia, due to old
malaria with adhesions to the spleen that cause the vague pains and discomfort - but
the thing is getting worse and I am worried...However, it is an interesting study, and
if it turns out to be pre-cancerous it will be more interesting still. I have no wish to
die yet, but I do not look upon death as so awful a fate as to cling to life despite the
loss of whatever makes life worth living.’ In 'n ongepubliseerde roman in die ek-vorm,
waaraan hy die titel My duodenal: The personal record of a sufferer76 gee en waarvoor
hy in die manuskrip 'n wisselvorm van die bekende pseudoniem uit sy jeugjare F.W.
Baxcombe gebruik, skryf hy oor sy ervaring met dié kwaal. Interne getuienis, onder
meer die verwysing na die regering se hardnekkige weiering om van die goudstandaard
af te stap,77 dui daarop dat Leipoldt dié manuskrip waarskynlik in 1931 begin het, al
werk hy - volgens 'n brief van 31 Mei 1937 aan die Allens - steeds aan sy
‘duodenal’-boek. Aan die begin van dié verhaal vertel hy hoe hy bewus geword het
van sy kwaal, wat sy reaksie daarop was, hoe hy mediese advies inge-
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win en self aan die hand van beskikbare artikels en handboeke 'n studie daarvan
gemaak het. Sy groot vrees was dat dit in kanker kon ontwikkel, al het hy die
versekering gekry dat 'n seer in die duodenum nooit kwaadaardig raak nie. Uiteindelik
het hy geleer hoe om sonder operatiewe ingryping met sy toestand saam te leef en
nogtans lekker te eet. Die roman is nie sonder verdienste nie, maar wanneer die
verteller in die hospitaal 'n aantal artikels oor sy kwaal lees en dit in die verhaal
inwerk, ontaard die roman in 'n verhandeling en 'n dorre relaas wat hoogstens 'n
medikus mag interesseer.
Gelukkig is Leipoldt in sy Belly book en sy veelvuldige artikels oor mediese
aangeleenthede in hierdie jare selde vervelend. Hy het die vermoë besit om
onderhoudend oor sake te skryf wat die gewone leser se kennis uitgebrei het, ook
oor onderwerpe rakende sy liggaamlike en psigiese welsyn. In dié opsig was Leipoldt
'n didaktikus wat vir sy mense sekere dinge wou leer. In sy jare as redakteur van die
mediese tydskrif het hy daarin geslaag om sy dubbele funksie, as geneesheer en as
joernalis, met mekaar te versoen, óók wanneer hy vir populêre tydskrifte geskryf
het.
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Hoofstuk XVI
'n Stroom boeke, ‘uit puur verstrooiing’
I
1925 BEGIN VIR CHRIS LEIPOLDT 'N tydperk
waarin hy mateloos produktief is en waarin hy ontsettend veel publiseer. As 'n mens
die Slampamperliedjies van 1936, wat 'n samestelling van verse uit drie ander bundels
is, buite rekening laat, verskyn van hom in hierdie jare 'n lang epies-beskouende
gedig en twee verdere versamelings poësie. Naas drie romans in Engels, waarvoor
hy geen uitgewer kon vind nie, publiseer hy drie romans in Afrikaans, drie bundels
kortverhale, 'n beskrywing van sy reis na Nederlands-Oos-Indië, 'n outobiografiese
geskrif (in Engels) oor sy jare as mediese skoolinspekteur en, afgesien van 'n reeks
skoolboeke waaraan hy as samesteller en bydraer deel het, ses boeke vir kinders. Op
die gebied van die drama publiseer hy ná 'n Vergissing nog vier stukke, terwyl die
postume Moederplig ook in hierdie jare geskryf word. Daarbenewens verskyn van
hom drie speurverhale, twee kulinêre geskrifte, drie populêr-historiese werke en twee
populêr-mediese handleidings. Dit beteken altesame twee en dertig werke in
boekvorm, amper 'n gemiddelde van twee per jaar, wat nie sy inleidings tot ander
publikasies en bydraes vir bundels insluit nie. En daarnaas skryf hy 'n duisternis
verhale, artikels en resensies vir tydskrifte en koerante en behartig hy met die jare
verskeie rubrieke in verskillende blaaie. As 'n mens alles in ag neem, is Leipoldt se
publikasies tydens sy tweede termyn in Kaapstad nie alleen een van die omvangrykste
wat 'n Suid-Afrikaanse skrywer tot nog toe gelewer het nie, maar ook een wat deur
'n uiteenlopende veelsydigheid gekenmerk word. En daarby moet 'n mens onthou
dat, naas dié wat tydens sy lewe verskyn, etlike werke van hom postuum gepubliseer
word en dat daar onder sy nalatenskap steeds genoeg materiaal vir verdere publikasies
is.
Nadat sy eerste Afrikaanse werke in boekvorm tydens sy jare in Londen en in
Pretoria hoofsaaklik by HAUM/J.H. de Bussy, J.L. van Schaik en die Suid-Afrikaanse
Boekwinkel verskyn het, word die Nasionale Pers met Leipoldt se terugkeer na
Kaapstad sy uitsluitlike uitgewer, behalwe EnMET SY VESTIGING IN KAAPSTAD IN
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gelse geskrifte en die Eerste gesondheidsleesboek vir Afrikaanse skole, wat by Juta
verskyn. In teenstelling tot C.J. Langenhoven, wie se rusies met sy uitgewers soms
onrusbarend kon word, het Leipoldt 'n besonder goeie verhouding met die mense
van die Pers gehad en het hy klaarblyklik ná die inlewering van 'n manuskrip geen
besondere eise gestel of probleme veroorsaak nie. Hoewel sy boeke nie dieselfde
astronomiese oplaes as dié van Langenhoven belewe het nie, was werke soos Die
heks en Uit drie wêrelddele goeie verkopers. Tot 1947 het van Dieheks veertien
drukke met 'n totaal van 24000 eksemplare verskyn, terwyl van Uit drie wêrelddele
in dieselfde periode ses uitgawes met 'n totaal van 11 500 eksemplare gedruk is. In
'n memorandum oor die C. Louis Leipoldt-gedenkfonds skryf die hoof van die
uitgewersafdeling van die Nasionale Pers op 24 Junie 1947: ‘Deur al die jare heen,
toe ander ou skrywers 17½% en in sommige gevalle 20% outeursaandeel ontvang
het, het Leipoldt 15% en minder ontvang en nooit meer gevra of ons op enige wyse
hoegenaamd lastig geval nie, selfs nie gedurende die oorlogsjare toe talle van sy
boeke uit druk was (en nog is) nie. Hy was 'n skrywer na 'n uitgewer se hart: beminlik,
vriendelik, tegemoetkomend.’
By so 'n verbysterend omvangryke produksie vra 'n mens jou af hoe Leipoldt naas sy werk as pediater, dosent, redakteur van die mediese tydskrif en sekretaris
van die Mediese Vereniging - dit alles in hierdie jare kon vermag. Die antwoord lê
waarskynlik, naas die weinig ure slaap waarmee hy snags kon klaarkom, in die feit
dat hy geweldig vinnig en maklik kon skryf. Op 29 Oktober 1928 teken hy
byvoorbeeld in sy sakdagboekie aan: ‘Decided to write one article daily or part of
some literary essay except Saturdays and Sundays which are to be wholly recreative.’
Selfs al het hy nie hierdie voorneme volgehou nie, is die blote inskrywing 'n
aanduiding dat Leipoldt feitlik op die lopende band dinge kon lewer. In sy ‘Eerste
skoffies’, waarin hy oor sy skeppende werk uitwei, sê hy dat hy geen ‘besondere
eienaardighede’1 het wat betref sy manier van werk nie: ‘Ek skryf nie beter in 'n
nagjapon, soos die geval met Balzac nie; (en) ek stook my nie met koffie of brandewyn
voordat ek kan begin werk nie.’2 Vir hom was skryf 'n daaglikse aktiwiteit, 'n
lewenswyse, 'n manier waarop hy - véél meer as in die geval van die geneeskunde sy essensiële self kon uitleef.
Wat sy ‘suiwer letterkundige werk’3 betref, sê Leipoldt dat hy gewoonlik wag
totdat hy 'n sekere aanleiding kry om iets te skryf, dít wat gewoonlik met die begrip
‘inspirasie’ aangedui word. In sy onderhoud met P. de V. Pienaar sê hy dat die ‘ding’,
blykbaar die ‘ritme’, 'n ruk lank in sy ‘ver-
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stand’ woel. Soms ‘gaan dit gou van stapel; soms wag 'n reël of vers maande voordat
ek hom kan herken as een van my kinders’.4 Sommige gedigte, so stel hy dit aan
Pienaar, ‘skrywe ek sommer maklik af’, terwyl hy aan ander weer baie lank ‘timmer
en skaaf.... Die enigste dinge waar ek na soek, is soms die regte rymwoord, en die
regte assonans.’5 W.E.G. Louw merk na aanleiding hiervan op dat 'n mens jou verbaas
oor die naïwiteit van sommige van dié uitlatings, soos die ‘ritme’ wat 'n ruk lank in
sy ‘verstand’ speel!6 Wanneer 'n mens Leipoldt se manuskripboeke, waarin van sy
gedigte verskyn, by die Universiteit van Kaapstad nagaan, val dit jou op dat daar by
dieselfde gedig of sy onderdele dikwels verskeie variante voorkom wat met
deurhalings en skrappings gekanselleer word en dan met byvoegings en herskrywings
tot 'n finaler teks vorder. Daarna het Leipoldt 'n gedig oorgetik, maar hom selfs in
hierdie finaler stadium weinig aan sake soos spelling en interpunksie gesteur. Volgens
die getuienis van Markus Viljoen het Leipoldt 'n afkeer van die gewoon meganiese
arbeid van tik of skryf gehad en was hy ná inlewering van 'n manuskrip nie meer
daarin geïnteresseerd nie. Wanneer Viljoen met hom oor onduidelikhede wou gesels,
het Leipoldt hom met 'n skouerophaling versoek om dit tog maar self reg te maak;
waar hy dit wel bespreek het, was dit met soveel teësin en so halsoorkop dat die
gesprek Viljoen selde gebaat het.7 Toe hy die manuskrip van Skoonheidstroos moes
persklaarmaak, het prof. D.B. Bosman agtergekom dat daar by die oortik by een van
die sonnette twee reëls weggeval het. Op 'n navraag was Leipoldt se antwoord: ‘Laat
dit maar so bly - of vul maar self aan!’8 Die manuskrip van Skoonheidstroos, soos
Leipoldt dit ingelewer het, bestaan uit slordig ingeplakte koerantknipsels van verse
wat vroeër in tydskrifte verskyn het, aangevul met slordige tikskrif en (netjiese)
holografiese byvoegings. In dié manuskrip, wat tans in die Suid-Afrikaanse Biblioteek
in Kaapstad bewaar word, is die enigste gedig wat klaarblyklik as 'n sonnet begin is
maar net twaalf reëls beslaan, die gedig wat tans nommer VIII van die reeks
‘Slampamperliedjies’ in dié bundel is. Hoewel nie met 'n vaste metrum in elke reël
nie, is dit na alle waarskynlikheid die gedig waarna Bosman verwys:
Sielsanker as die vloedgolf van vertwyfling oor die strand
Van kennis bruis en alles met hom trek,
'n Houvas in die weemoedsuur, as deur die hele land
Die duisternis van dorre nagte strek;
'n Goue greep vir iedereen, 'n steun deur dik en dun;
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'n Aalmoes vir die arme van gemoed;
'n Lawedrank vir flou-val, as die wêreld ons misgun
En met 'n hoonklank wat ons doen, vergoed:
Dis die ingebore sterkte, dis die oorgeërfde krag
Om deur duisternis die sterre te sien blink,
Om die halfgebore klagwoord te ontsenu met 'n lag,
En met skerts die wyn en mirre op te drink.9

Teenoor die skryf van gedigte was joernalistieke werk vir Leipoldt, soos hy dit self
stel, ‘gewone dagwerk’.10 Net soos elke messelaar kan messel as hy die gereedskap
het, gaan hy voort, ‘so kan elke joernalis 'n stuk skryf as hy genoeg gegewens besit
- en meestal ook daarsonder’,11 al voeg hy by dat 'n joernalis dikwels swaar moet
rondspartel om daardie gegewens in die hande te kry. Hierdie werk, soos ook sy
ander prosastukke, het hy meestal regstreeks getik. Die uitwerking van 'n verhaal
laat hy aan sy ‘verbeelding’ oor; kom daar die minste belemmering, sit hy dit opsy
om eers 'n paar maande later weer oor te lees. Meestal is die verhale ‘vlotweg, in 'n
paar uur, afgetik, nadat ek hulle oordink het’.12
Sowel in sy poësie as in sy prosa is Leipoldt se werk in 'n ontstellende mate
ongelyk. 'n Mens kry die indruk dat hy meestal eenvoudig geen aandag aan die
afwerking van 'n teks gegee het nie. In sy manuskripte sou hy byvoorbeeld maklik
‘leo’ vir ‘leeu’ en ‘spreo’ vir ‘spreeu’ skryf, terwyl hy in De Volkstem - waar kopie
nie so goed gesub is as by Die Burger en Die Huisgenoot nie - soms sinne sou
publiseer wat vir 'n leser eenvoudig nie logies verstaanbaar kón gewees het nie. In
baie van sy prosawerke is daar voorbeelde waar hy eenvoudig 'n verkeerde woord
gebruik om 'n sekere ding te benoem. En selfs in een van sy bekendste verse is die
drie maal herhaalde ‘'n Handvol gruis en gedroogde blare’ problematies, want die
taalgevoelige leser sou hier eerder ‘verdroogde’ as ‘gedroogde’ wou sien. D.J.
Opperman was nie verkeerd nie toe hy by geleentheid gesê het dat Leipoldt in
ekstreme mate ‘die slordigheid van 'n Slauerhoff’13 in sy werk toon, die Nederlandse
digter wat ook 'n traak-my-nieagtige ongeërgdheid ten opsigte van die afwerking
van sy geskrifte geopenbaar het.
'n Mens moet egter versigtig wees en nie deur dié slordigheid mislei word nie,
want Leipoldt kon terselfdertyd uiters gevoelig met taal en woorde omgaan. In 'n
brief wat hy op 13 Augustus 1941 skryf, sê hy byvoorbeeld: ‘Die punt wat jy aanmerk
het nie baie toeligting nodig nie. Waar ek stof in 'n storie of 'n insident sien wat later
op 'n ander manier kan
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verbruik word, daar het ek daar geen beswaar teen om dit in te gerf nie.’ Afgesien
van die volgorde van die woorde kan 'n mens in hierdie twee sinne vraagtekens plaas
by die woorde ‘aanmerk’, ‘verbruik’ en die herhaalde ‘daar’, maar dan gebruik hy
op 'n verrassende wyse die mooi ‘in te gerf’, wat uit die agrariese verlede van die
Afrikaner kom. In 'n brief van 10 September 1929 skryf hy aan F.V. Engelenburg
dat hy haas elke dag verse skryf maar hulle in die aand dan weer ‘snippermand’, 'n
neologisme wat van 'n buitengewone taalgevoeligheid getuig.
In die lig van die dikwels slordige afwerking van sy tekste en die ongelyke gehalte
van sy geskrifte is dit verbasend dat Leipoldt by tye met fyn insig oor die literatuur
kon skryf en dikwels juis kon oordeel. Resensies oor nuwe letterkundige werke lewer
hy sedert 1925 uiters selde, maar van tyd tot tyd hou hy op uitnodiging voordragte
of skryf hy stukke oor die literatuur wat van sy wye verwysingsveld en sy groot
erudisie getuig. Hy wys onomwonde daarop dat die onkunde oor die literatuur van
die Europese vasteland en die swak keuse vir voorgeskrewe werke op skool 'n
remmende invloed op die literêre en kulturele ontwikkeling in Suid-Afrika het. Hy
bepleit dan ook 'n ruim kulturele lewe wat bo partypolitiek en verdeeldheid uitgaan,
'n deeglike studie van die Nederlandse, Duitse en Franse literatuur, saam met
vertalings om jonger talente die geleentheid te gee om te ontwikkel, en 'n
onpartydig-onpersoonlike kritiek wat nie in kliekerigheid of 'n vertoon van
welsprekendheid en geleerdheid verval nie.
In sy reaksie op die konserwatisme van die Afrikaner is dit insiggewend dat hy
reeds in 1935 - twintig jaar voordat dit as ‘'n Kadawer’ in die vertaling van Peter
Blum in die Afrikaanse poësie bekend geword en tot 'n polemiek oor dekadensie in
ons poësie gelei het14 - Charles Baudelaire se ‘Une chargogne’ verdedig teen lesers
wat dit as 'n ‘onbetaamlike verkragting van poësie beskou’.15 Hy sien die gedig, wat
'n beskrywing gee van 'n stinkende lyk waarin die maaiers hulle reeds tuis gemaak
het, ‘as 'n meesterstuk van ritme en assosiasie van gevoelswaardes met woorde wat
aan daardie waardes hul volle krag en volmaaktheid verleen - iets...wat in die leser
baie meer kan opwek as net maar die beeld van 'n aanstootlike, ontbindende lyk, met
alles wat daaraan toebehoor’.16 In 'n brief van 4 April 1933 aan Engelenburg sê hy
dat hy ‘Une chargogne’ en ‘Litanies de Satan’, ook van Baudelaire, vertaal het, al
weet hy by voorbaat dat niemand dit ooit sal druk nie. ‘Maar’, gaan hy voort, ‘ek
dink die verse is wellustig mooi en daarom het dit my plesier gegee om hulle...te
pro-
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50. As skoolmediese inspekteur saam met die direkteur en die inspektorale personeel van die
Transvaalse Onderwysdepartement. Leipoldt staan in die middelste ry tweede van regs.

51. Suster F.A. Hassall, Leipoldt se verpleegster tydens sy jare as skooldokter.
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52. Dr. Anne Cleaver, Leipoldt se kollega, by die Johannesburgse Skoolkliniek, besig met 'n ondersoek.

53. Dikwels moes Leipoldt tydens sy skoolbesoeke in die Bosveld op feitlik onbegaanbare paaie reis
en by tye, soos hier, moes 'n span osse sy motor deur 'n vol rivier trek.

54. 'n Skoolvakansiekamp.
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55. Enkele van Leipoldt se mediese publikasies. (Foto: Universiteit van Stellenbosch.)

56. Manuskrip van ‘Die aakligste’, een van die sonnette in Uit drie wêrelddele.
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57. Stephanie Faure as Martha van die Markpleinhoek in Die laaste aand.

58. Redaksie van De Volkstem. Leipoldt verskyn op die inlas in die middel.
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59. Summerton House in Grey's Pass aan die bo-ent van Koningin Victoriastraat waar Leipoldt by
sy aankoms in Kaapstad in 1925 aanvanklik loseer. (Foto: Martiens van Bart.)

60. Somerset Hospitaal in Portswoodweg naby die hawe waar Leipoldt sy klasse as dosent in pediatrie
by die Universiteit van Kaapstad aangebied het. (Foto: Malcolm Bates.)
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61. 'n Bladsy uit een van die aantekeningboeke waarin Leipoldt besonderhede oor sy pasiënte opgeskryf
het.
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62. As redakteur van die Suid-Afrikaanse Mediese Tydskrif in Mediese Huis in Waalstraat, Kaapstad.

63. Dr. P. le Fras Nortier, Leipoldt se groot vriend en geesgenoot op Clanwilliam. (Foto: Mev. Nestie
Mouton.)
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64. Enkele van Leipoldt se publikasies in die dertiger- en veertigerjare. (Foto: Universiteit van
Stellenbosch.)

65. Tydens Leipoldt se skooltoer na Engeland in 1928. Leipoldt staan agter regs. (Foto: NELM.)
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66. Arbury, Leipoldt se huis in Kenilworth, Kaapstad.

67. Jeff Leipoldt, die Britse seun wat Leipoldt wettig aanneem en wat ook sy naam dra. Hier is hy
ongeveer nege jaar oud

68. Peter Shields, wat ook in Arbury deur Leipoldt grootgemaak is en later kopiereghouer van sy
pleegvader se geskrifte word. Ná sy skoolloopbaan het hy aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer
en as mediese dokter gekwalifiseer.
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69. Leipoldt as snoekerspeler in Arbury.

70. Besig om te botaniseer.

71. Saam met Tito in die kombuis.
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72. Met sy motor.

73. Voor die tikmasjien.

74. Voor Arbury.
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75. In sy studeerkamer.

76. Leipoldt ongeveer sestig jaar oud.
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77. Manuskrip van ‘'n Handvol gruis uit die Hantam’, een van die verse in Uit drie wêrelddele.
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78. ‘Pelicans on Rondevlei’, 'n gedig van Leipoldt uit die dertigerjare wat in sierskrif op 'n lampskerm
oorgeskryf is. Dit word in die museum op Clanwilliam bewaar. (Foto: Sheila Wallis.)

79. Leipoldt saam met sy tydgenoot Jan F.E. Celliers. (Foto: NELM.)

80. Ochterlony, huis van dr. Bobby Forsyth waar Leipoldt ná die verkoop van Arbury ingewoon het.
(Foto: Martiens van Bart.)

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

*47

81. Jeff Leipoldt en Grace Bradford op hul huweliksdag.

82. Charlton, Seepunt, huis van mev. Dorothy O'Connor, waar Leipoldt die laaste ongeveer twee jaar
van sy lewe inwoon. (Foto: Martiens van Bart.)
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83. Leipoldt se graf in die Pakhuispas naby Clanwilliam. Sy vriend dr. Nortier het die skulpagtige
bakkrans, omring deur struike, as laaste rusplek uitgesoek - ‘'n skuilte op die veld/...,/Verweer deur
wind en tyd se kras geweld’. (Foto: Sheila Wallis.)
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beer verafrikaans.’17 Hoewel Engelenburg Baudelaire wesentlik onvertaalbaar vind,
haal hy in 'n brief van 7 April 1933 sy hoed af vir wat hy Leipoldt se ‘geniale’ poging
noem.
Met so 'n ruim geestelike ingesteldheid is dit dan ook nie verbasend nie dat Leipoldt
in stukke soos ‘Ons letterkunde’ en ‘Gebreke van ons letterkunde’ die agterstand in
Afrikaans, soos hy dit sien, onomwonde aandui. Teen die wetlike verpligting om 'n
kind in sy moedertaal te laat onderrig en die gedagte dat 'n Afrikaanstalige kind beter
in 'n Afrikaans-mediumskool sal vorder, verset die poliglottiese Leipoldt hom. ‘Dit
is hoegenaamd geen algemene erkende waarheid’, skryf hy op 5 Junie 1926 in De
Volkstem, ‘dat 'n kind, wat in sy huistaal, en in sy huistaal alleen, onderwys word,
beter vordering maak as 'n kind, wat twee of méér tale leer nie.’ Hy spreek hom ook
uit teen staatsensuur wat morele kodes vir die leser wil voorskryf, laat hom uit oor
die taak van die kritikus en verken 'n verskynsel soos paranoia in die kuns. En in 'n
vyftal artikels skryf Leipoldt onderhoudend oor eie agtergronde, sy eerste werk wat
in druk verskyn het en die boeke wat hom beïnvloed het. Hierdie stukke word saam
met sy besinnings oor die literatuur, sensuur en paranoia in 1990 in Literêre causerie
opgeneem.

II
Wanneer Leipoldt hom in 1925 in Kaapstad vestig, het hy reeds vier van die nege
stukke wat hy in 1927 in Waar spoke speel, sy eerste versameling kortverhale, sou
bundel, in Die Huisgenoot gepubliseer. In die loop van 1926 verskyn nog vier verhale
in dieselfde tydskrif. Van 1927 tot 1929 skryf hy vir Die Huisgenoot die negetal
verhale wat hy in 1930 in Wat agter lê en ander verhale opneem, terwyl hy die agttal
in Die rooi rotte en ander kort verhale van 1932 van Augustus 1929 tot September
1931 vir die tydskrif lewer. Afgesien van hierdie stukke is daar 'n twintigtal of meer
ongebundelde verhale van Leipoldt wat in Die Huisgenoot en ander tydskrifte en
koerante verspreid lê. In die besit van Tafelberg-uitgewers is die ongepubliseerde
manuskrip Satieriese sprokies wat Leipoldt self versorg het. Hieruit het Hennie
Aucamp ‘Die boomstam’ in sy Afrika-bloemlesing Wys my waar is Timboektoe
(1997) opgeneem. Uit Leipoldt se verhale stel A.P. Grové in 1980 die bloemlesing
O'Callaghan se waatlemoen en ander verhale18 saam.
'n Aanmerklike deel van die verhale wat Leipoldt in hierdie jare bun-
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del, sluit aan by die tradisie van die spookverhaal wat, Langenhoven en Reenen J.
van Reenen voor hom beoefen. Waar spoke speel, 'n titel wat deur Johannes Smith
voorgestel en ‘met geesdrif en dankbaarheid’19 deur Leipoldt aanvaar is, begin met
'n lang inleiding waarin Leipoldt die verskynsel van angs sielkundig ontleed, ‘die
kuns om bang te maak’ in die wêreldletterkunde nagaan en kortliks by sy eie
opvattinge oor die spookstorie stilstaan, al gee Leipoldt geen historiese inleiding nie.
‘Die kiem van die spookstorie’, skryf hy in 'n gedeelte wat ook sy eie verhale tipeer,
‘is...in dié volkslegendes waarin die bonatuurlike en die verbeelding so
inmekaargevleg word dat dit as 'n selfstandige tiepe van 'n nuwe iets kan beskou
word.’20 Vir hom moet dié soort verhaal nie in 'n episodiese opeenvolging van
gruwelikhede ontaard nie, maar eerder fokus op 'n gebeurtenis waarvan die logiese
verklaring die leser bly ontwyk. Juis daarom word die leser by die hele avontuur
betrek. ‘Die skrywer’, so stel Leipoldt dit, ‘moet...tot 'n sekere mate op die
verbeeldings- en inbeeldingskrag van sy leser reken.’21 Die aksent val dus op die
vreemdsoortigheid van die ervaring, 'n aspek waarop hy in die voorwoord by Wat
agter lê en ander verhale terugkom. Die verhale in dié bundel, sê hy, ‘is pogings om
belangstelling te wek in ons verhouding tot verwikkelings wat ongewoon is en soms
onverklaarbaar lyk. Dit is nie die verwikkelings self wat ons belangstelling so veel
hoef te prikkel nie as die manier waarop persone daarop reageer. Dis die reaksie, die
subjektiewe indruk wat iets ongewoons en onverklaarbaars op die persone maak,
wat die moeite werd is om te beskryf en te bestudeer.’22 Elke verhaal van dié aard in
die bundel gee daarom ‘die ontpluising van 'n ingewikkelde knoop’,23 en iets ‘moet
oorgelaat word aan die verbeelding en die uitleggingsvermoë van die leser self’.24
Hoewel Leipoldt se teorie en praktyk nie altyd met mekaar klop nie, blyk dit reeds
duidelik uit die nege verhale in Waar spoke speel dat hy voorkeur gee aan abnormale
karakters wat psigoanalities beskou word. Die bonatuurlike neem 'n baie groot plek
by hom in, in so 'n mate dat 'n logiese verklaring heeltemal ontbreek, selfs waar
Leipoldt breedvoerige wetenskaplike verklarings byvoeg. Die wit angeliere wat die
regter in die eerste verhaal by hom in die hof gehad het, keer byvoorbeeld terug as
hy vyf jaar later in 'n hotelkamer op dieselfde dorp slaap en weer angeliere ruik, iets
wat hom laat voel of hy tereggestel word en wat hom in 'n floute laat val. Wanneer
hy bykom, het die rooi rose in sy hotelkamer werklik rooi angeliere geword. Op
dieselfde wyse word die seun wat sy vader in
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‘Karbolsuur’ van 'n kankerlyding verlos, in so 'n mate obsessioneel deur sy aandeel
aan die dood gekwel dat hy self karbolsuur drink, al kan hulle ná sy dood nie 'n leë
flessie naby hom vind nie.
Anders as Langenhoven, wat met 'n dramatiese opbou 'n spanningslyn in sy
spookverhale handhaaf, spits Leipoldt hom dus toe op die onverklaarbare en suggereer
hy hoogstens iets van die bonatuurlike. Dit is byvoorbeeld die geval in ‘Die
transportryer se storie’, waar sekere besonderhede in die transportyer se verhaal die
moontlikheid wek dat die kinders wat hy ontmoet het, uit 'n ander era kom,
nuwerwetse dinge nie ken nie en moontlik deel was van die groep mense wat dertig
jaar tevore op dieselfde plek deur die Zoeloes vermoor is. Opvallend hier is ook dat
Leipoldt ons nie, soos Langenhoven, midde-in die spannende gebeure plaas nie, maar
die verhaal ná afloop rustig deur 'n betreklike buitestander, dikwels met allerlei
verklarings en uitweidings, laat vertel. Dit maak baie van die stukke te wydlopig,
omdat Leipoldt se neiging om inligting te verstrek, telkens die verhaalgang
onderbreek, ook waar hy soms met onnodige liriese uitweidings die verloop van die
gebeure vertraag. Heel dikwels korrespondeer inset en klimaks ook nie met mekaar
nie en bly die opset fragmentaries. ‘Die gat in die kamer’ werk met die naswewende
beeld van Leipoldt se eie siekte toe hy as kind sinkingskoors gekry het en sy hartspier
aangetas is, maar teenoor die mooi uitbeelding van die kind se angs is die verklarende
afloop aan die einde minder oortuigend. Die beste verhale in dié bundel is die
meesleurende vertelling oor die wraak van 'n dier in ‘Die wit hondjie’ en ‘O'Callaghan
se waatlemoen’ met sy mooi humor en hegte konstruksie, tot aan die slot waar die
gestorwene sy mussie vir sy vriend nalaat. Opvallend dat Leipoldt juis met
‘O'Callaghan se waatlemoen’, soos hy dit self stel, baie ‘sonde en ergernis’25 gehad
het: ‘Ek het dae lank daaraan gewerk om dit reg te kry, en dit nogal in die Laeveld
toe ek druk besig was met my skoolwerk.’26
Die titelverhaal in Wat agter lê en ander verhale, 'n bundel wat Leipoldt aan sy
vriend F.V. Engelenburg opdra, klink met sy refreinmatige herhalings, berekende
omslagtigheid en uitsteltegniek soos 'n dramatiese monoloog. Die geheel raak egter
net-net te wydlopig, al kry 'n mens aan die einde van die verhaal met die verteller as
die gekwelde 'n mooi omdop van die situasie. Wanneer Leipoldt dié verhaal op 1
Februarie 1928 in een sitting voltooi, teken hy in sy dagboekie aan: ‘my best ghost
yarn so far’. Dikwels word sy verhale in dié bundel, ten spyte van die aangename
geselsstyl, swaartillend en word Leipoldt die skrywer deur die belese wetenskaplike
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oorwoeker, soos in ‘Bemoeisug’, waarin die probleem van die hiernamaals aan die
hand van Arthur Conan Doyle, Oliver Lodge, die Boeddhistiese Bardo-thokol, die
swartkuns en die metamorfologie gestel word, 'n verhaal wat te uitgerek is en waarin
die hoofdis, die gesprek, vervelend raak. Telkens is dit by Leipoldt 'n prokureur of
dokter, soos in ‘Jorsie’, wat inligting verskaf en tot die diepsinnige gesprekke
aanleiding gee. Afgesien daarvan dat die meeste stukke in dié bundel te lank en te
wydlopig raak, word die afwesigheid van enige logiese verklaring vir 'n geheimsinnige
gebeurtenis 'n patroon waarmee die leser, veral as die lang uitweidings oor onderdele
vervelend werk, later geen raad weet nie. Wat 'n mens egter telkens tref, is Leipoldt
se insig en kennis van die menslike persoonlikheid en sy merkwaardige
waarnemingsvermoë. In ‘Die swemgat’ is daar iets sensueels en selfs homoëroties
in sy beskrywing van die seun wanneer hy uit die water kom: ‘Die water het van sy
slanke lyf afgedrup, en met elke beweging wat hy gemaak het, vry en ongestoord,
het die sterrelig op sy wit gelykheid van vel geglinster. 'n Pragtige, mooi figuur, soos
'n marmerstandbeeld van een van die ou Griekse beeldhouers, het hy daar gelyk...'n
gewone plaasseun, verheerlik deur die skemer en die water tot iets wonderlik skoons.’27
Hoewel ‘Die vlermuis’ met die ou gegewe werk van mense wat om 'n boedel meeding
en in dié proses bereid is om 'n testament te vervals, sorg die verteller se salwende,
gewaande Christelikheid, terwyl sy en sy vrou se oneerlikheid en afguns ten hemele
skrei, vir 'n ironiese ondertoon in die verhaal. Op dié wyse ontstaan hier, soos 'n
mens dikwels in die dramatiese monoloog aantref, 'n diskrepansie tussen wat die
verteller sê en wat in werklikheid gebeur, en word die verteller geleidelik afgetakel
totdat hy in waansin eindig, gekwel deur die vlermuis wat hom folter. Ongelukkig
bederf Leipoldt die verhaal op 'n jammerlike wyse deurdat hy aan die slot 'n ander
spreker aan die woord stel om die afloop te vertel en die gedrag van die hoofpersoon
in die juiste perspektief te plaas.
Ook in die bundel Die rooi rotte en ander kort verhale laat Leipoldt hom verlei
deur liriese uitweidings (soos in ‘Renosterbosas’) en ontkom sy verhale nie aan die
verstandelike opset nie. In ‘Die graskolletjie’ vind ons die eerste neerslag van sy
belangstelling in die negentiende-eeuse Swanepoel-moordgeskiedenis waaroor hy
later in The Cape Argus 'n feitelike artikel sou skryf en wat die boustof van sy roman
Die dwergvroutjie sou vorm. In ‘Kattekruie’ verwerk hy die Van der Merwe-moord
van die Hantam, 'n stuk geskiedenis waarop Karel Schoeman later in Die moord op
Hesje van der
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Merwe (1995) sou terugkom. Die beste in hierdie bundel vaar Leipoldt met twee
vertellings wat nie spookverhale is nie. In ‘Oorblyfsels’ slaag hy daarin om die
mentaliteit van die bruin man verrassend weer te gee. En in die uitstekende, geestige
‘Die koei van die weduwee Priem’, wat afspeel op 'n dorp - met sy twee kerke duidelik
as Clanwilliam herkenbaar - loop die gebeure mooi op tot die slot. Ná al haar rusies
met die predikant oor die koei wat met haar gebulk die erediens ontwrig, bring die
weduwee vir hom as soenoffer 'n kommetjie sult, die oorblyfsels van die koei!
Wanneer hy dié verhaal op 7 Augustus 1929 voltooi, teken Leipoldt in sy
sakdagboekie aan: ‘Completed Wed. Priem, my first “funny” story I've tried in
Afrikaans. Not satisfactory.’ 'n Mens is verbaas oor so 'n uitspraak, want ‘Die koei
van die weduwee Priem’ is een van Leipoldt se allerbeste verhale.

III
Die rooi rotte word opgedra aan mnr. en mev. H. Jack van Yeoville, wat aan Leipoldt
tydens sy termyn as mediese skoolinspekteur in Transvaal groot hulp verleen het by
die organisasie van die skoolreise en die naweekkampe waarop hy van die seuns
geneem het. Tydens dié kampe was dit Leipoldt se gewoonte om saans verhale te
vertel, en baie van die verhale in sy drie bundels was oorspronklik stories wat hy ná
die aandete in die kamp, terwyl die vuur heerlik brand, vertel het. Die titel
Kampstories, die versameling wat hy in 1923 gepubliseer het terwyl hy nog in
Transvaal gewoon het, wek dus verkeerdelik die indruk dat alleen dié verhale tydens
die naweekuitstappies vertel is.
Met die jare skryf Leipoldt 'n groot aantal verhale en vertellings in tydskrifte soos
Die Huisgenoot wat spesifiek op die kind gerig is. Die meeste van dié stukke is nog
nie in boekvorm versamel nie. Wat wél ná sy vestiging in Kaapstad in boekvorm
verskyn het, was twee bundels As die natuur gesels (1928 en 1931), Die wonderlike
klok (1931), Die mossie wat wou ryk word (1931), Paddastories vir die peetkind
(1934) en Die goue eier (1937). Met die medewerking van P.C. Schoonees en J.J.
Jordaan stel hy die reeks Juta se Afrikaanse leesboeke vir die laerskool (vanaf 1929)
saam. In die leesboek vir standerd III neem Leipoldt ‘Pierewiet se Kersaand’ op, wat
hy reeds in 1927 in De Volkstem gepubliseer het, terwyl ‘Die weeskindjie wat 'n
moeder wou hê’ uit Die Brandwag van 1914 in die boek vir standerd IV verskyn. In
die leesboek
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vir standerd VI neem hy drie stukke op: ‘Die storie van Saïdjah’, sy verwerkte
vertaling van die bekende verhaal uit Multatuli se Max Havelaar; ‘Die pêrel-admiraal
van Portugal’, oor die geskiedenis van Vasco da Gama, wat belangrike
agtergrondinligting oor 'n sleutelpassasie in sy ‘Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’
in Uit drie wêrelddele verskaf; en ‘Met 'n botanis na die Kalahari’ oor sy reis as kind
saam met Rudolf Schlechter.
In As die natuur gesels I, wat oorspronklik in die tweede helfte van 1925 in Die
Huisgenoot verskyn, bundel Leipoldt 'n sestal natuursketse waarin verskillende plante,
diere en natuurdinge (soos die lemoenboord, die appelboom, die kremetartboom, die
perd, die rots in die see en die perdeby) gesprekke oor hul eie wese, funksie en
bestemming voer. Soms word hierdie wesens topografies in die Transvaalse Bosveld
of Laeveld geplaas, soms, soos in ‘Die rots by die see’, in die Kaapse Skiereiland.
Soos in die reeks ‘Fantasieë’ in die tweede deel van Langenhoven se Ons weg deur
die wêreld is hier sprekers aan die woord wat, met 'n besondere soort personifiëring
en animisme, oor hul eie aard en wese mymer, al is dit Leipoldt se doel om met die
sketse kennis van die natuur aan sy jong lesers oor te dra. Opvallend in ‘Die rots in
die see’ is die wyse waarop hy hier 'n Boeddhistiese kerngedagte aanvoor, naamlik
dat ware liefde alles gee wat hy het sonder om enige weerliefde as beloning te
verwag.28 Dit is 'n kerngedagte wat ons ook in sy poësie en in 'n roman soos Die
donker huis by herhaling aantref. In As die natuur gesels II, wat hy aan sy
‘Kampseuns’ opdra, bundel Leipoldt 'n elftal kinderstories wat hy ook tydens sy
uitstappies saans om die vuur vertel het. Met die seun Jantjie, wat deurlopend optree
en op dié wyse die afsonderlike stukke met mekaar laat skakel, handel die verhale
almal oor diere wat met die seun of onderling kan gesels. Ook hier was dit Leipoldt
se doel om, soos hy dit in die inleiding stel, ‘die belangstelling van ons kleingoed te
probeer opwek vir wat in die Natuur rondom hulle omgaan’. Agter die versluierings
in albei dié boeke is dus Leipoldt die didaktikus, self in sy jong dae 'n kind van die
natuur, aan die woord om kennis van die wonderlike wêreld om hulle aan die jeug
oor te dra. In baie stukke wat hy in hierdie jare vir Die Huisgenoot skryf, wei hy uit
oor plantsoorte of skryf hy oor allerlei onderwerpe wat vir kinders en volwassenes
van dié tyd hoogs wetenswaardig moes gewees het.
'n Verhaal wat hy reeds in Januarie 1920 in Die Huisgenoot publiseer, verskyn in
1931 as 'n afsonderlike klein uitgawe onder die titel Die wonderlike klok. Dit word
in die tydskrif aangekondig as ‘'n ou verhaal opnuut vertel’ oor 'n klokmaker wat ná
jare na sy meesterstuk terugkeer en die volle
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gruwelike relaas van sy verminking vertel. In sy sakdagboekie verwys Leipoldt na
hierdie verhaal as ‘The wonderful clock of Danzig’ (vandag Gdansk in Pole). In
dieselfde jaar verskyn Die mossie wat wou ryk word. Dit is 'n fraai verhaal oor 'n
voëltjie wat van sy gesin weggaan in die waan dat hy by ander voëls lekkerder sou
lewe en welgesteld sou word, maar te laat agterkom dit is beter om by jou eie soort
te hou en die gevare van die wêreld te vermy.
Die hoogtepunt van Leipoldt se kinderboeke is Paddastories vir die peetkind, 'n
sestal verhale wat hy aan sy peetkind André Stephen Botha, seun van prof. M.C.
Botha en vader van die kortverhaalskrywer met dieselfde naam, opdra. Die gerigtheid
op die peetkind, wat telkens in die verhale regstreeks vaderlik-gemoedelik aangespreek
word, is 'n belangrike bindingselement in dié stukke. Met dié herhaalde aansprekings
kom daar telkens 'n stukkie didaktiek in die verhale, maar dit is 'n goedige soort
pseudodidaktiek, wat nie primêr as lering funksioneer nie, wat help om die aandag
van die kind te behou en wat iets van 'n fyn spel bevat. Die paddas wat in verskillende
gedaantes hier naas fiktiewe dinge en diere soos die skommelskoon-ding, die
issiegrimmiebonso en die gosems as sirkulerende karakters optree, sorg vir 'n sekere
interafhanklikheid en sikliese eenheid in die boek. Telkens maak Leipoldt gebruik
van bekende motiewe uit die sprokiesliteratuur, soos die op-reis-gaan om 'n stuk
waarheid te ontdek en die oerpatroon van die verhaal van skilpad en hasie, die kleintjie
wat die grote oorwin. Ook die beginsel van herhaling van 'n bepaalde toneel, telkens
met variasies, vorm die primêre struktuur van meer as een verhaal.
Met die behendige wyse waarop Leipoldt hier sekere gebruike en konstantes uit
die wêreld van die mens op diere oorplaas, munt hy mooi nuwe seggings (‘Olifant
praat nie somar uit sy snuit nie’) en bereik hy pragtige geestige effekte (soos die
reisende padda wie se mammie hom biltong van brommers as padkos saamgee). Wat
Pieter W. Grobbelaar in sy bloemlesing Die issiegrimmiebonso oor Leipoldt se
kinderverhale oor die algemeen sê, geld in die besonder vir Paddastories vir die
peetkind: ‘In sy beste werk is daar die ideale ewewig tussen verbeelding en
werklikheid; met ander woorde die verhaal bly getrou aan die werklikheid van die
verbeeldingswêreld wat daarin opgeroep word, en verval nie in 'n aaneenstrengeling
van vreemde karakters en gebeurtenisse en toevallighede soos so dikwels by mindere
skrywers gebeur nie. Daar straal 'n bekoorlike speelsheid, 'n aansteeklike lewensdrif
uit hierdie verhale, met erns by die luim en luim om die erns te temper; daar is die
pret-van-liggies-die-spot-dryf en die

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

534
lekkerte-van-'n-bietjie-grillerige-bangmaak; daar is 'n direktheid van aanbieding asof
die verteller sommer hier langs jou sit en jy na sy stem self luister. En dit alles word
aangebied in 'n taal met 'n sterk maar ingehoue ritmiese inslag waarin op treffende
wyse van teenstellings en herhalings gebruik gemaak word.’29
Ook uit Die goue eier (1937) blyk Leipoldt se kennis van die natuur uit die wyse
waarop hy Piet, die magistraat se seuntjie, met voëls en bye en insekte laat gesels.
Soos van ouds in die literatuur waarin diere optree, word in sommige karakters in
dié verhaal met Suid-Afrikaanse politici gespot en word die geheel 'n fyn satire. 'n
Probleem is egter dat die leser reeds vroeg in die verhaal vermoed dat die goue eier
van die titel in werklikheid die horlosie van meneer Geer is wat deur Hamerkop
gesteel is, met die gevolg dat die eindtoneel, waarin dié diefstal openbaar gemaak
word, as geen verrassing kom nie. Met dié verhaaltjie laat Leipoldt ons egter, nog
vóór George Orwell se 1984, iets van die genot van die politieke satire proe.

IV
Hoewel Leipoldt in Kaapstad gou goed met sommige lede van die Nasionale Pers
bekend geraak het, was sy vriendekring hoofsaaklik beperk tot Engelstaliges soos
Lulu en Frank Bolus, Helen Burton en die tweetalige Hendrik en Dot van Zyl, wie
se seuns Helm en Paul gereeld naweke by hom kom kuier het. Tog leer hy in hierdie
jare prof. M.C. Botha van die Universiteit van Kaapstad ken en het hy deel aan 'n
geselskap wat van tyd tot tyd bymekaarkom om aktuele onderwerpe te bespreek.30
Onder Afrikaanse skrywers is hy met I.D. du Plessis bevriend en in latere jare leer
hy ook, deur bemiddeling van Markus Viljoen, D.J. Opperman en Elsa Joubert ken,
wat in 1946 in die redaksie van Die Huisgenoot aangestel word. Dikwels het Leipoldt
besoek gaan aflê by die redaksiekantore van Die Huisgenoot in Keeromstraat. Die
teedrinkery op 3 Januarie 1946, die eerste oggend toe sy en Opperman as nuwelinge
saam by die tydskrif begin het, kon Elsa Joubert jare later in haar reisverhaal Gordel
van smarag nog helder oproep:
Opperman was vriendelik, Markus Viljoen besonder vriendelik, en toe,
toe weet ek ek is op die berg Olimpus, want daar is 'n klop aan die deur
en dit gaan oop. 'n Man in 'n bruin pak staan daar, half voor-
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oorgebuig asof hy iets wil afhandel en weer wil loop. En hy steek sy hand
uit en sit 'n kardoes op Viljoen se lessenaar neer. Ek onthou die vetkolle
het op die papier deurgeslaan. ‘Net 'n paar botterbroodjies vir julle vir tee
gebring. Dis pas uit die oond.’ Leipoldt. Ek was versteen. ‘En 'n aflewering
vir Kelder en Kombuis.’ Hy haal 'n paar vierdubbelgevoude papiere uit 'n
binnesak, sit dit ook op die lessenaar neer. Ek dink nie hy wou met ons
saam tee drink nie; ons is voorgestel aan hom en hy het kop geknik na ons
kant toe, die stoel afgewys wat Markus ingedra het. Verbeel ek my dit, of
het hy werklik gebrom toe hy by my verbyloop: ‘Nou, ek hoop dit gaan
goed.’31
Maar ook met sy noordelike vriende hou hy kontak. Wanneer die skrywer J. Lub
sterf, skryf Leipoldt in De Volkstem van 3 Junie 1926 met waardering oor hoe hy dié
skrywer, wie se prosasketse deels in Nederlands geskryf is, tydens sy besoeke as
skooldokter leer ken en hoe Lub hom in sy ywer vir Nederlands op Transvaalse skole
bygestaan het. Met A.G. Visser, wat Leipoldt se afkeer van die ‘kerklike seksie’ deel
en moeite ondervind om sy geestig-kritiese verse oor die heiligdomme van die
Afrikaner gepubliseer te kry, korrespondeer hy in hierdie jare. By Visser se dood
verskyn van Leipoldt 'n roulied in Die Huisgenoot van 21 Junie 1929. Ook Jan F.E.
Celliers, vir wie hy reeds in Pretoria leer ken het maar wat in die dertigerjare in
Kaapstad woon, sien hy van tyd tot tyd. Wanneer Celliers sterf, skryf hy 'n sonnet
wat later in Geseënde skaduwees32 opgeneem word.
Die drukste korrespondensie in hierdie jare voer Leipoldt egter met sy ou Pretoriase
vriend F.V. Engelenburg. In 'n brief van 2 April 1928 reageer hy op Engelenburg se
biografie oor Louis Botha, 'n boek wat hy hoog waardeer. In 'n verdere brief van 10
Mei 1928 het hy wel beswaar teen die ‘kort, staccato styl’, maar hy meen daar is
geen lewenskets in Afrikaans wat in die verste verte daarmee vergelyk kan word nie,
al dink hy tog Engelenburg waardeer Botha se kulturele ontwikkeling te min. Hy
onderneem om iets oor dié boek in The Cape Times te skryf. In 'n brief van 29 Mei
1928 vaar hy uit teen die arrogante chauvinisme wat niks anders as goed in die
Afrikaner wil sien nie. Sy belangrikste beswaar is teen die engheid en die gebrek aan
'n breë kulturele uitsig by die Afrikaners. Hy kla meermale, ook teenoor ander
korrespondente, dat dit onmoontlik is om met vrymoedigheid in Afrikaans te skryf.
Dat Leipoldt sterk oor hierdie aangeleentheid voel, blyk in hierdie jare by herhaling
uit sy sakdagboekies en die wyse waarop hy in die voorwoor-
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de tot sy publikasies te kenne gee dat dit weens die onrypheid van die Afrikaanse
publiek nie moontlik is om oor sekere sake in Afrikaans te skryf nie. Op 8 Februarie
1928 sê hy in 'n aantekening in sy sakdagboekie dat hy begin het met die verhaal
van Cornelis Gram, wat die hoofgereg van sy eerste roman, Die donker huis (1931),
sou word. In hierdie stadium, so teken hy aan, het hy ‘no definite plot or title yet but
am getting interested in the development’. Op 22 Maart trek hy by hoofstukke 9 en
10, op 11 April skryf hy aan die laaste drie hoofstukke en op 12 April maak hy Die
donker huis klaar, al is dit ‘much too sentimental for my taste’ en ‘not to my
satisfaction’. Dit is 'n uitspraak wat in sterk kontras staan met wat hy later sou beweer.
Wanneer hy op 2 Februarie 1931 die proewe van die boek klaar gelees het, teken hy
in sy dagboekie aan: ‘a real good bit of work’.
Met Die donker huis wil Leipoldt illustreer hoe die geluk van 'n jong seun deur
die liefdelose optrede van 'n streng vader vernietig kan word. Daarmee sit hy 'n motief
voort wat hy reeds in ‘Die torre’ aangevoor het, 'n kortverhaal wat hy in Die
Huisgenoot van 2 Desember 1927, publiseer en later in Wat agter lê opgeneem het.33
Daarnaas verneem 'n mens op die periferie ook van die groot gebeure van die tyd,
soos die partypolitieke twiste tussen Sap en Nat, die ‘Groot Oorlog’ en die Groot
Griep. Daaruit kan 'n mens aflei dat die verhaal omstreeks 1907 'n aanvang neem en
sy krisis, met die siekte van Pieter, in 1918 bereik. In die ongevoelige en feitlik
onmenslike optrede van die suksesvolle prokureur en sakeman Cornelis Gram sal
die ingeligte leser iets van Leipoldt se moeder herken, terwyl die naswewende beeld
van Ka Bergh, wat in Leipoldt se kinderjare by die pastorie op Clanwilliam ingewoon
het, in die huishoudster mej. Smith terug te vind is. Wanneer daar gepraat word van
mej. Smith se ‘egte en hartelike belangstelling’ in die seun en van die wyse waarop
hy hom kleintyd met die aanmekaarryg van voëleiers en die versorging van 'n klomp
wit rotte besig hou,34 dink 'n mens aan Leipoldt se eie kinderjare, terwyl van die
boeke (Treasure island) en tydskrifte (The Boys' Own Paper) wat Piet lees, ook in
die pastorie op Clanwilliam was.35 In sy sakdagboekie teken Leipoldt egter aan dat
die roman ook 'n ‘reflection’ bevat ‘of my own relationship to Peter’, die
Schrooder-seun wat in hierdie jare by hom inwoon en vir hom baie probleme besorg.
In Cornelis, die man wat boeke oor geneeskunde en babas aanskaf en wat baie
kennisse vir brug en tennis oornooi, herken die ingeligte leser eweneens iets van
Leipoldt se lewenstyl in hierdie jare. Ook in die praktiserende arts dr. Satoris en sy
onkunde wat rekenkunde betref, bespeur 'n mens iets van die Leipoldt wat as gevolg
van sy wis-
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kundige onvermoë hom nie vir die hoër mediese graad in Londen kon inskryf nie.
En die aweregse Leipoldt met sy stroomop-gedagtes is pens en pootjies in die roman
aanwesig as hy prokureurs en politici dom mense noem,36 as hy praat van die
‘verspotte’ kadetdrag waarin die seuns ‘onder 'n brandende son’ moet oefen om die
‘militêre hartstogtelikheid’37 van die prinsipaal te bevredig, en as hy verwys na die
‘gekleurde water’ wat die kinders by die verversingswinkeltjie koop in plaas van
‘gesonde wyn of ligte bier’,38 wat vir hulle gesondheid veel beter sou wees! 'n Mens
wonder of hierdie laaste opmerking nie die rede was waarom Die donker huis net
een druk beleef het en nooit op skool voorgeskryf is nie.
Dat Leipoldt met Cornelis Gram en sy swak verhouding met Piet vir die Afrikaanse
leser van hierdie jare op 'n gewaagde terrein beweeg, word reeds uit die opdrag en
voorwoord duidelik. Die boek word opgedra aan dr. H.G. Viljoen, redakteur van Die
Huisgenoot wat, volgens Leipoldt, ‘dit gewaag het om Piet aan die publiek voor te
stel’.39 In die voorwoord sê hy dat hy met die skryf van ‘Piet se geskiedenis’ verkies
het om sekere ‘faktore wat so 'n ouerlike verwaarlosing in die hand werk’, te vermy.
‘Die kundige leser’, gaan hy voort in 'n passasie waarin hy sy selfsensurering
regverdig, ‘sal maklik die leemtes wat daar in beskrywing en gevolgtrekkings
voorkom, kan aanvul, en ek laat dit aan hom oor om my gebreke, wat hierdie punte
betref, te vergoed.’40
Wat is hierdie ‘leemtes’ wat Leipoldt in sy verhaal nie durf uitsê nie? Ten grondslag
aan Cornelis se wreedheid, so sê die verteller in hoofstuk V in 'n gedeelte wat feitlik
eksplisiet didakties is, lê 'n liefde wat hy, in teenstelling tot sy moeder, by wie dit
gesublimeer was, moes onderdruk. Dat die wyse waarop hierdie liefde tot uiting wou
kom, iets ongeoorloofs was, blyk duidelik uit wat die verteller hierop laat volg: ‘jy
sublimeer iets wat jy wil veredel, en jy onderdruk iets waarvoor jy skaam of sku is’.41
Binne die konteks waarin Leipoldt hier skryf, kan die onderdrukking van ‘iets
waarvoor jy skaam of sku is’, niks anders beteken as 'n drang van die vader tot 'n
homoseksuele - of dan ten minste 'n homoërotiese - verhouding met die seun nie. By
meer as een geleentheid sien hy dan ook die ‘aangename sierlikheid’42 in die seun se
liggaam raak en merk hy in die kind se gelaatstrekke ‘iets vrouelik sags’.43
By Cornelis Gram lei hierdie ongeoorloofde liefde tot 'n onderdrukking. So 'n
drang kan egter ook, volgens wat Leipoldt elders by herhaling sê, by wyse van
skeppingswerk of naastediens gesublimeer word. By alle mense, so antwoord hy op
'n navraag van M.P.O. Burgers, is daar 'n drang
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tot skepping. By die vrou vind dit meestal voldoening in die kind; by die man ‘is die
geslagsakte net maar 'n surrogaat, en 'n tydelike een, vir dieselfde skeppingsdrang;
hy moet hom bevredig met allerhande ander aktieviteite, en daardeur ontstaan ('n)
kunswerk’.44 Iets hiervan vind ons in Die donker huis. Wanneer sy vriend dr. Satoris
met hom gesels oor hoe hy sy verhouding met Piet kan verbeter, daag daar by Cornelis
die insig - een van die grondbeginsels van die Boeddhistiese sedeleer45 - dat hy sy
kind as naaste moet sien en liefhê, sonder om enige weerliefde te verwag. ‘Cornelis’,
so lui dit aan die einde van hoofstuk XX, ‘het begin voel dat daar 'n diep waarheid
verskuil lê in die vermaning om so lief te hê dat jy geen begeerte meer voel nie geen begeerte vir wederliefde nie, geen begeerte om jou vry-uitgestrooide liefde
terug te kry in die weerkaatsing daarin van diegene wat jy liefhet nie.’46 Vir die
verdere verloop van die roman bepaal hierdie beginsel Cornelis se verhouding met
Piet. Dit is ook 'n beginsel wat ons telkens in Leipoldt se poësie sal terugvind: van
die groot dramatiese monoloog ‘Van Noodt se laaste aand’ in Uit drie wêrelddele
tot sommige sonnette en die slampamperliedjie ‘Wys my die plek waar ons saam
gestaan het’ in Skoonheidstroos.
In Die donker huis behandel Leipoldt 'n problematiese menslike verhouding wat
vir sy tyd iets heeltemal nuuts en gewaagds in die Afrikaanse literatuur was, selfs al
word die presiese aard van die verhouding as gevolg van die skrywer se selfsensuur
in belang van 'n onontwikkelde leespubliek - of is dit die skroom van die Victoriaan
wat Leipoldt as kind van sy tyd ook wel deeglik was? - dan nie uitgesê nie. Dit sal
trouens nie die enigste keer wees dat 'n roman van hom in die rigting van 'n
gevallestudie beweeg nie. Vir sy volgende roman, Galgsalmander (1932) - waarmee
hy op 16 April 1928, vier dae ná voltooiing van Die donker huis, begin - kies hy as
agtergrond die jeugwêreld van Clanwilliam. Op 21 April teken hy in sy sakdagboekie
aan dat dié roman hom meer as Die donker huis interesseer. Op 1 Mei skryf hy
hoofstukke 3 en 4, op 6 Mei skryf hy hoofstuk 8 ‘and created Blikkies who is going
to be a good character’. Wanneer hy op 11 Mei per trein na Pretoria reis, oordink hy
die verloop van die roman ‘which gradually unfolds to something much bigger than
thought first’. Op 22 Mei skryf hy hoofstuk 10 en teken hy aan: ‘Interested in
development of plot whose result I do not see yet.’ Dat die verhaal uiteindelik só
uitgebreid word dat dit in 'n verdere roman sal uitmond, blyk uit 'n aantekening op
13 Augustus: ‘Thought out the whole of Galgsalmander and another plot for a new
book.’
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Intussen is Leipoldt met 'n skooltoer per skip na Brittanje, waar hy die uitgewersfirma
Hodder & Stoughton in Londen besoek en die moontlikheid van 'n toekomstige
trilogie van romans in Engels met hulle bespreek, 'n eerste aanduiding dat hy in 'n
internasionale mark vir sy skeppende werk begin belangstel het. Soos dikwels met
Leipoldt gebeur wanneer hy aan 'n omvattende projek werk, is hy op 27 Desember,
ná sy terugkeer in Suid-Afrika, behoorlik moeg van Galgsalmander. Onderliggend
hieraan is sy onvergenoegdheid met Afrikaans en die behoudendheid van die mense
van dié taal. ‘Everything considered’, skryf hy, ‘I am getting “fed up” with Afrikaans
and Jaaps and hope next year to confine my attention to English’ - die eerste
aanduiding dat hy Afrikaans te beperkend vind en verkieslik in Engels wil publiseer.
Reeds in 'n brief van 29 Mei 1928 laat weet hy Engelenburg dat hy 'n roman vir Die
Huisgenoot skryf. 'n Mens, gaan hy voort, ‘moet (egter) versigtig wees; een van my
karakters is 'n Dominee wat waarskynlik deur die hedendaagse dominees - die stuk
speel in anno 1850 daarso rond - uitgekraai sal word as 'n hekseketter omdat hy dans,
kaartspeel, en dit nie sondig vind om 'n naakte liggaam te aanskou nie.’
Juis in hierdie tyd kry hy van die historikus Eric Walker die opdrag om vir die
beplande Cambridge history of the British Empire 'n hoofstuk oor die Suid-Afrikaanse
kultuur te skryf. Dit is 'n opdrag waaraan hy wrokkig in die volgende maande werk
en wat hy ‘a damned nuisance’ vind, maar wat hom die geleentheid gee om heel wat
navorsing te doen en baie geskrifte in Engels en Afrikaans te herlees. Hy kom tot
die gevolgtrekking dat die verdeling van die Suid-Afrikaanse literatuur in twee
opponerende en kompeterende helftes wat met die taalverdeling saamval, vals en nie
lewensvatbaar is nie. Met sy humane uitkyk en besondere holistiese kyk word hulle
vir hom twee segmente van een geheel, 'n insig wat 'n belangrike rigtingwyser vir
die verdere verloop van Galgsalmander sou wees.
Teen die einde van November 1929 maak Leipoldt Galgsalmander klaar. Die
roman verskyn as vervolgverhaal in Die Huisgenoot van 30 Augustus 1929 tot 3
Januarie 1930, sodat die aflewerings begin in 'n stadium toe die roman nog nie klaar
was nie. In 'n brief aan Engelenburg sê hy weer hoe onmoontlik dit vir hom is om
in Afrikaans uit te druk wat uitgedruk behoort te word en dat hy van 1930 af liewers
in Engels wil skryf. Hy verwys nou na Galgsalmander as ‘'n roman a la Mann se
Buddenbrooks ..., om die omwentelinge van twee Kaapse families te beskryf; die
eerste gedeelte verskyn in die Huisgenoot, maar die verdere lotgevalle sal ek nie
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daarin kan laat druk nie - kerk en politisi sal aanstoot neem; dus gaan dit in Engels.’
Uit sy mededeling aan Engelenburg is dit duidelik dat hy Galgsalmander as 'n periodeof generasieroman in die trant van Mann se Buddenbrooks of The Forsyte saga van
Galsworthy, met 'n verkenning van die geskiedenis en maatskaplike omstandighede
van die tyd, uitwerk.
In Galgsalmander kry ons 'n beeld van 'n kleindorpse samelewing in die
Kaapkolonie omstreeks die middel van die negentiende eeu, duidelik herkenbaar as
Clanwilliam by die samevloeiing van die Olifantsrivier en die Jandisselsrivier tussen
die Sederberge aan die een kant en die Olifantsrivierberge aan die ander kant, al word
die dorp net 'n enkele keer by die naam genoem. Die inwoners van die distrik was
meestal afstammelinge van die ou burgerfamilies uit die Kaap, later aangevul deur
'n gedeelte van die Britse setlaars wat hulle daar kom vestig het.47 In die loop van die
roman is daar verwysings na die Britse goewerneurs van dié tyd, die viering van die
verjaarsdag van koningin Victoria en die grootpad na die dorp wat oor die berg gebou
is en waaraan die naam Greyspas ter ere van die goewerneur gegee is.48 Leipoldt
betrek ook die ou verhale en legendes van die streek nog voordat die dorp uitgelê en
'n drosdy opgerig is. Daar is byvoorbeeld ‘die lotgevalle van Etienne Barbier, wat
met sy bende rowers tot in die engtes van die Kloof geja het, en wie se afgekapte
hand jare lank op 'n paal by die ingang van die Nuwekloof te sien was, waar dit tot
verskrikking van soortgelyke waaghalse deur die strenge regverdigheid van die Here
Sewentien vasgespyker was ...; die nog vroeër dae toe daar in die hele lang kloof net
maar een plaas was wat bewoon was: Roodezand, waar Coenrad Fiet geboer het, en
waar hy die rondreisende oskoper afgeslag het om sy geldsakkie te steel; en van
ounooi Ankus, wat volgens die oorlewering 'n skrikwekkende ou wyf was,
waarskynlik nie pluis in haar boonste verdieping nie, en wat op roekelose manier
met haar slawegoed omgegaan het; en van Antjie Somers, 'n nuwere verskyning,
afkomstig uit die Boland.’49 Ook by die ongerepte natuur van daardie vroeë tyd staan
hy stil: ‘Ruig was die veld, met bossies en heesters, wat hier en daar manshoogte
was, maar gewoonlik net maar hoog genoeg uitgesteek het om skuilte te gee aan die
poue en patryse wat in oorvloed daar rondgekuier het. Dit was 'n wêreld nog
onbewoon, met volop wild. Die duiker en die grysbok het daar byna ongestoord
rondgeswerwe, en die veldhasie, die muishond en die ystervark het daar lekker
gelewe, want kruit en hael was skaars onder die panboere, en jag net vir die plesier
om iets dood te skiet, was iets waaraan niemand sou gedink het nie. Die paar bokkies
en
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beeste wat die visserslui aangehou het, was genoeg om hulle van die nodige vlees
en melk te voorsien, en vir die res het hulle geteer op die oes wat hulle uit die see
gekry het.’50
In Galgsalmander vertel Leipoldt die verhaal van Amadeus Tereg, wat as amptelike
laksman elders in die Kolonie diens gedoen het en later onder die naam Everardus
Nolte 'n vooraanstaande leiersfiguur in die omgewing van Clanwilliam word. Sy
verlede word aanvanklik geheim gehou, maar wanneer hy gevra word om sy
gemeenskap in die wetgewende raad te verteenwoordig, kan dit nie langer verborge
bly nie. In plaas van die verwagte misnoeë by die bekendmaking ondersteun sy
vriende en die gemeenskap hom. Die dronk Franse onderwyser wat sy geheim geken
het, hervorm hom en trou aan die einde met 'n ryk weduwee. Die verhaal betrek dus
die lotgevalle van inwoners in 'n maatskappy wat feitlik idillies genoem kan word,
selfs wanneer die Seldons aankom en die dorp 'n hele aantal Engelstaliges bykry.
Die karakter van dominee De Smee, in Nederland opgelei maar van geboorte 'n
Afrikaner, is gedeeltelik gemodelleer op Leipoldt se vader. Met die karakter van oom
Dorie stel Leipoldt sy eie politieke standpunt en bepleit hy stemreg vir bruin en swart
mense indien hulle die nodige kwalifikasies besit,51 terwyl hy met die figuur van die
Franse onderwyser, wat van die Rooms-Katolieke geloofsoortuiging is, 'n karakter
skep waarin hy hom kan uitleef. Blikkies sien byvoorbeeld geen beswaar daarteen
om ‘seuns se skaamte’52 op papier te teken nie, 'n gedagte waarby die dominee hom
later aansluit: ‘Daar is niks onbetaamliks in die naakte menslike figuur nie. Die
grootste meesterstukke van die plastiese kuns stel dit voor, en vir dié wie se gemoed
rein en onskuldig is, sal die aanskouing daarvan niks anders as 'n reine gevoel van
genot in die wonderlike skoonheid wat die Skepper aan ons arme sondige mense
gegee het, bring nie.’53 Ook die verteller, met wie Leipoldt hom beslis sou kon
vereenselwig, vind dit nie verkeerd wanneer Everardus sy eie handewerk met dié
van die Skepper van alle dinge vergelyk nie. ‘Daar is nie die minste goddeloosheid
in die vergelyking nie,’ sê die verteller, ‘want die onskuldige plesier wat die
kunstenaar vind in wat hy voltooi het, bevat iets wat heilig is en wat in die reine,
onskuldige tevredenheid wat daaraan verbonde is, geen siel kan krenk nie.’54 En in
Blikkies se opvatting van wat vir die mens geluk verskaf, herken ons die sendelingkind
Leipoldt met sy beklemtoning van die ‘worstelstryd’ wat die lewe in sy essensie is:
‘Wat het ons hier op aarde, Meneer, wat ons plesier en geluk gee? Dit is oorwinning,
dit is baklei, dit is om moeilikheid te oorkom, te struikel,
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te bloei, meneer Van Aard. Sal u as boer, Meneer, gelukkig voel as u sonder werk,
met u gevoue hande, kan rus onderwyl die aarde voortbring sonder om gesaai, geploeg,
geëg, bearbei te word?’55
Die beeld van die klein negentiende-eeuse maatskappy wat Leipoldt in
Galgsalmander vir ons oproep, is die oortuigendste gedeelte van die roman.
Ongelukkig val die hoofaksent op die sentrale figuur, Everardus, wie se verlede
feitlik vir die hele duur van die roman vir die leser geheim gehou en by tye, terwyl
van die karakters dit reeds weet, doelbewus verswyg word. Hierdie geheim, naamlik
dat hy by geleentheid as laksman opgetree het, is egter van die begin af só deursigtig
en onbeduidend dat die onthulling, wanneer Everardus dit tydens sy yl mompel en
tant Grieta dit uiteindelik meedeel,56 as 'n geweldige antiklimaks kom. Everardus het
dan ook nie, soos een van die karakters dit stel, ‘gesondig’ nie, maar net ‘sy plig, of
wat hy as plig beskou het, gedoen’.57 Die sentrale verhaalgegewe berus dus op 'n
pseudoproblematiek, aangesien daar geen sprake van skuld of 'n oortreding kan wees
nie. Ná die bekendmaking van die ‘geheim’ gaan die roman nog verder, maar nou
ervaar die leser die verhouding tussen Blikkies en die weduwee Priem en hulle
huwelik as 'n uitgebreide epiloog wat nie genoegsaam met die voorafgaande verbind
is nie. Dit alles dra by tot die langdradigheid en wydlopigheid wat die basiese
probleem van die roman is, al slaag Leipoldt hier weer met die soms realistiese
dialoog en die wyse waarop hy met 'n variasie iets nuuts aan 'n bekende idioom gee
(byvoorbeeld ‘daar lê goud in die môremond’).58
Op 11 Februarie 1930, kort nadat Galgsalmander as vervolgverhaal in Die
Huisgenoot ten einde geloop het, begin Leipoldt met die Engelse weergawe van die
roman, wat hy Gallows gecko noem. Op 25 Maart voltooi hy dit en op 4 April stuur
hy dit aan die verteenwoordiger van Hodder & Stoughton en later ook aan Curtis
Brown, 'n literêre agent, om dit by 'n Britse uitgewer gepubliseer te kry. Kort hierna
moes hy begin het met nog 'n roman wat in sy jeugwêreld afspeel en wat hy The
mask noem, 'n omwerking van die drama Afgode, wat hy tóé reeds voltooi het. Op
10 Mei is hy al met die tiende hoofstuk van hierdie roman besig en op 29 Mei maak
hy dit klaar, 'n aanduiding van hoe verbete en vinnig Leipoldt in hierdie jare kon
werk. En op 12 Julie teken hy aan dat hy met die verhaal van Andrew Quakerley,
ook 'n roman oor sy jeugwêreld, begin het. Later verwys hy hierna as The garden,
maar hy onderbreek dié werk om die drama Onrus en 'n verhaal wat hy Macfoozlum
noem, te skryf. Eers in November 1930 werk hy verder aan The garden, maar hy
voltooi dit pas teen 19 Desember 1931, nadat
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hy dit vir die skryf van kortverhale, dramas en Uit my Oosterse dagboek agterweë
laat bly het. Teen einde Januarie 1932 het hy sy eerste getikte weergawe hersien en
'n tweede getikte manuskrip, nou met die titel Stormwrack, voltooi.
Met hierdie drie romans verwesenlik Leipoldt dus die gedagte in sy sakdagboekies
en sy briewe aan Engelenburg om in Engels te skryf. Sy bedoeling was dat die drie
Engelstalige romans, onder die gesamentlike titel The valley, 'n trilogie in die volgorde
Gallows gecko, Stormwrack en The mask, moes vorm. In sy uiteensetting, klaarblyklik
ter kennismaking vir oorsese uitgewers opgestel,59 gee hy 'n kort aanduiding van die
trilogie:
These three are separated and independent but closely related books,
that are designed to describe the history of a small semi-rural community
in the Cape Colony from 1820 until 1930. Each book is complete in itself,
but the three together are necessary to outline the environment and to
explain the changes that have taken place in the course of a century in the
relations between the English and Dutch speaking element in the
community.
Gallows gecko, gaan Leipoldt voort,
describes conditions in the Cape Colony at the beginning of the reign
of Queen Victoria. It deals more especially with the Dutch speaking
element in the population, but gives a glimpse of the relations, amicable
and neighbourly, that existed between them and their English speaking
fellow settlers. It shows the Valley at peace, developing in a way that
promises to lead, ultimately, to national unity and the realisation of a
common ideal of self-dependence. Incidentally it gives a picture of
missionary effort, of the relations between Europeans and coloured, and
describes the life of the well to do farmers who still maintained the old
customs and who, even in districts so far away from the capital as the
Valley lay, managed to keep up a certain state of culture and refinement.
Hoewel Gallows gecko60 basies dieselfde verhaal as Galgsalmander vertel, is die
roman nie 'n regstreekse vertaling van die Afrikaanse teks nie. Stephen Gray, wat in
vier artikels uitvoerig en kundig oor die Valley trilogy geskryf het, sê dat Leipoldt
met sy drie romans sy teorie van ‘the social
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evolution of South Africa’61 uitwerk en die historiese ontwikkeling vanuit die
gesigspunt van 'n Kaapse liberalis en filantroop sien.62 In Gallows gecko skets hy die
goeie verhouding tussen Afrikaans- en Engelssprekendes soos dit in die middel van
die negentiende eeu op 'n klein dorpie in die Kaapkolonie bestaan het. Veel meer as
in Galgsalmander val die aksent in die Engelse roman op die lewenskragtige
dimensies wat die koms van die Britse setlaars en die Duitse sendelinge, soos
verteenwoordig deur die Quakerleys en die Uhlmanns onderskeidelik, vir die vallei
bring.63 Daarby wou Leipoldt met Gallows gecko, soos Gray dit stel, illustreer ‘that
there was an alternative reading of history to the Trekker myth of white superiority,
held so strongly in the north, for the story of Everardus Nolte is really the story of a
man who chose not to trek, who stayed behind to fight for a bigger, better South
Africa. 1930 [die jaar waarin Leipoldt Gallows gecko skryf - JCK] was also a year
of issues: Hertzog's government challenged South Africa's international status in the
dominions, maintained segregation as a solution to the “native problem”, and dropped
the qualified vote for universal suffrage for all white men and women, while scaling
down the “non-European” vote, even in the liberal Cape. Leipoldt's answers to all
these issues ... are blatantly clear. Partly, at least, Leipoldt's intention in the novel
was to use material of a century before to argue allegorically about his present time.’64
Met Stormwrack, die tweede roman van die Valley trilogy, sit Leipoldt die
geskiedenis van die gemeenskap kort vóór en tydens die Anglo-Boereoorlog voort.
Terwyl Deneys Reitz in sy Commando Smuts se inval in die Kaapkolonie vanuit die
standpunt van die Boere skets, staan Leipoldt in sy roman krities teenoor hulle
guerrilla-oorlogvoering en die wyse waarop hulle inval die hele samelewing op die
dorp beïnvloed.65 Uit sy eie samevatting van die verhaal blyk dit duidelik dat hy met
hierdie roman wil illustreer hoe die idilliese samelewing in die vallei versteur word
deur politieke faktore wat steeds, in elk geval tot 1931 toe die roman voltooi is, in
Suid-Afrika werksaam is:
Andrew Quakerley, the descendant of an English county family whose
ancestors settled in South Africa in the early parts of the last century, finds
himself laird and chief citizen of a small village in the Cape Colony when
the Anglo-Boer War breaks out. He is passionately devoted to English
ideals, but at the same time has, by intermarriage and by the influence of
environment, come to realise the
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aspirations of his fellow citizens of Dutch descent. The conflicting loyalties
at war within him are described, and an attempt is made to draw a picture
of the conditions in South Africa during that time of trial, conditions that
have largely promoted the present antagonism between “republican” and
“loyalist” ideals, as today exemplified in the dominant political parties.
Incidentally the book gives a description of home life in a South African
village, and of many interesting episodes in the Boer War. It provides a
pendant to Col. Reitz's Commando, which has merely given the republican
side, and shows how the loyal Cape Dutch were in many instances coerced
by the raiding commandos to take up arms and were punished as rebels
while the commando leaders, being belligerents, took no risk and escaped
the penalties in which their dupes were involved. It explains the factors
that have tended to promote disunion and disharmony in South Africa
since 1900, and gives at the same time an accurate representation of
conditions as they existed at the time of the Boer War.’66
In Stormwrack werk die gebeure op na die teregstellings van die sogenaamde
Kaapse rebelle en die uitwerking van hierdie teregstellings op 'n verskeidenheid
karakters wat almal verskillende gesigspunte verteenwoordig. In hoofstuk 15 van
die roman sê een van die karakters: ‘Martial law gives plenary and absolute power
to the military authorities ... It is the negation of all law.’67 Dit is 'n standpunt wat
Leipoldt teen die agtergrond van sy eie ervaring as verslaggewer by die rondgaande
hof wat die sake van die Kaapse rebelle tydens die Anglo-Boereoorlog moes verhoor,
self sou gehuldig het. Maar terselfdertyd het hy, soos blyk uit 'n verslag wat hy vir
Het Nieuws van den Dag opgestel het, indertyd reeds gevoel dat die Boere se
opkommandering van Kolonialers om aan hulle kant te veg, in die lig van 'n moontlike
skuldigbevinding aan hoogverraad en die gevolglike doodstraf moreel onverdedigbaar
is.68 In Stormwrack staan hy verder krities teenoor sekere beleidsrigtings van die
Zuid-Afrikaansche Republiek, soos die weiering om stemreg aan die Uitlanders te
gee. Die Engelse predikant in die roman maak byvoorbeeld by geleentheid 'n uitspraak
wat ook vir Leipoldt in die Suid-Afrika van 1931 van belang was: ‘I really cannot
conceive how people who talk so much of freedom can tolerate a whole population
standing outside, disenfranchised and powerless, though taxed and with all obligations
of citizenship.’69 Die gemeenskap van die Valley het 'n gevoel teen die koloniale
regering wat

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

546
krygswet op hulle toepas, maar voel ewe sterk oor die wyse waarop die Boeremagte
hulle plunder. In 'n passasie uit hoofstuk 16 blyk hierdie dubbelslagtigheid duidelik
uit die gedagtes van die Britse bevelvoerder kaptein Overbury: ‘But even more
wanton damage had been done by the troops which had passed along that road and
bivouacked upon the farms. They had broken down doors for firewood, requisitioned
whatever they required from the homesteads, and plundered the gardens and orchards.
The farmers told him of destruction and senseless looting, but admitted that all this
had been put a stop to as soon as the officers had interfered. Their attitude was a
mingling of apprehension and resentment, an apprehension as much of what they
might have to suffer at the hands of the invaders as of what they might have to endure
from the military, and a resentment directed equally against the enemy and the
defenders.’70 En in 'n ander passasie hoor 'n mens duidelik Leipoldt se gedagtes oor
Afrikaans, 'n siening wat afwyk van Langenhoven se meer militante eise vir die taal:
‘Language’, said the pastor reflectively, ‘is a great factor in building up
national consciousness. But one can make too much of it, and I think some
of us are doing that. There is first the feeling of inferiority in not being
able fluently to speak that which is not one's own, and secondly the
impression that because others do not speak one's language they are at
heart unfriendly towards it and despise it. Here both come into play.
English, with its fine literature, its tremendous commercial importance
and its official prestige, has an unassailable position. Dutch, which is
difficult - far more difficult than English, because it is partly an inflected
language, Mr Bisley - is losing ground. Now there is a feeling that our
dialect Dutch, which is not inflected, which is easy to speak and generally
understood even by those who are illiterate, should be looked upon as our
language. Well, I have no feeling against it. It may in time become a great
language, like English, but at present it is a baby in swaddling clothes.
Unfortunately there are many of us who cannot, or will not, see that. They
want us to force the pace, Mr Bisley.... They go so far as to make language
a test of patriotism.... So long as English remains it must be the
predominant tongue; nothing can conquer it, and even if Afrikaans
supersedes Dutch, which it possibly will after a few generations, it can
never have the same cultural significance that English has. Not to our
generation, and our children's, at least.’71

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

547
Tussen die drama Afgode, wat in 1931 verskyn, en The mask,72 die derde deel van
die Valley trilogy, is daar groot verskille. Die seun Jannie in die drama is in die roman
vervang deur die dogter Santa, wat soos Leipoldt medies in Londen studeer ‘where
she had won high honours, fathering the gold medal in the London M.D. in her stride,
and doing the usual house appointments, and thereafter a year's post graduate work
on the Continent’.73 Verder is die wandade van die seun opgeneem in die vader-figuur
en is daar tussen die drama en die roman ook verskille in die siening van die skurk
se vrou.74 In vergelyking met die drama gee die roman meer aandag aan die
geskiedenis van Suid-Afrika, die politiek en veral die rasseprobleem, onder meer
deur die invoering van Pierre Mabuis, 'n karakter wat nie in Afgode verskyn nie. In
The mask word die dorp in sy moderne gedaante van 1930 geskets. Die
vooruitstrewende plaaslike prokureur, wat as voorbeeld van professionele eerlikheid
voorgehou word, is in werklikheid 'n alkoholis en die vader van 'n buite-egtelike
kind, iets waarmee sy dogter Santa, wat as mediese dokter gekwalifiseer is en in
vennootskap 'n praktyk op die dorp begin, weldra op die hoogte kom. Haar vader se
jong vennoot, wat op Santa verlief is, dra kennis van die feit dat die ouer prokureur
sy vrou en dogter se trustgeld van hulle ontfutsel het, maar hy is begerig om dit vir
Santa geheim te hou. Albei wil verder die inligting oor die buite-egtelike kind van
Santa se moeder verberg. In werklikheid weet sy hiervan, en die verhaal eindig waar
sy haar kennis bekend maak en verantwoordelikheid vir haar man se misstap aanvaar.75
Dat Leipoldt met hierdie verhaal ook die Suid-Afrika van sy eie tyd in 1930 in
gedagte gehad het, word duidelik uit wat hy in sy inligtingstuk oor die roman sê.
‘The book’, skryf hy, ‘throws a light upon the present political condition in South
Africa, and explains much that is puzzling in the relations betwee the races,76 and at
the same time it serves as a pendant to its two predecessors, rounding off the chronicle
of the Valley by relating the fortunes of the various characters that have played a
part in the history of the district.’ Dat Leipoldt ná sy werk aan The Cambridge history
of the British Empire uitgesproke gedagtes gehad het oor die gedwonge skeidslyn
tussen Afrikaans- en Engelssprekendes in die land, blyk uit meer as een bladsy van
The mask. ‘There is no racial problem between English and Dutch,’ sê Mabuis. ‘At
the most there is an artificially created and politically encouraged cultural antagonism
between the two white sections of your community, which is entirely unnatural, for
after all the two cultures are basically the same.’77 Soos telkens in sy artikels in Die
Volkstem en elders
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vaar Leipoldt hier uit teen die gedagte dat die taal ‘gans die volk’ is, waarmee hy by
implikasie stelling inneem teen Langenhoven: ‘A language is the soul of a people ...
That is another of these cant phrases which politicians use when they have nothing
tangible to propose. But consider it; analyse it. In my time ... our national feeling
was ... as strong as yours is today, and Afrikaans was certainly not the people's
language in the sense in which it is that today.’78 Die basiese probleem, so stel hy
dit, lê in die volgehoue opvatting dat die Afrikaanse en die Engelse kultuur in 'n
antagonistiese verhouding tot mekaar staan. ‘Your South African nationalism’, sê
Mabuis, ‘is purely sectional, for you refuse to credit us, who do not speak Afrikaans,
with an equally strong national sentiment. Yet it exists, and it existed long before
you made language and culture the test of a true national South African sentiment.’79
Met die Valley trilogy het Leipoldt, sonder dat die pleknaam Clanwilliam ooit in
die drie romans genoem word, die geskiedenis van sy jeugwêreld vasgelê en het hy
feitlik, soos Stephen Gray dit stel, as argivaris en skriba die geskiedenis van die
gemeenskap van die vallei gedokumenteer,80 selfs al moet 'n mens byvoeg dat die
lewensverhale van sommige karakters (soos Everardus Nolte in Gallows gecko en
die prokureur in The mask) die maatskaplike dokumentering oorstem en 'n fatale
dualiteit in die trilogie bring. Leipoldt het die romans aan verskeie Britse en
Amerikaanse firmas voorgelê, maar kon nie 'n uitgewer vir enige van die drie vind
nie. Ná sy dood het sy vriendin mej. G. Tibbs dit sonder sukses voorgelê aan John
Murray (1947), The Bodley Head (1948), Hodder and Stoughton (1949) en later ook
aan Constable en Allen & Unwin. Ook die CNA wys dit in 1950 af en daarna ook
Howard Timmins. Stephen Gray sê 'n mens vermoed aanvanklik ‘some sort of global
conspiracy’81 teen Leipoldt. ‘But I fear’, gaan hy voort, ‘that the truth is that it was
pretty well unpublishable all along - no novel by a man of Leipoldt's kind would
have been so rejected for so long. The truth is that Leipoldt was so slapdash in his
working life that even the finished UCT version of the typescript is in a shambolic
state. Despite the revisions and excisions, Leipoldt was phenomenally careless.’82
Saam met die te uitgesponne lywigheid en die dualiteit tussen maatskaplike
dokumentasie en indiwiduele lewensverhaal was hierdie slordige afwerking van die
manuskripte die rede vir die uitgewers se herhaalde weierings. Afrikaanse uitgewers
het dié slordighede geduld, maar buitelandse uitgewers, vir wie die naam Leipoldt
meestal onbekend was, het vasgekyk teen die langdradigheid en power afwerking
van die manu-
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skripte. Gedeeltelik het dit saamgehang met sy halfhartige werk aan die romans. Na
aanleiding van die manuskrip van Gallows gecko merk Gray op: ‘In the typescript
one can sense Leipoldt's enthusiasm wax and wane - as he warms to the story he
becomes inflatedly prolix, and when bored with it he cuts corners, leaving key scenes
which should have been developed with merely a passing mention.’83 Hierdie
halfhartige werkwyse is des te onbegrypliker as 'n mens verneem dat Leipoldt by
herhaling in gesprekke met jong mense gesê het: ‘You cannot get work-fulfilment
if you cut corners.’84
Hoe dan ook, dié oorhaastige afwerking en lywigheid was verantwoordelik vir die
herhaalde afwysings. Op 14 Desember 1933 laat die literêre agent James B. Pinker
byvoorbeeld aan Leipoldt weet dat hy nie met die publikasie van twee van die Engelse
romans vordering kan maak nie. ‘Both are too long and detailed, but this is particularly
the case with Stormwrack which is of an enormous length.’ Die keurder van
Stormwrack skryf in sy verslag: ‘Stormwrack suffers from being too detailed and
also that after a brief resume of the hero's antecedents and early life the story proper
starts when he is a man of seventy-five and the more exciting and interesting part of
the book does not start until half way through the book. The account of the attitude
of the Colonists before and during the war is interesting, but the author seems to me
too desirous of describing life and conditions to get on with his story.’ Eers met
Leipoldt se eeufeesjaar in 1980 het Gray 'n sterk geredigeerde en vaartbelynde versie
van die roman, met uitskakeling van die inleidende gedeelte en weglating van Leipoldt
se botaniese en genealogiese besonderhede, by die uitgewer David Philip die lig laat
sien.
Reeds op 2 Februarie 1932, kort ná die voltooiing van Stormwrack, begin Leipoldt
met nog 'n roman in Engels wat hy The dwarf wife noem. Hy voltooi dit op 15 Maart
en pos dit nog dieselfde dag aan Curtis Brown. Ook dié roman word afgewys. ‘I do
not feel’, skryf Pinker in 'n brief waarin 'n mens die substansie van sy beswaar ernstig
kan bevraagteken, ‘that my publisher would bring out a book of which the heroine
is a dwarf with a curious ugly face only redeemed by fine eyes, even though she is
intelligent and of a strong character, more especially as the man she marries is a
kleptomaniac, a liar and a triple murderer.’ Leipoldt vertaal die roman in Afrikaans
en lê dit aanvanklik voor aan Die Huisgenoot, waar Die dwergvroutjie van 10
November 1933 tot 16 Maart 1934 met aansienlike besnoeiings deur Markus Viljoen
as vervolgverhaal verskyn. In teenstelling tot wat Leipoldt
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in sy omwerking van Galgsalmander tot Gallows gecko gedoen het, verskil die
Engelse en die Afrikaanse teks van Die dwergvroutjie nie veel van mekaar nie. In
1937 word dit in boekvorm gepubliseer.
Die boustof vir Die dwergvroutjie ontleen Leipoldt aan die geskiedenis van Gert
Johannes Swanepoel, wat aan ten minste drie moorde skuldig bevind en in 1856 in
die openbaar op George opgehang is; daar is aanduidings dat hy vir die dood van
meer mense verantwoordelik was. Leipoldt het aanvanklik van hierdie geskiedenis
op die hoogte gekom deur 'n hoofstuk wat John Blades Currey in sy ongepubliseerde
Half a century in South Africa daaraan gewy het.85 In sy verhaal ‘Kattekruie’ verwys
Leipoldt na Currey se manuskrip en die Swanepoel-geskiedenis, maar hy werk dit
vollediger uit in ‘Die graskolletjie’ wat in Die Huisgenoot van 7 Desember 1928
verskyn en saam met ‘Kattekruie’ in 1932 in Die rooi rotte en ander kort verhale
opgeneem word.
Só meegevoer was Leipoldt deur hierdie gegewe dat hy die Swanepoelgeskiedenis
kies as een van die moorde waaroor hy in 'n vyftal artikels uitvoerig uitwei. In The
Cape Argus van 25 Februarie 1933 verskyn hierdie geskiedenis onder die titel ‘The
charred gunstock’. Wanneer 'n mens dié relaas met ‘Die graskolletjie’ en Currey se
weergawe vergelyk, is dit opvallend dat Leipoldt, hoewel hy Swanepoel se gruweldade
nie verbloem nie, plek-plek met deernis oor hom skryf en die vraag probeer
beantwoord wat die man tot sulke wreedhede gedryf het. Currey sê byvoorbeeld
Swanepoel ‘maintained a dogged stolid demeanour declining any religious
consolation, and bringing his wicked life to a shameful end he was hanged in the
presence of an immense crowd’. Ná die teregstelling wou die prokureur wat die
verdediging behartig het, volgens Currey Swanepoel se vrou verdere moeite en lyding
spaar en het hy aan haar gesê dat hy reeds 'n geskikte kis uitgesoek het. Mev.
Swanepoel, gaan hy voort, ‘regarding this as an insult, ... flew into a passion and told
him to keep his coffin for himself for her husband like a respectable man had always
had his own in the house and she brought it with her in the waggon. As a matter of
fact she was then sitting on it.’
In Leipoldt se koerantartikel word die besonderhede van Swanepoel se gedrag
vóór die teregstelling verswyg. Wat mev. Swanepoel betref, laat hy die geskiedenis
van die kis heeltemal weg en sê hy dat sy lank na haar man se teregstelling die hartlike
simpatie van haar bure geniet het. Dat Leipoldt reeds in hierdie stadium intens in
mev. Swanepoel en haar rol in die gebeure geïnteresseerd was, blyk uit die
besonderhede wat hy oor haar
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verstrek. Hy skryf iemand het hom by geleentheid vertel dat Swanepoel se vrou
besonder klein was: ‘a little woman, almost a dwarf, and that the contrast between
the tall husband, well over six feet, and the diminutive wife, whose head swayed
somewhere in the region of his elbow, was often a matter for remark’. Hierdie fisieke
afwyking, wat nie deur Currey genoem word nie, is juis wat Leipoldt se skeppende
verbeelding aan die gang gesit het. En dat sy skeppende verbeelding inderdaad aktief
werksaam was, blyk uit die wyse waarop hy in sy artikel 'n verband lê tussen mev.
Swanepoel en die Wayang-poppe wat hy tydens sy besoek aan Java jare tevore in 'n
opvoering gesien het. ‘In the tragedy’, skryf hy, ‘Mrs. Swanepoel appears to have
been an entirely passive spectator, unable to influence her husband, but patiently
bearing with him and valiantly loyal to the last. Her figure, dimly seen in the
background of this tragic history, moves across the scene like one of those pathetic
marionettes which in Eastern shadow plays are employed, by contrast, to show up
the lurid unworthiness of the villain of the piece.’
Maar selfs na Swanepoel sou Leipoldt, wat vroeër na aanleiding van Van Noodt
kon skryf dat daar ‘geen vent so vals en swart’ is in wie se ‘bors’ nie 'n ‘brokkie van
'n mensehart’86 klop nie, nie as 'n ‘villain’ verwys nie. In Die dwergvroutjie bou hy
Nisba en Lukas op as twee ongelukkige mense wat albei ‘wangedrogte’ is. Nisba is
'n tipiese geval van achondroplasie, wat die gevolg is ‘van 'n diep ingrypende
verwikkeling wat voor die geboorte plaasgevind en wat aanleiding gegee het tot 'n
merkwaardige verstoring van die normale groei van die liggaam’.87 In 'n brief88 aan
prof. R.H. Pheiffer sê prof. Kay de Villiers dat Leipoldt 'n fout begaan deur te beweer
dat sulke dwergies meestal 'n kort romp met lang arms het. ‘Net die omgekeerde is
waar! Die romp is gewoonlik van feitlik normale lengte maar die arms is kort. Dit
is die tipiese dwergies wat ons in sirkusse aantref en ook op sommige van die skilderye
van Velásquez. Hulle was geliefde hofdwerge en narre vanweë hulle hoër
intelligensie.’ Teenoor haar is Lukas iemand wat erflik belas is met 'n psigiese
afwyking wat hom soms soos 'n kranksinnige laat optree en wat ongeneeslik is. ‘Die
enigste middel daarteen’, sê hy aan Nisba, ‘is die dood, en ek is nog te geheg aan die
lewe om daardie pad te kies.’89 In sy brief aan Pheiffer sê De Villiers dat hierdie
episodiese kranksinnigheid as 'n manies-depressiewe psigose gediagnoseer kan word,
‘'n vorm van kroniese manie, dikwels met paranoïede gedagtes ... (wat) wel tot moord
... (kan) ly’, al is dit vir De Villiers eienaardig dat die karakter later sê hy weet nie
altyd wat hy doen nie. Vir
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die struktuur van die roman was dit 'n gelukkige inval van Leipoldt om twee
‘gedrogtelike’ karakters by mekaar en Lukas by 'n vrou uit te bring wie se ‘moed’
hy bewonder en wat bereid is om in 'n kameraadskaplike eerder as gewone
huweliksverhouding met hom saam te leef.
Met hierdie erflike belasting word Lukas se gruweldade, in ooreenstemming met
Leipoldt se humanistiese ingesteldheid, verklaarbaar gemaak en is daar van 'n volledig
bose karakter by hom geen sprake nie. Die verwikkeling, waar Nisba van die misdade
in hul volle omvang bewus gemaak word en vir Lukas 'n bottel gif as uitweg én
redding aanbied, word besonder sober gehou. So ook is die slot van die roman, waar
die gebeure by die galg deur oom Servaas, vertroude onderwyser uit haar jeugjare,
vir Nisba ‘vertolk’ word terwyl sy in die tent van die ossewa sit, besonder aangrypend.
Tog voel die leser dat hy Lukas te veel van buite leer ken, dat hy in hoofsaak net van
die gruweldade verneem en nie die besondere waansin dramaties veraanskoulik sien
nie. Die afgronde van menswees gaan dus nie vir hom oop nie. Daarby gee Leipoldt
feitlik niks van Nisba se sielestryd wanneer sy van haar uitsonderlikheid bewus word
nie, al word die boeremense se koue, onsentimentele kyk op so 'n persoon met 'n
paar verspreide sinnetjies goed aangedui. Die gevolg hiervan is dat dit, behalwe waar
die roman na die einde toe verdiep, veral die byfigure is wat realisties geteken word
en die leser oortuig.
Ten spyte van hierdie besware, waarby 'n mens die enigsins langdradige en trae
ontwikkeling aan die begin ook moet noem, is Die dwergvroutjie Leipoldt se beste
roman.

V
Afgode, die drama waaruit die roman The mask later sou ontwikkel, verskyn van 16
Maart tot 6 April 1928 in Die Huisgenoot en word in 1931 in boekvorm gepubliseer.
Op 24 Augustus 1929 word dit in die Great Hall van die Universiteit van die
Witwatersrand en op 28 Augustus van dieselfde jaar in die Macfadyensaal in Pretoria
opgevoer. Wanneer Engelenburg vir hom resensies uit die noordelike koerante oor
die produksie stuur, bedank Leipoldt hom in 'n brief van 2 September 1929. ‘Ek moet
sê’, gaan hy voort, ‘ek stel nie veel belang in die opvoerings nie; sodra ek die stuk
geskryf het taan my belangstelling, want ek wil weer iets anders begin, en die nuwe
ding is vir my baie meer aantreklik as die oue.’
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Na aanleiding van dié opvoerings skryf Stephen Black in die Rand Daily Mail dat
hy die drama nie self gelees het nie, maar dat dit uit die opsomming van die inhoud
blyk dat die spel 'n verwerking van Ibsen se Spoke (Gengangëre) is. Met sy lang
toneel- en karakteraanduidings en noukeurige uiteensettings van die dekor sluit
Leipoldt met dié stuk inderdaad by die tradisie van die naturalistiese drama aan. 'n
Verwerking van Spoke is dit egter nie. In sy brief aan Engelenburg sê Leipoldt dat
die ‘beskuldiging van plagiaat uit Ibsen’ hom heeltemal koud laat. Net ‘iemand wat
Ibsen nie ken nie’, gaan hy voort, ‘sal dit kan dink’. Met sy terglus voeg hy by: ‘As
hulle nou van die nuwere Spaanse digters gepraat het, arrie, dan sou ek miskien moet
kophang. Maar wie plagieer nie? En ek sal nie, soos Langenhoven, kwaad word as
iemand my beskuldig van letterkundige diewery nie, want ek weet goed genoeg dat
dit soms onmoontlik is om mens se hande af te hou veral as jy dink dat jy die gesteelde
kan versier en beter maak.’
Hoewel Leipoldt by geleentheid Afgode belangriker geag het as Die heks, wat in
die verlede hoog geprys is, word die karakters in Afgode te weinig genuanseerd
voorgestel om werklik te oortuig. Blykbaar wou hy met dié drama die krag van die
liefde illustreer met die wyse waarop 'n besonder verdraagsame vrou op die
gewetenloosheid van haar alkoholiese eggenoot reageer. 'n Mens voel egter dat hierdie
liefde nie oortuigend in die stuk vergestalt word nie en dat die vrou se uitweiding
oor die liefde aan die slot nie deur haar handeling voorberei word nie. Daarby is dit
darem alte naïef wanneer Santa, wat as medikus gekwalifiseer is, nie in staat is om
met sekerheid die reuk van brandewyn en medisyne van mekaar te onderskei nie!
Op versoek van die toneelspeelster en regisseuse Stephanie Faure bou Leipoldt
die legendariese geskiedenis wat hy reeds in die dramatiese monoloog ‘Van Noodt
se laaste aand’ in Uit drie wêrelddele verwerk het, in Desember 1929 uit tot 'n kort
drama wat uit 'n voorspel en drie bedrywe bestaan. Onder die titel Die laaste aand
verskyn dit op 27 Februarie 1930 in Die Huisgenoot en later dieselfde jaar in
boekvorm. Hy dra die stuk aan Faure op.
Hoewel Leipoldt bedenkinge gehad het oor die kwaliteit van die stuk, is Die laaste
aand dramaties veel sterker as Afgode. In die tweede bedryf het hy 'n aanmerklike
deel van die dramatiese monoloog in Uit drie wêrelddele opgeneem en die res,
behalwe die gedeelte waarin die Slamse Visser en die Skildwag optree, ook in
versvorm geskryf. Dielaaste aand90 speel af teen die
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agtergrond van die ongewilde Hollandse goewerneur Pieter Gysbert Noodt se
dienstermyn aan die Kaap (1727-1729). Tydens sy bewind het 'n aantal soldate van
die Kompanjie gedros, maar hulle is gevang en teruggeneem na die Kasteel, waar
hulle op aanklag van diefstal en diensverlating verhoor is. Die uitspraak van die
goewerneur en die heemrade was dat vier van die drosters opgehang moes word.
Hierdie vonnis is op 23 April 1729 voltrek, en dieselfde middag het die goewerneur
plotseling in sy huis aan 'n hartaanval beswyk. Uit dié merkwaardige sameloop van
omstandighede het die legende ontstaan dat een van die deserteurs tydens die verhoor
die goewerneur gedaag het om saam met hom voor die regterstoel van God te verskyn
en vir sy dade te boet.
In sy drama het Leipoldt min van die oorspronklike legende behou. Dit vorm
eintlik net die agtergrond vir die geskiedenis van Martha, die blinde ‘ontongmeid’,
wat 'n heeltemal eie skepping van Leipoldt is en histories geen verband met die
Noodt-geval het nie. Deur Martha se alleensprake in die voorspel en veral in die
tweede bedryf word die vroeë geskiedenis van Van Noodt dan onthul: dertig jaar
tevore in Djakarta was hy Martha, tóé Kami genoem, se minnaar en die vader van
haar buiteegtelike kind, wat nou een van die deserteurs is vir wie hy ter dood
veroordeel het. Soos in die geval van Die heks kry ons dus twee tye en twee
agtergronde: teenoor die jong minnaar die hardvogtige heerser, teenoor die mooi
Oosterse prinses die ‘ontongvrou’ en ‘towerheks’, teenoor die Westerse milieu van
die Kaap die Oosterse agtergrond van Djakarta, wat nie alleen 'n geografiese verskil
bly nie, maar tot 'n subtiele vermenging van die Oosterse drama met sy liriese
uitweidings en botsing van idees (tussen die Priester en Martha in die voorspel) en
die Westerse drama met sy aksent op uiterlike handeling en wraakgevoelens lei.
Die liriese uitweidings en die wraakmotief in die voorspel laat Die laaste aand
dus by verskillende dramatiese tradisies aansluit. Ook in die res van die spel word
hierdie tweeslagtige aard telkens deur ander elemente versterk. Teenoor die
wraakgevoelens van Martha stel die Priester byvoorbeeld die Oosterse gedagte van
berusting, en die dialoog in die voorspel steun in hoë mate op die ideologiese botsing
tussen die twee verskillende interpretasies van die ‘wet’. In die eerste bedryf, wat
dertig jaar later afspeel, is die agtergrond die Westerse milieu van die Kasteel in
Kaapstad. Daarteenoor praat die Slamse Visser telkens van die Oosterse towerkuns,
en wanneer Martha verskyn, dwing haar woorde plek-plek om liries te word. In die
lang alleenspraak in die tweede bedryf roep sy die tyd op
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toe sy saam met Van Noot gelukkig in die Ooste gelewe het. Hierdie uitweiding gee
vir Martha die geleentheid om die geografie van die Ooste baie noukeurig te teken,
onder meer met die ‘daar ... waar’-konstruksies wat hier die weidsheid en geilheid
van die landskap suggereer:
Daar waar, verskuil in frisse môremis,
Gordyn-gesluier deur goud-bestraalde gloed,
Rys pragtig teen die môreson se prag,
Van Bogors ryk die wolk-bekroonde berg
Met sewe spitse, Salak, waar hy spog
En oor die oerwoud opkyk na die son,
En dwars oor paddie-velde na die see
En neersien op die land van Wehstenburg,
Oor Soekaraja en oor Buitenzorg,
En oor die geil vergroende groei van veld
En wilde donkerpurper lommerpronk 'n Paradys die wêreld deur vergeur
Met donserig' kleur van duisend soorte dons Dit was my paradys. Daar met Van Noot,
Soos Eva met haar Adam, amper gek
Van puur geluksgenot, was lewe nog
Iets om te skat en voor deur slyk te gaan
En diepste modder om dit vas te hou.91

Ook in die slotbedryf, waar sy voor Van Noot staan, is die noem van haar Oosterse
naam en die verwysing na die bloeisels van Djakarta genoeg om die hele emosionele
sfeer te suggereer:
Onthou jy nog van Kami? Ruik jy nog
Die ruik van die melati-bloeisels wat
Sy in haar jong onnoselheid vir jou
Gepluk het onder Elberfeld se muur
Op ou Jakatra ...92

Die kris waarmee sy voor Van Noot verskyn, kom reeds in die voorspel ter sprake
en is hier die uiterlike teken van haar haat. Wanneer sy egter nou die geleentheid kry
om haar en haar seun te vergeld, breek die ‘liefde wat onsterflik voorrang eis / Oor
haat en nyd en wrok van jarelang’93 deur.
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Sy besef dat sy geestelik en emosioneel blind was en haar seun verkeerdelik net vir
wraak opgelei het. Wanneer sy oor Van Noot se gesig stryk, voel sy hoe koud dit is,
en sy kom tot die insig dat die Priester op die strand dertig jaar tevore reg was toe
hy by haar gepleit het om te berus en die vergelding aan God oor te laat. In
vergelyking met die slot van Afgode word die seëvierende liefde hier dus dramaties
veel aanskouliker.
Hoewel Martha se monoloë 'n besondere drakrag aan die woord in die drama gee,
voel 'n mens dat dit die handeling te lank onderbreek, dat daar met die liriese
intermezzo's iets omslagtigs in die spel kom en dat Martha die enigste werklik
konkrete karakter in die drama is. Die ander figure, soos die Priester, die Skildwag
en Slamse Visser, asook die Heemraad en Koopman, is hoofsaaklik 'n klankbord vir
Martha en verskyn slegs terloops. Die enigste ander karakter wat direk genoeg in die
gebeure betrokke is om 'n belangrike figuur te word, naamlik Van Noot, tree eers in
die derde bedryf op en hy sterf buitendien taamlik gou. Die probleem is dus dat
Martha geen werklike antagonis het nie en dat die eintlike botsing plaasvind tussen
die liefde en haat binne-in haarself.
Wanneer die stuk op 28 Mei 1931 met Stephanie Faure in die hoofrol in die
Pretoriase stadsaal die eerste keer opgevoer word, is Engelenburg in die gehoor. In
'n brief van 29 Mei aan Leipoldt word 'n mens, as jy by die foutiewe Afrikaans
verbylees, getref deur die fyn dramatiese aanvoeling en die wyse waarop hy op die
drama reageer. Hy skryf dat die voorstelling 'n groot sukses was. ‘Die proloog was
effekvol, ook al had ek liewerste gesien dat miss Faure méér werk gemaak 't van
haar Javaanse toilet. Sy dra slegs 'n al te eenvoudige sarong en kabaai! Ook haar
momente van woede en hartstog was miskien nie heftig genoeg nie. Dog dit is 'n
kwessie van smaak en opvatting. Die eerste bedryf (gesprek tussen visser en skildwag)
is glo klein bietjie te lang; maar die visser het die toehoorders telkens laat lag, sodat
daar ontspanning gekom 't uit die galge-stemming. Die twede bedryf was goed.
Eweso die laaste, ofskoon ek voorkeur sou gee aan die plotselinge dood van die
Goewerneur rég-op in sy stoel, pleks van, soos gister vertoon werd, as 'n half-lege
mieliesak in mekaar geplooi. Dog al wéér 'n kwessie van smaak. Om kort te wees,
jou stuk is heeltemal “buehnen-faehig”. Alleen kan miskien in een enkele sinsnede
verduidelik word waarom die vader-soon relasie tussen die Goewerneur en die mooi
sergeant 'n strenge geheim moes bly en ook inderdaad geblij het vir die bevolking
van Kaapstad, veral in die látere deel van die dertig jare. Die beter ge-informeerde
toeschouwer wil daarvan iets weet en het reg om
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daaroor ingelig te word, nie waar nie?’ In 'n brief van 6 Junie 1931 bedank Leipoldt
sy ou vriend vir hierdie kommentaar en vir die toesending van die program en
resensies. ‘Ek is geamuseer deur die program met portret en al’, skryf hy. ‘Die stuk
is van betreklik weinig waarde; my Afgode is baie beter ..., maar Die laaste aand is
rondom Stefanie geskryf en sy het haar skik daarin. Dus sê en doen ek maar niks.’
In dieselfde brief voeg Leipoldt by dat hy ook aan 'n stuk oor ‘ons eerste veldrower’
Etienne Barbier werk, maar dat hy liewers met sy stukke oor Elberfeld of oor Eduard
II, ‘wat altwee in my laaie lê’, sou wou voortgaan. Aan sy beoogde drama oor
Elberfeld werk hy in hierdie jare af en toe. Wanneer hy in 1928 met die Carnarvon
Castle van Engeland na Suid-Afrika terugkeer, skryf hy gedeeltes in versvorm van
dié drama op die skip se briefhoof en praat hy van sy held as 'n ‘verraaier, martelaar,
held of dwaas’ of watter name die ‘opeengehoopte gissings wat ons noem /
geskied'nis’ ook al aan hom gee. Op 16 Februarie 1936 laat hy sy vriend T.J. Haarhoff
weet dat hy weer met Elberfeld ‘begin sukkel’ het, maar dat dit ‘naar’ is om die
mense behoorlik in versmaat te laat praat. Die drama oor Elberfeld sou hy nooit
voltooi nie, terwyl daar in sy nalatenskap geen spoor van 'n stuk oor Eduard II te
vinde is nie.
Wat Leipoldt verder op die gebied van die drama skryf, is van weinig waarde. Op
2 Augustus 1930 teken hy in sy sakdagboekie aan dat hy die eerste bedryf van Die
kwaksalwer voltooi het. Op 2 September is dié ‘komediespel in drie bedrywe’, soos
hy dit self op die titelblad noem, klaar en begin hy aan Onrus, ook 'n drama in drie
bedrywe. Albei dié stukke verskyn in 1931. In Die kwaksalwer behandel hy 'n
probeem wat hom as medikus geboei het, maar daardeur beland die figure in die spel
op die agtergrond.94 In Onrus dramatiseer hy 'n spookgeskiedenis en maak hy op
effektiewe wyse van toneelmatige elemente gebruik, al het die stuk nie veel om die
lyf nie. Vir Die waarheidsliewende kandidaat, 'n drakerige blyspel in verse wat
weinig meer as rymelary word, was die gedagte dat M.L. de Villiers musiek sou
skrywe. Klaarblyklik het dit nie gebeur nie, want Jacques P. Malan, wat alles
sorgvuldig nagegaan het, vermeld dit nie in sy Suid-Afrikaanse musiekensiklopedie95
nie. Leipoldt se teks word ook nooit gepubliseer nie. Wanneer presies hy dié stuk
skrywe, is nie bekend nie. Dit moes egter reeds in 1936 klaar gewees het, want in sy
onderhoud met P. de V. Pienaar, wat oorspronklik in die Jaarboek van die Afrikaanse
Skrywerskring van daardie jaar verskyn, vermeld Leipoldt dit reeds.96 Moederplig,
wat hy blykens 'n brief aan Haarhoff in April 1938 voltooi en vir Markus Viljoen se
vrou
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geskryf het, word eers in 1980 met 'n inleiding deur Merwe Scholtz gepubliseer. In
sy brief aan Haarhoff is Leipoldt onseker of die stuk Anna Viljoen sal ‘aanstaan’.
Hy meen egter dit is goed, al - en hier wys hy vooruit na 'n latere uitspraak van T.S.
Eliot - dat ‘vir die maker ... die laaste maaksel altyd die beste (is)’ en dat hy sy kritiese
oordeel oor sy eie werk wantrou. Die stuk konsentreer op die reaksie van 'n vrou wat
hoor dat haar seun die doodsvonnis opgelê is en sluit daarmee aan by karakters soos
Elsa in Die heks en Martha in Die laaste aand, almal figure wat op die rand van die
abnormaliteit beweeg. Van 'n dramatiese konflik is daar egter geen sprake nie en die
skuldgevoel van die moeder word nooit gekonkretiseer nie. Die eenbedryf Die byl
wat F.C.L. Bosman en J. van der Merwe in 1950 in Vier uitgesoekte eenbedrywe
opneem, is nie veel meer as 'n spannende episode in toneelvorm nie. Uit Leipoldt se
sakdagboekie van 1947 blyk dit dat hy Die byl op 20 Maart geskryf het. Blykens 'n
inskrywing beplan hy in die dertigerjare verder 'n drama oor die Franse Hugenote.
Ook van dié drama is daar geen spoor onder sy literêre nalatenskap nie.

VI
Afgesien van die Swanepoel-moord skryf Leipoldt in die dertigerjare in sy reeks
artikels vir The Cape Argus oor die Van der Merwe-moord van 1838, wat hy reeds
in 1928 in die verhaal ‘Kattekruie’ verwerk het en wat later ook die boustof vir Karel
Schoeman se Die moord op Hesje van der Merwe sou wees. Ook oor die Vrystaatse
Cox-moorde van 1856, waaroor Karel Schoeman in Die dood van 'n Engelsman
(1982) verslag doen, skryf hy, terwyl hy verder oor die Manuel-moord van 1886 en
die Du Plessis-moord van 1903 uitwei.
Dat Leipoldt, wat in Londen naas sy mediese opleiding ook 'n tyd lank kursusse
in die regte gevolg het, 'n groot belangstelling in gevallestudies en die geskiedenis
van uitsonderlike karakters gehad het, lei 'n mens uit dié reeks artikels af, 'n
belangstelling wat uit dieselfde bron as dié in die spookagtige en die vreemde
voortkom. Daarby moet 'n mens onthou dat hy reeds in Londen bevriend geraak het
met Johannes Smith, wat naas sy taalkundige opleiding ook as advokaat gekwalifiseer
het. Met sy oom Ewald Esselen, wat as advokaat gepraktiseer het en later in Transvaal
as regter aangestel is, korrespondeer Leipoldt tot Esselen se dood in 1918. Daarby
was sy vriend Hendrik van Zyl in hierdie jare regter en later reg-
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ter-president van Kaapland. Soms het Leipoldt, wanneer hy die tyd daarvoor kon
inruim, sake in die hooggeregshof gaan bywoon.
Uit hierdie belangstelling ontstaan Leipoldt se drie speurverhale waarin hy telkens
die leser as 't ware prikkel om saam te dink en die hele saak saam met die speurder
tot 'n logiese eindpunt en ontknoping te voer. Daarvoor maak hy - soos Arthur Conan
Doyle met sy Sherlock Holmes en talle ander skrywers van speurverhale later gebruik van 'n spesifieke speurder wat telkens optree en wat ook in sy twee
speurverhale van korter omvang, ‘Die ongeluk in die vyeboom’ (Die Huisgenoot,
26 Augustus 1932) en ‘Die padvindersaak’ (Die Huisgenoot, 23 September 1932),
'n rol speel.
In Die moord op Muisenberg (1932), wat hy van 2 Junie tot 28 Julie skryf, verraai
sekere trekke van mnr. Jan Slink, die speurder, 'n verwantskap met Leipoldt self.
Slink woon in 'n huis met 'n huishoudster, hy hou van swemuitstappies na St. James
aan die Valsbaaise kus, hy vaar dikwels per skip na Durban en hy hou van brug alles trekke van Leipoldt self. Daarnaas is hy iemand wat ure lank in die biblioteek
met naslaanwerk deurbring en 'n goeie kok wat by tye graag mense in sy huis onthaal.
Vir sommige mense mag dit onwaarskynlik lyk dat 'n speurder sulke belangstellings
het. Slink se antwoord hierop is dat navorsingswerk niks anders is as speurwerk nie:
‘Die opsporing van 'n verslete sitaat - die bestudering van 'n nog onbekende basil die ontrafeling van 'n ingewikkelde hofsaak - die diagnose van 'n lastige siektegeval
- wat is dit anders as speurderswerk?’97 En ook die kookkuns het baie ooreenkomste
met die kuns van die speurder: ‘Wat is jou kuns anders as om aanwysings te rangskik
en logiese gevolgtrekkings uit jou gegewens te maak? Wat is die kookkuns anders
as om dieselfde te doen? Hierdie skottel nou - dit het my 'n paar weke gekos om die
nodige gegewens te kry, nog langer om daaruit die logiese gevolgtrekkings te maak.
Siedaar die geslaagde oplossing van 'n probleem.’98
Juis as gevolg van hierdie ingesteldheid en benaderingswyse van die speurder
munt Die moord op Muisenberg en Leipoldt se ander speurverhale nie uit as
spanningsverhale nie. Die aksent val op die ontrafeling van 'n geheim, en dikwels
sien 'n mens die didaktikus en medikus Leipoldt aan die woord wat by monde van
speurder Slink 'n ensiklopediese kennis van allerlei onderwerpe het en wat mense
opvoed om logies te dink. So byvoorbeeld verwys Slink na Lombroso en Kretschmer,
onderskeidelik 'n Italiaanse antropoloog-kriminoloog wat veral bekend is vir sy
studies oor die psigologie van die misdadiger en 'n Duitse psigiater wat gemeen het
dat lyers aan bepaalde geestesiektes dikwels ook 'n bepaalde liggaamsbou
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vertoon en dat daar 'n samehang tussen die twee bestaan. Hoewel 'n mens in dié
verhaal dikwels voel dat die wetenskaplike verklaring of die uiteensetting van die
regsgeleerde vir Leipoldt meer interesseer en die verteller in hom verdring, is die
slot met die terug verwysing na die moordenaar Matoz se opmerking dat hy weet
‘wanneer om sy kaarte in te gooi’,99 'n netjiese sluiting vir die verhaal.
Ook Die verbrande lyk (1934) - 'n roman wat hy aan Dot, die vrou van regter
Hendrik van Zyl, opdra en waaraan hy in Oktober 1933 werk - is nie die tradisioneel
spannende speurverhaal nie. Die eintlike handeling kry 'n mens net aan die begin,
terwyl die grootste deel van die verhaal 'n hofdrama met die aanhoor van getuienis
en pleidooie ten gunste van en teen die beskuldigde word. Wat 'n mens dus kry, is
'n interne stuk dramatiek: alles word, telkens met verwysing na sekere outoriteite,
deur logiese redevoerings beslis. In die inleiding sê Leipoldt dat die verhaal gebaseer
is ‘op feite wat miskien nog vars in die geheue van sommige lesers lê’100 en dat die
verhaal ‘minder 'n eintlike “speurverhaal” (is) as 'n probeerslag om 'n moordsaak
voor te stel soos dit aangepak word deur diegene wat die gebeurde moet naspoor’.101
Dat die roman op 'n werklike moordsaak berus, word naas die verwysing na vars
feite duidelik as Leipoldt vir die ‘kykie agter die gordyne’ sy dank betuig teenoor sy
vriende Hendrik van Zyl en advokaat E.W. Douglass,102 onderskeidelik die regter
voor wie die saak verhoor is en die gewese prokureur-generaal wat die dokumente
in verband met die saak aan Leipoldt verskaf het. Die saak waarop Leipoldt die roman
baseer, is die Hauptfleisch-moord, wat op 13 Januarie 1925 op Richmond in Kaapland
gepleeg is. ‘In the ordinary course,’ sê die prokureur-generaal in sy amptelike verslag,
‘the trial should have taken place at the Victoria West Circuit Court, but the venue
was moved to Cape Town on the application of the prisoner, who alleged that owing
to local feeling against him existing at Richmond, he would be prejudiced in his
defence if the case were tried in a district adjoining or near Richmond.’103 Vandaar
dat Leipoldt die geleentheid gehad het om persoonlik die hofverrigtinge in Kaapstad
by te woon.
Soos in Die moord op Muisenberg is Jan Slink, ‘nou 'n ingekrimpte mannetjie’
wat van sy rente lewe en na die Karoodorpie kom om van sy griep te herstel, weer
op die toneel. Hoewel die verhaal blykens die verslag op Richmond afspeel, is baie
trekke van Clanwilliam uit Leipoldt se jeug in die verhaal aanwesig, al heet die dorp
hier dan die fiktiewe Evaskroon.
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Soos in die eerste speurverhaal word Slink hier voorgestel as 'n ‘snuffelaar, 'n
dilettante speurder, 'n oplosser van probleme’,104 iemand wat oor allerlei onderwerpe
iets te sê het: oor vroueregte en vroue wat hulle met die politiek bemoei en in die
jurie wil dien, oor die uitgediende juriestelsel, oor die tyd wat vir klein hospitaaltjies
verby is, oor die probleme wat 'n rentenier met inkomstebelasting het en oor die
verouderde Romeins-Hollandse regstelsel wat selfs in Nederland laat vaar is. Hoewel
dié gedagtes in die mond van Slink gelê word, herken 'n mens hierin van tyd tot tyd
die uitgesproke, weerbarstige en aweregse Leipoldt, versterk deur die uiterlike
ooreenkomste en gewoontes tussen hom en sy karakter. In die hofsaak self, wat
Leipoldt hier grotendeels deur middel van dialoog weergee, steun hy regstreeks op
die getuienis tydens die Hauptfleisch-moordsaak. Hendrik, die moordenaar, ly aan
'n alkoholiese psigose en is op die swartlys geplaas. Hy is ‘'n abnormale vent, en dus
'n interessante verskynsel’ vir sowel Slink as Leipoldt. Uit 'n stukkie dialoog tussen
Jims en sy vader oor hierdie afwyking is dit duidelik dat Leipoldt sy bête noire
Langenhoven, van wie dit bekend was dat hy hom in vlae verwoestend aan die drank
kon oorgee en wat by herhaling op die swartlys was, in die gedagte het:
‘Baie respektabele mense is op die swart lys, pa. Ek weet van een van
ons bekendste manne wie se naam daarop voorkom ...’
Ja wel. Maar ek dink nie jy beskou die meneer aan wie jy dink as een van
jou gelyke nie, Jims. En die blote feit dat iemand so min selfbeheersing
besit dat hy nie matig kan drink nie, beteken 'n gebrek aan
verantwoordelikheidsbesef wat hom as abnormaal bestempel.’105
Die moord in die Bosveld, waarvan hy die proewe in Augustus 1939 kontroleer
en wat nog voor die einde van dié jaar verskyn, speel af in 'n wêreld wat Leipoldt as
skooldokter leer ken het en waar hy telkens, ook ná sy vestiging in Kaapstad, by sy
vriend Dolf Hafner sou gaan vakansie hou. Dit is geskryf nadat hy in Julie en
Augustus 1937 twee weke lank op Hafner se plaas deurgebring het. Dit verskyn van
22 Julie tot 7 Oktober 1938 in Die Huisgenoot. In Augustus 1939 kontroleer hy die
proewe en nog voor die einde van die jaar verskyn dit in boekvorm.
Uit die beskrywing van die Bosveld en die groot wildevyebome, ‘die huisvesting
van tal van blinkvlerkspreeus, loeries en blou-apies’,106 sien 'n mens die natuurkenner
Leipoldt aan die woord. Wat hy veral waarneem, is
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die verfrissende Bosveldmôres met hul helder lug en die lewendige omgewing: ‘Aan
die oorkant van die rivier in die donkergroen vyebome, het 'n trop apies gejakker en
die groen lote gevreet. Op die wildewilgers het die visvangertjies gesit, elkeen 'n
juweel van pers en goud; en op die kareebome die pragvolle rooi bergswawels wat
so 'n weemoedige geluid maak as hulle in kringe vlieg. In die rivierwater het 'n paar
seekoeie geblaas, en van ver af het 'n goliat-reier, sedig in bruin en swart, hul
kaskenades met onverskilligheid bekyk.’107
Ook in dié roman is Slink weer saam met die ander groepie gaste op die
Bosveldplaas aanwesig en gebruik Leipoldt aan die slot die tegniek van Agatha
Christie om die saak deur die speurder te laat beredeneer en die skuldige aan te wys.
Wat 'n mens hier hinder, is die wyse waarop die tekening van die omgewing die
voortgang van die verhaal vertraag. Soos in die voorafgaande speurverhale volg Slink
weer sy metode om alles in verband met die voorval logies te beredeneer en moontlike
moordenaars uit te skakel. Aan die einde sal die ontknoping vir die meeste lesers as
'n verrassing kom, al gee Leipoldt, as 'n mens terugskouend die verhaal in oënskou
neem, genoeg wenke en wegwysers om die meelewende leser op die regte spoor te
bring.
In al drie speurverhale maak Leipoldt dus, soos Doyle, van dieselfde speurder
gebruik wat die leser stap vir stap na leidrade moet lei en vir hulle leer hoe om op
logiese wyse die geheim te ontrafel. En al sal die leser by tye deur Leipoldt se oormaat
van inligting en sy omslagtige aanbod verveel word, behoort hy waardering te hê vir
die wyse waarop hy ons hier iets van die vindingrykheid van Sherlock Holmes laat
ervaar. Daarby sal die ingeligte leser met belangstelling kennis neem van bepaalde
aspekte en gewoontes van Slink wat na die biografiese Leipoldt heenwys.

VII
Deur sy hele loopbaan as skrywer was Leipoldt ook intens geïnteresseerd in
geskiedenis en het hy talle artikels oor historiese onderwerpe gepubliseer. Dat hy
dus die een of ander tyd sy hand aan werke van groter omvang op die gebied van die
geskiedenis sou waag, spreek eintlik vanself.
Uit 'n aantekening wat hy op 15 Augustus 1934 in sy sakdagboekie maak, blyk
dit dat Leipoldt met 'n biografie oor Jan van Riebeeck begin het. Op 1 Desember van
dieselfde jaar voltooi hy dit in Afrikaans, en vroeg die vol-
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gende jaar begin hy met die Engelse weergawe, wat in 1936 in Londen deur Longmans
Green as Jan van Riebeeck: A biographical study gepubliseer word. Die Afrikaanse
teks verskyn in 1938 onder die titel Jan van Riebeeck: Die grondlegger van 'n blanke
Suid-Afrika in die Ons geskiedenis-serie van die Nasionale Pers. Dit is die enigste
werk van Leipoldt wat ook in 'n Duitse vertaling onder die titel Holland grundet die
Kapkolonie: Jan van Riebeecks Leben und Werke (Leipzig, Goldmann, 1937) die lig
sien.
In die voorwoord vir sy biografie oor Van Riebeeck, wat hy aan sy vriend A.E.
Allen opdra, maak Leipoldt die verstommende uitspraak dat ‘daar nog geen
lewensbeskrywing van ons Landstigter bestaan nie’,108 terwyl hy 'n bietjie verder in
dieselfde voorwoord sy dank uitspreek vir E.C. Godeé Molsbergen se De stichter
van Hollands Zuid-Afrika Jan van Riebeeck 1618-1677 (1912), wat hy foutiewelik
as Lewe van Van Riebeeck aandui. Dit is 'n boek, gaan hy voort, ‘wat ... vir algar wat
oor ons stigter skryf, 'n waardevolle bron moet bly waaruit hulle met erkentlikheid
sal moet put’.109 Verder sê hy dat hy nie aanspraak maak op ‘'n alomvattende historiese
omslagtigheid’110 (sic!) nie en daarom geen lys van geraadpleegde werke byvoeg nie.
In werklikheid is sy werk geen nuwe bydrae tot ons kennis van Van Riebeeck nie,
maar bloot 'n populêre samevatting wat naas die werk van Godeé Molsbergen veral
op Van Riebeeck se Daghregister as bron gebaseer is. In die hoofstukke oor Van
Riebeeck se kinderjare en opleiding as arts, waarvan weinig feitelike besonderhede
bestaan, kry hy sy inligting uit die soort speletjies waaraan Nederlandse kinders in
die sewentiende eeu deelgeneem het en uit mediese handleidings van dié tyd. Daaruit
rekonstrueer hy dan fiktiewe besonderhede van Van Riebeeck se kinderjare en
opleiding. So 'n werkwyse het tot gevolg dat hy te veel moet veronderstel en dat die
biografie in waarskynlikhede en moontlikhede verval. Wanneer hy oor Van Riebeeck
se indiensneming deur die Kompanjie skryf, word dit 'n blote fantasie wat met twee
naïewe sinnetjies eindig: ‘Of dit werklik so gegaan het, weet ek nie. Maar ek kan dit
my so voorstel.’111 Waar hy by Van Riebeeck se termyn aan die Kaap stilstaan, steun
hy op die feitelike inligting in die Daghregister en is die verslag van die kommandeur
se lewe meer verantwoord.
Ook sy boek oor Die Groot Trek, wat hy by geleentheid van die Simboliese
Ossewatrek van 1938 publiseer, is in hoofsaak 'n (nogal dorre) relaas vir die populêre
leser. Hier steun hy vir inligting op die studies en bronne in die publikasies van
Preller, Walker, Nathan en Gie. Die boek wemel van
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feitelike onnoukeurighede en selfs die aangrypende ervarings by Vegkop, die moord
op Retief en die Slag van Bloedrivier word sonder veel verbeelding en te saaklik
oorgedra. Vir sy omvattende boek oor Die Hugenote, wat hy skryf ná die fees om
dié groep Franse vlugtelinge se aankoms tweehonderd en vyftig jaar tevore te herdenk,
het Leipoldt wyd gelees. Hy voltooi die lees- en skryfwerk in die eerste drie maande
van 1939 en op 9 September ontvang hy die eerste eksemplare. Hoewel dit ook vir
die populêre mark bedoel is, het Leipoldt hier versigtiger te werk gegaan. In 'n hele
paar hoofstukke skets hy wanpraktyke soos die aflaatstelsel in die Rooms-Katolieke
Kerk en wei hy uit oor die belangrike rol wat 'n humanis soos Desiderius Erasmus
en 'n hervormer soos Martin Luther gespeel het. Daarna staan hy stil by die
omstandighede in Frankryk wat onder die sonkoning, Lodewyk XIV, tot 'n
landsverhuising onder die Protestante aanleiding gegee het. Die laaste sewe hoofstukke
word dan gewy aan die koms van die Hugenote na die Kaap, die probleme wat met
hulle hervestiging gepaard gegaan en die bydrae wat hulle tot Suid-Afrika gelewer
het.
In die jare ná die publikasie van dié drie boeke staan Leipoldt in verskeie
tydskrifartikels en radiopraatjies stil by sekere aspekte van Van Riebeeck of die
Hugenote, wat hy verder verken. So byvoorbeeld skryf hy in Die Huisgenoot van 15
September 1939 oor die benaming ‘Hugenoot’ wat niemand nog bevredigend kon
verklaar nie. In 'n radiopraatjie op 6 April 1939 het hy groot waardering vir Van
Riebeeck en beskryf hy hom as ‘'n uiters pligsgevoelige, mensliewende, en vir sy
tyd en sedes, liberale, verdraagsame man, skrander met die skranderheid van iemand
wat soms aan sy verbeelding skiet gee maar wat met gesonde verstand by geleentheid
sy emosies kan breidel, en wat deur ondervinding geleer het om die waarde van feite
te erken’. Belangrik vir Leipoldt se politieke opvattinge is die artikel oor Van Riebeeck
wat hy in Radio-Week van 2 Augustus 1946 publiseer. Hy wys daarop dat Van
Riebeeck in sy eerste proklamasie ná sy aankoms aan die Kaap sy landgenote vermaan
het om aan die inheemse bevolking ‘alle vriendelijkheid en lieftalligheid te bewijzen,
en door minnelijken omgang’ aan die vreemdelinge blyke van hulle beskaafdheid te
gee. Op dié wyse is hierdie proklamasie 'n eerste bousteen tot ware beskawing wat
in 'n moderne Suid-Afrika steeds van belang is in die verhouding tussen rasse.
Telkens laat Leipoldt in hierdie jare van sy vriende weet dat hy aan 'n uitvoerige
biografie oor Paul Kruger werk. Op 2 November 1936 skryf hy
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aan Haarhoff dat hy daarmee besig is, maar nog nie begin skryf het nie. Op 20
November laat hy Engelenburg, wat vir hom baie inligting stuur, weet dat sy boek
stadig vorder, maar dat hy dit moeilik vind om die baie gegewens te rangskik. Die
werk gaan nie merkbaar vooruit nie. Op 31 Augustus 1941 teken hy in sy
sakdagboekie aan: ‘Rewrote chapter I of Kruger - 22nd time - but not satisfactory
so tore it up.’ Onder sy letterkundige nalatenskap is daar baie knipsels oor Kruger,
maar geen spoor van 'n manuskrip nie. 'n Mens vermoed dat Leipoldt in 'n stadium
ná 1941 moeg geword het vir Kruger en dat hy naas sy aanvanklike bewondering
toenemend meer krities teenoor dié figuur begin staan het.

VIII
Reeds met sy vestiging in Kaapstad was Leipoldt bekend as uitmuntende kok. Weldra
sou sy etes by sy huis in Kenilworth by kennisse bekend begin staan as besondere
geleenthede. Telkens publiseer hy artikels of hou hy radiopraatjies oor kulinêre
aangeleenthede soos ons eetbare seevisse, ou kookboeke, tafelwyn en sy bediening,
wêreldberoemde kokke, plaasvervangers vir vleis, hoe om vleis smaaklik te berei en
die geskiedenis van die Constantia-wyne. Met die jare het hy ook 'n besondere
versameling kookboeke opgebou wat ná sy dood na die Suid-Afrikaanse Biblioteek
in Kaapstad gegaan het. Hierdie kosbare versameling bestaan uit 410 stukke. Afgesien
van manuskripte uit die agtiende eeu is daar seldsame boeke oor wyn, kaas, nageregte,
dieetkunde en resepte vir die siekekamer in die versameling.
Naas die baie etes wat Leipoldt vir sy vriende aangebied het, wou hy sy kennis
van kos en wyn tot die beskikking van die publiek stel en 'n bydrae lewer tot 'n egte
Suid-Afrikaanse tradisie in die kookkuns. Sy Common-sense dietetics van 1911 word
in 1936 as The belly book or The diner's guide herdruk, maar die aksent val daarin
op 'n gebalanseerde dieet en hoe die mens deur 'n verstandige eetpatroon sy liggaam
gesond kan hou. Met die jare het Leipoldt egter baie resepte versamel en nuwes
opgestel. Met dié stof begin hy, volgens 'n inskrywing in sy sakdagboekie, vroeg in
1932 aan 'n manuskrip in Afrikaans werk. Op 29 September 1932 voltooi hy dit. Die
volgende jaar verskyn sy resepte uit die Kaapse kookkuns in boekvorm onder die
titel Kos vir die kenner, 'n werk wat feitlik onmiddellik klassieke status in die
Afrikaanse kulinêre literatuur verkry het.
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In sy inleiding tot Kos vir die kenner sê Leipoldt dat die Suid-Afrikaanse manier van
kook nie juis van dié van ander lande verskil nie. Daar is wel sommige geregte wat
ons eie is, maar die meeste van dié wat ons as inheems beskou, kom dikwels onder
'n ander naam in ander lande voor. Vir egte Suid-Afrikaanse geregte, sê hy dan, ‘moet
ons gaan na die veld; ons veldkos is dan ook enig in die opsig dat ons net in
Suid-Afrika sulke voedsel soos wateruintjies, veldkool, sanduintjies en jakkalskos
kry’.112 In hoofstuk VI van sy boek staan hy dan by hierdie soort kos uit die veld stil.
Wanneer 'n mens Leipoldt se resepte aandagtig lees, word dit duidelik dat hy nie
vir die gewone huisvrou skryf nie, maar hom op die kenner en liefhebber rig wat van
kook 'n kuns maak en sonder veel praktiese leiding 'n gereg kan berei. Sy werk is
dan ook nie 'n handboek met volledige inligting nie, want Leipoldt skram dikwels
daarvan weg om presiese hoeveelhede te vermeld. Hy het eintlik dié tipe leser en
gebruiker in gedagte wie se smaak reeds só ontwikkel is dat hy sal weet hoeveel hy
van 'n bepaalde bestanddeel moet gebruik.
Juis hierdie afwesigheid van meetbare eenhede in Leipoldt se resepte het in die
besonder tot die filosoof Marthinus Versfeld gespreek. In sy opstel ‘Tot lof van
Leipoldt, die kenner van kos’ in sy bundel Tyd en dae sê hy dat Leipoldt se resepte
‘inspirasies’ is, nie ‘formules’113 nie. Hy skryf: ‘Leipoldt se belangstelling in die kos
en die wyn is nie 'n geslote vakkie in sy gees nie. Dit word bestraal deur wat hy was:
'n digter, en 'n digter is iemand wat weet om dinge lief te hê.’114 By Leipoldt, so gaan
Versfeld voort, kry 'n mens nie ‘'n manie vir metrisering ... (nie). Die poësie het 'n
ander soort presiesheid. 'n Grypie neutmuskaat, 'n veertjie kaneel, 'n skraapseltjie
suurlemoenskil.... Maat en gewig ontstaan uit die sug van die mens om die omgewing
te domineer, maar Leipoldt was 'n medeskepsel en nie 'n parasiet op die natuur nie.
In alle geval sit daar onkunde agter hierdie presiesheid, miskien ook 'n soort egoïsme.
Die een rissie verskil in heerlikheid van 'n ander rissie, en 'n gram roosmaryn uit een
tuin is nie noodwendig aan een uit 'n ander tuin gelyk nie.’115
Om hierdie gebrek aan metriese presisie op te los, het 'n vooraanstaande kulinêre
kundige soos Peter Veldsman dit nodig gevind om in sy Eet saam met Leipoldt (1980)
spyskaarte uit Kos vir die kenner vir die ‘lekekok’ saam te stel: die persoon wat voor
'n stoof staan en presies wil weet; 'n boek waarmee die hedendaagse gasvrou alles
‘stap vir stap en sonder vrees vir mislukking kan volg’.116 Leipoldt self het dit nooit
gedoen nie, ook nie in die Twenty-nine choice curried dishes wat hy in 1939 vir die
firma Cart-
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wright inlei en waarvan later ook 'n Afrikaanse weergawe gepubliseer word nie. Sy
rubriek ‘Kelder en kombuis’, wat van 1942 tot 1947 op versoek van Markus Viljoen
in Die Huisgenoot onder die skuilnaam K.A.R. Bonade verskyn, word in 1963 deur
Fred le Roux as Polfyntjies vir die proe gebundel. Versfeld noem Polfyntjies vir die
proe ‘die boek van die maand Oktober, ('n boek) wat weet om die ewigheid in die
geur van die kruietuin en die seebries en die doringboom in te adem’.117 Ook hier is
daar geen sprake van metrieke presisie nie. Leipoldt praat net van 'n ‘snoepseltjie
mosterd en 'n bietjie olie’,118 ‘'n rafeltjie knoflok’,119 'n ‘behoorlike soentjie van botter
en neutmuskaat’,120 ‘'n skraapseltjie nartjieskil en 'n kelkie soet wyn’121 en ‘'n grypie
fyn gemmer, 'n rafeltjie foelie, soveel peper as jou smaak verkies en 'n groot klont
botter’.122 En by die gaarmaak van eiervrug beveel hy aan: ‘Strooi fyn gesnipperde
pietersielie oor en dons met witpeper’.123 Le Roux sê in sy ‘Verantwoording’ vir dié
bundel: ‘Die gloed van die herinnering wat ... (oor hierdie opstelletjies) lê, die verlange
daarin na 'n tyd en 'n lewe lankal verby, die beskrywings, so vol aandag vir die
apostel-egte besonderhede van elke stap in die voorbereiding van 'n gereg - die hele
spel met kruie- en speseryname, maak van die beste onder hulle klein kombuispêrels
... wat onmiskenbaar uit die hand van die digter Leipoldt kom.’124
Die ‘gloed van herinnering’ waarvan Le Roux praat, styg op uit baie bladsye van
hierdie mooi boek. ‘Ek kyk terug op my kinderjare,’ skryf Leipoldt. ‘Ek sien in my
verbeelding ou aia Hanna, wat kok in die ou Withuis in Strandstraat was, soos sy by
die kombuistafel staan. Ek dink ek hoor uit die agterplaas, waar oubaas Haylett 'n
soort dieretuin aangehou het, hoe die fisante klak-klak en die kuifkopduiwe koer-koer,
want vanuit die kombuis kon jy die hokke sien en die wild daarin bewonder. Dis
weer Februarie, maar anders as vandag, want Strandstraat was toe nog nie
lewensgevaarlik vir die voetganger nie, en die perdetrem wat daarlangs geloop het,
was 'n sedige, stigtelike manier van vervoer in vergelyking met die dwars- en
dolspringery van vandag. Op die tafel was 'n mandjie Kanaänsdruiwe, een yslike
groot tros soos ons vandag nie meer sien nie. Die aia was besig om die korrels te skil
en die pitte versigtig uit te haal.’125 Soos in Kos vir die kenner sê Leipoldt in Polfyntjies
vir die proe dat ons geen eg Suid-Afrikaanse gereg het nie; ‘al wat ons het, is
ouderwetse maniere om kossoorte klaar te maak’.126 'n Bietjie later nuanseer hy hierdie
uitspraak:
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Vir die bewering dat ons wel ... ['n inheemse kookkuns] het, pleit die
feit dat daar sekere kossoorte is - soos klipkous en wateruintjies - wat net
hier te vinde is, en dat ons ten minste een manier van kosbereiding het wat
nie in Larousse beskryf word nie - die bereiding vir die tafel van
ystervarkvel. Daarteenoor spreek weer die feit dat byna elke sogenaamde
‘Afrikaanse skottel’, wat bestanddele en klaarmaak betref, reeds aan ons
voorouers in Europa goed bekend was. Bobotie, byvoorbeeld, word beskryf
in 'n ou kookboek wat in 1609, jare voor die stigting van 'n blanke
volksplanting aan die Kaap, gedruk is. Ons bredies is niks anders nie as
die vleis- en groentemengsels wat in Suid-Frankryk, Spanje en Italië mode
was in die middeleeue. Natuurlik was daar in die ou dae geen sprake van
byvoegsels soos foelie, neut, peper en ander speserye nie; hulle was veels
te skaars om in die gewone kombuis gebruik te word. Eers nadat die
Oos-Indiese Kompanjie speserye op groot skaal ingevoer het - in een jaar
oor die 100,000 ton uit Indië - was die gewone kok in staat om daaroor te
beskik en kon hy sy skottels daarmee geuriger maak.
Wat ons ouderwetse Afrikaanse kookkuns noem, kan vergelyk word met
die kookkuns van die streek ten suide van die rivier Adour in Frankryk.
Dit is die gedeelte van Frankryk wat waarskynlik die langste onder Engelse
invloed was. Dis 'n streek waar die osse net soos by ons vir werk op die
land en vir karwei op die pad gebruik word; waar beesvleis dus in die
algemeen minder sag en vetterig is as in ander distrikte, en waar bok- en
skaap- en varkvleis by voorkeur gebruik word. Daar vind ons die naaste
verwant van ons boerwors, 'n wors wat bestaan uit 'n mengsel van boken varkvleis, vergeur met speserye en smaakvoller gemaak deur die
byvoegsel van 'n soet wyn soos dié van Jurançon. Dit het dieselfde
vierkantige stukkies varkvet wat die kenmerk is van 'n goeie boerwors by
ons en wat dit moontlik maak om die wors deeglik oor 'n oop vuur te braai
sonder om dit van sy sappigheid te beroof. Daar ook kry ons die boontjieen speksop wat hier so goed bekend is en die heerlike gebraaide ‘pannas’
wat nou amper nie meer by ons bekend is nie, maar wat vroeër altyd
gemaak is as daar 'n vark geslag is. En ook die gestoofde afval, met of
sonder 'n borrie- of tamatiesous. Ook daar bestaan die gewoonte om 'n
oskop, kompleet met horings en vel, in die oond te braai en in al sy
grimmige heerlikheid op te dis, iets wat hier te lande heeltemal uit die
mode is, maar wat ek nog in Transvaal aangetref het. Die laas-
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te maal wat ek dit geniet het - en dit was werklik 'n genot - was in geselskap
van generaal Botha, wat uitdruklik verklaar het dat die kiesvleis van 'n
oskop wat op hierdie manier gebraai is, die lekkerste vleis is wat die
menslike gebit ooit kan kou.’127
Oor hierdie oskop as gereg, ‘kompleet met horings en vel in 'n miershoopoond
gebraai’,128 sê Leipoldt self: ‘Die wangvleis daarvan en die verhemelte - ek kan maar
net 'n gebaar maak soos die Kleurling-ouderling toe hy in sy preek oor die sap van
die wynstok gepraat het!’129
Leipoldt se speelse en plaerige aanbiedingswyse groei in Polfyntjies vir die proe
uit tot essays wat van sy beste prosa verteenwoordig en in stukke soos ‘'n
Jakkalskossoufflé’ en ‘'n Speenvarkie’ hoogtepunte bereik. Veral ‘'n Speenvarkie’
illustreer Leipoldt se unieke speelse aanslag in sy kulinêre prosa op sy beste. Nadat
hy die voorbereiding van die speenvarkie stap vir stap beskrywe het, sê hy:
Sit nou die skepseltjie in die braaipan, diep genoeg om hom te beskut
teen 'n oormaat van hittegloed op een besondere plek. Voeg sagte vet of
botter by. Strooi fyn sout en 'n bietjie peper oor en sit die pan in die oond
wat behoorlik warm moet wees, nou nie juis so warm as wat dit vir Sadrag
en sy maats bestem was nie, maar tog warm genoeg om dadelik, of altans
binne 'n paar minute, die sappe in daardie maagdelike velletjie dik te maak.
Draai die diertjie gereeld om en hou aan met die gesmelte vet of botter
daaroor te gooi. Wees nie ongeduldig nie, maar wees sekuur en altyd op
jou hoede dat geen millimeter van die velletjie sonder druipsel bly nie en
dat die hitte van die oond eweredig en egaal op die hele oppervlakte van
die varkie is. Net daardeur kry ons die heerlike mooi goudbruin en die tien
maal heerliker kraakbrosheid wat so bros-teer as 'n oblietjie behoort te
wees. Sodra dit gaar is, kan jy 'n deksel oor die braaipan sit en die
hittegraad van die oond verlaag. Die diertjie kan nou nog effentjies smoor
in die druipsel, net lank genoeg om die vulsel en sy eie sagte weefsels
deeglik gaar te maak. Maar weer raai ek versigtigheid aan. Die presiese
moment om die juweeltjie na 'n koeler omgewing te verskuif, is iets wat
'n kundige kok slegs deur bittere ondervinding aanleer.
Veronderstel die moment is daar. Neem die varkie uit, sit hom op 'n servet
op 'n vlak skottel - dit maak die sny aan tafel makliker. Ver-
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sier hom met 'n suurlemmetjie in sy mond, 'n bossie pietersielie om sy
stertjie en hou hom goed warm totdat hy na die tafel geneem word.130

IX
In die dertigerjare verskyn van Leipoldt, naas al sy ander geskrifte, twee boeke van
outobiografiese aard. In 1932 werk hy die reisindrukke wat hy reeds in 1912 in sy
ongepubliseerde Visit to the East Indies opgeteken het, om tot Uit my Oosterse
dagboek, terwyl hy in Bushveld doctor (1937) van sy ervarings as skooldokter in
Transvaal verslag doen. Kort voor sy dood begin hy met die optekening van sy
jeugherinneringe. Daarvan kon hy net 'n eerste hoofstuk voltooi wat postuum as
bylaag by Viljoen se 'n Joernalis vertel (1953) gepubliseer word.
Hoewel dokumentêre gegewens in dié verband ontbreek, vermoed 'n mens dat
Leipoldt in 1912 sonder sukses probeer het om sy Visit to the East Indies in Brittanje
gepubliseer te kry. Die Afrikaanse Uit my Oosterse dagboek verskyn oorspronklik
as aflewerings in Die Huisgenoot en Leipoldt het geen probleem om dit as boek by
die Nasionale Pers te laat publiseer nie. Wanneer hy sy ervarings as skooldokter
onder die titel Bushveld hakim in 1937 aan die Londense firma Longmans Green
voorlê, het die uitgewers egter sterk voorbehoude. In 'n brief van 15 Julie 1937 skryf
hulle dat die werk te hibridies is en tussen persoonlike memoires en 'n verslag van
die lewe en toestand in Suid-Afrika aarsel. ‘A writer of memoirs’, skryf die uitgewers,
‘should not be so modest as to hide himself from the reader. The reader wants to
know not only the events of his life but to get to know the writer himself.’ Klaarblyklik
het die leser van Longmans Green die manuskrip met verwagtinge gelees waaraan
Leipoldt in daardie stadium nie kon voldoen nie, want dit was nie sy bedoeling om
'n volledig outobiografiese werk te skryf nie. Die aarseling om die boek te publiseer,
was dan ook 'n groot flater. Bushveld hakim word onmiddellik daarna deur Jonathan
Cape vir publikasie aanvaar. Omdat die woord hakim vir Britse lesers onbekend was,
versoek die uitgewers Leipoldt om die titel in Bushveld doctor te verander. Jonathan
Cape publiseer dit verder sonder wysigings in 1937.
Sowel Uit my Oosterse dagboek as Bushveld doctor is produkte van 'n gevoelige
waarnemer en 'n gekultiveerde mens. In die Afrikaanse literatuur van dié tyd was
Uit my Oosterse dagboek en die besondere wyse waarin Leipoldt daar-

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

571
in oor sy reiservarings verslag doen, 'n unikum. Met Bushveld doctor toon hy plek-plek
'n verwantskap met Herman Charles Bosman en Pauline Smith, maar met die
uitgesprokenheid oor sensitiewe aangeleenthede hoor 'n mens die duidelike stem van
Leipoldt, wie se oorspronklike en eerlike kyk op sake hier nie in blote aweregsheid
vassteek nie, maar deur logika gesteun word.
Saam met sy bydrae vir The Cambridge history of the British Empire, wat in 1936
verskyn, is Uit my Oosterse dagboek en Bushveld doctor veral van belang vir wat
Leipoldt te sê het oor onderwerpe, in die besonder op die gebied van die politiek,
wat vir die Afrikaner van daardie jare meestal sensitief was. Na aanleiding van die
Nederlandse goewerneurs in Oos-Indië se praktyk om hulle ten koste van die inheemse
bevolking te verryk, sê Leipoldt in Uit my Oosterse dagboek dat so 'n onsedelike
stelsel nooit kon deug nie; ‘die enigste waaroor 'n mens jou kan verwonder, is dat
dit so lank sonder 'n uitbarsting gegaan het’.131 Hy skryf met waardering oor Raffles,
wat tydens die kort tydperk van Britse bewind in Oos-Indië in sy onderhandelinge
met die ‘inboorling-opperhoofde’ met 'n politiek begin het ‘wat vir ons vandag hier
in Suid-Afrika miskien van belang is’.132 En dat die geskiedenis van die Nederlandse
politiek op hierdie eilandryk vir die Afrikaner van dié tyd iets is waarin hy hom kan
spieël en waarin hy 'n rigtingwyser vir sy eie beleid kan vind, blyk uit 'n enkele
sinnetjie aan die einde van die boek: ‘Een van die allergrootste vrae wat die Afrikaner
homself moet afvra, is in hoever hy die sedelike reg het om in 'n land met 'n gemengde
bevolking 'n afsonderlike politiek uit te voer waarin die inboorling nie regstreeks
aandeel of seggenskap het nie.’133
In Uit my Oosterse dagboek spreek Leipoldt hom, in teenstelling tot die Engelse
voorganger van sy reisindrukke, nie verder oor dié sake uit nie, aangesien die
Afrikaner, blykens sy voorwoord ‘nog baie prikkelbaar en oorgevoelig is wat kritiek
oor ons eie aangeleenthede betref’.134 In briewe en artikels uit die dertigerjare laat hy
hom wel uit oor politieke sake. In 'n artikel in sy ‘Diwagasies’-rubriek in Die Volkstem
verwerp hy die moontlike terugkeer na 'n republikeinse staatsvorm op die model van
die ou Transvaal en Vrystaat, waar drie kwart van die bevolking geen regte as burgers
gehad het nie. In 'n ware republiek, soos Frankryk en die VSA het, is daar geen
onderskeid tussen onderdane nie en maak kleur, geboorte, stand en geestelike meerof minderwaardigheid geen verskil nie. Die kwart wat by ons in 'n stelsel soos dié
in die gewese republieke bevoorreg word, sal dit natuurlik waardeer. ‘Maar’, gaan
hy voort, ‘wat van die res,
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wat tog net so goed aanspraak kan maak op daardie indiwiduele vryheid en daardie
voorregte wat 'n egte demokrasie aan sy burgers waarborg?’135 Wanneer J.B.M.
Hertzog se wetgewing rakende die swartes in die parlement ter tafel gelê word, skryf
hy op 16 Februarie 1936 aan Haarhoff: ‘Vir hierdie week spook die Volksraad om
ons te verlaag tot 'n aller-onliberaalste nasie deur die inboorling vir ewig en altyd tot
vyand te maak.... Ek sien geen kans vir ons arme ou land om voort te sukkel met 'n
gekniehalterde drie vierdes van sy bevolking (nie).’ Veral het hy dit teen die stilswye
van J.C. Smuts en J.H. Hofmeyr, wat as adjunkpremier en minister in die volksraad
of op kabinetsvergaderings volgens hom niks gedoen het om Hertzog van sy beleid
te laat afsien nie. Na aanleiding van F.C. Kolbe se dood skryf hy in dieselfde brief
aan Haarhoff: ‘sy weerga sal ons bra nie meer vind nie in 'n wêreld wat behaai maak
oor groot en klein Jannies wat altwee te sleg is om met sedelike moed vorentoe te
tree.’136 En op 20 Maart 1936 sê hy in 'n verdere brief aan Haarhoff die ‘nare naturelle
wetgewing is aan die deurgaan - 'n swart vooruitsig vir ons wat liberaal gesind is’.
Dié wetgewing is vir hom tipies van die psigologie van die deursnee-Afrikaner, wat
‘nou ten enemale 'n vrees kompleks besit’. Die afkeer wat Leipoldt van Smuts en
Hofmeyr het, word net oortref deur sy renons in Hertzog. Wanneer Hertzog op 21
November 1942 sterf, verskyn daar net 'n enkele sinnetjie in telegramstyl in sy
sakdagboekie: ‘Hertzog died - outlived his usefulness.’
Dit is egter veral in die hoofstuk oor die ‘Cultural development’ in Suid-Afrika
in The Cambridge history of the British Empire, deel VIII, dat Leipoldt se politieke
opvattinge en sy siening van die Afrikaanse kultuur duideliker blyk. In Suid-Afrika,
so begin hy, woon twee blanke volkere wie se kultuur verskillend ontwikkel het. Tog
het hulle mekaar so merkbaar beïnvloed dat 'n mens vandag - die vroeë dertigerjare
toe die hoofstuk geskryf is - die aanvang van 'n nasionale Suid-Afrikaanse kultuur
waarneem waarin die beste en durendste elemente van die kultuur van elk geassimileer
word. In die tyd van die VOC is weinig gedoen om die kultuur van die moederland
hier te handhaaf en was die koloniste hoofsaaklik besig om vir hulle eie materiële
welsyn en gerief te sorg. Naas die Kasteel aan die Kaap het die kerke 'n belangrike
rol in die kulturele behoud gespeel. Aanvanklik het die kerk alle bevolkingsgroepe
tot eredienste toegelaat. ‘Indeed,’ skryf Leipoldt, ‘there can be no question about the
liberal attitude of that early church at the Cape.’137 Die meestal in Nederland opgeleide
predikante was oorwegend mense ‘of broad human sym-
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pathy and a liberal outlook’,138 'n geesteshouding wat ook kenmerkend van die
negentiende-eeuse Duitse sendelinge was. Die latere bekrompenheid was afkomstig
van die Skotse predikante met hulle konserwatisme en onverdraagsaamheid. Hoewel
Leipoldt hier die kulturele ontwikkeling van Suid-Afrika in hooftrekke skets, blyk
sy eie siening duidelik uit die wyse waarop hy die geskiedenis interpreteer en wat
hy as belangrik uitlig. 'n Mens kan byvoorbeeld 'n vraag stel by sy uitspraak dat daar
in die dertigerjare werklik sprake van die begin van 'n eie nasionale Suid-Afrikaanse
kultuur waarneembaar was en of die ontwikkeling nie steeds, tot betreklik onlangs
in elk geval, in hoë mate onafhanklik van mekaar plaasgevind het nie.
Wat die amptelike erkenning van Afrikaans betref, sê Leipoldt: ‘No language can
permanently subsist on official recognition alone if it lacks the strength and capacity
to survive on its own merits. For Afrikaans the danger of dystrophic development is
peculiarly great, because it has alongside it a world language of proved permanence
and adaptability.’139 Hy maak die boeiende uitspraak dat juis die feit dat Suid-Afrika
deur Afrikaans as verpligte skoolvak geleidelik tweetalig word, die prestige van die
taal teenoor Engels kan laat afneem, ‘unless Afrikaans can rival the latter in its cultural
appeal’.140 Op die oomblik, gaan hy voort in 'n gedeelte waarin hy die verknooptheid
van Afrikaans met 'n bepaalde politieke strewe as 'n gevaar sinjaleer lank voordat
dit deur latere kommentators genoem sou word, ‘it stands in a favoured position
because it is the visible sign of Afrikaans culture, the expression of the
Afrikaans-national ideals of half the white population of the Union. It may be that,
to some extent, it has gained that position by mistaken political agitation and by too
much insistence upon the fallacious slogan that “the language is wholly the people”,
and that its development has been so rapid that the dangers of too early recognition
have been overlooked.’141 Die gevaar is tans dat Afrikaans saam met Engels 'n
amptelike taal is, ‘and that it can only maintain its position by becoming an instrument
of cultural development that can subsist and flourish, not necessarily in opposition
to, but alongside of English. To do so, it must display the adaptibility, virility and
wide reach that English undoubtedly possesses.’142 Die Afrikaanse literatuur is aan
die groei, maar die vraag is of dit met 'n kulturele middelmatigheid genoeë sal neem
of verder sal ontwikkel. ‘So far’, sê Leipoldt, ‘it has been nourished upon a national
sentiment that is more appreciative of political advantage than of aesthetic and cultural
distinction.’143 Die taal word tans
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geforseer om leesmateriaal vir skole te verskaf en vir 'n publiek wat nog nie deur die
kritiek opgevoed is om tussen ware en minderwaardige literêre waardes te onderskei
nie. Waarteen hy dit dus het, is die kunsmatige ontwikkeling van die taal en die feit
dat die voorgeskrewe tekste in Afrikaans so ongunstig met dié in Engels vergelyk,
veral aangesien dieselfde stelsel van voorskryf vir albei tale gegeld het. Om
byvoorbeeld teenoor David Copperfield 'n roman soos Die hart van Moab voor te
skryf en teenoor 'n Shakespeare-drama 'n stuk soos 'n Esau, kan nie die beeld van
Afrikaans in die oë van Engelstalige kinders bevorder nie.
Wanneer hy in Bushveld doctor by die Afrikaanse literatuur en die
Afrikaanssprekende se liefde vir sy eie kultuur en tradisie stilstaan, wei hy in die
besonder uit oor die verknogtheid van die Afrikaner aan sy taal en hoe groot sy
begeerte is om dit nie deur die kultuur en tradisie van sy Engelstalige medeburger
te laat verswelg nie. ‘The love of languages’, sê hy, ‘is of all national characteristics
the one that best exemplifies a solidarity based on cultural aspiration, and it was only
natural that the Dutch-speaking citizen should claim for his home language the same
rights and privileges that his English brother tacitly assumed for his.’144 En hy sluit
sy beskouing oor hierdie reg van die Afrikaner af teen die versweë agtergrond van
lord Alfred Milner se taalimperialisme wat met die bevoorregting van Engels alle
vorme van Hollands vir goed wou uitwis: ‘Had that premise been accepted from the
first, and its direct and indirect implications been honestly and generously
acknowledged in practice, South Africa would have been saved much political
wrangling and wasteful controversy.’145
Met verwysing na sy afkoms uit 'n sendelingfamilie en 'n herediteit ‘that can see
no specific distinction in the human race and that recognize all mankind as belonging
to one family, however diversified by colour, custom, or creed its various components
may be’,146 sê Leipoldt dat hy van vroeg af geleer het ‘to regard white and black not
as different species but as the same race separated by a cleft that in time could, and,
as I was told, inevitably would, be bridged by a common civilization’.147 Teen die
agtergrond van die heersende wetgewing en openbare mening in verband met die
swartes in Suid-Afrika, gaan hy voort, is dit vrugteloos om teen die onreg te protesteer,
‘however illiberal and intolerant it is. The majority of our citizens regard such
legislation as the least that can be done to safeguard the interests of white civilization.
To my missionary mind it seems hopelessly wrong.’148 Die Indiërs wat, behalwe in
beperkte gebiede, geen grond kon besit nie en nie volwaardige landsburgers kon
word nie, is deur
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baie blankes beskou as 'n gevaar. By geleentheid het 'n lid van 'n skoolkomitee aan
Leipoldt gesê die Indiërs is 'n ‘damned danger ... and the sooner they are expelled
the better all of us will be pleased’.149 Wat die vrees vir kompetisie betref, waaruit
die gevoel teen Asiërs, Jode en by implikasie ook swartes en bruines voortkom, sê
Leipoldt: ‘No civilization buttressed by class legislation that is the result of such fear
can defeat the attritive influence of time and culture, neither of which makes any
allowance for inferiority that must be continually strengthened by artificial supports.
It is a pity that those sections of the community in South Africa that are today
benefited by such class legislation do not realize that it is a double-edged weapon
that sooner or later will be turned against them.’150
In aansluiting by hierdie sterk bewoorde protes teen wetgewing wat verskille op
ras baseer, skryf Leipoldt in 'n latere hoofstuk oor die voorskrifte wat vir 'n swarte
geld: ‘He has to carry an identification pass - which, in itself, is not anything to
grumble at provided it is not, as now, meant to imply a discrimination between black
and white.’151 Hy gaan voort: ‘There are other disabilities under which the native
labours. He has no part in the administration of the country; although he pays taxes,
he is voteless. He may even employ white men to work for him, but he is always in
an inferior position, and I have heard him call his white bywoner, who works for
him on his farm, “Master” (Baas). The dice are loaded against him in all industries,
although without his assistance no industry in South Africa can exist.... He does not
always get justice in the courts of law.’152 In 'n profetiese blik op die toekoms (wat
hy nie sou belewe nie) skryf Leipoldt: ‘The present tendency is to imagine that our
native problem can be solved by what is known as segregation: which in practice
means that the native should nowhere compete with the white man but that the white
man should, where convenient, make use of the native. Theoretically segregation is
the solution of the problem. Van Goens and Van Riebeeck knew it to be a solution
when they advocated that their embryonic white settlement should be cut off from
all contagion with native influences by cutting a canal across the Cape Peninsula. In
those days such a policy might have been feasible. Today it is merely farcical. The
native is an integral part of the community of South Africa and it is scientifically
absurd to contemplate the development of the white community without contemplating
at the same time the development of the preponderant native population, and frankly
to face the inevitable conse-
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quences of such development.’153 Indien van hierdie standpunt van Leipoldt voor die
apartheidsfase deeglik kennis geneem is, sou die geskiedenis in Suid-Afrika dalk 'n
ander loop geneem en sou die land baie leed en ellende gespaar gebly het.
Leipoldt laat hom in Bushveld doctor ook uit oor sake wat vir die Afrikaner van
destyds en nog baie later ‘heilige koeie’ was. Hy vind dit vreemd dat die Afrikaner
so 'n besondere waarde vir sy nasionale sentiment heg aan Geloftedag, wat destyds
Dingaansdag genoem is. Dit is veral vreemd in die lig van die feit dat dié feesdag
nie uitgekies is om die gedegenereerde tiran van die Zoeloes te herdenk nie, maar
om die vernietiging van sy mag en die verlossing van die Boere van die vrees vir
aanvalle te vier. Die gebeurtenis wat herdenk word, is nie, sê Leipoldt, ‘of such vital
importance to all South Africa as it was to the party of emigrant Boers at the time’.154
In vergelyking met die groot veldslae in die geskiedenis van Wes-Europa het die
Slag van Bloedrivier geen groot indruk op Leipoldt as kind gemaak nie. Die aanspraak
vir Dingaansdag as 'n algemene vakansiedag, gaan hy voort, kan 'n teësin wek by
dié ‘who are of the opinion that we should remember all the Voortrekkers, all our
pioneers, from van Riebeeck onwards, and not single out a special, and after all not
especially magnificent victory over the natives, for particular remembrance and
celebration. Nor is it advisable or expedient to signalize a victory obtained with so
little sacrifice. Let us rather say, those who object to Dingaan's Day, honour the
Voortrekkers by holidaying on a day to be known as “Voortrekker” or “Pioneer”
Day, preferably on a date that has no relation to massacre and victory, and make our
homage to these intrepid men and women something in which all sections of the
community, white and black alike, can share, hurrahing them not because they killed
and conquered but because they endured, accomplished and achieved and laid the
foundations of a civilization that should be common to all so far as its benefits and
its culture are concerned.’156 Daar was min mense in die Suid-Afrika van die
dertigerjare wat hul besware teen 'n seksionele viering ten koste van ander
bevolkingsgroepe so logies kon formuleer en hul standpunt met soveel visie op die
toekomstige ontwikkeling van die land kon stel. Dit is weer die Leipoldt wat 'n eng
nasionalistiese en chauvinistiese standpunt verwerp en 'n ruimer geestelike horison
vir sy mense bepleit. Leipoldt die holis en kosmopoliet, die man wat in staat is om
'n plaaslike gebeurtenis soos die Slag van Bloedrivier met die groot veldslae elders
te vergelyk, is hier aan die woord.
155
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Maar ook oor sake waaroor mense van destyds nie eers bereid was om te redeneer
nie en waaroor selfs vandag slegs met skroom gepraat word, was Leipoldt bereid om
sy standpunt te stel. Oor eutanasie, wat eers betreklik onlangs in 'n vrysinnige land
soos Nederland gewettig is, publiseer hy reeds in 1937 'n aangrypende hoofstuk in
Bushveld doctor onder die titel ‘The right to die’. Hy begin die hoofstuk met 'n verslag
oor die lyding van 'n vrou in 'n rondawel vir wie hy besoek het. Die vrou, terminaal
siek aan kanker, moes folterende pyn verduur en wou graag sterf. Die
distriksgeneesheer wou egter uit vrees vir selfmoord nie genoeg morfine by haar laat
nie. Die medikus, skryf Leipoldt na aanleiding van hierdie geval, is natuurlik uit die
aard van sy beroep en sy Hippokratiese eed verplig om lewens te red, nie te vernietig
nie. ‘But there are cases, like that of the woman in the rondavel,’ gaan hy voort in 'n
passasie waarin hy sy standpunt oor die genadedood besonder helder uiteensit, ‘where
our logic and our humanity both seem at fault. We cannot help that. Public opinion,
made effective by a realization of the facts, may in time help us to clarify our disturbed
professional consciences, and assign to us the right, under certain well-defined
conditions and with equally well-expressed precautions, to act as merciful executioners
in cases where the infliction of a painless death becomes an obligation upon us and
a boon to the sufferer.’157 En hy sluit die hoofstuk met die volgende insiggewende
gedagtes af: ‘There are times when life, this life to which we are all inclined to attach
a value far higher than what Nature assesses it at, becomes an offence to him who
has it, a sheer parody of joy and beauty, a caricature of its ideal loveliness so grotesque
as to swamp all emotion except pity. When that stage is reached and the victim is
conscious that his sole consolation lies in the effective translation of that emotion of
pitying charity into action, and is eagerly wishful that it should be so translated, who
shall say that it constitutes a moral offence on the part of the doctor to become a
party to such action? When I remember the woman in the rondavel, I ask myself that
question, and I can find only one answer to it, and that is “None!”’158
Naas eutanasie laat Leipoldt hom uit oor destyds omstrede kwessies soos
geboortebeperking, kremering en homoseksualiteit. In 'n openhartige hoofstuk oor
‘Sex and sentiment’ verwys Leipoldt na die vroeë nedersettings in Nieu-England
waar streng wette met betrekking tot ‘illicit sexual intercourse’159 sonder enige sukses
toegepas is. In die Suid-Afrika van die dertigerjare is op homoseksualiteit, selfs in
mediese kringe, neergesien en was dit wetlik 'n halsmisdaad. ‘It is lamentable’,
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skryf Leipoldt, ‘that homosexuality is still regarded, even by some medical men, as
a sex perversion, and that its discussion has been overloaded by the jargon of
pseudo-scientific inanities. There would be less difficulty in understanding it, and
in dealing with its manifestations sanely, if we were to rid ourselves of the traditional
concept, enshrined in the law of practically all Protestant countries, that it is an
anti-social abnormality. In South Africa it is still, I believe, a capital crime for two
male citizens to practise it, although the last recorded case in which sentence of death
was pronounced (but not carried out) was in 1861, and since then the accused have
been proceeded against for crimen injuria and not, as the old indictments have it, for
“a venereal affair with one of his own sex”, with a correspondingly lower sentence.
The law against homosexuality, applicable only to males, is a remnant of Canon law,
which again is a relic of Mosaic law, grounded ... not on utilitarian considerations,
as modern exponents of Roman Dutch law allege, but on a purely religious basis.’160
Leipoldt spreek hom nie verder uit oor die wenslikheid of onwenslikheid van
homoseksualiteit naas heteroseksualiteit in 'n gemeenskap nie, behalwe om daarop
te wys dat die statistieke uit veroordelings in howe geen aanduiding van die voorkoms
daarvan is nie. Die feit is dat homoseksualiteit wel bestaan. Daar is geen bewys, sluit
hy af, ‘that its manifestations are any more injurious to his communal integrity than
are the manifestations of heterosexuality. Indeed, were ... (a citizen) asked his opinion
he would probably say that heterosexual loss of control is of far greater baneful
significance to his tribe than homosexuality; the former spoils his property, the latter
causes him no material loss.’161
Van die waarskynlik klein eerste oplaag van Bushveld doctor in 1937 het net
enkeles Suid-Afrika bereik, terwyl die grootste gedeelte van die tweede oplaag in
een van die eerste bombardemente tydens die Tweede Wêreldoorlog vernietig is.
Eers in 1980, met Leipoldt se eeufeesviering, is dit weer deur Human & Rousseau
uitgegee, gevolg deur 'n verdere uitgawe deur Lowry Publishers in 1989. Met sy
geestelike vryheid staan hierdie boek in die groot ‘liberale’ tradisie van J.H. Hofmeyr,
J.C. Smuts, F.S. Malan, en Deneys Reitz. Uys Krige noem dit by geleentheid dan
ook een van die merkwaardigste boeke wat nog in Engels in Suid-Afrika geskryf is,
nie ‘alleen omdat Leipoldt daarin met sy liberale lewensbeskouing duidelik voor die
dag kom nie, maar omdat hy van 'n konkrete, direkte en besonder soepel taal gebruik
maak wat nog deur min Engelse skrywers in ons land geëwenaar is’.162
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In sy brief van 29 Maart 1939 aan M.P.O. Burgers spreek prof. D.B. Bosman dit as
sy oortuiging uit dat Leipoldt net in sy poësie sy diepste oortuigings verwoord het
en volstrek eerlik was. Dit is 'n te kras uitspraak wat 'n skaduwee werp op alles wat
Leipoldt as joernalis of in ander literêre vorme verwoord het. Hoewel hy met sy
speelse inslag dikwels toneelgespeel het, was hy, volgens die getuienis van baie van
sy vriende, 'n diep ernstige, opregte mens. Die politieke oortuigings wat hy in 'n boek
soos Bushveld doctor formuleer, kom byvoorbeeld uit dieselfde diepste kern van
Leipoldt die sendelingkind voort as die persoonlike verse wat hy in Uit drie wêrelddele
bundel en laat in die twintigerjare en in die dertigerjare skryf. Wanneer hy as joernalis
dikwels aweregse uitsprake gemaak het, was die kind in hom aan die woord wat
daarvan gehou het om mense te terg. ‘My eie verklaring’, skryf Markus Viljoen,163
‘is dat hy die groot publiek graag uit sy verstandelike lusteloosheid wou wakkerskud
en daarom af en toe 'n verklaring gemaak het wat so oordrewe geklink het, omdat 'n
mens 'n waarheid alleen op daardie manier by die massa ingang kan laat vind. As
joernalis het hy natuurlik ook geleer dat dit die buitengewone is wat aandag trek en
nie die gewone nie.’
Tog is dit so dat 'n mens in sy poësie dikwels naby kom aan die diepste essensie
van die verwikkelde mens Leipoldt. Die eerste werk wat Leipoldt as digter sedert sy
terugkeer na Kaapstad in 1925 in boekvorm publiseer, is die epies-beskouende gedig
Die bergtragedie, wat in 1932 verskyn. Dit handel oor die dood van 'n jong seun wat
op 'n uitstappie teen Tafelberg verongeluk en wie se gees oor die Skiereiland en die
Wes-Kaap rondswerf voordat dit in die ruimte opgeneem word. Volgens sy eie
getuienis het Leipoldt reeds in 1899 daaraan begin skryf en gedeeltes daarvan - soos
die lied aan Wellington, Tulbagh en Kaapstad - in 1903 in Londen voltooi.164 Wanneer
hy in 1940 vrae oor sy eie werk vir Die Huisgenoot beantwoord, sê hy: ‘Die
bergtragedie het ontstaan uit 'n gebeurtenis wat my diep geskok het toe ek 'n jong
joernalis in Kaapstad was, en dit is in potlood geskryf in Engels en Afrikaans in
1899. Die twee oorspronklike stukke verskil in menige opsig van mekaar, en hulle
het hier in Kaapstad bly lê totdat ek in 1914 teruggekom het. Eers in 1926 het ek
hulle weer oorgelees, en in altwee het ek iets gevind wat my die moeite werd gelyk
het om mee voort te gaan. Ek het toe die Afrikaanse stuk afgewerk, hier en daar
gewysig en met behulp van prof. D.B. Bosman van die Universiteit van Kaapstad
persklaar gemaak.’165
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Leipoldt vermeld hier nie watter gebeurtenis hom in sy dae as jong joernalis so geskok
het nie. In sy artikel oor ‘Die Kaapse Mahatma’ in Die Huisgenoot van 18 Oktober
1946 skryf hy egter oor ‘die aantreklike jong seun’ Isidore Michaels wat in 1900
‘met 'n ballon opgestyg het oor Tafelberg’ en daarna verongeluk het, en sê hy dat hy
een van die twee mense was wat die lykskouing bygewoon het. Indien Michaels die
persoon is op wie die gestorwe jongeling in Die bergtragedie gemodelleer is, kon
die gedig dus nie in 1899 begin ontstaan het nie. Jare lank het Leipoldt die eerste
proewe van Die bergtragedie laat lê en dit eers weer opgeneem toe die dood van nog
'n jong man in 'n bergklimongeluk teen Tafelberg hom na die vroeë teks teruggevoer
het. Hierdie jong man, Harold Cyril Looch, 'n student aan die Universiteit van
Kaapstad, het op 28 Junie 1924 teen Tafelberg gaan klim en nie teruggekeer nie. By
herhaling het soekgeselskappe die berg vergeefs gefynkam en sy verdwyning was
in Kaapstad die bron vir allerlei stories en gissings. Eers op 26 Julie is sy lyk teen
die kruin van Afrika-ravyn gevind.166
Hoewel Leipoldt hierdie tweede treurspel nie in sy Huisgenoot-artikel oor sy eie
werk vermeld nie, het hy dit wel teenoor Burgers in 'n onderhoud genoem.
Waarskynlik het hy reeds in 1924, terwyl hy nog in Pretoria was, van die ongeluk
verneem en is verdere besonderhede in verband daarmee ná sy vestiging in Kaapstad
in 1925 aan hom meegedeel. Hoe dan ook, Looch se dood was die aanleiding vir
Leipoldt om die werk aan sy gedig te hervat. Op 13 Maart 1926 teken hy in sy
sakdagboekie aan dat hy met die skryf en herskryf van Die bergtragedie besig is.
Onder sy nagelate geskrifte in Engels is daar net 'n fragment van ongeveer drie en
'n halwe bladsy van dié gedig wat bewaar gebly het.167 Tog moet hy in 1926 die gedig
in sy geheel in Engels voltooi het, want op 21 Junie van dié jaar skryf hy in sy
sakdagboekie dat Jonathan Cape die manuskrip van The mountain tragedy
teruggestuur en dat hy dit dieselfde dag na Unwin gepos het. Van 'n publikasie in
Engels kom daar egter niks nie. Drie jaar later begin hy met die Afrikaanse teks en
op 10 Augustus 1929 teken hy aan: ‘In evening finished Bergtreurspel.’ Blykbaar
het hy dit weer in 1931 oorgewerk, want van 26 Junie tot 10 Julie verskyn dit in
aflewerings in Die Huisgenoot, al is 'n fragment daaruit reeds vroeër in Die Volkstem
van 15 Januarie 1927 gepubliseer.
In sy artikel oor sy samewerking met Leipoldt vestig J.J. Smith die aandag op 'n
enkele drukfout:
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Ons het eendag oor sy Bergtragedie (1932) gepraat, en toe het ek hom gevra wat die
eerste tien reëls van daardie gedig tog precies beteken. Ek het hom die verse
voorgelees en opgemerk dat veral die neënde en tiende reël vir my onverstaanbaar
was:
Die najaar wat die lelieblom
Laat blaarloos bloei, die lente, kom.

Hy het die boek uit my hand geneem en self gelees. Ná 'n rukkie stilte sê hy
ongeduldig: ‘Maar daar's 'n drukfout in die tiende reël! Daar moet op leegtes in plaas
van die lente staan!’ En toe lees hy weer:
Die najaar wat die lelieblom
Laat blaarloos bloei op leegtes, kom.168

In sy artikel oor sy eie werk praat Leipoldt van ‘sekere drukfoute’169 wat in die
publikasie in boekvorm ingesluip het. 'n Vergelyking met die teks in Die Huisgenoot
lewer egter, afgesien van dié waarop Smith die aandag gevestig het, geen verdere
setfoute op nie. Die ander verskille met die tydskrifteks is wysigings ten opsigte van
spelling, woordkeuse, woordvorm en verdelings van versparagrawe.
By herhaling het Leipoldt beweer dat Die bergtragedie sy beste werk is. ‘Dit is
die enigste van my werke’, skryf hy, ‘waaraan ek baie tyd en moeite bestee het om
my gedagtes so helder as moontlik uit te druk. Miskien juis daarom is dit dat my
kritici niks daarin kon sien nie.’170 Later sê hy dat die gedig volgens hom ‘van 'n
dieper gehalte en met veel meer verbeeldingskrag getuig as enigiets wat in Oom Gert
opgeneem is’.171 Hierby voeg hy dat die gedig 'n ‘jeugdige verbeeldingskrag’172
voorstel en dat dit ‘tegnies’173 beter is as enige van sy ander digwerke. Hy sê verder
dat kritici soos Albert Verwey en Lionello Fiumi dit as sy beste werk beskou; ‘Fiumi
was so vriendelik om een van sy bundels aan my te stuur met die toevoeging: “A le
poete de la tragedie de la montagne.”’174
Hierdie gunstige uitsprake oor 'n eie werk is die sekerste getuienis dat Leipoldt
by tye geen insig in die waarde van sy eie werk gehad het nie. Op 'n Afrikaanse
tydgenoot soos E.C. Pienaar het Die bergtragedie met die ‘doolhof van Leipoldt se
kronkelende verbeeldingskrag’175 'n verwarrende indruk gemaak. Hoewel Burgers
en W.J. du P. Erlank by geleentheid enkele gunstige opmerkings oor die gedig
kwytgeraak het, was ook die
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meeste latere kritici soos N.P. van Wyk Louw, W.E.G. Louw en Rob Antonissen nie
te spreke daaroor nie. Antonissen noem dit ‘'n laagtepunt: 'n mengsel van serebraliteit
en geforseerde entoesiasme, 'n anorganiese aaneenlyming van heterogene stukke, 'n
enkele keer verdienstelik in die natuurvisie, maar meestal 'n dreun (uitsluitend
gepaarde manlike ryme, uitsonderlik 'n enjambement of 'n ritmiese variasie) en vol
doodverslete digterlike taal en banale abstrakthede’.176
Waarskynlik was Leipoldt vriendelik gesind teenoor hierdie ‘kunskind’ van hom,
omdat hy daarin die eerste keer in poësievorm in bepaalde passasies die skoonheid
van die manlike liggaam besing en omdat hy in die swewende siel en sy opgaan in
die ‘wêreldsiel’ iets van sy Boeddhistiese ideaal beliggaam. In die verlede het kritici
wat homoërotiese elemente in Leipoldt se poësie wou aantoon, hulle veral beroep
op sy siening van Bennie in ‘Oom Gert vertel’ as ‘'n Regte mooi soort
vroumenskêreltjie’,177 al het dié beskrywing in die konteks van die gedig juis die
funksie om die jeug en daarom ongeskiktheid van die seun vir militêre diens te
benadruk. Vandaar die byvoeging: ‘'n Skeermes het hy glo nog nie gebruik nie.’178
Hoewel geensins so eroties as Van Wyk Louw se besinging van Koki se skoonheid
in Raka179 nie, word die skoonheid van die seun se liggaam nadat hy verongeluk het,
tog deur die digter opgemerk:
'n Kind se liggaam, slank en rein,
Waarin elke rondte, elke lyn,
En elke spier volmaak bewys
Die skoonheid wat die kunst'naar eis
Van wat hy vir sy kunsmodel
Gekies het; sag, fluweel-glad vel,
Net stadig deur die wind gelooi
Tot ligte bruin, waardeur die rooi,
Jong lewensbloed, toe lewe daar
Gehuisves was, in elke aar
Geskyn het; spiere slank en sag,
Deur werk gerond tot jonglingskrag
Wat nog sy onmondige slankheid hou
En sierlik oor die beengebou
Gegolf het, toe bewegingslus
Dit aangespoor het om bewus
Te krimp tot harde bande wat
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Die waarskusenuprikkel vat
Wat elke spier en weefsel voel
En voortsit tot 'n daad met doel.180

Belangriker as dié siening van die seun se slanke lyf is die wyse waarop Leipoldt
hier sy Boeddhistiese oortuigings wil vergestalt. In 'n artikel oor wat die Boeddhiste
oor die hiernamaals glo en wat Leipoldt op 19 Mei 1928 in Die Volkstem publiseer,
sê hy dat sodra die mens sy empiriese bewussyn verloor en sterf, hy volgens die
Boeddhiste 'n ander soort gewaarwordingsvermoë kry: die reine bewussyn wat hom
in staat stel om die kleurlose en gedaantelose omgewing waarin hy hom nou bevind,
te bespeur. In hierdie toestand kan hy uiteindelik volmaak en onbeperk ervaar, in
teenstelling tot die begrensde ervaring van vroeër, en die purna (geheel) bereik.
Hierdie geheel bereik die gestorwene egter eers na 'n tyd. Onmiddellik ná sy dood die eerste Bardo-toestand - word hy van 'n ander omgewing bewus as wat hy op
aarde geken het. Daarna - die tweede Bardo-fase - volg 'n tydperk van 'n paar weke
- gewoonlik veertien dae - waarin hy nog nie weet dat hy ‘dood’ is nie en gedurig
probeer om in aanraking te kom met sy aardse omgewing. Elke minuut gewaar hy
voorwerpe en dinge wat hy op aarde geken het, dinge wat hy nie kan aanraak nie,
omdat hulle net in sy eie verbeelding woon, maar deur sy nuwe sintuie gematerialiseer
word. Vir die siel is dit 'n onplesierige tydperk, omdat hy sy vriende sien maar nie
met hulle kontak kan maak nie. Wanneer hy uit dié fase is en die derde Bardo-toestand
bereik, is hy bewus van die feit dat hy ‘dood’ is. Nou het hy herinneringe aan sy
aardse bestaan en hy word gekwel deur nare beelde van sy eie slegte gewoontes op
aarde. Wanneer hy besef dat hy geen liggaam meer het nie, gaan hy 'n nuwe liggaam
soek. Voordat hy weer gebore kan word in 'n vleeslike liggaam, word hy egter tot
die oordeel geroep.
Van hierdie Boeddhistiese gedagtes, soos Leipoldt dit vertolk het, vorm die
grondslag van Die bergtragedie en sy voorstelling van die warende gees van die
gestorwe jong man. Wat 'n mens in dié gedig mis, is die nodige beelding om hierdie
nadoodse bestaan voor te stel. Die geheel is te wydlopig om die leser te oortuig en
die rymdwang en verstegniek is - soos Antonissen opgemerk het - só hinderlik dat
'n normale lees van dié uitgesponne gedig net nie moontlik is nie. 'n Mens het die
gevoel dat die filosofiese substratum, net soos in die Die groot geheim van sy
tydgenoot Celliers, die beelding verdring en nie die ylheid van inhoud kan
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verbloem nie. Hoewel sy kennismaking met die Ooste Leipoldt as mens en sy werk
kon verruim, wil dit voorkom of sy verdieping in die Oosterse wysbegeerte iets
amorfs in hom agtergelaat het.
Skoonheidstroos (1932), waarin Leipoldt van sy gedigte ná Uit drie wêrelddele
versamel, word met die hulp van prof. D.B. Bosman, wat ook die titel vir die bundel
voorstel, persklaar gemaak. Heelparty van hierdie verse het vroeër in tydskrifte
verskyn. Dié bundel verteenwoordig weer 'n styging in Leipoldt se poëtiese
vormgewing, al staan dit as geheel op 'n laer vlak as Uit drie wêrelddele.
In aansluiting by Die bergtragedie is daar in dié bundel verse waarin aspekte van
die Oosterse wysbegeerte, soos die leer van die reïnkarnasie, karma en die uiteindelike
nirwana, neerslag vind. 'n Mens sien dit byvoorbeeld in ‘Karma’,181 wat weinig meer
as 'n stuk berymde filosofie word, en in ‘Om mane padne hum!’,182 Leipoldt se
weergawe van die Oosterse bidspreuk ‘Aum mani padme aum’: God, wysheid, lotus,
God. Soos vroeër in ‘Mymering’ in Uit drie wêrelddele183 verkies hy bo 'n moontlike
reïnkarnasie in dié gedig 'n toestand waarin die liggaam en gees geen nadoodse
voortbestaan het nie. Dié verse is egter van die mins indrukwekkende in die bundel.
Sentraal in hierdie versameling is nie meer die intense genot by die aanskouing van
die natuurskoonheid, soos in die beste slampamperliedjies van vroeër nie, maar 'n
poging van die ouerwordende man om uit sy jeug iets van die vreugde en die
verwondering van die kind te red. Die verse oor die ouderdom is dan ook van die
aangrypendste, in die besonder die eerste van die reeks sonnette:
Ek soek, in pelgrimstogte deur die duine,
Die stem wat eenmaal ek as blootvoets kind
Gehoor het en verstaan het in die wind ...184

En die sonnet eindig met 'n wending wat in die tweede deel van reël 9 'n aanvang
neem:
Maar hoe ek vlytig luister
Na vroeër ritmes op die wind se snare,
En taal wat kom van die klanklustige see,
Ek hoor net grof geritsel en gefluister.
Ek mis die juigkreet wat in kinderjare
Die weergalm van die branders my kon gee.185
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Anders as vroeër is die vreugde ook nie so uitbundig nie. 'n Sekere droefgeestigheid
oorheers in heelparty gedigte en baie verse verloop in bespieëling en introspeksie.
Daarmee word hierdie poësie minder sintuiglik en staan die talle natuurbeelde wat
wel voorkom, in die weg van die gedagte-inhoud. Tog bied die skoonheid van die
natuur steeds 'n troos waar hy kan skuiling vind in die wêreld van sy jeug:
As ouderdom, wat alles breek, 'n houvas op my kry,
Dan vlug ek na die Hamtam, waar ek hoort.186

en:
Gee vir my boegoe, en kanniedood-blare.187

Hoewel baie van die drie en twintig verdere slampamperliedjies wat hy hier opneem,
deur die neiging tot bespieëling ontsier word, is die beste onder hulle 'n waardige
toevoeging tot Leipoldt se oeuvre. Onder hulle is ‘Kom gee vir my polfyntjie’, wat
'n mens met die versoek om 'n klein stukkie kosbaarheid, 'n ‘Vielliebchen’,188 as 'n
speelse liefdesvers kan interpreteer. In ‘Wys my die plek’, waarvan die eerste reël
na Multatuli teruggevoer kan word,189 is die toon heeltemal anders. Die sprekende
ek rig hom hier voortdurend tot 'n afwesige geliefde jy en roep 'n vroeëre tyd van
geluk en liefde in die herinnering, 'n tyd wat onherroeplik verby is en aan die slot 'n
feitlik elegiese klank gee. In die derde strofe word die herhaling van ‘Kyk, dis
dieselfde’ met die woorde ‘Net jy nie’, en daarmee die irrasionele vasklou aan 'n
afgelope verhouding, verbreek. Met hierdie sinvolle wysiging kan hy dan ook die
illusionêre ‘ons liefde wat uithou en alles vergoed’ wysig tot ‘my liefde wat uithou
en alles vergoed’. Nou sê hy regstreeks dat die afwesige jy van hom en hulle liefde
vir mekaar vergeet het, terwyl hy alleen vir 'n durende liefde moet ‘boet’. Daarmee
word die halsstarrige weiering om die afloop van die verhouding in die gesig te staar,
finaal vernietig en word die spreker gekonfronteer met sy eie eensaamheid ter wille
van 'n liefde wat hy nooit kan vergeet of uit sy sisteem kan weer nie:
Wys my die plek waar ons saam geloop het,
Eens, toe jy myne was Vroeër, toe ons harte so veel gehoop het,
Vroeër, toe jy myne was.
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Kyk, dis dieselfde! Net jy nie. Vra,
Wie van ons twee moes die meeste dra?
Jy wat vergeet het - of ek wat boet
Vir my liefde wat uithou en alles vergoed?190

‘Pater Servaas’, die lang gedig waarmee die bundel open, is gebaseer op Limburg
Brouwer se roman Akbar, wat Leipoldt as kind gelees en hom al die jare bygebly
het. Dit vertel die verhaal van 'n fanatieke sendeling wat in die Ooste 'n sogenaamd
heidense ryk tot die Christendom wil bekeer, maar dan deur die redeneervermoë en
vriendelikheid van die Oosterlinge só beïnvloed raak dat hy aan sy eie geloof begin
twyfel en na die veiligheid van die klooster terugvlug. In breë trekke vergestalt
Leipoldt hier die ervaring van sy vader, wat onder aanhangers van die Islam in
Soematra gewerk het, alhoewel die besonderhede van Pater Servaas nie met dié van
sy vader ooreenstem nie. Die gegewe van die gedig is pakkend, maar die geheel word
ontsier deur die gebrek aan dramatiese progressie, die parentetiese konstruksies, die
hortende gang en die ritmiese onsekerheid. Hoewel 'n bietjie wydlopig is ‘'n
Kersnaglegende’, die legendariese verhaal van Judas wat één nag in die jaar gegun
word om op die Noordpoolvelde af te koel, beeldend veel meer bevredigend. Daarby
gee dit 'n aangrypende beeld van menslike eensaamheid, waarmee dit 'n verwantskap
toon met sommige van die sonnette waarin daar sprake is van 'n moedelose ‘twyfel
aan die lewenstaak’. Die vier en twintig sonnette wat Leipoldt hier bundel, is oor die
algemeen swak, omdat die digter heel dikwels die metriese skema moet vul met
retoriese wendinge en niksseggende byvoeglike naamwoorde of omdat die sin van
die geheel deur die swierige vaart van die verse meegesleur en deur die neiging tot
die abstrakte oorwoeker word. Nêrens blyk dit duideliker dat Leipoldt nie altyd
meester van sy vers is nie. Die gedig, so formuleer Van Wyk Louw hierdie beswaar,
gly dikwels ‘onseker, tastend van een rymwoord na die ander totdat hy die draad van
wat hy eintlik wou sê, verloor en totdat die sin, die hele verloop van die gedig,
volkome deur die ryme bepaal is’.192 As voorbeeld hiervan noem Van Wyk Louw
die negende sonnet:
Is Liefde - net maar Liefde - sterk genoeg
Vir lewe en wat lewe van hom eis?
Vir plig, vir ly, vir uithou as die grys
Die goud oorstelp en skemer alte vroeg

191

J.C. Kannemeyer, Leipoldt. 'n Lewensverhaal

587
Die lug versluier, nog voor jy, mat en moeg,
Die nag kan groet as iets wat vir jou wys
Die poorte van 'n nuwe paradys,
Waarin jy nie meer hoef te huil of swoeg
Of liefhê of moet haat nie? Hy wat ly
Vir wat hy liefhet, vir sy liefde, skat
Homself te hoog, sy liefde alte ryk
Om twyfel toe te laat, of, wat hy kry,
Benoud, kleinsielig af te meet na wat
Sy liefde eis, voordat sy siel beswyk.193

Daarteenoor is daar verse waarin Leipoldt die beelding en die ritmiese gang mooi
met die uiterlike skema van die sonnet versoen, soos in ‘Kinderverstand’,
‘Voorbeelde’ en die eerste vyf reëls van ‘'n Droomland’:
As ek my ruig verbeelding reg verstaan,
Dan skep hy vir my uit sy skatkis, waar
Hy rykdom van die eelste soort bewaar,
'n Mooier wêreld as wat ooit die maan
Bestraal of ooit die son oor ondergaan -194

Onder die ander verse in Skoonheidstroos is ‘Volksplanterslied’195 seker van die
swakste wat Leipoldt geskryf het, terwyl ‘Die winter kom’196 blote maakwerk is.
‘Bosveldlied’197 is 'n los reeks beskrywings en beelde wat, telkens met ‘Ek sal vir jou
gee’ as inset, aanmekaar geryg word. In vergelyking met ‘Die kronkelpad van
Kanniedood’,198 wat enkele mooi reëls bevat en met 'n strenger tug 'n mooi gedig kon
geword het, is ‘Die trekvoël’199 met die flou aanwending van 'n paar bekende
Leipoldt-truuks suiwer rederykersgestamel. Daarteenoor is ‘'n Kersnaggebed’,200 ten
spyte van enkele onnoukeurighede en slordig gebruikte woorde, 'n indrukwekkende
bede waarin Leipoldt met fyn woordkeuse, soos met die plasing van ‘Uit’ aan die
begin van 'n reël, en daarmee met die ritmiese variasie, 'n besondere effek bereik:
Leen my die kennis wat my spoor tot klim
Uit bo die kranse van onwetendheid;
Sodat U skepsel, tot U diens gewyd,
Die lig kan raaksien waar die waarheid glim.
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Ná die smeking om geduld, hoop, lus en goedertierenheid mond die bede aan die
slot uit in 'n versoek dat hy in die natuur wat hy as kind leer ken het, iets van 'n
goddelike skoonheid mag ervaar:
Die las van jare, ouderdomsverdriet
- Die kers wat uitbrand tot die blaker-blik Skenk my geduld om dit te dra, verkwik
Deur wat die tyd wat voorlê nog kan bied.
Vir daelikse arbeid gun my hoop en lus
- Die oes is geil en alte kort die tyd Besiel my in U goedertierenheid
Om voort te werk totdat U Dood my sus.
Ek smeek U, Heer, om hulp dat ek behou
Die wonderskat my toebedeel as kind:
Dat ek, in wat ek op U wêreld vind,
Weerkaatsing van U godlik skoon aanskou.

In 1936 het Leipoldt sy Slampamperliedjies uit Oom Gert vertel en ander gedigte,
Uit drie wêrelddele en Skoonheidstroos in 'n nogal eienaardige volgorde
saamgebundel. In 1944 versamel hy sy Versieboord vir kinders waarin, naas die
kindergedigte ‘Die duiwelby’ en ‘In die spens’, die pragtige ‘Die Slamaierwinkel’
met sy bekoorlike klankspel opgeneem is. Postuum verskyn van hom in Afrikaans
twee bundels wat saamgestel is deur P.J. Nienaber en J.R.L. van Bruggen: Die
Moormansgat en ander verhalende en natuurverse (1948) en Geseënde skaduwees
(1948). Alhoewel die meeste gedigte in hierdie twee bundels sedert 1932 dateer en
uit tydskrifte versamel is, kom daar ook enkele gedigte van vroeër voor. In die eerste
bundel sluit die titelgedig aan by sy spanningsverhale en sy belangstelling in
abnormale karakters, maar dit mis die dramatiese intensiteit van Leipoldt se ander
verse van groter omvang. Sommige van die natuurverse is nie sonder verdienste nie,
maar hulle staan agter by die beste van vroeër. Dit geld ook vir Geseënde skaduwees,
wat by verskeie bekende Leipoldt-motiewe (soos die bekoring van die Ooste en die
verlore liefde) aansluit. Albei bundels toon in hoe 'n mate Leipoldt weinig aandag
aan die versorging en tegniese afwerking van sy gedigte bestee het. In die Versamelde
gedigte (1980) word verse opgeneem wat verspreid in tydskrifte verskyn het of nog
nooit gepubliseer is nie. Naas
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die lang gedig ‘Faustus’ en enkele mooi kindergedigte wysig dié verse niks aan
Leipoldt se beeld as digter nie, al verras hy die leser steeds van tyd tot tyd met sy
pragtige beelding. Dit geld byvoorbeeld vir 'n vers wat van omstreeks 1930 dateer,
jare lank in die besit van W.E.G. Louw was en met 'n paar grammatikale korreksies
en die byvoeging van interpunksie tot 'n bekoorlike gedig uitgroei:
Die hartbeeshuis van pannekoekdeeg
En 'n muur daarom van marsepein,
Die binnewerf mooi skoon geveeg,
Met 'n blou sybokseil oorspan,
En rondom berge van suikerbrood,
Geel soos goud en wit soos kryt,
Waaragter die son sy daaglikse dood
Loop soek in 'n see van moskonfyt.
- 'n Snaakse droomgesig, maar luister:
Dis net so snaaks 'n wêreld hier
As in die aand vol windgefluister
Die skemer en sterre kermis vier.201

XI
In 1934 word Skoonheidstroos saam met Totius se Passieblomme en W.E.G. Louw
se Die ryke dwaas vir die Hertzogprys vir Poësie oorweeg. In hulle gesamentlike
verslag sê G. Dekker, F.E.J. Malherbe en M.L. du Toit, die lede van die letterkundige
kommissie, oor Skoonheidstroos: ‘Leipoldt se jongste werk vertoon die gebrek aan
selfkritiek wat hierdie individualis so kenmerk, maar dit is ryk aan verbeelding van
die digter se vreugde aan die sinnelike skoonheid; ook gee dit skone vertolking van
sy deur bittere sielestryd verworwe berusting.’202 Die kommissie beveel aan dat net
Die ryke dwaas bekroon word, maar op 12 November 1934 besluit die Akademieraad,
sonder dat die besluit gemotiveer word, dat die Hertzogprys ‘eweredig verdeel sal
word’203 tussen Leipoldt, Totius en Louw.
Leipoldt laat hom dié bekroning welgeval. Wanneer die Hertzogprys vir Drama
in 1944 laattydig vir Die heks en Die laaste aand aan hom toegeken word, wil hy dit
aanvanklik weier. Hy aanvaar dit egter op aandrang van Markus Viljoen, maar op
voorwaarde dat hy dit nie by 'n openbare ge-
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leentheid hoef te ontvang nie. Prof. D.B. Bosman het daarop 'n paar vriende van
Leipoldt na sy huis oorgenooi en met verwysing na ‘die vereffening van 'n ou skuld’204
die prys aan hom oorhandig. In plaas van 'n paar woorde van dank het Leipoldt egter
'n voorbereide toespraak uit sy binnesak gehaal en 'n hele paar instansies, waaronder
die Akademie en die Kerk, begin aanval. Van die gaste, onder wie die eerbied
waardige dr. A.J. van der Merwe van die Groote Kerk, was onthuts, maar Leipoldt
is heel tevrede met die Hertzogprys in sy sak huis toe!205
Die belangrikste eerbewys wat Leipoldt tydens sy lewe ontvang het, is die
eredoktoraat wat die Universiteit van die Witwatersrand in 1934 aan hom toeken.
Op 7 September 1934 skryf prof. H.R. Raikes, die prinsipaal, aan hom:
I have great pleasure in informing you that the Council and Senate of
this University have decided to offer you the degree of D. Litt. honoris
causa as a small recognition of your services to the Afrikaans Language
and Literature.
We earnestly hope that you will do us the honour of accepting the degree
and will attend a special Congregation of the University for the purpose
of receiving the degree at 8 pm. on Tuesday, October 9th.
By dié geleentheid skryf The Star op 10 Oktober 1934: ‘In conferring the honorary
degree of Doctor of Literature upon Dr. C. Louis Leipoldt, the University of the
Witwatersrand last night paid graceful tribute to the young but growing school of
Afrikaans writers. It also gave honourable recognition to a career of astonishingly
versatile achievement.... The degree conferred upon Dr. Leipoldt is ... at once a
well-deserved honour and a wise and graceful gesture. It represents and encourages
a spirit of the greatest importance to the future peace and prosperity of South Africa.’
'n Ander eerbewys wat na sy kant toe kon gekom het, was vir Leipoldt nie
aanneemlik nie. Terwyl hy premier was, het genl. J.B.M. Hertzog aangebied om
Leipoldt Suid-Afrika se staatsdigter, ongeveer soos die Britse ‘poet laureate’, te
maak. Leipoldt se enigste reaksie was 'n hartlike lag.206
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XII
Wanneer 'n mens Leipoldt se gepubliseerde werk as skeppende kunstenaar en as
joernalis in die jare 1925 tot 1944 in oënskou neem, val naas die groot omvang en
verskeidenheid die wisselende gehalte dadelik op. By tye kon hy as prosaïs en
dramaturg met pragtige dinge kom, terwyl hy ander kere nie alleen met middelmatige
en swak werk tevrede was nie, maar van dié stukke as sy beste werk beskou het. As
'n mens van die getuienis van Markus Viljoen uitgaan, kry jy die indruk dat Leipoldt
feitlik op die lopende band werk - tot selfs poësie - kon lewer. Skryf was iets wat
hy, om 'n vroeë reël van hom in 'n ander verband aan te haal, ‘uit puur verstrooiing’207
gedoen het, of dit nou goeie werk was en of hy dit in die aand weer ‘snippermand’!
Dit geld in die besonder vir sy poësie. Daar is verse van Leipoldt wat tot die swakste
poësie behoort wat tot omstreeks 1930 in Afrikaans gepubliseer is en sy insinkings
is grotesker as dié van sy tydgenote Celliers en Totius. Maar daarteenoor is hy in sy
beste werk, ook dié in die tydvak 1925 tot 1944, nie deur een van sy tydgenote oortref
nie en slegs deur Eugène N. Marais met sy Dwaalstories en Boesmangedigte
geëwenaar.
Wanneer Leipoldt in Desember 1940 sestig word, publiseer Markus Viljoen in
Die Huisgenoot 'n reeks artikels oor Leipoldt se werk. Naas artikels deur Dekker oor
sy dramas en P.C. Schoonees oor sy prosa skryf Van Wyk Louw in dié uitgawe oor
sy poësie, die beste oorskoulike artikel wat ooit oor dié digter gelewer is. Van Wyk
Louw skroom nie om pertinent Leipoldt se swakhede as digter uit te wys nie en sê
onomwonde dit is ‘die swakste hulde aan 'n digter om sy minderwaardige werk net
so te “huldig” soos sy beste’.208 Maar terselfdertyd verklaar hy onomwonde: ‘Onder
sy beste werk is dinge wat die duursaamste in ons taal sal bly.’209 Daarby, sê Van
Wyk Louw, ‘het digter en volk mekaar deur 'n gelukkige toeval getref, sodat Leipoldt
wyer bekend geword het as 'n mens van so 'n alleenstaner sou verwag. In net so 'n
mate as Celliers, en veel meer as Totius en Marais, het hy 'n digter van die volk
geword, hoewel hy so selde uitdruklik vir die volk geskrywe het. Hy wou homself
alleen volledig uitspreek, maar vir duisende het hy 'n openbaring van 'n nuwe
gevoelslewe in ons land geword.’210
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Hoofstuk XVII
Arbury
I
1927 BEGIN LEIPOLDT IN KAAPSTAD SOEK NA 'N GESKIKTE HUIS waar hy
hom permanent kan vestig en die seuns wat hy steeds by hom laat inwoon het, kan
versorg. Nog dieselfde maand teken hy 'n kontrak vir Arbury naby die spoorlyn in
Ascotweg, Kenilworth, 'n ruim dubbelverdieping wat Leipoldt goed gepas het en
waar hy as uitmuntende kenner van die kulinêre kuns sy legendaries geworde etes
kon aanbied. Arbury was gerieflik geleë langs die spoorlyn, en dikwels het Leipoldt
per trein van Kenilworth na Kaapstad gereis en dan met Adderleystraat tot by sy
kantoor in Waalstraat gestap. Van Ascotweg se kant kon 'n mens die huis deur die
studeerkamer binnegaan, maar die hoofingang was van die grasperk aan die sykant.
Vanuit die ingangsportaal het die besoeker die ruim eetkamer aan die linkerkant
betree, terwyl die sitkamer aan die regterkant was. Die kombuis het aan die eetkamer
gegrens, terwyl die betreklike klein studeerkamer, met portrette van die talle seuns
wat hy laat leer het aan die muur, aan dieselfde kant as die sitkamer was. Al drie die
onderste vertrekke was met vuurherde ingerig wat in die winter aangesteek is en vir
'n gesellige atmosfeer gesorg het. Die trap uit die voorportaal het gelei na die tweede
verdieping met sy vyf slaapkamers en bad- en toiletgeriewe.
Op 5 September 1927 trek Leipoldt in Arbury in en hou hy toesig by die uitpak
en rangskikking van die meubels. Drie seuns - Peter Schrooder, Reggie Waugh en
Ken Goldswain - woon in die eerste jare saam met hom daar. Reggie Waugh, wat
saam met hom van Pretoria af gekom en aan wie hy Waar spoke speel opgedra het,
was hardwerkend en lojaal en het later, soos ook ander van Leipoldt se
grootmaakkinders, in die Tweede Wêreldoorlog geveg. Ken Goldswain was mediese
student aan die Universiteit van Kaapstad en het die opdrag gehad om oor die jonger
seuns toesig te hou. Peter Schrooder, 'n seun wat agt jaar by Leipoldt ingewoon het,
was lui en ‘constitutionally incapable of initiative’ en het met die jare baie probleme
veroorsaak. Ook van die ander seuns moes Arbury na 'n kort rukkie verlaat, aangesien
hulle nie op skool vordering kon maak of behoorlik kon aanpas nie. In 1929
byvoorbeeld kry hy vir die vakansie die
IN JULIE
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jong Johnny Hughes in, ‘the small Jaap kid leaving early as he wanted his ma’. In
1931 kom Denton Wilmot by, 'n stil, skaam seun met goeie maniere, terwyl Leipoldt
se nefie, die enigsins ouer Eric Thompson, in 1935 bykom om as prefek oor die
jonger seuns op te tree.
Om die huishouding vlot te laat verloop, het Leipoldt naas 'n gewone huishulp
dikwels van die dienste van 'n huishoudster gebruik gemaak. Ook hier het alles egter
nie altyd voor die wind gegaan nie. Leipoldt het die personeel te veel vryheid
toegelaat, met die gevolg dat hulle later van sy besittings begin steel of eenvoudig
niks gedoen het nie. Die bruin huishulpe het selde langer as 'n jaar gebly, terwyl die
blanke huishoudsters dikwels nog vinniger ontslaan is. Op 6 April 1933 skryf Leipoldt
aan die Allens van Johannesburg, 'n familie wat hy reeds in sy Transvaalse jare leer
ken het en met wie hy altyd hegte bande sou handhaaf, dat hy Maria die huis moes
uitboender. Sy het sonder sy medewete haar hele familie op sy koste onderhou, dinge
links en regs gevat en twee wynvate in die spens leeggetap. In haar plek kon hy 'n
Duitse mevrou van Windhoek aanstel wat die hele huis met die hulp van 'n
‘Swahili-boy’ silwerskoon gemaak het. Maar ook dié reëling was van korte duur.
Met tipies Duitse deeglikheid het die mevrou Arbury met 'n ysterhand geregeer en
'n onvermoë geopenbaar om etes smaaklik te berei. ‘The housekeeper is the limit’,
skryf hy op 29 Junie 1934 aan Eve Allen, ‘for she is ruining all our digestions... due
to her bad cooking. She had and has no way of dishing things up so that they inspire
dietetic confidence...anymore than she has of arranging flowers.’ Een van haar
opvolgers was sogenaamd 'n geheelonthouer. Op 25 Maart 1937 laat hy egter sy
vriend F.V. Engelenburg weet dat dié vrou ‘stelselmatig’ sy brandewyn gesteel het
en dat hy nou weer 'n nuwe huishoudster moet oplei. ‘Dit is tog teleurstellend’, skryf
hy, ‘dat 'n mens vir sestien maande onder die indruk gewoon het dat jy ten laaste 'n
eerlike skepsel gevind het wat jy allengs sou kan oplei om “sole a la Fecampoise”
en egte Russiese “Bortsch” te maak - sovér het ek haar nie dis waar, maar sy kon,
onder my toesig ten minste, 'n goeie kerrie sop, 'n eersteklas pruimedantesop, en
verskillende ander geregte maak, en dit sal my voor die heilige Petrus as saligmakende
verdienste aan erken word dat ek haar afgeleer het om haar groente in water uit te
kook sodat dit hoegenaamd geen smaak of nut meer besit nie.’ In die veertigerjare
slaag Leipoldt daarin om die bekwame Tito aangestel te kry, 'n swart man uit die
Kongo met wie hy in Frans kommunikeer en wat ook van tyd tot tyd as sy chauffeur
optree.
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Hoewel Leipoldt basies 'n alleenloper was, het hy in sy jare in Kaapstad hegte
vriendskappe gesmee en 'n groot aantal kennisse gehad wat gereeld by Arbury op
besoek was en aan sy dinees meegedoen het. Onder hulle was van die destyds voorste
mense in Suid-Afrika, soos ‘klein’ Jannie Hofmeyr, befaamde ‘liberale’ politikus en
in die veertigerjare Smuts se minister van finansies en later adjunk-premier. F.S.
Malan, vroeër minister en SAP-senator, was dikwels 'n gas, soos ook Leipoldt se
neef Louis Esselen, organiserende sekretaris van die Verenigde Party, sir Carruthers
Beattie, prinsipaal van die Universiteit van Kaapstad, en A. van de Sandt Centlivres,
latere hoofregter. Onder die Afrikaanse literêre figure was Markus Viljoen van Die
Huisgenoot en I.D. du Plessis, lektor aan die Universiteit van Kaapstad, gereelde
gaste, al het Leipoldt geestig-goedig bedenkinge gehad oor Du Plessis se kennis van
die Ooste, waar hy dikwels in dié jare op besoek was. Vir prof. D.B. Bosman, hoof
van die departement Nederlands en Afrikaans aan die Universiteit van Kaapstad, het
Leipoldt waardering gehad, maar behalwe met Johannes Smith was sy kontak met
Stellenbosse geleerdes taamlik oppervlakkig en in E.C. Pienaar het hy bepaald 'n
renons gehad. Wanneer die Nederlandse digter J.J. Slauerhoff Suid-Afrika in 1935
besoek en siek is aan die griep, word Leipoldt gevra om hom te ondersoek. Hy ‘found
him depressed with temperature’, teken hy op 13 Augustus 1935 in sy sakboekie
aan. Hy reël dat 'n ander dokter hom verder ondersoek.1
Ten spyte van wat dikwels beweer is, was Leipoldt allesbehalwe 'n vrouehater en
het hy in die Kaapstadse jare hegte vriendskappe met veral vier vroue gehad: dr.
Lulu Bolus, Dot Sauer, wat met Hennie van Zyl getroud was, haar suster Magda
Sauer en Helen Burton, wat in Constantia gewoon het. By Dot, wat as gevolg van
die kanker in haar gesig nie 'n normale sosiale lewe kon lei nie, het hy dikwels gaan
brug speel. In die laaste weke van haar siekte het hy iedere dag, tot haar dood op 7
Augustus 1937, langs haar bed bly sit. Feitlik weekliks was hy by Lulu en Frank
Bolus op besoek; in briewe verwys hy na hulle as die Boli. Die Burtons het hy dikwels
besoek as hy oor naweke ná 'n swemuitstappie van St. James teruggekom of as hy
saans by hulle brug gespeel het. Soms kon Leipoldt kinderagtig en bestudeerd
kleinlik-beledigend wees. Magda Sauer vertel byvoorbeeld dat sy een keer 'n
uitnodiging van Leipoldt om te kom brug speel, as gevolg van onverwagte
familiebesoek op die nippertjie moes kanselleer. Toe sy hom 'n tydjie daarna vir brug
by haar nooi, kanselleer hy die afspraak op die betrokke dag. 'n Tydjie daarna nooi
hy haar weer vir brug, maar kanselleer dit
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kort voordat sy moes kom. So het dit 'n jaar aangegaan. Sy het die saak nooit met
hom bespreek nie en altyd, wanneer hulle mekaar teëgekom het, vriendelik gesels.
Uiteindelik het hy weer 'n uitnodiging aangeneem en opgedaag en het alles hulle
normale gang gegaan.2
Die seuns wat by Leipoldt in Arbury ingewoon het, was verseker van 'n heerlike
bestaan saam met een van die boeiendste persoonlikhede denkbaar, 'n man wat die
belange van kinders op die hart gedra het en in alle opsigte 'n kindervriend was.
Dikwels het van die seuns in die somermaande op die balkon geslaap, wat vol van
treintjies en spore gelê het.3 Die spens is nooit gesluit nie en in die nag het hulle
dikwels afgegaan en hulle trommeldik geëet aan koek en jelliepoeier. 'n Ouer seun
het, in ooreenstemming met die stelsel in die Britse private skole, as prefek die orde
gehandhaaf en het die reg gehad om lyfstraf toe te dien, iets wat Leipoldt self verafsku
het om te doen. Tog het hy telkens nougeset die straf in sy dagboekie aangeteken en
kry 'n mens die indruk dat Leipoldt hom in die rottangslae verlustig het. Wanneer sy
neef Eric Thompson in Arbury kom woon, kry hy die opdrag om die jonger seuns
met die rottang te straf wanneer dit nodig is. Op 15 September 1935 teken Leipoldt
in sy dagboekie aan: ‘Eric came late and used cane most effectively - by far the most
painful flogging yet given - cried & struggled a good deal - marks well shown and
soreness lasted.’ Uit 'n aantekening by die M.P.O. Burgers-versameling lei 'n mens
uit 'n mededeling van Markus Viljoen af dat Leipoldt van hierdie sadistiese komponent
in sy samestelling bewus was en dit probeer onderdruk het.
Soos in sy jare as student in Londen het Leipoldt selde ontbyt geneem. Voor skool
is die seuns egter dikwels na sy kamer om 'n bietjie te gesels. Gewoonlik het hulle
dan op sy bed gaan sit en hom van die vorige dag se doen en late vertel. Eers teen
vyfuur die middag het hulle hom weer gesien, altyd met die bekende Gladstone-sak
in die hand. Meestal het hy vrugte of lekkergoed vir hulle saamgebring, terwyl 'n
stuk of ses speurverhale of ander boeke, wat hy by die Suid-Afrikaanse Biblioteek
gaan uitneem het, uit die sak gepeul het. Dan sal hy 'n slaggie in die kombuis 'n draai
gaan maak, sy baadjie uittrek en in sy kamer begin om die speurverhale teen 'n
ongelooflike spoed deur te lees. Boeke waarmee hy klaar was, het hy eenvoudig voor
die bed op die vloer laat val of aan die seuns gegee om te lees. Dikwels het die seuns
getwyfel of hy teen so 'n spoed die verhaal in hom kon opneem, maar hy kon soms
nog maande later die storie vertel en name van die karakters weergee. In die sak was
daar dik-
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wels ook baie naslaanwerke, wat hy ook met 'n ongelooflike snelheid kon deurwerk
wanneer hy met een van sy boeke besig was. Dan het hy in sy studeerkamer voor
die tikmasjien met sy pyp in die mond begin te tik of soms in die leunstoel gesit en
aantekeninge maak. Penne het hy gehaat en verkies om met potlood te skryf. As hy
die middag in die stad geëet het, was hy nie weer lus vir 'n groot aandete nie. Dan
het hy net 'n bietjie sop geëet, maar altyd 'n glasie wyn daarmee saam geniet.4 Ná ete
het hy daarvan gehou om 'n blokkiesraaisel in te vul en allerlei vraagstukke van die
dag met die seuns te bespreek. Soms het hulle ‘woord maak’-speletjies gespeel of
het hy hulle spookstories vertel. Daarna is hulle na hul kamers om huiswerk te doen,
terwyl Leipoldt na sy studeerkamer is, van waar sy knetterende ou tikmasjien tot in
die vroeë oggendure gehoor is. Hy het die seuns aangemoedig wat hul skoolwerk
betref en sy bes gedoen om hulle in plantkunde geïnteresseer te kry. Dikwels moes
die seuns op skool van Leipoldt se gedigte leer, maar selfs by onduidelike passasies
het hy geweier om enigiets aan hulle te verklaar. Hoe de duiwel, het hy dikwels
gereageer, kan hulle verwag hy moet weet wat hy bedoel het? Die onderwyser is
veel beter in staat om dit te verklaar, want dit is mos sy werk!5
Naweke en vakansies is hulle dikwels platteland toe om in die veld te kampeer en
te botaniseer. Dan het hulle onder die blote hemel geslaap, met net 'n groot seil vir
beskutting teen die dou. In die somer is hulle oor naweke dikwels op 'n Sondagoggend
na St. James om in die getypoel te swem. Baaibroeke is tuis aangetrek met kamerjasse
bo-oor; dié van Leipoldt was 'n argaïese uitrusting: 'n stokou baaibroek met 'n Japanse
kimono bo-oor waaraan hy die naam ‘coshment’ ('n samestelling uit ‘costume’ en
‘garment’) gegee het. Sondagmiddae het Helm en Paul van Zyl, seuns van Hennie
en Dot, vir die tenniswedstryde bygekom, dikwels ook met een van die
WP-tennisspelers as gas om die seuns van die baan af te vee. Leipoldt was self dikwels
in 'n slordige hemp en broek op die baan, met wit skoene en swart kouse en met 'n
das as gordel rondom sy broek. Die raket het hy in die middel van die steel vasgehou
en 'n ‘pitty-pat’ tipe tennis gespeel.6 Daarna was dit tyd vir snoeker, wat hy ewe
onortodoks bedryf het. Dieselfde was die geval met sy brugaande, wat hy intens
geniet het, al het hy nie geaarsel om heftige argumente, sowel met sy maat as met
sy opponente, aan die gang te sit nie. ‘Omdat hy die spel so goed geken het,’ skryf
Markus Viljoen,7 ‘kon hy blykbaar nie begryp dat 'n ander ernstige foute kon begaan
nie, en hy het die oortreder gewoonlik daar en dan ingevlieg.’
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Iedere jaar het Alf en Eve Allen, saam met hulle seuns, Alaric, Colin en Keith, op
uitnodiging van Leipoldt in Arbury vakansie kom hou en soms tot ses weke gebly.
Dan het Leipoldt die drie Allen-seuns, aan wie hy baie geheg was, saam met sommige
van sy grootmaakkinders in die stad rondgeneem, teen Tafelberg uitgeklim en selfs
botaniese uitstappies tot na Clanwilliam toe gereël. Aan die Allens skryf hy soms
onomwonde oor sy voor- en afkere. Ná George Bernard Shaw se besoek aan Kaapstad
in 1932 laat weet hy sy vriende: ‘Your clownish friend GBS has left, after telling us
what he thought about Cape Town. He seems to have thought the ordinary thoughts
and not the long, deep thoughts of youth and genius, but the papers have splashed
him and so I suppose he and his publicity men are quite satisfied.’ Met Sarah Gertrude
Millin se Smuts-biografie, so skryf hy op 20 Maart 1936, het hy met die oog op 'n
resensie vir die Natal Mercury moeite om dit as swak te bestempel sonder om binne
bereik van die lasterwette te bly. Afgesien van die nare taal en styl het hy dit teen
die vulgariteit van die hele gesous: ‘The book is really beyond redemption by clergy
or anyone, and it will do Oom Jannie a wealth of harm.’ Telkens wanneer die Allens
op besoek is, gaan hulle saam met Leipoldt na Rondevlei naby Muizenberg om na
die voëls te kyk. By een so 'n geleentheid, vroeg in 1943, skryf Leipoldt die gedig
‘Pelicans on Rondevlei’. Die vers, wat later in sierskrif op 'n lampskerm oorgeskryf
is en tans in die museum op Clanwilliam bewaar word, getuig aan die slot van die
angs en spanning tydens die Tweede Wêreldoorlog:
Like a nacre in a shell, the noonday sheen,
Grey pearl with pale caerulean where the sky
Melts in the water's dark translucency,
Glistens upon the shallows: in between
This and the farther shore lies tangled green
Where coots and crested grebes and cormorants ply,
And pelicans with placid dignity,
Their feathers in the midday sunlight preen.
They sail in row, a rank of shimmering white,
Grave, freakish-featured fowls, like those grotesque
Imagined monsters, gryphons mailed for flight
Sculptured on architraves in arabesque May solace of such beauty bring surcease
From timorous fears in troubled times like these.8
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Vir die kombuis in Arbury het Leipoldt self alle bestellings vir groente geplaas, maar
soms sulke groot hoeveelhede aangekoop dat die grootste deel daarvan gevrot het.
Wanneer hy vir 'n dinee moes voorberei, het hy met allerlei pakkies kos huis toe
gekom en self die ete gekook. Dan het die kombuis gelyk asof 'n klein orkaantjie dit
getref het - alles was vuil en deurmekaar.9 Die befaamde maaltye in Arbury was nie
net gewone etes nie, maar kunswerke van besondere formaat. Leipoldt het by sulke
geleenthede, soos Markus Viljoen dit stel, ‘'n bykans outydse deftigheid’10 geopenbaar.
Viljoen kon hom nie herinner dat hy in al sy omswerwinge, ‘hier sowel as in die
buiteland, ooit 'n maaltyd geniet het wat van soveel kunstenaarskap getuig het as 'n
paar wat ... (hy) by Leipoldt genuttig het nie’.11 Die tafel is keurig gedek, elke gas
het 'n sitplek aangewys gekry en elke dame het 'n mooi ruiker, veral van katjiepierings,
ontvang.12 Die spys- en wynkaarte is fyn beplan, ‘die wyne (is) versigtig gekies om
die karakteristieke eienskap van elke gereg te aksentueer’13 en dit is by die regte
temperatuur bedien. Die eetservies en glasware, tot selfs die blomversierings, by elke
ete het organies aangesluit by die geregte wat Leipoldt wou voorsit.
Soms was die etes erg eksoties, en iemand wat nie van eksperimente gehou het
nie, moes lig loop.14 Dikwels is die geregte gekies om die gaste te skok, te verbaas
of te betower. So het Leipoldt dikwels byvoorbeeld vreemde soppe soos padda-,
klipkous-, aalwyn-, papkuil- en kafferskuilsop berei of alikruikels en geroosterde
tuinslakke voorgesit in 'n tyd toe sulke geregte in Suid-Afrika nog baie onbekend
was. Hy was lief om biltong van leeuboud as peuselgereg en 'n verskeidenheid voëls,
wild (soos eland berei in seekoeivet) en sigeunerkos (soos paddas) voor te sit, terwyl
eekhorings en krimpvarkies dikwels op die tafel verskyn het. By geleentheid het hy
by 'n byeenkoms van die Oranjeklub gesê dat pasgebore muisies in warm heuning
gedoop en heel-heel - ongeveer soos oesters - gesluk die heerlikste gereg is wat hy
ken,15 al vermoed 'n mens dat dit weer 'n voorbeeld van Leipoldt se uitspattighede
was. Lawrence Green vertel Leipoldt het selfs 'n resep gehad vir suikerrietrotte wat
as lekkerny in Natal geëet word. Die Britse seeman sir Sidney Smith het volgens
Leipoldt baie van rotgeregte gehou en gesê dat rotte wat skoon kos gevoer word,
lekkerder smaak as varke of eende.16
Of Leipoldt werklik muisies met heuning geëet en inderdaad leeubiltong voorgesit
het en of hy sy gehoor en gaste maar net aan die gis wou hou, was dikwels nooit
heeltemal duidelik nie, al vermeld Markus Viljoen
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dat hy op 'n keer vir sy vriend op sy spesiale versoek 'n mooi garingbiltong van 'n
leeu uit Betsjoeanaland (vandag Botswana) saamgebring het. By geleentheid het een
van die gaste hom 'n rukkie voor die ete in sy tuin tussen die koolplantjies aangetref,
besig om met 'n groot mes in die grond rond te krap terwyl hy mompel: ‘Must be
gone. The cat must have taken it.’ Toe hy gevra word wat presies weg is, kom die
antwoord: ‘'n Vissie. Ek het dit gister hier begrawe en wou dit vir die sop hê.’17 Of
Leipoldt inderdaad die vis vir 'n soort Oosterse kerriesop in die tuin begrawe het en
of dit weer deel van sy skoktegniek was, kon die gas nooit vasstel nie.
Veral mense wat taamlik versigtig was met wat hulle eet, kon by Leipoldt maklik
in die moeilikheid beland. By geleentheid is Herk van Gend, Kaapstadse prokureur
en vennoot van D.P. de Klerk, vader van die skrywer W.A. de Klerk, saam met ander
gaste genooi om in Arbury te kom eet. Tot sy ontsteltenis, so vertel Viljoen die
voorval oor, moes hy ‘verneem dat 'n vername bestanddeel van die soep waaraan hy
so lekker gesmul het, alikruikels was. Hy was nog skaars van die skok herstel - want
hy is vol fiemies wat sy ete betref - toe daar 'n groot skottel geroosterde tuinslakke
op tafel kom. Hiervoor het hy beleef bedank en toe maar begin peusel aan'n bakkie
gekerfde biltong wat daar gestaan het. Die eerste happie het egter in sy keel bly
vassteek toe sy gasheer dit aanprys as egte leeubiltong.’18
In Die uur van verlange gebruik W.A. de Klerk sy kennis van Leipoldt as gastrosoof
wanneer die verteller in die roman voor sy vertrek na Amerika by dr. Schaeffler,
duidelik gemodelleer op Leipoldt, gaan besoek aflê en by hom eet:
Op 'n middag gaan ek na die adres in die suidelike voorstede ... om
Martin Schaeffler te soek. Eindelik vind ek die huis: 'n ou plek met 'n groot
tuin wat hom uitvly onder dennebome en eike.
'n Bantoe in 'n wit pak maak die deur oop. Ek verneem. Nee, die dokter
is nie tuis nie. Hy kan ook nie eintlik sê wanneer hy tuis sal wees nie.
Teleurgestel stap ek terug na die motor. Maar voetstappe klink op die
grintige rylaan. Ek gewaar hom meteens tussen die bome. Hy is net soos
ek hom verwag het met sy groot skouers (bietjie krommer dalk), sy woeste,
mooi kop, die Gladstonesak in sy regterhand, die weglêboordjie, en die
gemaklike, rustige gang.
Ek gaan hom tegemoet. ‘Dag, oom Martin,’ sê ek.
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Die fyn, halfspottende glimlaggie speel om sy oë. ‘En toe!’ roep hy
meteens. ‘Kom jy eet by my?’...
‘Ek gaan vir jou vanaand kos maak,’ sê hy meteens. ‘In Amerika kry mens
nie kos nie. Hulle weet nie wat brood is. Vleis, ja! Dié is nogal lekker.
Maar brood, wyn. Dáár begin die lewe.’
‘Johnson!’ roep hy na binne, ‘bring me an apron!’
Die swart, witgeklede figuur verskyn ná 'n oomblik met die nodige.
‘Jy kan maar saamkom,’ sê Schaeffler.
Ek gaan ook saam.
Ons verdaag na die kombuis.
'n Oop vuur word op die es gemaak en 'n driebeen-kafferpot oor die vlamme
gehang. Bevoorskoot en gewapen met formidabele kookgerei, begin die
ritueel.
Wat verdwyn alles dié aand in daardie tydlose ysterpot? Wie kan sê. Nie
eens Schaeffler sal kan sê nie. Hy sê dis 'n pou. Ek glo hom. Dis
hoofsaaklik 'n pou, sê hy. Maar daar kom ‘nog wat by’. Wát dit ook al is,
die karkas word opgestop met varkspek, niervet, fyn lemoenskil, 'n
verskeidenheid van kruie. Die pou wat in pekelwater gelê het, verdwyn
in die oopbek, dampende pot. By die stoof is Johnson besig met geelrys,
jong ertappels, spinasie met suringblare, broodsous-met-foelie. Oor alles
waak die oog van Schaeffler.
Die uitslag is verbysterend. Weldra sprei 'n hemelse geur deur die vertrek
wat my aan die gesels hou en laat watertand.
‘Kom ons eet,’ sê Schaeffler. Droë wyn uit Drakenstein word geskink.
Die pou is spyse vir die gode. 'n Bydis is volgens Schaeffler ‘ystervarkvel’
- ‘van die ystervarke wat julle so uitroei!’ Om af te sluit is daar stormjaers
- met die einste bossiestroop wat ek saamgebring het.
Ek sit met swart en bitter koffie, spesiaal vir my gemaal in 'n Agterbergse
meultjie. Ek het vrede met die wêreld.19

II
Op 15 Junie 1928 vertrek Leipoldt op die Carnarvon Castle, vergesel van sy
Jack-vriende van Johannesburg en nog twee onderwysers, met 'n groep van vyf en
vyftig seuns en dogters op 'n opvoedkundige reis na Brittanje.
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Reeds op die skeepsreis moes die kinders - naas gereelde liggaamsoefeninge,
georganiseerde sport en skaak- en dambordwedstryde - klasse volg en aantekeninge
maak in verband met alles wat hulle in Brittanje sou ervaar. Die goewerneur-generaal,
die graaf van Athlone, wat saam met sy vrou aan boord was, het die kinders een
oggend kom toespreek en hulle baie vertel van die Kongo, Liberië en Nigerië. Op 2
Julie kom hulle in Southampton aan. In Londen neem hulle hul intrek in 'n klein
hotelletjie in Gower Street, dieselfde straat waarin Leipoldt met sy aankoms in Londen
in 1902 huisvesting gekry het. In die dae wat volg, sien hulle die bekende
toeriste-attraksies van die Britse hoofstad, vaar hulle op die Teems, besoek hulle die
geskiedkundige oudhede in Canterbury en besigtig hulle Oxford en Stratford-on-Avon,
Shakespeare se geboorteplek. Hulle reis ook deur Wallis en Skotland voordat hulle
op 3 Augustus met die Arundel Castle na Suid-Afrika terugvaar en op 20 Augustus
in Kaapstad aankom.20
Nog voor hulle vertrek was dit Leipoldt se voorneme om 'n Britse seun wettig aan
te neem en het hy die nodige aanvoorwerk met die oog daarop gedoen. Die gedagte
was dat hy in Brittanje 'n keuse sal moet maak uit seuns wat vir aanneming beskikbaar
was. ‘I am looking forward to selecting him in England,’ skryf hy op 2 Junie 1928
aan Eve Allen, ‘but it will be a tremendous adventure fixing on a boy after knowing
him for a day or two only; I shall have to use all my expert knowledge and all my
intuition.’ In 'n brief van 16 Julie 1928 noem J. Bernard Lamb, sekretaris van Epson
College, vir Leipoldt die name van enkele kinders. Die keuse was egter beperk,
aangesien die meeste ouers of familielede nie die kinders uit Brittanje wou laat gaan
nie. Die seun op wie Leipoldt uiteindelik besluit, word beskryf as van bogemiddelde
intelligensie met goeie algemene gesondheid, al is hy 'n bietjie aan die maer kant en
moet sy mangels in die nabye toekoms verwyder word. Dr. Donald Paterson, wat
hom ondersoek het, sê hy is ‘an excellent child for adoption’.
Die seun, wat weldra die naam Jeffrey Barnett Leipoldt sou dra en Jeff genoem
sou word, is op 28 Junie 1921 in Reading gebore en was dus net oor die sewe jaar
oud toe hy by Leipoldt kom woon het. Jeff se vroegste herinnering aan Leipoldt was
die dag toe hy hom in Southampton die eerste keer ontmoet het. Leipoldt het hom
opgetel en sy kop hard teen die dak geslaan. Jeff wou nie huil nie, maar hy kon die
trane nie keer nie. ‘Cry, child, cry’, was Leipoldt se woorde, ‘if one cries, it doesn't
hurt so much.’21 In latere jare kon Jeff onthou hoe hy as jong seuntjie in 'n groot
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huis met uitgestrekte grasperke en klimopplante gewoon het, met slegs 'n goewernante,
huisbediendes en 'n butler om na hom om te sien. Na alle waarskynlikheid was hy
die buite-egtelike kind van 'n gestorwe adellike dame en 'n burgerlike vader, maar
die groot huis se kamers was almal leeg en hy het klaarblyklik geen ouers of
grootouers gehad nie.22 Op 'n aand in die veertigerjare, toe Jeff vir 'n reis na die noorde
op die Kaapstadse stasie afgelaai moes word, het Leipoldt, as gevolg van die reën
geklee in 'n mantel met 'n kap wat hom soos 'n monnik laat lyk het, hom gevra of hy
wil weet wie sy moeder was. Jeff het geantwoord hy het geen begeerte om iets oor
sy verlede uit te vind nie. Hy is gelukkig by Brother (of Bov, soos hy sy pleegvader
aangespreek het), en hy wil net hê Leipoldt moet nog daar wees as hy van die reis
terugkeer, 'n aanduiding van die sterk toegeneentheid wat daar tussen die twee
ontwikkel het.
Sowel vir Leipoldt as vir Jeff het die seereis voorspoedig afgeloop en die seun
was baie gou tuis in Arbury. ‘The pet is a great source of joy’, skryf Leipoldt op 27
Augustus 1928 aan Eve Allen; ‘he is a jolly kid, very alive, naughty and with a keen
disinclination to wash his face and a similar dislike to take to books or to do anything
really useful.’ Baie gou begin Leipoldt Jeff met die troetelnaam Guggug aanspreek,
'n naam waarmee hy die geluide naboots wat Jeff gemaak het wanneer hy gekielie
is. Wanneer Guggug se blindederm uitgehaal moet word, is hy die ene ellende.
Guggug, skryf Leipoldt op 22 Augustus 1930 aan die Allen-egpaar, ‘pathetically
wishes to know whether “chloroform hurts” and whether the scar will be red and
whether the stitches will pain and so on and so forth. As he is in the children's ward
the other occupants have already told him of chloroform, vicariously or personally
experienced, and of stitches taken out to the accompaniment of squalls. All this has
not been good for him, but I must say he has taken it very well, although he has cried
a little and it needed a devil of a lot of firmness to take him to hospital in the first
instance. He even thought he might just as well “go to Jesus at home as in the hospital”
which I thought was very logical indeed.’
Hoe geheg Leipoldt aan ‘little brother’ Guggug was, blyk uit die gedig wat hy
skryf wanneer Jeff oor Kersfees pampoentjies het:
When Christmas came and all was ready
For crackers, cake and bunting,
The Eldest Mump-Bug called out: Steady
We'll all go out a-hunting.
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There lives at Arbury, Ascot Road
Quite close to Kenilworth station,
(The children's doctor's own abode
Though not his own creation)
His little brother called Gug-gug
Who doesn't brush his biters,
He's just the sort of chap to plug
With our bug scattering sighters.
We might get just one chance to bung
A mump-bug ere he knows it
Right where his hind back teeth are hung
And then you know we grows it.
We makes it grow ten million times
So that his face grows bigger
Till he no longer hears the chimes
The hall clock makes a-jigger.
They came each dirty mumpish bug
And settled in his smeller
And little brother called Gug-gug
Grew sweller still and sweller.
His face was all one swollen head
Or like a sweet potato.
He spent his Christmas in his bed
And ate and ate and ate, oh
I cannot say how much he ate
But nothing makes him fatter
But now he'll brush his teeth and hate
All mump bugs like a hatter.
Yes, it's really true Guggug can't chew ...
Guggug's in the dumps,
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Guggug's got the mumps.
Christmas Day for him
Was rather more than dim,
Up in bed he lay,
Couldn't chew or play
Couldn't just be petted That is why he fretted Couldn't just be kissed What a lot he missed.
Just because a little bug
Flew into his mouth and GugGug-gug-gug
By that little bug
Was given mumps so that his mug
No longer looked so nice and smug.
Yes, it's really honest Injun true
Guggug's got the mumps and cannot chew.

En by geleentheid spoor die digterlike muse in Arbury die dikwels luierige Jeff ook
aan tot 'n rympie wat soms nie onaardig klink nie, soos die volgende waaraan hy die
titel ‘On his illness’, geskryf deur Milton Guggug, gee:
Tho' many's the time I'm useless
And many a time called fool,
The day of reckoning must come,
As is ever and always the rule.
I know I'm silly and hopeless,
Yet what young kid is not,
So keep your faith, my Bov dear,
Till I all the virtues have got.
I'm trying, my Bov, I'm trying,
I beg you, believe me now.
My selfish heart is crying
For a chance to show you how.
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Hoewel Leipoldt met Jeff se aankoms ook ander seuns in Arbury gehad het, was Jeff
sy gunsteling en het hy al sy liefde op die seun uitgestort. Van die ander seuns was
te ‘Jaapish’ vir Leipoldt, 'n woord waarmee hy 'n sekere gebrek aan opvoeding en
ontwikkeling aandui. Van die ander kinders was volgens hom nie 'n goeie invloed
op Jeff nie, terwyl party weens luiheid en onvermoë om op skool enige vordering te
maak, sy tyd mors. Aan die Allens skryf hy op 8 September 1930: ‘It is a pity these
Jaaps are not made of better stuff. Little Jeff is worth a ton of them.’ Markus Viljoen
gee 'n beeld van die innige verhouding tussen Leipoldt en Jeff: ‘Op 'n aand het ek
by Leipoldt gaan eet, en ek was die eerste gas wat aangekom het. Toe daar op my
klop aan die voordeur geen antwoord kom nie, het ek na binne gegaan en die eetkamer
ingestap. Daar het my gasheer in die halfdonker op 'n groot stoel gesit met die klein
Jeff op sy skoot, die armpies liefderyk om sy nek geslaan - kompleet nes 'n moeder
wat 'n baba vertroetel.’23
Tog het Leipoldt gevoel dat hy 'n goeie maat vir Jeff behoort te kry. Op 4 Julie
1932 skryf hy aan die Allens: ‘We are just trying an English lad - ... whose pa was
a doctor - dead five years ago; the mama was found living under very impoverished
conditions at Stellenbosch whither she had come three years ago in order to live
cheaply; the exchange had reduced her income almost to nothing.’ Hierdie seun,
Peter, was die seun van dr. J.M. Shields, wat onderweg vanuit Brittanje na Australië
oorlede is. Aanvanklik het die vrou, wat met vyf kinders agtergelaat is, in
Johannesburg en Oudtshoorn gewoon voordat hulle in swak omstandighede op 'n
plaas naby Stellenbosch beland het. Peter, gebore in 1918, was agt jaar oud toe hulle
Brittanje verlaat het en dus veertien toe hy in Arbury kom woon het, vier jaar ouer
as Jeff. Reeds toe sy pleegvader hom op Stellenbosch kom haal en hulle na Kenilworth
ry, het hy 'n aanduiding van Leipoldt se terglus gekry. Jeff was dan kwansuis 'n
geweldige groot kêrel, byna sewe voet lank en met geweldige bene, 'n kontras met
die maer en destyds nog korterige knaap wat hom in Arbury ingewag het.24 Leipoldt
het onmiddellik van die oop en eerlike karakter van die enigsins introverte Peter
gehou en hy is gevra om in die huis aan te bly. Saam met Jeff is Peter na die Wynberg
High School. Na matrikulasie het hy medies begin studeer aan die Universiteit van
Kaapstad, maar sy studie tydens die Tweede Wêreldoorlog onderbreek om hom by
die Suid-Afrikaanse magte aan te sluit. In 1949 het hy as dokter gekwalifiseer en in
Plumstead 'n praktyk gehad, totdat hy hom in 1978 in Brittanje gevestig en daar
gepraktiseer het.
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Omdat Jeff, ten spyte van sy klaarblyklike intelligensie, nie na wens op skool kon
vorder nie, het Leipoldt besluit om hom van die tweede kwartaal van 1936 in die
kosskool by Boys' High in die Paarl te plaas, 'n verskuiwing wat hom steeds die
geleentheid gegee het om sportsoorte soos rugby en tennis, waarin hy uitgeblink het,
te beoefen en goed tweetalig te word. Deel van die probleem was dat Jeff in hierdie
stadium meer as net verlief was op Peggie Rudd, 'n dogter wat om die draai van
Arbury in Gibsonweg gewoon het. In sy dagboek uit hierdie jare skryf Jeff dikwels
oor sy meisievriende en wei hy uit oor dié by wie hy moontlik ‘a chance’ sal hê.
Maar in hoofsaak draai sy gedagtes om Peggy, van wie hy droom en vir wie hy
liefhet. Op 11 April 1936 teken hy aan: ‘Stayed in bed in morning, and Peggy came
to see me. Right upstairs & sat on the bed. Saw her again in afternoon, & went for
a walk. Then again in the evening she came here....We sat on sofa, and later she
kissed me. She is marvellous, exquisite. Kissed her goodbye, a long kiss. She really
cried. Goodbye, Peggy, goodbye.’ In die Paarl was Jeff wel 'n bietjie verwyder van
Peggy, maar steeds kon hy haar sommige naweke en tydens skoolvakansies sien.
Kort na sy aankoms by die kosskool skryf hy in sy dagboek: ‘I am still thinking of
Peggy. Peggy, Peggy. Everywhere, her name, such a sweet personality.’ Hy kla
omdat hy in die koshuis so vroeg moet opstaan en is verveeld op skool. Later teken
hy aan hoe hy Peggie weer een aand gesien en watter ‘marvellous time’ hy saam met
haar gehad het. ‘Came home late, with Peg later. Hell but she's a sport.... Peg and I
went down to St James for morning. Had wonderful time.’ Sinister voeg hy by:
‘Won't do it again, I hope, if she doesn't mind. But felt so damn hot, couldn't help
it.’
Dié warm vryery het Leipoldt nie aangestaan nie. ‘The trouble here’, skryf hy op
20 Maart 1936 aan Alf en Eve Allen, ‘was the manner of association out of school
- not the gang but the girls; Peggy, apparently, was not the only one, and the look of
them did not like me. Peggy herself is not so bad but she is excessively silly and does
Jeff no good. He now writes regularly to her, but I don't think that there is much
reciprocity. The difficulty with Jeff has always been his extreme extrospectiveness;
he is a flibbertygibbet in every sense of the term, and innately selfish, although he
has a sense of affection which should be a saving grace.... Eric (Thompson) is shaping
excellently and so too is Peter. Both of course are introverts, and very easy to manage.’
Ten spyte van sy voorbehoude oor Jeff se jeugdige liefdeslewe was Leipoldt baie
geheg aan die seun. Jare later kon Jeff nog baie amusante voor-
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valle oor sy lewe saam met Leipoldt onthou. By geleentheid is hy saam met sy
pleegvader per trein in na Kaapstad. Terwyl hulle met Adderleystraat opstap, merk
hy Leipoldt se gulp is oop. ‘Bov, your fly is open’, sê hy, skaam dat die verbygangers
dit sal merk. Leipoldt het gaan staan, 'n paar oomblikke na Jeff gekyk en gevra: ‘Are
they looking at you or at me?’ Jeff het die boodskap gekry. Hoewel Leipoldt besef
het sy gulp is oop, sou hy dit in geen omstandighede op daardie oomblik toetrek
nie!25 By 'n ander geleentheid was hulle ook in die stad. Leipoldt het sy Gladstone-sak
by hom gehad en van die biblioteekboeke daarin het begin uitval. ‘A very well
meaning person in the street’, so vertel Jeff,26 ‘gathered up some of these books
trailing some yards behind and caught up with Louis and handed them to him. Louis's
only reaction was to pick up - or accept rather - the book from the person and briefly
look at the title and immediately ask the person: “Have you read it?” Invariably the
person hadn't. Louis would thrust it in his hands and say, “Well, it's about time you
had” and walk on.’
Van Jeff se termyn by die Paarlse Boys' High dateer die bykans tweehonderd
briewe wat Leipoldt aan hom geskryf het en wat gesamentlik 'n pragtige beeld gee
van die groot liefde wat hy teenoor sy pleegseun gekoester het en die vaderlike advies
wat hy hom telkens gegee het.
Nadat hy Jeff by die kosskool besorg het en taamlik abrup daar weg is, verduidelik
hy in 'n eerste ongedateerde brief dat hy sou begin tjank het indien hulle afskeid
verder uitgerek was. ‘This is the first time you have been faced with a difficulty,’
skryf hy, ‘and the gold that's in you should be strong enough to help you to overcome
it.’ Hy vertel Jeff wat alles in Arbury gebeur en vra hom om te skryf. ‘There's nothing
better than good letter-writing,’ sê hy. ‘A letter must be a talk, onesided but none the
less a talk.’ Wanneer Jeff daarop net 'n kort afskeepbriefie aan hom stuur, antwoord
Leipoldt dat Jeff net moet skryf as hy genoeg tyd vir 'n ‘decently long letter’ het en
nie die ‘prep hours’ daarvoor moet gebruik nie. ‘You must learn not to be slipshod
and careless’, adviseer hy sy peetseun, al wil hy nie preek nie. 'n Preek ‘never does
any good, for one must learn sense for oneself’, maar ‘it depends entirely on yourself
what sort of life you make of your youth’.
In sy briewe wei Leipoldt uit oor die bedrywighede in Arbury, wat hulle naweke
doen en die werk waarmee hy besig is. Hy gee Jeff advies oor hoe om te skryf. ‘I
started writing when I was a mere kid. I think I wrote my first story when I was six
and illustrated it too.’ Skryf, gaan hy voort, help jou om jou gedagtes en gevoelens
te orden. 'n Mens kan egter
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nie goed skryf as jy nie eers gely het nie: ‘felt things you, for instance, have never
yet felt; lost things one loved; seen beautiful things torn and destroyed for nothing,
and wondered why - why - why?’ By tye is hy bekommerd oor Jeff se gesondheid
en hy hou nie van die herhaalde verkoues en hoofpyne wat sy pleegseun kry nie. Hy
raai hom aan om gesonder te eet en baie vrugte in te kry. Hy wil ook hê Jeff moet 'n
staat van sy uitgawes hou ‘to make both ends meet’. Voortdurend stuur hy hom boeke
en tydskrifte, terwyl hy koekies deur Garlick en Cartwright laat aflewer. En hy spoor
Jeff aan om volkome tweetalig te word: ‘You must really work at Afrikaans and get
quite proficient at it; it is a disgrace that Dr Leipoldt's little boy - by no means little
now - should not talk and write it fluently.’
Hoe sterk die liefde en toegeneentheid van Leipoldt teenoor Jeff was, blyk wanneer
Jeff tydens 'n naweekbesoek feitlik die hele tyd agter Peggy en sy ander nooiens
aanloop en Leipoldt hom omtrent nooit sien nie. ‘That hurt, Guggug - that hurt
damnably’, skryf hy. ‘You must know... that you are my real brother, the only thing
that matters anything to me on earth.... You have been a great help, pleasure and
satisfaction to me, Gug-gug, for all our quarrels and tiffs, and I should like you to
know that, not to make you feel swanky but just to let you feel that I think of you as
my darling brother, and that you are just now very much in my thoughts.’ Wanneer
Jeff begin te rook, het Leipoldt, in ooreenstemming met wat hy in Skoolgesondheid
oor dié gewoonte by skoolkinders skryf, geen beswaar daarteen nie. Wanneer 'n mens
baas oor die gewoonte is, so laat hy Jeff weet, doen dit jou geen kwaad nie. ‘As soon
as it masters you and you become its slave, it does harm, not only because it causes
you to loose your selfrespect ... but because indirectly it reacts upon your health by
making you less resistant to other habits.’ Peter, so laat hy hom weet, sal waarskynlik
'n ‘eerste’ kry, al het sulke dinge vir die latere volwasse lewe nie veel waarde nie.
‘It is the final that counts,’ skryf hy, ‘whatever that final may be, and the general
education, which is after all merely a preparation for after life. Education is not
merely book-learning; it should be something that makes you learn control,
self-control, control of your emotions and feelings, so that you may conduct in life
like a gentleman, who is, above all, considerate of other folk's feelings, and tries to
be as unselfish as it is possible for him to be.’ Elke mens, gaan hy voort, het uit
selfbehoud 'n stuk selfsug in hom, ingebore deur die natuur. ‘But there are times’,
skryf Leipoldt die altruïs, ‘when even that strong urge for selfpreservation should
yield to the higher and nobler desire to do something
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for others, even if it costs you something more than you think you can spare.’
Wanneer Jeff probleme met King Lear as voorgeskrewe werk ondervind, is Leipoldt
maar te gretig om hom te help. ‘Lear is a great play; the fool is one of Shakespeare's
best fools; he is the chorus of a Greek play, supplying the outsider's view and like
Polonius in Hamlet, he tells home truths. You should study the play carefully for it
is a great work of art - quite different from the stupid Afrikaans set works.’ Dat
Leipoldt haas geen woorde gehad het om sy afkeer van die keuse uit Grosskopf en
Malherbe vir die voorgeskrewe lyste te formuleer nie, blyk uit wat hy oor dié boeke
sê: ‘The Esau is a silly bit of work, and the Moab absurdity is too awful for words;
it should not be prescribed, but one can do nothing about it, as some fools regard it
as “literature”.’ Wanneer Jeff ná 'n slegte Latyn-uitslag die onderwyser van
slawedrywery beskuldig, hou Leipoldt nie van sy reaksie nie. Probleme soos dié,
skryf hy, moet oorwin word en jy versterk jou karakter deur dinge te doen waarvan
jy 'n afkeer het. ‘Disappointments’, gaan hy voort, ‘come thick the older you grow;
you sometimes get despairing of what the future will bring, but if you lose courage
it is all up for you never feel quite the same again as you know that you have been
given in and surrendered. Play the game to the end, no matter if you win or lose, and
play the game like a gentleman.’ En wanneer Jeff, wat gewoonlik baie goed in sport
was, slegs derde by die intersport eindig, troos Leipoldt hom met 'n aanhaling uit
Arthur Hugh Clough: ‘Say not the struggle nought availeth, the labour and the wounds
are vain ...’ Hy voeg by: ‘You have as yet no idea of what use and help and comfort
poetry can be, but these are things you must find out for yourself.’
Telkens in Leipoldt se korrespondensie met Jeff is daar sulke pragtige stukke
wysheid. Uit die briewe leer 'n mens Leipoldt as vader ken, maar ook Leipoldt die
opvoeder, die didaktikus en die altruïs. Hy was iemand wat, om M.E.R. se woord te
gebruik, in alle opsigte 'n gewer was en wat die Boeddhistiese ideaal om liefde te
gee sonder om weerliefde te verwag of te eis, volkome uitgeleef het. Aan die ander
kant blyk uit die briewe telkens hoe verskriklik Leipoldt sy pleegkinders kon bederf.
Hy gee hulle geweldig baie sakgeld en geskenke - soms is dit gewone geldmorsery
- nooi hulle vir etes en vra hulle dikwels wat hulle 'n spesifieke naweek of vakansie
wil doen. Vir Jeff bederf hy tot in die afgrond en laat telkens vir hom via Cartwright
'n hele doos lekkergoed stuur. Op 'n keer vra hy selfs: ‘Would you like some ham or
sardines?’ In 1937 skryf hy voorin Die goue
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eier: ‘Aan my boetie Guggug’, terwyl hy in 1939 Moord in die Bosveld in sy opdrag
Jeff by die naam noem - andermaal 'n aanduiding van sy groot toegeneentheid teenoor
sy pleegseun.
Maar sy toegeneentheid blyk die sterkste uit die twee rymbriewe tydens Jeff se
Paarlse kosskooljare:
I need not start by stating that I miss
My precious Gug-gug (in parenthesis
There's something in the proverb that declares
The farther off one's love, the more one cares)
But Gug-gug darling, neither you nor I
Should grudge the purchase price we pay to buy
Something that is of all things surely best
The knowledge that our love can stand the test
Of separation, but can even thrive
How far apart we be and keep alive.
I sometimes thought, when you were but a kid
So small no shop would buy you for a quid,
That if you went to Jesus (which was quite
A possibility - you were so slight)
I could not stand it but would have to try
Myself some easy way in which to die.
That was all bunk, for even when one loses
What is most precious of all things one uses,
One can remember how much joy one had
In using it before, and still be glad....
Some one in Germany has had the cheek
To translate my Van Riebeeck, and this week
I got a trifle on account and trust
To get some more because the beggar must
Pay for the privilege of turning gold
To brass; old Riebeeck sells, so I am told,
Quite well, and what I get this year will pay
Your togs and trivial toyshop busts, but say
What do you want with Outspans? Why not read
Something less trashy. Do you still get Speed?
That is, at least, worth reading. Never mind
A weekly three pence' neither here nor there
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And if you really like it, I don't care.
I hope the work's still going strong and play
As strong, and that tomorrow or next day
There'll come a letter from you. Bear in mind
‘Not to write re-gu-larly is unkind’.
So take the grumble and the “preek” as read
And all my love before I go to bed.
Good night, my Guggug; al this rhyming pother
is just a letter from your longing
Brother.

III
Hoewel Jeff as skolier só lui was dat hy matriek gedruip het en in sy latere jare
onverantwoordelike dinge aangevang het, was hy 'n vreugde in die huis en het hy as
opgeruimde kind vir Leipoldt iets gegee wat vir die groot gemis in sy lewe kon
vergoed. Op hoë ouderdom kon hy steeds met deernis en liefde oor sy jare saam met
Leipoldt praat.27 Ook Peter Shields, die ander bekende grootmaakseun en latere
uitsluitlike kopiereghouer van die Leipoldt-manuskripte, kon met vreugde aan sy
jare in Arbury terugdink. ‘I think of Leipoldt as a big bear, an endearing and very
kind person who joked most of the time and never stopped pulling our legs’, was sy
woorde oor sy pleegvader in 1996.28
Vir Leipoldt self was dit iets besonders om, naas die inwoners van Arbury, jong
mense te ken wat gereeld Sondae kom tennis en snoeker speel het. Om mense van
jou eie ouderdomsgroep te ken, het hy gesê, is vanselfsprekend; om vriende ouer as
jy te hê, is 'n eer; en om mense jonger as jy te ken, is 'n voorreg.29 Hoewel Abraham
van Zyl, een van die seuns wat gereeld vir tennis by Arbury op besoek was, geweet
het Leipoldt hou niks van wiskunde nie, het hy in 1942 sy boek Mathematics at the
crossroads vir hom present gegee, iets wat daartoe gelei het dat Leipoldt 'n gunstige
resensie oor die boek geskryf het.30 Laurie Jackaman, een van die grootmaakseuns
in Arbury, skryf in 1941 aan Leipoldt: ‘I often recall the wonderful times we had
when with you, though we were too young to fully appreciate all you did for us.’
Paul van Zyl, seun van Dot en Hennie, onthou die magnetiese persoonlikheid van
Leipoldt met sy mooi gelaatstrekke, sy ontsaglike kennis en sy wonderlike vertellings
waarna hulle gehipnotiseer kon luister. Ty-
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dens ritte oor die Knersvlakte kon hy plante vir hulle uitwys of soms met aanhalings
uit die Engelse poësie lostrek wat 'n fees was om aan te hoor. Hy was iemand wat
met sy onkonvensionele benadering van die lewe hulle daartoe kon bring om nie
kuddemense te word nie, alles te ondersoek en niks vir soetkoek op te eet nie.31 Paul
se broer Helm het Leipoldt se wonderlike gawe onthou om, as hy van jou gehou het,
openlik met jou te gesels, sonder om jou as kind te behandel. Hoewel hy jou soms
met sy provokasies wou skok en dikwels wou toneelspeel, het hy sy bogtery gelos
as hy sien dit gaan nie op nie. Basies wou Leipoldt sy jong vriende aanmoedig om
te dink en niks as verbode terrein vir ondersoek te beskou nie. Wanneer jy saam met
hom in die veld was, het jy in sy reaksies die digter aangevoel, al het hy sy
verwondbare innerlike van mense probeer wegsteek. Aan Helm het hy dikwels op
Sondagaande, wanneer die ander besoekers reeds weg was, groot dele van sy
lewenservarings vertel. Hy het gehoop, soos hy dit gestel het, Helm sou sy Boswell
word, 'n toespeling op James Boswell se Life of Samuel Johnson (1791), vir baie
mense nog steeds die belangrikste en invloedrykste biografie van alle tye. Maar Helm
het gevoel hy het nie die temperament van 'n Boswell nie, al het hy Leipoldt as die
intelligentste en fassinerendste persoonlikheid beskou wat hy ooit ontmoet het.32
Veral die gereelde besoeke saam met Leipoldt aan sy jeugwêreld, Clanwilliam,
was vir die seuns besondere ervarings. Dikwels het hy hulle teen Karooberg uitgeneem
of in die seekoegate in die Olifantsrivier of die Jandisselsrivier laat swem en by dié
geleenthede met 'n eenvoudige kamera foto's van hulle geneem. Soms het Leipoldt
alleen, of net vergesel deur sy chauffeur, na Clanwilliam gereis en in die Criterion
Hotel tuisgegaan. ‘Raai wie's weer by die hotel?’ het van die dorpskinders dan aan
die koshuiskinders gevra. Wanneer hulle gaan kyk, het Leipoldt op die stoep gesit
met sy groen gabardienbroek, bruin baadjie, swart sokkies en bruin skoene aan, met
die dik bos bruin hare deurmekaar op sy kop.33 By een geleentheid is Leipoldt, ná 'n
velduitstappie in taamlik vuilerige klere, deur 'n nuwe ontvangsdame na die chauffeur
se buitekamer gestuur. Toe die eienaar, mnr. Ginsberg, later vra waar dr. Leipoldt
dan is, tref hy sy gas in die buitekamer aan, besig om lekker te lees en glad nie ontsteld
oor die vergissing nie!34 Op 'n dag in 1926 het die twaalfjarige Michiel Smuts gesien
hoe 'n oom met 'n kuif oor sy voorkop besig is om voor die garage op Clanwilliam
goudkleurige nartjies in sy ou motor, 'n Essex, te laai. Toe hy nader staan om te help,
kyk die man hom aan en vra: ‘Vang julle nog paddas in die Jandissels?’ Smuts vertel:
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Voorbarig het ek geantwoord: ‘Baie, oom, somaar stroopblikke vol.
Ons gebruik die pieringoë vir aas om die kalwerkoppe uit te sleep.’
Ongelowig het hy my aangestaar en gesê: ‘Bog, daar is nie meer groot
visse in die Jandissels nie; al die seekoegate het toegespoel.’ Ek het
gesteurd gevoel. Wat weet hierdie Kaapse vreemdeling van my rivier af;
hy mag die Kaap ken, maar my kontrei moet hy uitlos. ‘Oom, daar by
Lemoentuin, daar waar die rivier so 'n draai maak, daar tussen die
kafferskuil, is blou gate waarvan ek nog nie die bodem gekry het nie.’
Uitasem het ek voortgegaan. ‘Oom, Dowe Willie en ek is die beste duikers
met die langste asem in die hele skool; ons ore het al gesuis, ek het tot by
twintig getel, maar daardie maalgat het g'n einde nie.’
Toe die vreemdeling sien dat ek hom getroef het met die kalwerkoppe,
het hy na kambro oorgeslaan. ‘Groei daar nog kambro teen Karooberg se
hange?’ Gretig het ek geantwoord, want ek kon sien die man met die
donker, ruie winkbroue dra kennis van die veld. ‘Oom, verlede week nog
het Jan Bok en ek mandjiesvol bo die tweede krans uitgegrawe; knewels
so groot soos my kop.’ Ek het verwag die vreemdeling sou sê dat daar
geen kambro meer in Karooberg se klowe groei nie, maar daar het 'n
uitdrukking van verlange oor sy gelaat gekom. Dit het gelyk asof hy ver
dink; asof hy in sy verbeelding self daar tussen die kranse van Karooberg,
oortrek met viooltjies en katstertjies, rondgedwaal het.35
Ná die vreemdeling se vertrek het Michiel by oom Pieter, die garage-eienaar,
ingedraf en gevra wie die man met die kuif in die Essex was. ‘Oom Pieter het
geantwoord: “Dit is dokter Leipoldt. Hy is 'n baie slim man; hy skrywe boeke en
maak glo versies ook.”’36
Leipoldt, wat volgens sy eie mededeling in hierdie jare altyd goue mansjetknopies
gedra het wat vervaardig is uit spoelgoud wat hy en sy broer uit die Jandisselsrivier
opgediep het toe hulle kinders was, het dikwels op sy besoeke aan Clanwilliam in
die Criterion Hotel tuisgegaan. Meermale het hy egter oorgebly by Pieter le Fras
Nortier, distriksgeneesheer en bekend as ‘the Laird of Clanwilliam’. Nortier, vier
jaar jonger as Leipoldt, was 'n boorling van Willowmore en het ná sy studietermyn
op Stellenbosch as Rhodes-beurshouer in Oxford en later Liverpool grade in die
medisyne verwerf. As algemene praktisyn op Clanwilliam moes hy die distrik
aanvanklik met 'n Kaapse kapkar en perd en later met 'n T-model
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Ford agter sy pasiënte aan deurreis en kon hy op dié wyse 'n goeie kennis van die
veld en die plantegroei opbou. Soos Leipoldt was hy dus naas mediese dokter ook
botanikus. Op sy plaas langs die Olifantsrivier het hy begin eksperimenteer met
plante soos mango's, avokado's, papajas, pomelo's en pekanneute. Omdat die gewone
Clanwilliam-lemoen 'n kraakskil gehad het en vol pitte was, het hy deur kloning
begin om die swakhede uit te skakel en 'n pitlose lemoen te kweek wat gereeld dra.
So het die Clanor-lemoen ontstaan, 'n naam wat die woorde ‘Clanwilliam’ en ‘orange’
verbind het, al was die ‘-nor’-gedeelte ook 'n toespeling op Nortier. Ongelukkig was
die lemoen as gevolg van 'n kort raklewe nie so ekonomies bemarkbaar nie. Nortier
het ook 'n belangrike aandeel gehad aan die ekonomiese bemarking van rooibostee
en het later vir sy werk op dié gebied 'n eredoktoraat in die landbou van die
Universiteit van Stellenbosch ontvang. Op Clanwilliam was hy 'n taamlike legende
en in W.A. de Klerk se roman Die uur van verlange figureer hy as die karakter
Ou-dokter.
Deur hul gemeenskaplike belangstellings en liefde vir die buitelewe het daar oor
drie dekades heen 'n baie hegte vriendskap tussen Nortier en Leipoldt bestaan en het
Nortier Leipoldt waarskynlik beter as die meeste ander mense geken. Soms was hulle
weke saam in die veld om plante te soek, en dan het hulle onder die oop hemel
geslaap. Saans om die kampvuur kon Leipoldt van sy intiemste gedagtes aan hierdie
vriend van hom bekend maak. Op dié wyse het Nortier insig gekry in Leipoldt se
lewensuitkyk en -beskouing, 'n beskouing waarteenoor hy self baie simpatiek gestaan
en wat hy in groot mate gedeel het.
Mev. Nortier was minder ingenome met Leipoldt se besoeke. Dikwels het hy van
die hotel af tot by hulle huis geloop, ingestap, niemand gegroet nie en deurgestap
kombuis toe, waar hy die potte op die stoof oopgemaak en hier en daar geurmiddels
bygevoeg het. Dan kon hy die huis weer net so verlaat. Op 'n dag besluit mev. Nortier
en haar dogter Clemency om 'n wildpastei vir die besoekende Leipoldt te berei. Toe
Clemency Leipoldt die volgende dag vra hoe dit was, antwoord hy: ‘Die wildpastei?
Daardie wildpastei? Ek was dankvader bly dat my lewe verseker was - al daardie
klein beentjies! Het julle nog nooit van 'n skêr gehoor vir wild opsny nie? Daardie
bene is almal fyn gekap!’ Terwyl mev. Nortier en haar dogter hom verslae aankyk,
is Leipoldt dik van die lag. ‘Maar die geur - nou ja, die geur van die pastei, dit was
onverbeterlik, hoor!’ Mev. Nortier se nie so gelate kommentaar hierop was: ‘Ek kon
so moeilik word vir dié Leipoldt. Soms was ek agter in die spens besig as hy inkom.
Dan wil hy weet
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waarmee ek besig is. Wat ek maak? Ag nee, gaan sit daar binne in die sitkamer, dan
bring ek vir jou 'n lekker koppie tee! Eendag ontmoet ek hom in die Kaap. My suster
Francis was by my. Ek stel hom aan haar bekend, maar hy kyk haar net aan en gesels
verder met my. Voor hy aanstap, sê hy: “Kyk, ek wil hê jy en Clemency moet vanaand
saam met my by die klub kom eet.” My suster kon net sowel nie bestaan het nie. 'n
Onmoontlike entjie mens, daardie Leipoldt, waarlik!’37

IV
Die vraag wat onwillekeurig by 'n mens opkom wanneer jy van die talle seuns hoor
wat Leipoldt grootgemaak het, is waarom hy dit gedoen het. Was Leipoldt suiwer
altruïsties geïnteresseerd in kinders of het hy behae daarin geskep om hulle naakte
liggame te sien? Erger nog: Was daar sprake van enige homoseksuele verhoudings
en het Leipoldt pedofiliese neigings gehad? By 'n gekompliseerde mens soos Leipoldt
moet 'n mens by voorbaat verwag dat ook die liefdeslewe 'n groot en ingewikkelde
aangeleentheid sal wees. Uit mededelings van Leipoldt self en van ander weet ons
dat hy in die loop van sy lewe 'n toegeneentheid tot ten minste drie vroue gehad het:
'n onbekende niggie, Dot van Zyl en 'n Amerikaanse sangeres met die naam Hattie
Green. Ons weet verder dat hy as jong seun Frank William Baxter, 'n jong Rhodesiese
konstabel wat tydens die Matebele-opstand van 1896 heldhaftig gesterf het, tydens
sinodesittings in Kaapstad leer ken het. Oor die graad van intimiteit in Leipoldt se
verhouding met die vroue bestaan daar geen inligting nie, net soos ons haas niks van
sy vriendskap met Baxter weet nie. Waarskynlik was hierdie vriendskap niks meer
as die tipiese schwärmerische heldeverering van 'n jong seun vir 'n enigsins ouer
persoon nie. Dat Baxter egter 'n groot indruk op hom gemaak het, blyk daaruit dat
hy jare later nog die voorletters FWB as pseudoniem gebruik het.
Wat sy grootmaakseuns betref, het Leipoldt by geleentheid verklaar dat as 'n seun
'n mooi glimlag het, dit hom bekoor en dit vir hom onweerstaanbaar is.38 Hieruit sou
'n mens kon aflei dat jong seuns vir hom aantreklik was, iets wat bevestig word uit
talle passasies in sy skeppende werk. In 'n brief aan sy seun Jeff stel hy op 20 Oktober
1944 hierdie voorkeur vir die manlike liggaam nogal kru: ‘I have always told you
that female beauty is not to be compared with male beauty, any more than a fine
koedoe bull
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is to be compared with a koedoe cow; the one is purely for breeding purposes and
when the sexual part has been done there is no satisfaction whatever at anything
worth looking at.’
Tog moet 'n mens nie hieruit die afleiding maak dat Leipoldt 'n praktiserende
homoseksueel was nie. In Katinka Heyns se video Slampamperman spreek Jeff
Leipoldt hom nadruklik oor hierdie aangeleentheid uit: ‘I would like to put the record
straight on that: At no instance in all the many years that I lived with and grew to
know Louis was there any incidents (or manifestation) whatsoever...that Louis was
a homosexual. I consider it utter nonsense.’39 En op 15 Desember 1996 kon Peter
Shields verklaar: ‘Leipoldt certainly never had any effeminate inclinations. If he was
a homosexual, he was very much a closet one.’ 'n Hegte vriendin soos Helen Burton
het by geleentheid selfs 'n navraag in verband met moontlike homoseksualiteit by
Leipoldt as 'n ‘terrible slander’40 beskou en gesê: ‘You can put the lie to that story.’41
Om uit die talle foto's in sy nalatenskap van seuns in swembroeke op uitstappies na
die see of die Olifantsrivier af te lei dat Leipoldt behae in byna-naakfoto's van seuns
geskep het, sal 'n buitensporige en groteske afleiding wees. As 'n mens hierdie foto's,
geneem met 'n eenvoudige buskamera en meestal swak afgedruk, byvoorbeeld
vergelyk met Wilhelm von Gloeden42 se foto's van androgiene naakte seuns teen die
einde van die negentiende eeu, word dit duidelik dat daar by Leipoldt hoegenaamd
geen erotiese bybedoelings by die neem van sulke eenvoudige kiekies kon gewees
het nie. Die foto's is hoogstens memento's van aangename uitstappies na mooi plekke,
iets wat die seuns as herinneringe aan gelukkige ure kon bewaar.
Tog sal 'n mens, as jy die herhaalde beskrywings van die liggame van jong seuns
in Leipoldt se prosawerke en sy verligte uitsprake oor homoseksualiteit in Bushveld
doctor in ag neem, tot die gevolgtrekking moet kom dat daar ten minste 'n
homoërotiese element in sy samestelling was. Markus Viljoen het by geleentheid
aan M.P.O. Burgers gesê dat Leipoldt sy belangstelling in seuns en mans hoegenaamd
nie wegsteek nie. Wanneer hulle saam in die Koffiehuis was, soek Leipoldt se oë die
mooi geboude jong seuns uit en merk hy op: ‘Is dit nie 'n mooi seun nie! Kyk die
mooi profiel! Wie is die seun?’ En as Markus antwoord hy weet nie, sê Leipoldt: ‘Jy
ken ook niemand nie. Wie ken jy nou eintlik?’ Hy was volgens Viljoen heftig gekant
teen die maatskaplike veroordeling van 'n homoseksuele persoon. ‘Wat het dit met
ander mense te doen as 'n mens effens vreemd is?’ was sy woorde. In sy Dagboek
onthou Johannes Meintjes, in
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sy jeug 'n besonder aantreklike jong man en enigsins verwyfd, hoe hy op 'n
Saterdagoggend Leipoldt in die Koffiehuis gesien het. ‘Terwyl ek my koffie gedrink
het, raak ek bewus dat iemand my lank en aandagtig sit en bekyk, draai my kop en
kyk met 'n ligte skok in Leipoldt se oë vas. Hy het nie weggekyk nie, maar aanhou
staar na my, waarskynlik geamuseer deur my verleentheid, want daar was 'n effe
glimlaggie om sy mondhoeke, en het bly staar totdat ek verward die plek uitgestap
het. Met 'n ander geleentheid het ons mekaar in Parlementstraat raakgeloop - ek was
so agtien of neëntien - en volkome selfversekerd het Leipoldt gaan staan en my in
die oë gekyk todat ek met 'n skielike sydelingse beweging weggeswenk het, vervul
met 'n gevoel van angs en opgewondenheid.’43
Dat daar dus 'n homoërotiese belangstelling by Leipoldt aanwesig was, is
ongetwyfeld die geval, al bestaan daar geen getuienis hoegenaamd dat hy 'n
praktiserende homoseksueel was nie. By geleentheid het hy teenoor Jeff, wat in
daardie stadium as soldaat tydens die Tweede Wêreldoorlog diens gedoen het maar
met verlof tuis was, in 'n oomblik van besondere intimiteit gesê: ‘You know, of
course, that I am a homosexual.’ Jeff het geantwoord: ‘I have gathered that, but I
know that you are not a practising homosexual.’ Leipoldt het geglimlag en gesê:
‘Considering the teacher you have had, I am glad that you have grasped what I have
been trying to convey to you for many years.’44
Of Leipoldt dus 'n homoseksuele fase in sy lewe gehad het, is vandag onmoontlik
om met sekerheid te sê. Val St. John kon in sy verslag aan Burgers oor sy en Leipoldt
se jare saam in Londen niks oor so 'n moontlike fase rep nie. 'n Mens moet onthou
dat Leipoldt 'n Victoriaan was en dat Victoriane oor so iets nie 'n verhaal sou gemaak
en dit aan die groot klok sou gehang het nie. Daarby moet 'n mens onthou dat Leipoldt
iemand was wat basies altruïsties ingestel was en dat dit deel was van sy Boeddhistiese
opvatting om liefde te gee sonder om weerliefde te verwag. As Boeddhis het hy bo
die seksuele uitgestyg, alle drange wat hy in dié verband kon hê, volkome gesublimeer
en opgegaan in die ‘perfect love that lives for evermore’. Dit is 'n gedagte wat hy
verwoord in die sonnet ‘Reflection’, 'n gedig waarin hy kennelik op sy verhouding
met een van sy grootmaakseuns, waarskynlik Jeff, sinspeel:
Because my cognisance of virtue deems
It vice, in one so virtuous as my Love,
To fail to reach my standard and approve
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The fancies that I gather up in dreams,
I rage within myself, and in me teems
Contempt, distrust, and anger that can move
Almost a mind to madness. Yet above
Their triune force a greater passion gleams,
That glories in the knowledge that my care,
My choice regard of what I rightly count
As perfect, asks that I myself should pour
In mine own love a greater, grander share
Of charity to swell the full amount
Of perfect love that lives for evermore.45

Wanneer daar in latere jare in Leipoldt se poësie sprake is van 'n liefde ‘wat uithou
en alles vergoed’, slaan dit na alle waarskynlikheid op Dot Sauer, die vrou op wie
hy verlief was maar wat met sy jeugvriend Hennie van Zyl getrou het. En waarskynlik
slaan die aangrypende kort vers ‘A thought’ oor 'n gestorwe geliefde ook op Dot
Sauer, wat hom in die dood voorgegaan het:
Tears cannot allay
The anger, the pain,
That I feel when I know
I shall never again
See you sit at my side with the glow
Of the firelight on your face.
O, may I have grace
In the years ahead,
To remember you so,
Though your presence has fled
From this world where my wild passions blow
Bitter flakes like wind-flailed spray.46
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Hoofstuk XVIII
‘Ons harte is vol van gemors en verdriet’
I
DIE NASIONAAL-SOSIALISME HET SEDERT SY OPKOMS IN DUITSLAND IN die twintiger-

en vroeë dertigerjare die wêreldvrede en die voortbestaan van die demokrasie in
Europa bedreig. Reeds in 1935 lê die Duitse diktator Adolf Hitler openlik die
bepalings van die Verdrag van Versailles tersyde en gaan hy oor tot grootskeepse
herwapening van Duitsland, terwyl hy in 1936 die hele Rynland remilitariseer. In
1938 beset hy Oostenryk met die sogenaamde Anschluss, gevolg deur die inname
van Sudeteland in Tsjeggo-Slowakye. Wanneer hy Pole op 1 September 1939
binneval, verklaar Groot-Brittanje by monde van premier Neville Chamberlain dat
indien Duitsland nie onderneem om sy troepe vóór elfuur die oggend van 3 September
terug te trek nie, 'n staat van oorlog tussen die twee lande sou heers. Op 3 September
was Chamberlain verplig om in 'n radiorede te sê: ‘I have to tell you now that no
such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with
Germany.’1
In Suid-Afrika was daar vir die hele duur van die politieke samewerking tussen
J.B.M. Hertzog en J.C. Smuts, wat met die vorming van 'n koalisieregering in 1933
'n aanvang geneem het en met die samesmelting in die Verenigde Party in 1934 op
'n vaster grondslag geplaas is, basiese konstitusionele sake waaroor verskille bestaan
het. Hieronder was kwessies soos die vraag na die deelbaarheid van die kroon, die
reg van Suid-Afrika om sy neutraliteit tydens 'n oorlog te handhaaf en die
moontlikheid van toekomstige afskeiding van die Britse Statebond. Met Brittanje se
oorlogsverklaring was dit Hertzog se standpunt dat Suid-Afrika geen belang by 'n
‘Europese oorlog’ het nie en dat die land neutraal moes bly. Ná 'n nederlaag in die
volksraad word hy opgevolg deur Smuts, onder wie se leiding die land op 6 September
1939 tot die Tweede Wêreldoorlog toetree. Tydens die oorlog sou die Suid-Afrikaanse
magte onder leiding van Smuts veral aktief in Oos- en Noord-Afrika en later in Italië
werksaam wees en sou hulle 'n belangrike aandeel aan die herowering van Abessinië
(Ethiopië) en die veldslae by Tobroek en El Alamein hê. Met sy insig in
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die wêreldpolitiek sou Smuts as raadgewer vir die Britse regering dien en
internasionale aansien as staatsman geniet.2
Van die begin af was Leipoldt sterk ten gunste van Suid-Afrika se toetrede tot die
oorlog en het hy Smuts nie alleen ten volle gesteun nie, maar wou hy ook graag aktief
by die oorlog betrek word. Reeds op 4 September meld hy hom by die militêre
owerheid vir diens aan. Hy word gevra om sy ou rang as luitenant-kolonel te hervat
en as een van die sensors op te tree, 'n funksie wat Leipoldt nie besonder aanstaan
nie. Hoewel hy kritiek gehad het op die wyse waarop Smuts in die voorafgaande jare
Hertzog ondersteun en sy beleid stilswyend goedgekeur het, verklaar Leipoldt hom
in 'n gesprek met Smuts op 4 September 1939 bereid om enige werk in belang van
Suid-Afrika te onderneem. Smuts se antwoord was egter dat hy Leipoldt hiér wil hê,
nie uit die land nie.3
In sy hoedanigheid as sekretaris van die Mediese Vereniging doen Leipoldt 'n
oproep op praktiserende medici om vrywillige mediese diens tydens die oorlog te
verrig. Die reaksie was oorweldigend. Ongeveer 1 500 dokters het hulle bereidwillig
verklaar om hulle dienste te lewer indien die staat dit sou vereis.4 Op sy inisiatief
reël die federale raad van die Mediese Vereniging vergoeding aan die afhanklikes
van dokters wat tydens militêre diens ongeskik raak of beswyk, en planne word in
werking gestel om pasiënte van diensdoende geneeshere in die dokters se afwesigheid
teen verwaarlosing te vrywaar.5 Deur bemiddeling van die Mediese Vereniging word,
weer op inisiatief van Leipoldt, 'n beperkte getal medici toegelaat om vrywillig diens
te doen in Kenia, waar dokters dringend deur die militêre benodig is.6
Gedurende die oorlog het baie Nasionaalgesinde Afrikaners, wat nog altyd
isolasionisties gedink het, Smuts beskou as iemand wat die belange van Brittanje bo
dié van Suid-Afrika stel. Anti-Britse gevoelens, wat na die Anglo-Boereoorlog
teruggevoer kan word, sou sommige groepe onder die Afrikaners tot openlike verset
teen die regering en toenadering tot Duitsland en die nasionaal-sosialistiese ideologie
lei, waarop die regering met aanhoudings en interneringskampe geantwoord het.7
Hoe sterk Leipoldt oor Afrikaners se gesindheid tydens die oorlog gevoel het,
merk 'n mens reeds uit briewe wat hy nog vóór Smuts se oorlogsverklaring aan Jeff
skryf. ‘There are still idiots’, skryf hy op 4 September 1939, ‘that seem to think that
South Africa can be neutral, and indeed some of them have power and influence; it
is of course the sheerest tripe. I never felt more indignant and warlike - being by
nature a pacifist -
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than I did when Hitler started on Poland, and I have no doubt that many South
Africans will volunteer.’ Aan Jeff, wat in die Paarl op kosskool met baie
Afrikanerseuns bevriend was wie se ouers anders as Leipoldt oor dié sake gedink
het, gee hy in 'n brief van 5 September dié advies: ‘Keep your courage and your head.
Don't answer the disloyalists when they talk to you about the war; we've had quite
enough treason and disloyalty, but thank God all the Jaaps are not like that. Three
fourths of the names on the Delville Wood monument are Jaap names - many from
Paarl, too - and that's where we won anything we have reason to be proud of in South
Africa.’
Nog duideliker blyk Leipoldt se oortuiging uit 'n artikel wat hy oor Suid-Afrika
se standpunt oor die oorlog in Die Volkstem van 8 September 1939 skryf. Hy sê dat
daar sedert 1933, toe die Nazi's aan die bewind gekom het, nie meer op die beloftes
en versekerings van die Duitse regering gereken kan word nie. Sedert 1933 is die
geskiedenis van Hitler se politiek ‘een van troubreuk, kierangspeel en aanmatiging,
gepaar met verregaande ontkenning van die regte van kleiner volkere en 'n growwe
verontagsaming van die gebruiklike beleefdheid wat volk aan volk verskuldig8 is.
Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom is daar bewys gelewer van so 'n
domastrantheid as dié wat Hitler aan die dag gelê het nie; nog nooit tevore, miskien,
het 'n regering sy eie volk so om die hoekie gelei dat dit nie eers besef wat die wêreld
van die politiek wat deur sy leiers gevolg word dink nie.’ Vir ons in Suid-Afrika,
gaan hy voort, is daar die keuse tussen neutraliteit of daadwerklike deelname aan die
stryd. Ons kan egter alleen neutraal bly indien ‘ons gewillig is om te verklaar dat
ons geen belang stel in die regte van die mensdom, dat ons geen meegevoel besit vir
diegene wat voel, en daarvan oortuig is, dat die teenswoordige Nazi-beleid 'n
bedreiging van ons bestaande beskawing is wat ons op die ou end in 'n toestand van
onbeskryflike slawerny sal dompel nie.... Ook ons is deel van die mensdom; ook ons
stel belang in die ondergang en oorheersing van 'n klein nasie. Ons kan, en mag, nie
toelaat dat menslike regte geskend en vermink word, hoe danig ons ook besef en
daarvan bewus is dat die verdrag van Versailles verkeerd is en wysiging en
verandering verdien.... Ons kan..., watter krag ons besit, aanwend tot hulp en bystand
van diegene wat besef dat daar vandag 'n end moet gemaak word aan die ondraaglike
toestand wat tans bestaan. Deur dit te doen, bewys ons net dat ons getrou bly aan die
ideaal wat ons totnogtoe gekoester het - die ideaal van vryheid, wat niemand sy regte
ontsê nie
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maar wat met nadruk daarop wys dat die mensdom een is, en dat wat vir ons geld,
ook van toepassing is op ons medemense.’
In Suid-Afrika se toetrede tot die oorlog het Leipoldt dus 'n verset gesien teen die
oorheersing van klein nasies deur 'n grondhonger despoot en die verdediging van
menslike regte en vryheid - waardes wat oor eeue heen as die kosbaarste erfenis van
die Wes-Europese beskawing gegeld het. Kort ná die uitbreek van die oorlog skryf
Leipoldt in Die Huisgenoot van 6 Oktober 1939 'n artikel oor ‘Die tragedie van Pole’
waarin hy die lang stryd van dié land om sy vryheid skets, andermaal 'n voorbeeld
van hoe bruikbaar Leipoldt as joernalis met sy breë kennis van aktuele aangeleenthede
was.
Dat hy nie verniet in sy artikel in Die Volkstem op die skending van die regte van
klein nasies gewys het nie, blyk uit die gebeure van 10 Mei 1940 toe Duitse troepe
sonder waarskuwing die neutrale Nederland en België binneval en Rotterdam
bombardeer. Toe Leipoldt dié Vrydagoggend om halftien op kantoor kom, moes hy
- wat tot in daardie stadium nog nie 'n radio in Arbury wou duld nie - van die Duitse
inval verneem. Dadelik9 het hy Van Swinderen, die Nederlandse konsul, getelefoneer
en 'n afspraak gemaak om hom om elfuur dié oggend vir koffie te ontmoet. By dié
byeenkoms, wat ook deur Markus Viljoen bygewoon is, doen Leipoldt aan die hand
dat Smuts so gou moontlik oor die radio 'n boodskap van deelneming moet lewer en
dat die opposisie sy steun aan die deelneming moet gee. Onmiddellik daarna is
Leipoldt na die Volksraad, waar hy H.A. Fagan gespreek het. Fagan was bereid om
saam te werk indien sy party (die Herenigde Nasionale Party van Hertzog) daartoe
sou instem. Op sy voorstel is Leipoldt na dr. D.F. Malan, onderleier van die HNP.
‘Dit is nou die tyd om partyverskille eenkant toe te skuif en jou party se simpatie
met Nederland te toon. Ons is altwee Afrikaners, doktor, en jy en ek voel saam’, was
sy woorde. ‘Ja, dis 'n aaklige affêre’, het Malan geantwoord. ‘Dit is, doktor,’ het
Leipoldt voortgegaan, ‘maar dis nou die tyd om 'n end te maak aan ons verdeeldheid
en saam te staan.’ ‘Wat bedoel jy? Ek sal dit eers moet bepraat’, het Malan
geantwoord. ‘Wat ek bedoel’, gaan Leipoldt voort, ‘is dat julle vir die regering sal
sê dat julle sal saamwerk solank as Holland in die oorlog betrokke is...’ ‘Nee’, het
Malan vererg gereageer, ‘die oorlog-deursien-politiek - dit nooit nie.’ ‘Ons is tog in
die oorlog; daaraan kan niks gedoen word nie. Maar dink oor die saak, asseblief’,
was Leipoldt se afskeidswoorde. Ook met Frans Erasmus, Nasionale voorbanker en
later minister van verdediging in die Malan-kabinet,
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het Leipoldt gepraat. Erasmus was simpatiek, maar heeltemal onwillig om tot enige
praktiese optrede in te stem. Van Smuts se private sekretaris het Leipoldt verneem
dat die eerste minister te besig was om hom onmiddellik te woord te staan, maar of
hy bereid sou wees om te wag. Leipoldt is terug om met Deneys Reitz, Izaak Wallach,
Colin Steyn en Karl Bremer te gesels. Met senator Francis Robertson het hy die
wenslikheid van 'n spesiale boodskap van simpatie vir publikasie in Die Volkstem
bespreek. Wallach het die korrespondent van Die Volkstem in die hande gekry en hy
en Leipoldt het die aard van die boodskap bespreek. Aangesien Smuts te besig was
om self 'n boodskap te skryf of te dikteer, het Leipoldt gaan sit en 'n boodskap begin
tik. Toe die klokkies daarop begin lui en hy sien hoe Smuts aanstaltes maak om die
volksraad binne te gaan, hardloop Leipoldt na hom toe, neem hom aan die arm en
plaas die vel papier in sy hande met die woorde: ‘Oom Jannie, just glance over that
and if you approve let Viljoen [Die Volkstem se korrespondent, nie Markus Viljoen
nie] wire it to Volkstem as your message.’ Leipoldt het nie gewag op Smuts se
antwoord nie, maar later by die Civil Service Club verneem dat die eerste minister
‘an excellent sympathetic message’ gelewer het. In The Cape Argus het Leipoldt
gesien Smuts het die teks sonder 'n enkele wysiging gebruik. Leipoldt se teks, soos
deur Smuts uitgereik, lui as volg:
It is with the greatest sorrow and concern that we learn that Holland the mother country of so many of us, the land to which we are bound by
so many bonds of friendship, relationship and cultural and religious
affinities, that land for which we have such a deep feeling because its
people are related to us not only by blood but also in spirit - has been
attacked by the enemy in his usual disgraceful manner.
We can only proclaim to Holland today, to its brave men and women and
its equally brave Queen and Royal House, our deepest sympathy, our
heartfelt sorrow, and at the same time express our sincere hope and trust
- indeed our conviction - that today, as in the past, Holland will triumph.
That, as happened in the days when she was oppressed and ravaged by
tremendous force, she will again show to the world that her people will
keep the flag of freedom flying in spite of misery and suffering and the
direst spiritual torment.
We in South Africa will stand by her until the last.
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Die hoofartikel van Die Burger oor die Duitse inval in Nederland was in skrille
kontras met Smuts se verklaring en Leipoldt se gevoelens. In oorleg met Recht Malan
en Phil Weber skryf A.L. Geyer, die hoofredakteur, dat die simpatie van die
Afrikaanse volk uitgaan na elke klein nasie wat die slagoffer van die magspolitiek
van een van die grotes word. Dit is egter geen rede waarom Suid-Afrika in die
Europese stryd moet inmeng nie. Hitler se jongste stap bewys slegs dat hy die oorlog
wil wen. Dit is die tragedie van die klein state van Noordwes-Europa dat hulle tussen
die grootmoondhede vasgedruk lê en dat hulle die ongelukkige slagoffers van hulle
geografiese ligging is. Suid-Afrika staan opsy hiervan en is nie gemoeid met hulle
oorloë nie. Sy belange is nie betrokke nie. Dié hoofartikel, een van die swartste
momente in die geskiedenis van Die Burger, het van vooraanstaande Afrikaners
heftige reaksie ontlok. In 'n brief aan Geyer skryf prof. D.B. Bosman dat hy, as hy
dink aan die Nederlandse meelewing met die lot van die Boererepublieke, bedroef
en skaam voel oor ‘die flou en bedeesde toon van ons Afrikaans-nasionale pers’. Dr.
Petronella van Heerden skryf dat die hoofartikel vir haar net so 'n pynlike skok as
die nuus van die Duitse inval was, terwyl W.E.G. Louw vra: ‘Hoe is dit moontlik
dat die toonaangewende Afrikaanse dagblad van ons land selfs in die beoordeling
van hierdie saak nie in staat blyk te wees om ook maar één dag uit te styg bokant die
geskille van ons binnelandse politiek nie.’10
Op die hoofartikel het Leipoldt nie regstreeks geantwoord nie. In die
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Geneeskunde van 25 Mei 1940 verseker hy egter
Nederlandse en Belgiese medici van Suid-Afrikaanse dokters se bystand: ‘Ons hoef
nie aan ons Nederlandse en Belgiese kollegas, so swaar beproef onder die las van
die gebeurtenisse wat tans plaasvind, formeel ons innige, hartelike deelneming te
betuig nie. Hulle kan daarop reken dat ons in alles met hulle saamgaan, en dat ons,
sover dit vir ons moontlik is, hulle sal bystaan totdat die oorwinning uiteindelik
behaal is oor die barbaarsheid waarteen ons saam met hulle, as bondgenote, nou stryd
voer in die belang van ons gesamentlike beskawing en kultuur.’ In 'n latere uitgawe
wys hy op die regte wat die staat, ook met betrekking tot medici, in 'n oorlogsituasie
het: ‘The State has...in time of war, or indeed in any emergency, a right to call upon
the doctor for aid. This right, as we know, has been contested by members of the
profession who believe so much in the liberty of the individual as to deny to the State
the privilege of making use in war-time of the service of medical practitioners who
may be paci-
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fists or for some other reason be disinclined to volunteer for service. But in a modern
State few citizens will question the right of the State to call upon all citizens in time
of war to do their fair share in the defence of the country. The medical profession at
least recognises and respects that right on the part of the State, and has never been
behind in volunteering its services in time of war or emergency.’11
Dat die verdeeldheid oor Suid-Afrika se toetrede en die reaksie van Afrikaners op
die oorlog vir Leipoldt 'n pynlike aangeleentheid was, blyk uit 'n verdere artikel in
Die Volkstem. Onder die opskrifte ‘Waar die stryd om gaan’ en ‘Regverdigheid van
ons saak’ verskyn daar op 4 Junie 1940 van hom 'n stuk waarin hy andermaal op die
erns van die stryd en die essensie van die konflik wys. ‘Die verdeeldheid wat onder
ons heers’, skryf hy, ‘is 'n verdeeldheid nie van beginsels nie, maar van kleinsielige
vashou aan 'n vooroordeel wat reeds lank al verjaar het en wat teenswoordig
hoegenaamd geen praktiese betekenis in ons lewe het nie.’ Die geweldige magte wat
tans in Duitsland ontketen is, gaan hy voort, ontsê die burger ‘alles wat beskawing
en kultuur in die afgelope ses honderd jaar aan hom gewaarborg het - die reg op 'n
eie mening, die voorreg om vir homself te dink en te handel (binne die perke wat die
gemeenskap vir gesamentlike beskerming van mekaar se belange stel), die vryheid
om sy siel, sy gewete, sy gedagte as vry te beskou, en dienooreenkomstig sy lewe in
te rig volgens sy eie beskouing van wat hy voor God en homself aan sy medemense
verskuldig is.’ Aan die ander kant is daar die ideaal van 'n liberale opvatting van die
pligte en voorregte van die burger, ‘die eeue deur erkende begrip van individuele
vryheid wat 'n kenmerk is van die demokrasie. Ons hoef nie te vra of die begrip
logies of wetenskaplik aanneemlik is nie. Ons het dit aanvaar as die begrip waarop
ons vandag ons kultuur bou, waarop ons in Suid-Afrika ons konstitusionele en
gemeenskaplike fondamente gevestig het en wat ons volmondig erken as die kiem
en kraggewende suurdeeg van ons maatskaplike en politieke instellings. Vir die
behoud daarvan veg ons en ons bondgenote vandag. Ons veg vir die behoud van eie
regte, eie instellings, eie kultuur, eie beginsels, algar dinge wat ons vrywillig en
ongedwonge erken en aangeneem het. Ons veg nie, soos ons teenparty, om ons eie
ideologiese opvattings op iemand anders af te dwing nie, om vreemdelinge aan ons
onderdanig te maak nie, om ons gesag buite ons eie land uit te brei nie. Ons veg vir
ons eie regte en vir die behoud van die beskawing en skatte wat gesamentlik aan die
hele wêreld behoort.’
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Hoe sterk Leipoldt oor hierdie sake gevoel het, blyk ook uit die gedigte wat hy in
hierdie jare skryf. Oor die magte wat in Duitsland werksaam was, laat hy hom as
volg in ‘War faith’ uit, 'n gedig wat postuum in The ballad of Dick King and other
poems verskyn:
We will not brook a power that shames
All that humanity acclaims
Worth living for, worth dying for.
We will not rest until the right
Has triumphed over tyranny,
Nor suffer doubt to dim the sight
Of the declining day-star's light
That shines for us as augury.12

In 'n gedig wat hy op 21 Oktober 1939 in Forum publiseer, verwys hy na Hitler as
'n ‘self-verhefde herder, held en heer / Van pure potklei’ en praat hy van die Duitse
leier se ‘troubreuk, valsheid en verraad’;.13 Aan Jan Greshoff, die Nederlandse digter
wat sedert 1939 in Kaapstad woonagtig was, gee hy 'n reeks van sestien verse waarin
sy gevoelens oor die oorlog en sy verontwaardiging oor sommige Afrikaners se slap
reaksie op die Duitse inval in Nederland tot uiting kom. Greshoff stuur die gedigte
aan De Stoep, 'n Nederlandse tydskrif in die destydse Batavia, wat dit in sy uitgawe
van April 1944 publiseer. Dit word in Die Volkstem van 24 Julie 1944 oorgedruk.
Die reeks verskyn onder die titel ‘Holland 10 Mei 1940, Gedagtes toe en daarna’.
Uit die eerste gedig in die reeks spreek 'n moedeloosheid en uitsigloosheid by die
tirannieke oorheersing van die Nazi's:
Ek kan nie huil nie, ofskoon my hart vandag,
Oorlaai met jammer, droefenis en pyn,
My dwing tot trane as my troos verdwyn
In moedeloosheid en ek na uitkoms smag.
Ek staar met droë oë in die nag,
En sien geen ster wat in die donker skyn,
Geen teken dat die middernag sal kwyn
En sonlig weer sal straal in suiwer prag.
Die wêreld, deur 'n wrede tirannie
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Geteister, kreun, want op hom druk 'n las
So vreeslik swaar dat vryheid dood moet gaan.
Die groot verdrukking is alom, en wie
Sal kans kry om sy klere wit te was
En veilig sonder vlek orent te staan?14

In die tweede gedig verwoord hy sy verontwaardiging dat so baie Afrikaners niks
wou doen tydens die besetting van Nederland nie:
Wat sal ek antwoord as my kleinkind vra Met die eng'le-stem wat elke kind behou
Van wonders-weet vanwaar - ‘Kan Oupa nou
Vir ons vertel hoekom die mense kla
Daar is vandag nie meer 'n Holland nie,
Wat vroeër ons moederland gewees het? Wie
Het hom so vreeslik, gruwelik dood vermoor?
Ons wil so graag die hele storie hoor.’
Sal ek dan paai met praatjies oor die Trek,
Dingaan se dwingelandy, Retief se dood,
Die weë van ons volk in baringsnood
Van Adam Tas se tyd tot Slagtersnek,
Van elke punt in ons geskiedenis,
Ons hoër status en ons broedertwis,
Ons vryheid en ons lafheid, lof en blaam
Waaroor 'n man moet trots voel of hom skaam?
Of sal ek durf om eerlik te bely,
‘My kind, ek het daar skuld aan, tot my spyt,
Dat Holland dood vermoor is. Daardie tyd
Was ons aan siel en gees en moed bankrot.
Ons was so mislik klein, so bangkat vrot,
Ons het besluit dat ons “neutraal” sou bly.’15

In die elfde gedig in die reeks sê Leipoldt dat die Afrikaner, wat trots is op Retief en
Piet Uys, die Nederlanders alleen laat in hulle nood. Hy gaan voort:
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Ek skaam my vir my volk,
Wat vrinde plig vertolk
As eie wins en baat,
Of iets om oor te praat.
'n Volk so eerloos vrot
Verdien die skimp en spot
Wat soos 'n golf sal skuim
Oor die wat plig versuim.16

Ná die verskyning van dié verse skryf W.E.G. Louw in 'n brief aan Van Wyk Louw:
‘Het jy die simpel verse van Leipoldt in 'n onlangse no. van De Stoep gesien? Werklik,
dit lyk my hy is heeltemal uitgeskrywe. Dit is eenvoudig 'n kindse gerymel.’17 Leipoldt
se verse oor Hitler, die Tweede Wêreldoorlog en die inval in Nederland staan ver
agter by sy sterk gedigte oor die Anglo-Boereoorlog, maar uit hulle spreek tog 'n
heftigheid wat 'n mens vandag nog plek-plek aangryp en wat W.E.G. Louw
klaarblyklik nie raakgelees het nie. Na aanleiding van die verdeeldheid onder die
Afrikaners en sommige se openlike simpatie met 'n Duitsland wat alle demokratiese
regte van die indiwidu volkome geïgnoreer het, kon Leipoldt weer, met die woorde
uit sy gedig ‘Op 'n leiklip’, sê: ‘Ons harte is vol van gemors en verdriet.’18 As
tydsdokument is dié verse in elk geval 'n belangrike reeks gedigte. Waarskynlik
sinspeel Van Wyk Louw op hierdie verse as hy by Leipoldt se dood in 'n huldeblyk
sê: ‘(I)n sy laaste jare - hoewel hy sy oortuiging nooit tot so 'n skoon bewoording
soos in sy jeug kon bring nie - was hy in groter mate as ons besef 'n gewete in ons
volk, 'n gewete wat ons onsuiwer strewe, ons verwarring en selfbedrog veroordeel
het.’19
Maar nader tuis sou Leipoldt die Tweede Wêreldoorlog aan die lyf ervaar. Toe hy
op 'n keer, kort ná die oorlogsverklaring, Peter Shields en Jeff Leipoldt op die stasie
moes afhaal, het albei te kenne gegee dat hulle hul by die Suid-Afrikaanse magte wil
aansluit. ‘They want men, not babies’, was Leipoldt se eerste reaksie.20 Peter was
reeds student aan die Universiteit van Kaapstad, maar Jeff was nog op skool in die
Paarl. ‘There can be no question of you or Peter going yet’, skryf Leipoldt op 5
September 1939 aan Jeff, ‘but later on it may be necessary that you, like all of us
who have any respect for civilisation and freedom, should make up your mind to
sacrifice yourself for both.’ Sy eie aandeel, gaan Leipoldt voort, sal klein wees, omdat
hy al te oud en sy gesondheid nie meer van die beste was nie.
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Tog het sowel Peter as Jeff hulle later by die Suid-Afrikaanse magte aangesluit. Peter
was lid van die Cape Town Highlanders en het later in Noord-Afrika en verskeie
ander lande geveg en by herhaling toekennings vir sy voortreflike diens ontvang. Ná
sy matrikulasie in 1940 het Jeff hom by die Suid-Afrikaanse Lugmag aangesluit en
as lugkanonnier van 21 Eskader Suid-Afrikaanse Lugmag in Noord-Afrika en Italië
diens gedoen. Tydens die oorlog het Leipoldt self by herhaling sonder sukses probeer
om die een of ander aanstelling in belang van Suid-Afrika te kry. Met die verkiesing
van 1943 is hy gevra om op Worcester kandidaat vir die Verenigde Party te wees.
Aan Jeff skryf hy op 26 April 1943: ‘I could not accept as I think younger folk should
have a chance, and anyway I should be a lone pigeon in parliament, constantly at
loggerheads with my own party especially now when the party is so dreadfully stupid.’
Hy skryf dat sy gesondheid oor die algemeen goed is, maar dat hy in sy toenemende
luiheid en sy onvermoë om selfs eenvoudige rymwoorde te vind, 'n sekere mate van
seniliteit bespeur. Arbury lyk vervalle en verwaarloos en hy slaag nie daarin om 'n
betroubare tuinman te kry nie. ‘I am getting very much fed up, and want to do a bit
myself,’ skryf hy feitlik pateties op 16 Junie 1943 aan Jeff, ‘but it seems that no one
wants my services here.’ Onheilspellend meen hy dat Suid-Afrika ná die oorlog geen
rol in die wêreld sal speel nie, ‘for we are not fitted to be one of the Charter Nations.
Bear in mind that seven eights of our population have no rights and no economic
privileges, and that we are therefore no more democratic than any Nazi country. I
do know that very few South Africans can see further than their noses; they will not
realise that colour bars and race and class distinctions are things of a bygone age and
that the customs and thoughts of the Voortrekkers (who were, after all, little better
than the worst type of the population) are of a bygone age.’ Die Unie van Suid-Afrika,
skryf hy op 24 Oktober 1943 aan Jeff, sal in internasionale sake 'n ‘back seat’ inneem,
behalwe as die land sy siening ten opsigte van die kleurslagboom wysig. ‘My own
view is that it will be absolutely useless, after this war, to even try and keep what
remains of the colour bar; if the war has done anything it has abolished the silly
distinction between coloured and white.’ In 'n gedig wat hy vir sy swart vriend prof.
Thaele21 skryf en wat hy ‘Segregation’ noem, spreek Leipoldt hom uit teen politici
wat mense op grond van kleur en ras van mekaar skei. Mense wie se beleid hierop
berus, ‘look to a shadowy future for a strength that cannot last,/ Because it is based
on evil’.22 En na afloop van die oorlog sê hy feitlik profeties in 'n brief van 15 Mei
1945 aan Jeff: ‘I imagine that we
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shall have to work overtime to prevent the OB's and the Broederbond folk getting
power and landing us in the same mess in which the Huns have been landed by Hitler
and co.’ Die mening oor die uitwerking van die oorlog, die implikasies wat dit vir
Suid-Afrika sal hê en die immoraliteit van segregasie spreek Leipoldt uit in 1943
nog voordat daar 'n beslissende wending vir die Geallieerdes in sig was. Dit is 'n
merkwaardige insig wat hy hier feitlik aan die vooraand van die apartheidsera
openbaar.
Leipoldt was steeds teleurgesteld dat hy nie oorsee kon gaan en deel aan die oorlog
kon hê nie. Orals, so laat hy Jeff weet, hoor hy egter: ‘You're too old for that sort of
thing.’ Ook teenoor sy vriend Nortier op Clanwilliam kla hy op 27 Maart 1944: ‘They
won't let me have an exit permit for going overseas; say I'm too old. I feel like the
oudstryder who turned up at the recruiting office, and when told that he was too old
said: “Te oud? Ag wat, gee my net 'n Mauser en wys my waar die Engelsman is en
ek sal jou wys of ek te oud is.”’ Leipoldt leef egter intens mee met die lotgevalle van
sy pleegseuns. Wanneer Jeff einde 1940 saam met troepe na Libië vertrek, skryf hy
'n sonnet waarin hy hom versoek ‘(to) hold love for me in keeping’.23 Wanneer Jeff
ná 'n lugaanval vermis word en vermoedelik dood is - 'n rapport wat, soos later geblyk
het, foutief was - skryf hy dat so 'n dood 'n waardige einde is, want ‘We have striven/
For all that is more precious and more dear/ Than life itself’.24 Sy mooiste vers uit
hierdie jare is egter ‘To Squadron 21, S.A.A.F.’ In 'n brief van 25 September 1944
stuur hy dit aan Jeff en verstrek hy inligting oor die gedig: ‘It attempts to express
what we feel - we old humble men who sit here and are debarred from sharing in
your efforts but have a reflected glory (like the fathers of Crusaders who blazoned
on their shields “by courtesy” as the heralds say, the half moon or the rising horn to
show that they had some share in what their sons had achieved.’ Die gedig is 'n sonnet
waarin hy as een van die ou ‘humble men’, wat ook graag deel aan die oorlog wou
hê, met trots na die heldedade van sy seuns kyk:
Could we have joined, even in imagination,
In what you did through four full perilous years,
Our hearts would surge with pride and exultation,
Even though our eyes be curtained by our tears.
We old humble men, no longer fit to perish
In battle, may yet blazon on our shield
By courtesy the fame of those we cherish,
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By sad reversion sharing in its yield ...
That rich remembrance of heroic men,
Who, young in years but in experience old,
Dared in their youth to give so much...so much.
Aye, all they had to sacrifice - that when
In after days a hero's tale is told
We old humble men may say, ‘Our sons were such.’25

II
In die veertigerjare is Leipoldt nog baie aktief as joernalis en skrywer, maar nie alles
vorder na wens nie. In Junie 1942 begin hy met 'n roman oor die Hugenote waarvan
hy ses hoofstukke skryf maar wat onvoltooid bly. In April 1943 skryf hy ‘The ballad
of Dick King’, die lang gedig waarmee sy postume Engelse bundel open. Ook 'n
ander roman, waaraan hy die titel Pasjent in die donker gee, voltooi hy nie. 'n
Boeiende kortverhaal wat in die trant van Orwell se 1984 met toespelings op Hitler
en sy konfraters werk, is ‘Die oulike bobbejaan’, wat in Die Huisgenoot van 22 Mei
1942 verskyn. Van tyd tot tyd hou Leipoldt radiopraatjies en neem hy deel aan debatte.
Van die onderwerpe vir dié praatjies is sake soos ‘Kennis en geloof’, ‘Beskawing’
en ‘Gedagtes en dade’. Op 29 Maart 1940 is hy en die musiekkenner prof. Gerrit
Bon byvoorbeeld in gesprek oor 'n geliefde tema van Leipoldt: ‘Musiek is die duurste
geraas in die wêreld.’ Hy is saam met prof. W. Hutt van die Universiteit van Kaapstad
lid van 'n ‘Brains' Trust’ wat gereeld voor besoekende soldate optree. Met sy breë
algemene kennis kon Leipoldt meestal onmiddellik antwoord op vrae soos waarom
mense lag as hulle gekielie word. Hutt het dikwels nie oor dieselfde hoeveelheid
feitelike inligting beskik nie, maar sy ortodokse wysgerige inslag het soms met dié
van Leipoldt gebots, iets wat die gehoor geniet en wat hulle daartoe gelei het om die
twee tot aanvalle aan te por.
By die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, waar hy steeds as sekretaris opgetree
het en vir die redigering van die tydskrif verantwoordelik was, het sake egter drasties
begin versleg. Reeds in Maart 1943 het dr. J.H. Harvey Pirie, president van die
federale raad van die Mediese Vereniging, dit oorweeg om die poste van sekretaris
en redakteur te skei, 'n aanbeveling wat uiteindelik nie deur die raad goedgekeur is
nie. Leipoldt is later meegedeel dat die pos van redakteur en sekretaris aan dr. P.J.
de Vil-
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liers aangebied is. Leipoldt, wat persoonlik met De Villiers bevriend was, het die
aanstelling van harte goedgekeur, maar gesê dat so 'n aanstelling nie gemaak kan
word voordat sy kontrak met die vereniging beëindig is nie. Op die daaropvolgende
vergadering het die president aan Leipoldt 'n brief oorhandig waarin hy meegedeel
word dat sy kontrak gekanselleer is. Toe dit later blyk dat De Villiers nie die pos
gaan aanvaar nie, het die federale raad teruggekrabbel en die betrekking opnuut,
maar dan tydelik vir 'n jaar, aan Leipoldt aangebied. Die raad was nou in 'n penarie.
Verskeie voorstelle is aan Leipoldt gedoen, maar hy was alleen bereid om deur sy
regsverteenwoordigers met die raad te onderhandel. Uiteindelik is die saak opgelos.
Leipoldt sou nog vir 'n jaar die tydskrif redigeer, hy sou absolute onafhanklikheid
as redakteur geniet en hy sou ekstra betaal word indien hy sy opvolger moes oplei.
‘They were very sour but had to sign’, skryf hy vir Colin Allen.
Onderliggend aan die hele onsmaaklike affêre, soos Leipoldt dit in 'n brief van 18
Maart 1944 aan Allen stel, was 'n noordelike kliek wat van die begin af teen sy
aanstelling gekant was en van hom ontslae wou raak. Dat dit met Leipoldt se
besonderse indiwidualiteit saamgehang het, blyk uit 'n persoonlike brief wat Pirie in
Augustus 1944 vir hom skryf. Pirie sê dat Leipoldt deur baie mense as 'n geniale
man beskou word,
with the advantages of that class, but also with some of its disadvantages.
You have literary, linguistic and journalistic qualities, the equal of which
I don't suppose we are ever likely to obtain again. You have a very strong
individuality which, at times, is a very fine thing in an Editor, but which,
at times, we common men have resented.
You often, perhaps usually, hold very strong views about things that's all
right, but also you very often show too much your intolerance and contempt
of the views of others, the common men, and are often unnecessarily rude
to them. If you can follow your own path that's O.K. with you, but you do
not easily yield to sinking your individuality a bit when it is advisable for
the sake of co-operation with others.
Well, for the sake of your good qualities and for selfish reasons, if you
like (your value to the Association and the difficulty of finding a
satisfactory successor), we common men have put up with your
disadvantages for quite a long time, but we feel we have reached the end
of our tether and that the parting must come.
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Die raad het prof. M.R. Drennan aangestel as redakteur en sekretaris met ingang van
Januarie 1945, terwyl die redaksionele werk later deeltyds deur dr. J.S. du Plessis
oorgeneem is.26 Op 10 Oktober 1944 skryf Leipoldt aan Jeff: ‘I have definitely been
sacked, and go at the year's end.’ Oor 'n paar maande, voeg hy wrang by, is hy ‘los
Hotnot’ en sal hy in alle erns met sy literêre werk kan voortgaan. Intussen het hy 'n
uitnodiging van een van die Londense ‘dailies’ ontvang om vir hulle te gaan werk,
maar hy sien swarigheid om dit in dié stadium te aanvaar. In een van die laaste
nommers wat hy van die tydskrif redigeer, maak hy belangrike uitsprake oor die
medikus se verantwoordelikheid in 'n land waarin daar 'n kleurslagboom bestaan,
uitsprake wat aansluit by wat hy in briewe aan Jeff skryf en wat sy liberale politieke
oortuigings andermaal onderstreep. Op 8 Julie 1944 skryf hy in 'n hoofartikel hy
aanvaar die lede van die Mediese Vereniging ‘subscribe to the principles universally
accepted by our profession, namely, that medicine knows no distinction of colour,
or creed, or kind, or kin; that its purpose is to alleviate pain and suffering, and its
ambition to prevent both; that its masters have held in the past, and will presumably
in the future hold, that their knowledge and experience must be shared by everyone
who becomes a doctor, and that no political, social or other considerations whatsoever
can at any time and in any circumstances be allowed to interfere with or to modify
the education that a medical student must receive.... In this matter of the colour bar
in medicine our Association has not, as yet, taken up an attitude that supports, or
conflicts with, what may be called the liberal and conservative schools of thought in
the Union. It has, however, on more than one occasion unequivocally stated that it
adheres to the traditional conception of what we and our profession stand for. About
that there can be no ambiguity. Medicine is itself a liberal profession, impatient of
any fetters, whether these be intellectual or conventional, and it will continue to be
such so long as we are still in a position to speak and act freely and decline to succumb
to the prejudices engendered by any fear that makes us untrue to our principles and
indifferent to the results that must follow when we transgress these principles.’
Die uitgerekte onderhandelinge en onenigheid wat hy moes duld, was vir Leipoldt
baie onsmaaklik. Hy laat op 27 Maart 1944 sy vriend Pieter le Fras Nortier weet: ‘If
you knew what I have had to put up with these last three years you'd be indignant.’
Van verskeie kollegas ontvang Leipoldt in hierdie tyd briewe van waardering vir die
groot werk wat hy as redakteur
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en sekretaris gedoen het en meegevoel met die wyse waarop hy die vereniging verlaat.
Dr. L.B. Goldschmidt skryf: ‘I am grieved that such a situation has arisen and that
you should reach the retiring age in the middle of a controversy instead of enjoying
full honours.’ Dr. Robert Friel sê: ‘It is given to very few to see so much in life as
you have done and to make a success of it.’ En dr. R. Campbell Begg laat weet: ‘You
have done a great work for the Association, and you can be assured that many of us
do fully appreciate the amazing work for the association which you have carried out
in your dual capacity. I doubt if anybody else could have done it especially with a
bilingual journal, bombarded as it must be with all sorts of indifferent contributions
designed to advertise the writer who is not at all pleased if his articles are rejected.
I take this opportunity of thanking you for the great pleasure I have had in your
literary work both in prose and poetry. From the latter I have learned much of the
spirit that breathes through the history and traditions of the Afrikaner people, a
knowledge which I think for the future of our country should be more fostered among
those of us who are by birth English speaking.’
'n Ligpunt vir Leipoldt in die somber 1944 was die huldiging wat die Afrikaanse
Skrywerskring op 3 Oktober 1944 in Johannesburg vir hom reël. By dié geleentheid
praat M.P.O. Burgers oor sy werk en vertel Leipoldt die een en ander oor hoe hy as
kind begin skryf het. Vroeg in 1945 moet hy egter drie mense wat baie na aan hom
was, aan die dood afstaan. Nog voor Pase sterf sy broer Johnny, sy neef Louis Esselen
en sy vriend Frank Bolus, eggenoot van Lulu. Met Jeff en Peter aan die oorlogsfront
en van sy vriende dood kom daar iets koersloos in Leipoldt. Daar is nog drie seuns
in Arbury, wat almal goed aanpas, laat hy Jeff weet, maar hulle het 'n besonder nat
winter met voortdurende reën wat die tennisbaan na 'n meer laat lyk. Hy skryf verder
dat hy miskien by Ewald Esselen op sy plaas sal gaan kuier, maar ‘it is no great
pleasure to go by myself...You can have no idea how much I miss you and Peter.’
Uit sy briewe aan Jeff spreek 'n vereensaamdheid. In hierdie tyd stel Leipoldt sy
laaste testament op. Hy bemaak aan sy neef Eric Esselen Thompson die bedrag van
£1 000, aan die Universiteit van Kaapstad die boekery wat hy van dr. Bolus geërf
het en aan die Suid-Afrikaanse Biblioteek sy kookboeke. Die res van sy besittings
bemaak hy gelykop aan sy aangenome seun, Jeffrey Barnett Leipoldt, en Peter Shields
(‘whom I also regarded as my adopted son’). Jeff en Peter word gesamentlik aangewys
as houers van die kopiereg op Leipoldt se publikasies.
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III
Met die seuns weg en die komende beëindiging van sy diens by die Mediese
Vereniging besluit Leipoldt dat hy Arbury moet verkoop, 'n gedagte waarmee hy
geruime tyd reeds rondgeloop het. ‘On the whole’, skryf hy op 21 Junie 1943 aan
Jeff, ‘it seems to me best to sell the whole thing, and then to sell the furniture as well,
just keeping out such things as may have a personal interest to us three who have
always lived there; Eric can of course choose whatever he wants for his place, where
by the way, you or Peter could always stay, at least for a time if you come down on
leave.’ Hy besluit om op 'n vendusie van alle losgoed ontslae te raak en slegs enkele
persoonlike besittings te behou.
Maar om ná sestien jaar van so 'n huis afskeid te neem, is nie maklik nie. In April
1944 skryf hy aan Jeff hoe mooi en fris dit op die oomblik is: ‘air at Arbury, especially
in the morning when there's a breeze from both bays, delightfully sea-ish; trees just
browning; cannas mellowing; dahlias gone.’ In Mei verkoop hy Arbury vir £5 000
aan ene mnr. Duminy, 'n boer van die Paarl, wat graag in die stad wil kom woon.
‘Need I say how sorry I am to part with the place?’ skryf hy aan Jeff. Leipoldt moes
al in die verlede plekke verlaat wat vir hom dierbaar was, soos Ampthill Square in
Londen, waar hy van sy gelukkigste tye deurgebring het. ‘One retains the memories,
and that after all is the principal thing.’ Die meeste meubels sal verkoop word. Lulu
Bolus het egter baie van die kopergoed en 'n paar skilderye geneem, terwyl Peter se
meisie, Jessamy, 'n lessenaar met 'n geheime laai weg het. Alle boeke, behalwe dié
wat hy om sentimentele redes hou, gaan na die biblioteek van die Universiteit van
Kaapstad. Verder het hy woordeboeke en die ‘tools of the trade’ bewaar. In 'n verdere
brief aan Jeff mymer hy oor die gelukkige tye in Arbury en hoe hy die klein seuntjie
uit Engeland saamgebring het: ‘we had lots of very pleasant times in it, and I shall,
when I remember it, always also remember the struggly little frog I brought there
from England; that is my best memory; other memories change and die; get distorted
and twisted, just like we do, and some are better forgotten.’
Aan Eve en Alf Allen skryf Leipoldt op 16 Mei 1944 dat die nuwe eienaar van
Arbury en sy vrou baie aangename mense is en dat hulle allerlei veranderinge wil
aanbring. ‘The tennis court becomes a plum-peach orchard; two garages are to be
built, with the large gate where the small one is now and an entrance also from
Abingdon Road; the lawn (which I have
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always disliked) is to be got rid of; so too are all the trees; a brick wall instead of the
horrid hackea hedges.’ Sy vendusie vind op 22 Junie plaas en hy moet op 30 Junie
woonreg gee.
Op die vendusie is spogpryse behaal vir baie van die meer as tweehonderd en
vyftig artikels wat onder die hamer gekom het. Onder die artikels was besondere
oudhede soos 'n kopertertpan, 'n ou voorvaderlike huishorlosie, Sjinese erdewerk, 'n
ou koperwaterkan, 'n silwersigaretdoos, 'n trekketel, 'n koperkonfoor, Persiese tapyte,
skilderye, etse en 'n ou snuifdoos. Onder die groot aantal meubelstukke was sowat
dertig van stinkhout en verskeie ander van mahoniehout.27 Volgens Jeff, wat, om
Leipoldt te verras, sonder aankondiging op die dag van die vendusie opgedaag het,
is baie van die kosbare skilderye en ander besittings eenvoudig deur van die
aanwesiges weggedra.28
Met die verkoop van Arbury en die seuns weg verloor Leipoldt sy laaste ankers.
As iemand wat sy lewe lank nooit aan geld aandag gegee of beleggings gemaak het
nie, moet hy nou die pot aan die kook hou op 'n pensioen van £ 35 per maand en sy
inkomste uit joernalistieke werk, waarmee hy sowat £50 per maand verdien. Hy trek
in by sy kollega dr. Bobby Forsyth se huis Ochterlony in Camp Ground-weg,
Nuweland, terwyl Forsyth op militêre diens weg is. Aan die Allens skryf hy: ‘I myself,
after trying in vain to get a flat - so as to keep at least two of the evacuee boys (whom
I like very much) with me, have decided to go and stay, for the present at least, with
Dr. Forsyth and his wife; he is going to Italy next week and would like me to be
there; I am to have his study, the guest room, a very large one with divan bed in case
I want to put up anyone, garage, phone etc.; and to get my meals either at the Civil
Service Club in town or at the Kelvin Grove Country Club, which is practically next
door; station just 800 yards from my french window. So that is very satisfactory,
although of course I and the boys will feel the loss of Arbury very keenly.’
In briewe aan Jeff verwys hy telkens 'n bietjie wrang daarna dat hy nou ‘lekker
los-Hotnot’ is, maar 'n mens kry die indruk dat die eensaamheid soms vir hom effens
ondraaglik word. In Oktober 1944 besoek hy Klawer, Vanrhynsdorp en sy geliefde
Hantam van Clanwilliam en stap hy tot drie en twintig myl per dag om plante te
versamel. In Kaapstad besoek hy dikwels Keeromstraat en die kantoor van Markus
Viljoen om sy talryke bydraes vir Die Huisgenoot af te lewer. Steeds is dit die
stroomop Leipoldt wat in verklarings aan koerante uitdagende dinge kwytraak. In
Januarie 1945 versoek hy byvoorbeeld die regering om wetgewing in te dien om
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kwaksal wers met sogenaamde wondermiddels hok te slaan.29 Dikwels eet hy by die
Civil Service Club aan Kerkplein. Hy besoek die Suid-Afrikaanse Biblioteek gereeld,
waar hy soms twaalf boeke op 'n slag uitneem en vier boeke per nag lees. Oor naweke
gaan hy meestal na Rondevlei en Zeekoevlei. ‘Went vleiing’ teken hy dikwels in sy
sakdagboekie aan. Aan die einde van Januarie 1945 begin hy met die eerste hoofstuk
van wat 'n outobiografie sou word. Daarvoor herlees hy in die biblioteek weer die
stukke wat hy in 1896 oor Clanwilliam geskryf het - ‘not so bad after all’, teken hy
in sy sakdagboekie aan.
Steeds verras hy mense met sy merkwaardige optrede. Op 'n dag in die najaar van
1944 kry Lew Gericke, later mederedakteur by die Buro van die Woordeboek van
die Afrikaanse Taal op Stellenbosch, sy aangetroude oom dr. Karl Bremer in druk
gesprek met Leipoldt in Adderleystraat. Bremer stel hulle aan mekaar voor. Leipoldt
kyk Gericke net so 'n oomblikkie woordeloos aan en sit dan sy gesprek met Bremer
voort. Nadat Leipoldt hulle verlaat het, sê Bremer vir Gericke: ‘Lew, dié Leipoldt is
darem 'n baie merkwaardige man, maar ook 'n eienaardige mens. Ek loop hom nou
die oggend op die trappe van die Parlementsgebou raak. Weet jy wat hy toe vir my
sê? “Karl”, sê hy, “ek kry nou net vir regter Lourens hier voor die gebou en hy sê ek
moenie bekommerd wees nie, die oorlog is volgende jaar verby.”’ Dié voorspelling
het 'n jaar later inderdaad waar geword. Soos Bremer het Gericke egter goed geweet
dat regter Lourens, wat getroud was met Bremer se tante Gretha, al 'n jaar vóór dié
gesprek oorlede is!30

IV
Terwyl hy in Ochterlony gewoon het, kon Leipoldt vriende soos Helen Burton en
Lulu Bolus gereeld sien. Dikwels het van sy vriende vir brugaande oorgekom, maar
Leipoldt se rusies tydens potte was só erg dat mev. Forsyth verplig was om dié
byeenkomste stop te sit. Leipoldt moes noodgedwonge sy brugpartye elders gaan
hou!
Skynbaar het sy lewe rustig verloop, al was hy steeds met sy joernalistieke werk
elke dag druk besig. Peter is getroud met Jessamy en het na afloop van die oorlog
sy mediese studie aan die Universiteit van Kaapstad hervat. Leipoldt moes ernstige
bekommernisse gehad het oor die rigting wat Jeff met sy lewe ingeslaan het. Op
skool het Jeff ten spyte van sy klaar-
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blyklike intelligensie swak gepresteer. Hy het bitter min gewerk, maar volgens Peter
‘he didn't care a damn and didn't bother’.31 Ook in die lugmag ‘he mucked up
everything’.32 Op 'n dag het hy uit pure roekeloosheid met sy vliegtuig onder elektriese
drade deurgevlieg. Een van die instrukteurs het die hele petalje gesien. Die voorval
het groot reperkussies gehad en Smuts, iemand wat nie vir sy humorsin bekend was
nie, het gesê Jeff behoort voor 'n krygshof gedaag te word. Gelukkig het Leipoldt
genl. Pierre van Ryneveld, hoof van die generale staf, geken en is die aangeleentheid
in der minne geskik.33 Nadat sy vliegtuig by Jesi afgeskiet is en hy ure lank in modder
en slyk vasgesit het, was Jeff erg aangetas en 'n bietjie onstabiel. Saam met ander
soldate het hy sy dae omgedrink, totdat hy uiteindelik, intens ongelukkig, medies
ongeskik verklaar en teruggestuur is huis toe.34 Later van jare was Jeff, wat as mediese
verkoopsman vir farmaseutiese firmas gewerk het, dikwels in finansiële moeilikheid.
In dié omstandighede ‘he traded much on his adopted father's name’, soos prof. C.
Lewer Allen dit by geleentheid gestel het.35
Met sy terugkeer in Kaapstad ná sy militêre diens het Jeff halsoorkop verlief geraak
op Grace Bradford, 'n meisie tien jaar ouer as hy. Dit was nie sy bedoeling om met
haar te trou nie, maar van haar Joodse vriende het hom daarvan beskuldig dat hy
haar swanger gemaak het - wat, soos agterna geblyk het, nie waar was nie - en hom
feitlik gedwing om met haar te trou.36 Die skielike huweliksplanne het Leipoldt erg
ontstig. ‘If you want sex, why don't you go to a prostitute,’ was sy nogal kru woorde
aan sy aangenome seun.37 Vir die Allens het hy op 12 Januarie 1945 geskryf: ‘I shall
not tell you what I think of his choice; after all, it is his, not mine.’ Sy is vir Leipoldt
nie so mooi soos Peter se Jessamy nie, maar sy het karakter ‘and seems to have a
powerful hold over both his affections and his will.’ Teen sy beterwete in, so wil dit
voorkom, het hy gehoop dat die huwelik goed sal uitwerk.
Jeff en Grace is op 17 Januarie getroud. By die huweliksonthaal het Leipoldt 'n
wyn uit 1863 van Koos Mosterdpotjie van Worcester ontkurk. Die wyn, skryf
Leipoldt, was ‘mahoniehoutbruin, baie geurig, met 'n amper brandende smaak’.38 Ná
'n wittebroodsnaweek in Kommetjie is die egpaar na Johannesburg, waar hulle in 'n
woonstel ingetrek het. Van die begin af was die huwelik 'n klaaglike mislukking.
Hulle het nie by mekaar gepas nie en rusies het nie uitgebly nie. Jeff was steeds, soos
Peter Shields dit stel, geneig tot 'n ‘charming misuse of alcohol’39 en Grace het haar
by dié drinksessies nie onbetuig gelaat nie.
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Teen die einde van Junie 1945 was Leipoldt op besoek in Transvaal. Op Saterdag,
30 Junie, het hy onderweg na Pretoria Jeff en Grace op die Johannesburgse stasie
ontmoet, ‘as jolly as larks’, soos hy dit in 'n brief van Sondag, 1 Julie, aan Lulu Bolus
stel. Hy het Grace haar verjaardaggeskenk gegee en van haar 'n soen ontvang. Agtuur
die aand het Jeff hom gebel. Hy het opgewek en vrolik geklink en hulle het gereël
dat Leipoldt hom die volgende week sou sien. Leipoldt het in Pretoria oornag. In sy
sakdagboekie teken hy op 1 Julie 1945 aan: ‘Grace's tragedy. Ribbink phoned and
came over to Pretoria to get me at 3 a.m. Found Jeff at casualty ward, shocked and
incoherent.... Awful tragedy. Brought Jeff back to Pretoria where he stayed at
Reggie's.’
Die grusame besonderhede van wat gebeur het, blyk uit drie briewe wat Leipoldt
‘under an awful strain’ aan Lulu Bolus skryf. Hy is die oggend om twee-uur deur
kaptein Ribbink, 'n militêre vriend van Jeff, gebel met die woorde: ‘I'm coming to
fetch you. Grace had a quarrel with Jeff this evening and threw herself over the
balcony and was picked up dead. The boy's in a terrible state and I've taken him to
the casualty ward where he keeps crying for you to help him.’ Onderweg na
Johannesburg kon kaptein Ribbink Leipoldt nie veel nader besonderhede gee nie.
Grace het die vorige dag sy sekretaresse, Jean Papert, gebel om te sê dat Jeff vir altyd
weggaan. Toe Ribbink by die woonstel aankom, was die polisie reeds daar. Ribbink
het Jeff na die ongevalle-afdeling van die hospitaal geneem en die polisie het besef
hy is te geskok om ondervra te word.
Toe Leipoldt by die hospitaal aankom, was Jeff omtrent in 'n bedwelming. ‘He
knew me’, skryf Leipoldt aan Lulu Bolus in sy brief van 1 Julie 1945, ‘and cried on
my shoulder and I let him do that for a bit, and then pulled him up very sharply cruelly - so, but that's the only way to deal with hysterics.’ Jeff het vertel dat Grace,
toe hulle die vorige aand by die woonstel aankom, hom begin beledig het. Hy mag
dan nie 'n troue bywoon as sy nie ook genooi is nie. Sy het hom aangeval en met die
naels deur sy gesig gekrap. Toe het sy uitgehardloop en die deur toegeklap. Hy het
agter haar aan gehardloop en gemeen sy is met die brandtrap af. Toe hy die deur na
die balkon oopmaak, kon hy nie daarin slaag om haar te gryp nie. Sy het agt
verdiepings afgespring. Van ander vriende van Jeff het Leipoldt verneem dat Grace
feitlik ‘insanely jealous and moody’ was wanneer sy 'n paar drankies ingehad het.
Sy het teenoor ander gedreig dat sy selfmoord sou pleeg as Jeff haar nie langer liefhet
nie. Sy het hulle ook vertel dat sy met Jeff getroud is in die wete dat sy nooit vir hom
'n kind sou kon gee nie.
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Jeff, gaan Leipoldt voort, is steeds ‘half demented’. Hy het Leipoldt verseker, ‘and
I believe him’, dat hy nooit sy hand teen haar opgelig het nie en op geen wyse
verantwoordelik is vir wat gebeur het nie. ‘But the circumstances are so awfully
bizarre that the public may easily seek another explanation of the tragedy. I now see
that the marriage was a mistake - Jeff still believes in and swear by her and the sense
of physical loss for the moment obscured with him everything else.’
In 'n verdere brief wat hy die aand van 2 Julie 1945 aan Lulu Bolus skryf, sê
Leipoldt dat hy by die polisiehoofkwartier gelukkig baie ou vriende gehad het wat
kon help. Jeff se verklaring, wat nagegaan moes word, het die hele oggend in beslag
geneem. In die namiddag is Leipoldt met vriende na die lykshuis om Grace uit te
ken, aangesien Jeff sou ineengestort het. ‘She lay behind the usual glass screen, only
her poor much battered face showing’. Een van Jeff se vriende het haar dadelik
herken. ‘So did I, but wanted to be quite sure, and went behind and looked at the
ears and hands and only then officially identified her. The fall from 8 storeys into
the paved area beneath had almost crushed her body with multiple injuries to head,
legs and spine and her death must have been instant which is a mercy.’ Uit
mededelings van Jeff se vriende kon hy aflei dat Grace twee keer tevore selfmoord
probeer pleeg het, ‘and had been forcibly prevented from achieving her purpose’.
Deur die invloed van Ribbink het die koerante slegs klein beriggies gepubliseer,
maar vanselfsprekend verwag Leipoldt dat daar allerlei pratery en onaangenaamheid
sal wees. Hy is verskriklik moeg, maar tog ook op 'n vreemde wyse verlig. ‘Indeed
I am wondering if this horrible tragedy may not be a blessing in disguise.’
Op Woensdagaand, 4 Julie, skryf hy aan Lulu Bolus dat Grace dié oggend begrawe
is. Jeff word ondersteun deur vriende. Leipoldt self gaan na vriende se plaas in
Noord-Transvaal, waar hy veertien dae sal bly. Dan gaan hy 'n week lank na
Johannesburg toe en van daar terug na Kaapstad, waar hy op 3 Augustus sal aankom.
‘There is nothing else to say - the shock of the tragedy is still too poignant - but from
what I have gathered the union was bound to be wrecked, tho' no one imagined the
rupture would be so dreadfully catastrophic.’
Die bevinding van die magistraat wat die saak verhoor het, was, volgens 'n berig
in The Star van 6 September 1945, dat Grace se dood die gevolg was van ‘multiple
injuries, sustained when she jumped off a balcony’. In 'n beëdigde verklaring het
Jeff beweer dat hulle die aand van 30 Junie 1945 omstreeks halftwaalf van 'n besoek
aan vriende by die huis aangekom
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het. ‘They had a quarrel during which he entreated her to keep calm. Eventually she
turned to the door, rushed out and slammed it. When he got to the door he saw her
falling from the balustrade. He grabbed at her but she was out of his reach and she
fell to the basement.’ Tydens die verhoor het mnr. Joseph Harris Burton, 'n vriend
van die Leipoldt-egpaar, gesê dat Grace by 'n vorige geleentheid ná 'n aanval van
histerie haar lewe probeer neem het.
Met sy geskiedenis van geen flenter om te gee nie, om alles op te mors wat hy
aanpak en sy drankmisbruik wat reeds bekend was, het die tragiese gebeure 'n baie
negatiewe beeld van Jeff by Leipoldt se Kaapse vriende gewek. Mev. Helen Burton
het by geleentheid aan M.P.O. Burgers gesê dat Leipoldt alles moontlik vir Jeff
gedoen het wat 'n vader kan doen, ‘but he turned out to be a rotter’. Aan Nortier het
Leipoldt volgens Burgers gesê dat hy vir Jeff gedoen het wat hy kan en dat hy nou
sy hande van hom was.40
Uit Leipoldt se briewe aan Jeff ná die dood van Grace blyk egter 'n ander storie
en van verwerping is daar geen sprake nie. Op 14 September 1945 skryf hy aan Jeff:
‘It has been a most unpleasant experience, but even from an unpleasant experience
you may learn a good deal, and this, probably, will have taught you something.’ Hy
bied ook aan om Jeff, wat in 'n finansiële verknorsing was, te help. En in 'n brief van
29 November 1945 spreek hy hom uit oor wat seksuele aantrekking en liefde presies
is. Dit is klaarblyklik bedoel as 'n riglyn vir Jeff, maar daarmee formuleer Leipoldt
andermaal sy diepste oortuigings:
Sexual attraction which in adolescence is the mainspring of love, can
never by itself justify marriage, or that lasting companionship that, even
without the formal marriage tie, may satisfy a man and a woman. There
must be something more than mere lust, which, after all, anyone with
commonsense and the precautions that modern conventions demand can
occasionally satisfy without binding either party to something that is
irrevocably fixed by contractual obligations.... Between man and woman,
the gratification of sexual lust is of course that implied selfishness which
is, equally of course, a perfectly natural result of man's desire to procreate.
But obviously the far higher friendship is the companionship that asks no
such gratification, the Bhuddist's ‘love without desire’ that should be the
ideal.
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Hoofstuk XIX
‘Soos 'n oumens amper oor sy reis’
I
1945 MET DIE BEËINDIGING VAN DIE TWEEDE WÊRELDOORLOG keer dr.
Bobby Forsyth terug huis toe. Omdat die studeerkamer en addisionele slaapkamer
nou deur hom gebruik gaan word, moet Leipoldt elders losies soek. Sowel Helen
Burton as Lulu Bolus bied aan om hom onderdak te verskaf, maar vir Leipoldt is dit
te ver van die middestad en te ongerieflik wat bus- en treinvervoer betref. Aangesien
woonstelle, met die terugkerende soldate wat voorrang by behuising geniet het,
onbekombaar was, huur hy twee kamers op die tweede verdieping van mev. Dorothy
O'Connor se huis Charlton in Quendonweg, Seepunt. Op 25 Mei 1945 skryf hy aan
Jeff dat hy na sy nuwe woonplek gaan kyk het. Dit is nie so ruim as Ochterlony nie,
maar die bushalte naby die terminus is omtrent 'n minuut van die voordeur en die
huis is naby die King's Hotel, waar hy soms kan eet. Sowel die slaapkamer as die
sitkamer het 'n balkon wat op die see uitkyk. Van sy vensters af kan hy die see sien,
ruik en voel. Mev. O'Connor, 'n weduwee, se seun Michael is baie gaaf en sy vriend
Morris is ‘very pettable’.
Met sy verskuiwing na Seepunt het Leipoldt se skryflus nie opgedroog nie. Steeds
is hy besig met allerlei projekte wat, soos hy dit in 'n brief aan Jeff stel, 'n ‘escape’
vir hom is. Hy skryf verse en prosa, ‘odd things, just what comes to mind’. 'n Vae
moontlikheid van 'n lesingtoer deur die Verenigde State en ook ander uitnodigings
na die buiteland word nie werklikheid nie. In Augustus bring hy tien dae op
Clanwilliam deur en gaan hy saam met dr. Pieter le Fras Nortier na Namakwaland.
Die blomme en die veld is vir hom tydens dié besoek pragtig. En soos altyd word
hy aangegryp deur die leed en lyding van kinders. Wanneer mev. J. Lombard op 26
Julie 1945 aan hom skryf oor haar en haar man se dogtertjie Johanna wat op
sewejarige leeftyd aan 'n ongeneeslike siekte oorlede is en baie vreugde uit sy poësie,
in die besonder uit ‘Oktobermaand’, gekry het, is hy diep aangegryp en leef hy mee
met die ouers in hul verlies.
Deurentyd is hy besig om te skryf, al is hy, soos in die verlede, nie altyd
IN JUNIE
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suksesvol in sy onderhandelinge met die uitgewers nie. As gevolg van die
papierbeperkings wat ná die oorlog in Brittanje ingestel is, kan Jonathan Cape nie
sy voorlegging van Dick King and other poems vir publikasie aanvaar nie. In 'n brief
van 28 Mei 1945 sê die uitgewers egter dat hulle baie geïnteresseerd sal wees in sy
boek oor Kaapse wyne waarmee hy besig is en in die manuskrip wat hy oor sy
ervarings as mediese skoolinspekteur beoog. Uit die brief blyk dit ook dat hulle in
sy voorgenome outobiografie belang stel.
Van sy outobiografie sou Leipoldt net 'n eerste hoofstuk in Afrikaans voltooi,
terwyl sy ervarings as mediese skoolinspekteur tot 'n reeks artikels in Die Huisgenoot
en 'n vroeë manuskrip in Engels beperk sou bly. Sy 300 Years of Cape wine, waarmee
hy blykens 'n brief aan Jeff in Maart 1946 byna klaar was, verskyn eers postuum in
1952 en daarna in 'n tweede uitgawe in 1974. Dit is 'n omvattende studie oor die
geskiedenis van wynbou in Suid-Afrika wat strek van Van Riebeeck se eerste wingerd
tot die Constantia-wyne van Simon van der Stel en die Cloetes en latere ontwikkelinge
in die twintigste eeu. Vir Leipoldt, skryf Hastings Beck in die inleiding, ‘an
appreciation of good wine and the proper use of it was an essential part of the art of
living. And he had a firm faith in South Africa's ability to produce “the best wines
in the world”. Each glass of wine was a living thing to Leipoldt, to be approved or
condemned by his discriminating palate. He detested snobbishness in wine as heartily
as he detested it in people, and he met every wine on its own terms - the simple
hermitage or the most sophisticated cabernet. His interest was catholic and he loved
to share his discoveries with his friends. If he found a mean, ill-natured wine, he
would damn it in no uncertain terms. A fine wine would be greeted with that
wholehearted enthusiasm with which he was so abundantly endowed. Whether you
agreed with him or not, his comments were worth hearing.’1
Kort ná die voltooiing van sy ‘wynboek’ het Leipoldt begin met 'n laaste
omvangryke werk waarna hy in briewe as sy ‘cookery book’ verwys. Hy moet, soos
hy op 6 Maart 1946 aan Jeff skryf, die pot vir sy twee seuns aan die kook hou. Maar
dit gaan nie goed met hom nie. ‘My innards are not what they used to be’, skryf hy,
en hy sal een van sy kollegas vra om hom te ondersoek. Toe hy op 'n dag teen die
hang van Leeukop plante gaan soek, gly hy en val. Die volgende dag, terwyl hy bad,
ontdek hy 'n klont in die regtersy wat soos 'n breuk teruggestoot kon word, al was
daar ook die moontlikheid dat dit 'n kwaadaardige klier kon wees. Gelukkig
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was dit net 'n breuk, waarvoor hy in die Tamboerkloofse Verpleeginrigting geopereer
is. Die operasie het op 'n slegte tyd vir hom gekom en dit het komplikasies gehad
wat hom 'n maand in die bed besorg het. In 'n onderhoud met M.P.O. Burgers kon
Helen Burton onthou dat Leipoldt in die hospitaal 'n ongesonde asbleek kleur en
ingesonke oë gehad het en dat alle wil om te veg by hom ontbreek het.2 Hy was, soos
hy baie jare tevore in 'n gedig geskryf het, ‘soos 'n oumens amper oor sy reis/ En met
die Dood se skadu op sy gesig’.3 ‘I have had a bad time,’ skryf hy op 14 Mei 1946
aan die Allens, ‘and indeed for a couple of days I fancied I saw Jesus beckoning me
to come and have a halo fitted - such a dull business that I revolted at it, with the
result, I verily believe, that my disgust pulled me through a very trying time.’ Aan
Lulu Bolus laat hy weet: ‘I can't go far afield, and even a small walk makes me tired,
but I am getting stronger every day and should be almost normal by the end of the
month.’ Ná sy ontslag uit die hospitaal bring hy twee weke by Helen Burton deur
voordat hy vir verdere herstel na Nortier op Clanwilliam vertrek. ‘It is indescribably
lovely, the country round about Clanwilliam, just now,’ laat weet hy die Allens, ‘and
every day I recall juvenile impressions, sweetened by the recollection of the very
happy days I spent in the veld forty five years ago, visiting the old spots that in those
days stood for so much that was beautiful and alluring in my young life.’ Aan Lulu
Bolus skryf hy dat Clanwilliam pragtig is, ‘with the air cold and crisp’. In die
Nortier-reservaat by Lambertsbaai het hy bolle en talle ander voorbeelde gekry. In
die reservaat sien hy drie duikers, vyf steenbokkies, baie skilpaaie, 'n sekretarisvoël,
baie valke, drie uile, twee slange, volstruise, dassies, patryse, 'n groot groen
verkleurmannetjie en drie dikkoppe. ‘Clanwilliam just now is inexpressively lovely;
the mountains have that blue sheen that blends so beautifully with the vivid green
that surrounds them; Karooberg is putting on its spring mantle, and already shows
patches of chrome...; on the town lands...there are splashes of pink...and clusters of
yellow.’ Hy probeer sonder sukses om sy eie oxalis te vind wat niemand weer kon
kry sedert hy dit in 1894 uitgegrawe het nie. ‘Dr. Nortier’, skryf hy verder, ‘is very
good to me; he has taken it upon himself to act as my medical nurse.’ Op 27 Junie
vertrek Leipoldt na dr. Schoch se Bosveldplaas Albatross aan die grens van die
Krugerwildtuin. Onderweg terug na Kaapstad bly hy tien dae lank by Jeff in
Johannesburg.
Op 24 November 1946 laat weet Leipoldt vir Jeff dat die kookboek waaraan hy
intussen begin werk het, reeds halfpad geskryf is en dat hy
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dit binne 'n week sal voltooi. ‘But I fiddle around with a chapter for half an hour or
so, and then break off to read a thriller, and go on reading till late in the night when
it is too disturbing to other folk to begin typing again.’ Inderdaad kon mev. O'Connor
later onthou hoe bedagsaam Leipoldt was om nie haar of haar seun te steur nie.
Wanneer hy laat ingekom het, was dit sy gewoonte om sy skoene by die voordeur
uit te trek en so saggies moontlik na sy slaapkamer te gaan.
Soos 300 Years of Cape wine is Cape cookery, die manuskrip waaraan Leipoldt
in hierdie laaste jaar van sy lewe gewerk het, eers postuum in 1976 gepubliseer. In
sy inleiding skryf hy dat toe hy in 1914 van Europa teruggekom het, dit vir hom 'n
liefdestaak was om kookkunsmanuskripte bymekaar te maak en hulle met gedrukte
versamelings vanaf 1483 te vergelyk. ‘What we may today call “Cape cookery”’,
skryf hy in sy inleiding, ‘is characterised, not by a wholly original, intrinsically
national quality, but by a subtle combination of various and diverse fashions in
cooking, adapted and modified from many different countries, to which the use of
certain locally-grown ingredients has given a new and peculiar tinge.... While there
is no dish, with the exception of those for the preparation of which the main ingredient
must be something that can be procurred only in South Africa, that can be considered
peculiar to the Cape, in so far as its replica cannot be found elsewhere, there are
many Cape cookery recipes that have been evolved from prototypes in old European
cookery books. But they have been so changed, and possibly improved, by local
methods that the dishes prepared from them can be said to possess a distinctive and
peculiarly local excellence.’4
Steeds is dit die aweregse Leipoldt wat, soos in Polfyntjies vir die proe, dikwels
op die bladsye van hierdie boek aanwesig is. In sy voorwoord vir Cape cookery vertel
Brian Lello van die advies wat Leipoldt aan 'n borrelende, aanstellerige vrou gegee
het oor hoe om 'n kwartel voor te berei. ‘Dress a large turkey and place inside it a
korhaan; inside of this a chicken which can enfold a partridge. Within the partridge
place your quail. Season well and bake and baste with care. Your quail will emerge
with unbelievable succulence when you have discarded the rest.’5 Aweregse uitsprake
vind 'n mens dikwels ook in die artikels wat hy in hierdie laaste fase van sy lewe
skryf, soos die aanvraag na meer immigrante in Milady van April 1946, die twee
stukke oor ‘Die stryd teen pyn’ in Die Huisgenoot van Junie 1946, die artikel oor
‘Ons badplase’ in Die Huisgenoot van 19 Julie 1946 en sy antwoord op die vraag
‘Wat is ouderdom?’ in Die Huisgenoot van 14 Februarie
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1947. In Augustus 1946 lewer hy twee lesings in die jaarlikse reeks van die
Hofmeyrstigting aan die Universiteit van die Witwatersrand. In 'n voordrag oor die
kulturele oorsprong van Afrikaans sê hy dat die wortels van die taal sowel in die
Nederlandse as die Engelse literatuur te vinde is en dat ons moet wegkom van die
eng, nasionalistiese begrip dat Afrikaans op eie bene kan staan. Afrikaans ly juis
vandag veel onder die idee dat hy in homself genoegsaam is.6 In 'n radiopraatjie wat
hy op 16 Augustus uitsaai en wat in groot mate op die teks van sy Hofmeyrlesing
gebaseer is, sê hy:
Afrikaans cannot stand alone, no language, no people, no individual
can. It cannot hope to obtain its best and highest fulfilment by a narrow,
strictly sectarian, nationalistic interpretation of life, and for Afrikaans
writers there can be no honour or gratification in appearing as the
propagandists of such limited, outworn views.
In dieselfde praatjie spreek Leipoldt weer, só laat in sy lewe, sy bewondering uit
vir Multatuli, 'n skrywer wat hy reeds as kind leer ken het en vir wie hy, met die
opkomende nasionalisme onder Afrikaners en die diskriminasie op grond van velkleur,
die grootste bewondering het. Hy skryf:
There is perhaps in all modern literature no better or more eloquent
exposition of democratic ideals as well as of the obligations of those who
profess to subscribe to them, than the impassioned writings of Eduard
Douwes Dekker. Throughout his life, in all his books, he pleaded for the
recognition of the fundamental truth that wherever wrong is done to the
humblest and the weakest, that wrong is done to all and each of us and
that the basest of men are those whose love of right is solely for themselves
or their country and not for all their race.
Maar Leipoldt kon steeds in gesprekke onderhoudend wees en lekker onsinnige
dinge kwytraak as hy die dag wou. Hiervan het N.P. van Wyk Louw by geleentheid
vertel. Hoewel Louw en Leipoldt in dieselfde stad woonagtig was, het hulle mekaar
nie eintlik geken nie. Hulle ontmoetings was altyd 'n bietjie oppervlakkig; telkens
wanneer hulle mekaar teëkom, is hulle aan mekaar voorgestel asof hulle mekaar nie
ken nie. Een keer, waarskynlik laat in 1946, toe Louw van sy huis in Clifton deur
die
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stad na Rondebosch moes ry, sien hy Leipoldt by 'n bushalte staan. ‘Ek dag ja,’ vertel
Louw, ‘hy kan nog lank vir 'n bus wag, en ek het die tyd - waarom nie oplaai nie?’
Toe Louw stilhou en Leipoldt nooi om saam te ry, willig Leipoldt dadelik in. In sy
Van Wyk Louw-biografie gee J.C. Steyn hierdie saamryery en gesprek tussen Louw
en Leipoldt as volg weer:
Nou reken ek dat van Clifton na Kerkplein waar ek hom afgelaai het,
in die ou destydse motortjie nie langer as twintig minute kon geduur het
nie. Maar ons het begin praat, en ek vra hom toe onder andere waar lê die
Hantam wat hy in sy gedigte gebruik: ‘Is dit die Calvinia se Hantam of is
dit die Clanwilliam se Hantam?’ En hy begin toe met 'n lang uiteensetting
van wat die woord beteken, en hy sê toe ook dis die Clanwilliam se Hantam
wat hy in gedagte gehad het. As ek reg onthou, het Hantam iets te doen
met water7 en hy vertel toe hoe waterryk die streke was en hoeveel
Boesmans daar gewoon het.
Toe sê ek, maar Dokter, ek het dan altyd gemeen dat die Boesmans klein
groepies in die droë Karoo was, en dat hulle nooit eintlik meer as honderde
of 'n paar duisend in getal was nie. Nee man, sê hy, daar was
honderdduisende - die Karoo was baie digter bevolk as wat hy vandag is,
water was daar volop en die Boesmans was 'n groot nasie daar.
Leipoldt het begin uitwei oor allerhande dinge oor die skeikunde en die
teologie. Hulle het met vriendskap afskeid geneem op die kerkplein. Toe,
'n rukkie later, gesels Louw met Roland Holst en vertel vir hom dat hy vir
die eerste keer in sy lewe 'n langerige gesprek met Leipoldt gehad het, en
nog nie 'n man gevind het wat in so 'n kort tydjie soveel ‘sjarmante onsin’
kon praat soos hy nie. Holst ontmoet 'n rukkie later self vir Leipoldt en sê
vir hom wat Louw gesê het, en Leipoldt was in sy noppies, hy was
ingenome met hierdie kritiek! ‘Ek het myself daarna afgevra of Leipoldt
nie soms sy uitdagende dinge gesê het net om mense uit te lok tot 'n
twisgesprek nie, en as ek nou gesê het hy het in twintig minute die grootste
wysheid verkondig wat ek nog gehoor het, dan was hy miskien verbitter,
maar die feit dat iemand agtergekom het hoe jillerig die gesels was, was
vir hom klaarblyklik bevredigend. As persoon het ek 'n baie hoë agting
vir hom gehad en ek dink as ons mekaar beter geken het sou daar selfs 'n
vriendskap gewees het.’8
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In 1946 ontvang Leipoldt 'n geskenk wat hom baie vreugde moet verskaf het. Die
Nederlandse uitgewer A.A. Balkema, wat hom in daardie jaar in Kaapstad vestig en
met 'n uitgewery begin, publiseer W.E.G. Louw se keuse van Vyftig gedigte van C.
Louis Leipoldt in 'n besonder keurige uitgawe wat deur J. van Krimpen in Nederland
geset en deur Enschedé en Zonen in Haarlem gedruk is. Tot in daardie stadium was
dit een van die allermooiste Afrikaanse boeke wat nog op die mark gebring is. Die
latere uitgawes is deur die Nasionale Boekhandel en Tafelberg oorgeneem.
Hoewel Leipoldt in sy jaar by die Forsyths en sedert middel 1945 by mev. O'Connor
nie meer seuns gehad het wat by hom inwoon nie, blyk sy basiese altruïsme en
positiewe lewenshouding uit meer as een van sy geskrifte. In 'n artikel wat hy 'n paar
jaar voor sy dood in Die Huisgenoot publiseer, sê hy die lewe het hom geleer om
nooit in so 'n mate ‘in vertwyfeling weg te sak...dat ek durf ontken dat alles uiteindelik
vergoed word nie’,9 'n uitspraak wat 'n mens onmiddellik aan die refreinreël ‘Vir ons
liefde wat uithou en alles vergoed’ in ‘Wys my die plek’10 laat dink. Hy gaan voort:
om uit wat hopeloos, onvermydelik verlore, onmoontlik herstelbaar is
nog die troos te win dat niks in die lewe sonder hoop, niks sonder herstel,
niks onherroeplik verlore is of kan wees nie, dit, dink ek, is die nuttigste,
die waardevolste les wat die lewe my geleer het.
En hy sluit af deur te sê dat hy hom gelukkig ag
dat ek nog, hoe ouer ek word en hoe meer ek ondervind, in staat is om
te probeer worstel en stoei, selfs as dit lyk dat vir my alle toevlug verlore
is. Die les wat ek van die lewe geleer het, is dat stilstand en niksdoen
dodend werk; dat lewe werk en woel beteken, en dat sonder stry en worstel
daar nooit oorwinning en geluk kan wees nie.

II
Op 1 Januarie 1947 werk Leipoldt nog eens aan die manuskripte van The mask en
The dwarf wife wat hy vir publikasie voorberei. Hy voel egter, volgens 'n aantekening
in sy sakdagboekie,13 die volgende dag ‘very dull’ as gevolg van 'n kwaai hoofpyn,
maar gaan tog voort om die aand verder
11
12
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daaraan te werk. Op 3 Januarie skryf hy 'n waardering oor Totius wat ernstig siek is
en wie se dood verwag word. Dieselfde middag eet hy saam met die Forsyths, en die
aand speel hy brug saam met sy vriend Opperman - vir wie hy Oppie noem -, die
pianiste Elsie Hall en Peter Shields.
Tydens 'n besoek aan Helen Burton twee dae later besluit hulle om na Clanwilliam
te gaan. Leipoldt vertrek reeds op 11 Januarie en gaan tuis in die Criterion Hotel.
Die veld is egter leeg en dit is warm en onplesierig. Op Sondag, 12 Januarie, teken
hy aan: ‘Very hot. Walked on commonage but found very little. Did not do any
writing but read mostly.’ Op die dertiende gaan hy na Lambertsbaai, maar hy vind
niks van botaniese belang nie. Feitlik doelloos ry hy na Leipoldtville. Maar ook dáár
behandel sy jeugwêreld hom nie goed nie. ‘Dusty and dismal’, skryf hy in sy
dagboekie. Die sestiende is hy terug by Nortier op Clanwilliam. Hy kry 'n paar plante
by Sandkraal langs die Olifantsrivier en vind ook ná jare weer 'n jasmyn. Saam met
Nortier gaan hy weer na Lambertsbaai, maar vind steeds niks van belang nie. Op die
twee en twintigste lees hy afwisselend aan D.H. Lawrence se briewe en Aldous
Huxley, ‘mostly rubbish’. By 'n temperatuur van 112 grade loop hy langs die
Jandisselsrivier, maar die veld bly kaal en hy ooreis hom in die bloedige hitte. Die
Nortiers en Helen Burton eet die aand saam met hom in die Criterion. Op die ses en
twintigste gaan hy terug na Kaapstad.
In Februarie 1947 sien hy Peter Shields en sy vrou Jessamy gereeld en dikwels
kom hulle in die klub saam met hom eet. Wanneer Koning George VI en sy geselskap
op 16 Februarie op besoek aan Suid-Afrika in Kaapstad aankom, is Leipoldt weinig
entoesiasties, al raak die volgelinge van Smuts en die vroue feitlik histeries. Die
prosessie rondom die Suid-Afrikaanse Biblioteek die volgende dag vind hy ‘very
mediocre’. Op 21 Februarie stuur hy 'n telegram van gelukwense aan Totius met sy
sewentigste verjaardag, 'n telegram wat hy later op 27 Maart in een van sy laaste
briewe opvolg. Daarin spreek hy sy digterlike tydgenoot aan as ‘Geagte oom Totius’,
al weet hy dat Totius net drie jaar voor hom in die wêreld gekom het. Saam met A.
Roland Holst, die Nederlandse digter wat juis in hierdie tyd op besoek aan Suid-Afrika
is, geniet hy 'n dinee in die klub. Op 28 Februarie gaan hy saam met Lulu Bolus na
Clanwilliam. Hy oornag weer in die Criterion en besoek die Nortiers, maar vind in
die veld weinig van belang. Hy word weer siek en gaan lê in die rondawel op Nortier
se plasie. Toe hy terugkeer Kaap toe, sê hy vir Nortier: ‘Ek sal nie weer kom kuier
nie... Jy weet wat om te doen ...’14 Hy verlaat sy geliefde Hantamland vir oulaas.
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Hoewel Leipoldt in Maart nog baie aktief is en saam met Peter en Jessamy 'n paar
dae by die Montagubad deurbring, is hy self bewus daarvan dat sy gesondheid nie
meer na wens is nie. ‘I feel very well,’ het hy reeds op 24 Februarie aan Jeff geskryf,
‘but at night my heart sometimes wakes me up and that is a sign that I must go a little
carefully as the machinery is no longer first rate although the engine may be expected
to last for some time yet.’ Op 20 Maart skryf hy die eenbedryf Die byl, die laaste
stuk werk in Afrikaans wat hy klaarmaak. Van tyd tot tyd drink hy koffie saam met
Markus Viljoen en eet saam met Balkema by Kelvin Grove in Nuweland. Hoewel
dit nie gedateer is nie, was dit in hierdie tyd dat hy een van sy laaste en beste verse
skryf. Dit is ‘Chess in South Africa’, 'n gedig met duidelike toespelings op die
rasseverhoudinge in die land:
The much belauded Fool
Looked wise
And pondered what he saw:
‘I think’ he said, ‘that if
He tries
White still might make a draw!’
The Master smiled and
Shook his head:
‘You've left it all too late.
There is no doubt of it’ he said
‘It's black to move and mate.’

Kort voordat Leipoldt se ou vriend Johannes Smith na die ou Suid-Rhodesië sou
vertrek om as spesiale skoolinspekteur op te tree, was Leipoldt by hom op
Stellenbosch aan huis. Leipoldt was baie in sy skik met die groenvyekonfyt wat toe
aangebied is. Hy het die vye so een-een teen die lig opgehou en ná die tweede of
derde gesê: ‘Nou ja, dis nou vir jou die regte soort vyekonfyt - net soos die oumense
dit gemaak het. So moet dit lyk - so deurskynend soos groen glas. Die mense van
vandag leer die kuns totaal af.’15 Toe hulle van mekaar afskeid neem, het Leipoldt
Smith ‘ernstig en welmenend’16 die raad gegee om 'n paar kissies goeie, natuurlike
wyn by 'n sekere vervaardiger te bestel. ‘Dit sal jou meer goed doen as al die
medicyne,’17 was sy woorde. Op 28 Maart lewer Leipoldt 'n praatjie in die
Suid-Afrikaanse Biblioteek wat deur mev. Smith bygewoon word
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en waarin Leipoldt die een en ander oor sy unieke versameling kookboeke vertel.18
Dit het die skryfster Anna M. Louw, wat ook teenwoordig was, opgeval dat die sweet
tydens dié praatjie van Leipoldt se gesig gestroom het.19
Met sy terugkeer dieselfde middag in Charlton, die huis van mev. Dorothy
O'Connor in Seepunt waar hy in twee kamers gewoon het, was Leipoldt reeds baie
siek. Mev. O'Connor het gehoor hoe hy water in die bad laat loop. 'n Rukkie later
het sy gehoor hoe hy 'n tweede keer die water laat inloop om te bad en sy het onrustig
begin word. Terwyl sy in die kombuis besig was, kom Leipoldt in en sê: ‘I'm not
well, you know. I've got an awful pain here’, en hy wys na sy hart. ‘I tried baths
twice, but I can't get rid of it.’ Hy vra haar: ‘Are you going to be around the house?
I don't want to intrude, but I don't want to be alone.’ Mev. O'Connor was nie van
plan om uit te gaan nie, iets wat Leipoldt gerusgestel het.
Toe haar seun Michael van skool af kom, het mev. O'Connor hom gevra om te
gaan kyk hoe dit met Leipoldt gaan. ‘The doctor is not well, Mamma’, was sy woorde
toe hy uit Leipoldt se kamer terugkom. Daarop het mev. O'Connor na hom gegaan
en gesê hy moet liewer in die bed klim. ‘Yes, that's a good idea’, was sy antwoord.
Van 'n dokter ontbied wou Leipoldt egter nie hoor nie. ‘No, you are not sending for
any doctor. I'm a doctor. I don't want any doctor.’20
Die hele nag was mev. O'Connor wakker terwyl Leipoldt, soos hy in sy
sakdagboekie aanteken, aan ‘intense umbilical pain’ gely het. In die nag, so vertel
Peter Shields, ‘he tore down the curtains in his agony’. Toe die lig uiteindelik daag,
het Leipoldt sy hospita versoek: ‘Send for my son Peter.’
Peter Shields was in die anatomie-klas by die Universiteit van Kaapstad en is deur
'n boodskapper uitgeroep. Met sy aankoms in Seepunt was Leipoldt in 'n verskriklike
toestand. Hy het dadelik dr. Vernon Brink ontbied, wat Leipoldt ingespuit en 'n
kardiogram geneem het. Die bevinding was 'n koronêre infarkt. Hy het Leipoldt
verder 'n slaapdrank gegee en 'n nagsuster ontbied. Die hele nag was Leipoldt weer
in geweldige pyn en die volgende dag het die dokter morfine ingespuit om tydelike
verligting te gee.
Tydens sy siekte het Leipoldt aan mev. Dorothy O'Connor baie intieme dinge gesê.
‘I believe in a Supreme Being,’ was sy woorde, ‘but I cannot accept Jesus Christ as
God and because a man has to adopt some mode of living, I've moulded my life on
the teachings of Buddha.’ Mev. O'Connor, wat van die Rooms-Katolieke
geloofsoortuiging was, vertel:
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I nursed him and it was during that time he said, ‘I am going to meet
Jesus soon. What am I going to say to Him? What can I show Him for my
life - nothing.’ I assured him that Christ was kind and would take into
consideration the kindness he had shown in educating boys. He brushed
that aside, saying, ‘I did it for my own satisfaction.’ The next day, whilst
I was watching him, he said, ‘I've been a very lonely and unhappy man a misfit. If I had been given your faith thirty years ago, I would have gone
to a Monastery and begged the Prior to take me in as a lay-brother. Now,
dying, the Prior would bless me and all these horrible gremlins round my
bed, that you can't see but I can, would not be persecuting me.’ He then
asked me to speak about Heaven and whom did I think he would meet
when he passed to the Great Unknown. When I told him Our Divine Lord
would come to meet him, he said, ‘No, Jesus will not want me, because I
did not want to know him on earth. I shall be unknown in the other world.’
Then to comfort him I said, ‘What about Dr. Kolbe? Do you think he will
forsake you? He, too, will come to meet you.’ That consoled him greatly
and he said: ‘Ah! My old friend, he will remember me. It will be nice to
meet him again. I shall hang onto that thought.’ Then he seemed to settle
down and was taken to a nursing home shortly afterwards.’21
Eers op 31 Maart was Leipoldt se toestand soveel beter dat hy na die
Tamboerskloofse Verpleeginrigting vervoer kon word. Peter Shields, Leipoldt se
neef Eric Thompson en vriende soos Lulu Bolus en Markus Viljoen het hom gereeld
kom besoek. Op 5 April maak Leipoldt sy laaste inskrywing in sy sakdagboekie:
‘Felt much better today but still terribly tired and listless.’ Waarskynlik was dit een
van die laaste opflikkeringe, want daar was geen werklike deurbraak ten goede nie.
Leipoldt se hart, wat reeds in sy kinderdae deur rumatiekkoors aangetas is, was
afgeleef en naby die einde.
Ten spyte van sy ernstige siekte was Leipoldt steeds die onnutsige kwajong wat
hy sy lewe lank was. Aan Viljoen het hy gesê: ‘Die dokter wil nie hê ek moet hierdie
been só optrek nie’, en dan trek hy die been heeltemal in die lug in op. ‘En’, gaan
hy voort, ‘die dokter wil ook nie hê ek moet die ander been optrek nie’, en dan trek
hy albei bene in die lug in op. Hy het ook baie gekla van die maag en die
hardlywigheid, maar speels bygevoeg: ‘Maar oormôre is ek in die hemel en dan kan
ek lekker daar gaan skyt!’22
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Reeds baie siek, wou Leipoldt op sy sterfbed sy herinneringe, waarvan hy net een
skitterende hoofstuk klaargemaak het, vir Viljoen dikteer. Viljoen het egter gevoel
dat dit, afgesien van geneeskundige oorwegings, te harteloos sou wees om van die
aanbod gebruik te maak.23
Ten spyte van sy woorde aan mev. O'Connor het Leipoldt tot aan die einde
agnostikus gebly. Die ‘gemis aan 'n bo-tydelike pleganker’, skryf Viljoen, ‘het hom
in sy laaste oomblikke nie in die minste onthuts nie. Hy het oor die dood gesels soos
oor 'n afwesige vriend en voorskrifte in verband met sy begrafnis en die beskikking
oor sy letterkundige nalatenskap gegee asof hy oor die voorbereidings vir 'n piekniek
gesels het. En terwyl hy die verskriklikste foltering gely het, het hy - altans teenoor
my - nooit 'n klagwoord geuiter nie.’24
Toe hy sy einde voel nader, het Leipoldt die wens uitgespreek om na Clanwilliam
vervoer te word sodat hy daar in die omgewing waar hy sy kinderjare deurgebring
het, kon sterf. As gevolg van sy hartaandoening was so iets egter onmoontlik. Enkele
dae voor sy dood het sy vriend Nortier hom besoek en kon hulle enkele oomblikke
alleen gesels. Aan vriende, wat hom gevra het waar sy as begrawe moes word, het
hy net gesê: ‘Stuur dit na Nortier. Hy sal weet wat om daarmee te doen.’
Kort voor die einde het Markus Viljoen Leipoldt direk die vraag gestel of hy nie
bang is om oor die laaste skeidslyn te gaan nie en wat hy van die dood verwag. ‘Hy
was’, skryf Viljoen, ‘al baie swak en die antwoord het byna fluisterend gekom: “Ek
dink dit is die end...Anderkant is niks.” En na 'n oomblik het hy met 'n flou glimlaggie,
waarin daar iets van die ondeundheid geflikker het, daaraan toegevoeg: “Maar wat
daar ook is, ek is verbrands nuuskierig!”’25 Net so onverskrokke soos hy in die lewe
was, het Leipoldt die dood tegemoetgegaan. Terwyl sy bene al besig was om koud
te word, het hy sy laaste woorde gesê, smalend en feitlik sardonies: ‘Nou gaan ek na
Jesus toe.’26
Leipoldt is op Saterdagnag, 12 April, in die Tamboerkloofse Verpleeginrigting
oorlede. Sondag, 13 April, het Nortier die nuus op sy verjaardag ontvang. Hy het na
Helen Burton, wat in daardie tyd reeds na Clanwilliam verhuis het, gestap en gesê:
‘Helen, we have lost our friend.’
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III
Omdat Leipoldt op 'n Saterdagaand oorlede is en daar in sy tyd nog nie
Sondagkoerante was nie, het die dagblaaie eers op Maandag, 14 April, die tyding
van sy dood gebring. In die meeste koerante was daar uitvoerige berigte oor hom en
die meeste het in hoofartikels aan hom hulde gebring.
In 'n lang hoofartikel in Die Burger, kennelik geskryf deur Markus Viljoen, is
veral sy poësie geloof en is hy bestempel as ‘die mees universele persoonlikheid’
onder die ouer geslag digters. Ten spyte van die ‘troosteloosheid wat hy in die wêreld
gesien het, ondanks die pessimisme wat uit 'n merkwaardige gedig soos “Reisigers”
spreek, het hy tot op sy sterfbed aan die verbetering van daardie wêreld gearbei.’ Die
Suiderstem skryf dat die Afrikaanse gemeenskap Leipoldt se dood as 'n besondere
slag sal ondervind, ‘omdat hy die Afrikanersiel in sy storm-en-drang-tydperk van
die Boereoorlog soos geen ander digter aangegryp en in wonderskone poësie
uitgebeeld het nie’. Leipoldt was egter meer as net 'n Afrikaanse digter. ‘Hy was 'n
onvermoeide dienaar van ons land en sy bevolking. 'n Mens kan met reg sê dat hy
van 'n hartstogtelike Afrikaner tot 'n ware Suid-Afrikaner ontwikkel het wat nooit
sy eie persoonlikheid ingeboet het nie, maar altyd geweet het hoe om te dien en te
skep.’ Die Cape Times loof Leipoldt se veelsydigheid en die feit dat hy tot
wêreldburger uitgegroei het. ‘Dr. Leipoldt's sympathies with humanity were too deep
to be tied to localities. He was a writer, hewing his raw material from human flesh
and brains; he was a healer, dragging his drugs from the lethe-stocked shelves of the
human mind. Nothing, to him, was too fantastic for the human being to achieve;
nothing was so small that the human being could not elevate himself by distinguishing
it with curious and analytical interest.’ Die Cape Argus sê dat Suid-Afrika met die
dood van Leipoldt een van sy merkwaardigste persoonlikhede verloor. ‘His intellectual
attainments were unusual, and with them he combined an extraordinary energy and
an avid interest in everything around him that was reflected in many of his writings....
While he was more fluent, perhaps, in English, it was in Afrikaans, as one of a band
of experimenters in what was then a new literary language, that he produced some
of his best work - poems characterised by an essential simplicity, yet strong in
sentiment and emotion.’ Die Rand Daily Mail som 'n kenmerkende eienskap van
Leipoldt kernagtig op: ‘Dr. Leipoldt preferred to contradict. He was the apostle of
the opposite view.’ Ook die British Medical Journal bring in sy uitgawe van 26 April
1947 hulde
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aan Leipoldt, terwyl die Suid-Afrikaanse Tydskrifvir Geneeskunde in sy uitgawe van
dieselfde datum wys op die verskeidenheid gebiede waarop die oorledene werksaam
was. ‘Leipoldt het dikwels eenders- en andersdenkendes tot sterk meningsverskil
uitgelok en groot behae daarin geskep om mee te doen en 'n klein ontploffing te
veroorsaak en dan opsy te staan en ander die saak te laat uitbaklei.’ In dieselfde
uitgawe sê dr. Alan Sichel, president van die Mediese Vereniging: ‘Within the
Association he was feared by some, admired by many and tolerated by not a few.’
Maar ook van sy medeskrywers het hulde gebring aan Leipoldt. Totius betreur dit
in Die Huisgenoot van 9 Mei dat hy Leipoldt nooit persoonlik leer ken het nie en
skryf oor die groot indruk wat Oom Gert vertel en ander gedigte by die eerste
publikasie op hom gemaak het. ‘Daardeur het hy ons verryk nie net vir vandag nie,
maar vir altyd. In weemoedstemming neem ek afskeid van hierdie “Leeurik wat
opgestyg het in die skemermôre” - woorde wat hy aangaande my in die uiters
simpatieke artikel in Die Huisgenoot van 21 Februarie jl. gebesig het en wat ek nou
uit volle hart op hom van toepassing maak. Sy vroeë môrelied is ons
ontwakingsgeskenk.’ In dieselfde uitgawe spreek D.F. Malherbe 'n huldewoord uit
en betreur hy die heengaan van 'n skrywer wat in ‘die dag van klein dinge baanbrekend
aan die arbeid gespring het’. In Vandag van April 1947 waardeer Uys Krige Leipoldt
as grondlegger van ons poësie. ‘Nie alleen het hy Afrikaans uit die staanspoor uit
gebruik met 'n helderheid, 'n vastheid en 'n dwingende onmiddellikheid wat meer as
die taal van wie ook al daartoe bygedra het om Afrikaans as skryftaal sy beslag te
gee nie, maar het hy ook ryklik geput uit die gewone volkstaal wat dikwels so pittig
en tekenend kan wees.’ Krige loof ook die kwaliteit van Leipoldt se Engelse prosa
en beskou Bushveld doctor as een van die merkwaardigste boeke wat in die Engelse
taal in Suid-Afrika geskryf is. Dit was, volgens Krige, die Anglo-Boereoorlog wat
die digter in Leipoldt laat ontwaak het, maar Duitsland se aanval op België in 1914
was vir hom 'n ewe groot skande as die aanval op die twee Boererepublieke. ‘Die
Nazi's se aanslag op die hele mensdom, die menslike vryheid waar ook al, was vir
hom die gruwelikste misdaad van ons tyd. So was hy een van die min Afrikaanse
skrywers wat hom dadelik heftig teen hierdie misdaad geweer het.’ En I.D. du Plessis,
wat onder die destydse jonger digters Leipoldt waarskynlik die beste geken het, skryf
in Die Naweek van 1 Mei: ‘As mens sal hy deur die menigte wat hom oppervlakkig
leer ken het, deur oppervlakkige kenmerke onthou word. Vir die paar wat die kans
gekry het om deur die pantser wat hy as verdedi-
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ging gebruik het, te dring, om die sagter vereensaamde mens daarbinne te vind, is
sy heengaan 'n verlies wat dieper gaan as die besef dat ons in hom nog 'n geestelike
leier verloor het.’
Die essensie van Leipoldt se digterskap en wat hy vir die Afrikanervolk beteken
het, word waarskynlik die beste saamgevat in die huldigingsartikels van W.E.G.
Louw en N.P. van Wyk Louw. In sy artikel by die dood van die digter sê W.E.G.
Louw dat Leipoldt in sy beste verse ‘die onvervalste Afrikaanse spreektaal tot die
adelstand, tot die taal van die poësie verhef het’. In teenstelling tot Celliers en Totius,
wat aansluiting by 'n verouderde Nederlandse verstradisie gesoek het en daarmee
die gevaar van die retorika nie kon ontwyk nie, het Leipoldt se verse ‘die eenvoudige
maar innige taal van die hart gaan praat’. Daar is dikwels, sluit hy af, ‘beweer dat
Leipoldt as mens en as digter 'n alleenloper, 'n indiwidualis was, en dit is sekerlik
waar. Dat hy tog ook 'n volksdigter geword het, moet, glo ek, in ons eeu byna uniek
genoem word.’27 En in seker die treffendste hulde vat Van Wyk Louw die essensie
van Leipoldt se digterskap en sy betekenis vir die Afrikanervolk kernagtig saam:
In die dae van ons grootste nood was Leipoldt die hart van die
Afrikaanse volk. Dit was in die tyd ná 1900 toe dit gelyk het asof ons as
volk finaal verneder en reddeloos verlore was, toe dit gelyk het asof ons
sou ondergaan en uit die ry van die volke verdwyn sonder om 'n woord
na te laat van wat ons kon wees. Toe het Leipoldt gepraat, woorde gegee
aan ons smart en hierdie Afrikaanse wêreld van ons laat opglans van 'n
liefde wat in honderde jare gegroei het. Elke blommetjie, elke diertjie van
ons veld het hy genoem asof dit die laaste keer was wat dit genoem sou
word.
Dit is die Leipoldt wat ons die beste ken. Want ná hom kan ons as volk
miskien nog ondergaan, maar dit sal nie woordeloos wees nie.
Later in 'n rustiger en sekerder tyd - sekerder alleen omdat daar manne
soos hy en Totius en Celliers was - was dit 'n ander Leipoldt wat met ons
gepraat het. Hy het op een tydstip die intellek van ons volk verpersoonlik.
Hy was miskien self geen groot denker nie, maar hy het iets in hom gehad
wat buite die denk van ons volk gereik het. Hy het hom in baie opsigte
teen die eng grense van ons Afrikaanse gedagtewêreldjie gestamp en byna
in 'n soort wanhoop om ons beperktheid...sy toevlug tot die paradoks en
tot grillige invalle geneem. Maar hy het aan 'n hele geslag getoon dat daar
dinge buitekant ons lê.28
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IV
Die plek wat dr. Nortier as laaste rusplek vir Leipoldt uitgekies het, lê in die
Pakhuispas in die noordelike Sederberge ongeveer sewentien kilometer van
Clanwilliam in die rigting van Wupperthal. Die groot rotse naby die skulpagtige
bakkrans met enkele Boesmantekeninge word omring deur struike. Die geheel spreek
van 'n grootse eenvoud. Dit is asof jy in jou verbeelding Leipoldt se Boggom en
Voertsek saam sien swerwe ‘waar die boegoe-bossies bloei’. Die spesifieke plek is
vir Nortier ingegee deur die eerste reëls van die gedig ‘Skoonheidstroos’ in Geseënde
skaduwees:
Vind vir jouself 'n skuilte op die veld
In die eensaamheid waarin die aalwyn troon,
Omring deur grootse kranse, pragtig, skoon,
Verweer deur wind en tyd se kras geweld.30

By geleentheid het Nortier vertel: ‘Dikwels het ek by hom gesit onder die klipdak
van daardie ou rots. Dan het ek gesien hoe hy met verlange in sy oë oor die berge
kyk. Soms het hy met 'n klank van weemoed in sy stem gesels oor die kinderdae wat
hy in daardie selfde berge deurgebring het. Soms het ons ure lank daar gesit sonder
om 'n woord met mekaar te praat, tog sonder om ooit verveeld te wees.’31
Die verassing was op Maandag, 14 April, in Kaapstad. By die begrafnis in die
Pakhuispas op Dinsdag, 15 April, was naas mnr. A.E. Burger, wat as magistraat
ampshalwe aanwesig was, net dertien aanwesiges, van Leipoldt se intiemste vriende
en van sy grootmaakkinders. Naas Nortier, sy vrou en Helen Burton was daar Peter
en Jessamy Shields, Jeff Leipoldt, Eric Thompson, Eric Farquharson, drr. Mouton
en Truter, Louis Esselen, dr. J.G. van der Horst en W.S. Visser. Op Leipoldt se
uitdruklike versoek was geen predikant aanwesig om die lyksrede te hou nie. Van
der Horst se rede was kort en indrukwekkend:
Friends
We commit the ashes of our beloved to the keeping of mother earth, which
bears us all.
We are glad that he lived. We are glad that we saw his face, and felt the
pressure of his hand. We cherish the memory of his words and deeds and
character.
29
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And as we stand here we are reminded that life passes, and there pass with
it so many opportunities of doing good.
To do good is our religion. The way of life is through justice, kindness,
honesty. The way of death is through injustice, unkindness, insincerity.
Let us therefore go hence and truly live:
Think truly, and thy thoughts
Shall the world's famine feed;
Speak truly, and each word of thine
Shall be a fruitful seed;
Live truly, and thy life shall be
A great and noble creed.

We leave the ashes of our dead in peace. With respect we bid him farewell.
In love we remember his long life, and our companionship with him. And,
thus thinking of him let us go in the quietness of spirit, and live in charity
one with the other.
Let his epitaph be:
For me - to have made one soul
The better for my birth;
To have added but one flower
To the garden of the earth;
To have struck one blow for truth
In the daily fight with lies;
To have done one deed of right
In the face of calumnies;
To have sown in the souls of men
One thought that will not die;
To have been a link in the chain of life Shall be immortality.

By die graf het ook Nortier enkele woorde gesê, maar hy was diep bewoë. Terwyl
hy gekyk het na die prag van die omringende rotse by die bakkrans waar Leipoldt
se as nou ter ruste gelê is, het die woorde by hom opgekom van wat iemand gesê het
oor die Engelse digter John Keats, wat in Rome begrawe lê: ‘If you knew that you
would be buried in so beautiful a spot, you could almost fall in love with death.’32

Eindnoten:
1 Hastings Beck, inleiding tot 300 Years of Cape wine, tweede uitgawe, Kaapstad, Tafelberg,
1974, ongepagineer.
2 Onderhoud met Helen Burton, 3.10.1949, Burgers (Staatsargief).
3 VG, p. 31.
4 Cape cookery, Kaapstad, W.J. Fleisch & Partners, 1976, pp. 13-14.
5 Ibid., p. 10.
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6 Die Transvaler, 8.8.1946; en Rand Daily Mail, 8.8.1946.
7 In werklikheid beteken Hantam: die berg waar die rooi uintjie groei.
8 J.C. Steyn, Die lewe van N.P. van Wyk Louw, Kaapstad, Tafelberg, 1998, pp. 459-460. Die
aanhalings kom uit 'n radio-onderhoud wat op 20 en 27.3.1966 deur Kowie Marais gevoer is
en waarvan 'n transkripsie bewaar word in die N.P. van Wyk Louw-versameling,
Dokumentesentrum, J.S. Gericke-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch.
9 Die Huisgenoot, 14.8.1942.
10 VG, p. 283.
13 Die sakdagboekie vir 1947 word bewaar by NALN, Bloemfontein.
11 Die Huisgenoot, 14.8.1942.
12 Ibid.
14 Die Brandwag, 5.4.1957.
15 Johannes J. Smith, ‘Chris Louis Leipoldt - my vriendskap en “samewerking” met hom’, in P.J.
Nienaber, red., C. Louis Leipoldt, eensame veelsydige, Johannesburg, Afrikaanse
Pers-Boekhandel, 1948, p. 106.
16 Ibid., p. 94.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Sarie Marais, 20.12.1950.
20 Medededelings deur mev. Dorothy O'Connor in die radio-uitsending ‘Die wêreld van C. Louis
Leipoldt’ deur Philip Grobler, Sentrale Klankargief, Johannesburg.
21 Dorothy O'Connor, ‘Religious discussions with Leipoldt’, Standpunte, IV: 3, Oktober 1949.
22 Op die video vertel D.J. Opperman die relaas oor die bene. Die opmerking oor die hardlywigheid
versag hy egter na: ‘Ek kan dit maar bêre vir die anderkant.’ Die presiese woorde verstrek
Markus Viljoen in 'n onderhoud met Burgers op 10.1.1949.
23 J.M.H. Viljoen, ‘Leipoldt: Ter herinnering’, radiopraatjie, 12.4.1949.
24 Viljoen, Die Huisgenoot, 9.5.1947.
25 Viljoen, ‘Leipoldt: Ter herinnering’.
26 Peter Shields, persoonlike onderhoud, 15.12.1996.
27 W.E.G. Louw, Ou wyn van vreugde, Kaapstad, A.A. Balkema, 1958, pp. 44-45.
28 N.P. van Wyk Louw, Versamelde prosa 2, Kaapstad, Human & Rousseau, 1986, p. 251.
30 VG, p. 396.
31 Die Brandwag, 5.4.1957.
29 VG, p. 208.
32 Die presiese uitspraak kon ek nie opspoor nie. Die woorde laat 'n mens egter dink aan twee
reëls in Keats se ‘Ode to a nightingale’:
Darkling I listen; and, for many a time
I have been half in love with easeful Death.’
(John Keats, Poeticals works, geredigeer deur H.W. Garrod, Oxford, Oxford University Press,
1978, p. 208.)
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I
KORT NÁ LEIPOLDT SE DOOD WAS DAAR UIT VERSKEIE OORDE BELANGstelling

in sy
letterkundige nalatenskap. In dié vroeë stadium was sy dokumente by die Universiteit
van Kaapstad - wat vanaf 1947 deur skenkings van Lulu Bolus, Jeff Leipoldt en Peter
Shields tot stand gekom en met die jare deur ander skenkings aangegroei het - nog
nie ontsluit nie. Navorsers moes hulle dus aanvanklik tot publikasies in tydskrifte
beperk. Op dié wyse het die uitgebreide bundel C. Louis Leipoldt, eensame veelsydige
(1948) onder redaksie van P.J. Nienaber tot stand gekom: 'n versameling oorsigtelike
en gedetailleerde studies oor aspekte van Leipoldt se lewe en werk, gevolg deur
boekbesprekings en 'n bylae oor sy afkoms. Nienaber redigeer met die medewerking
van J.R.L. van Bruggen twee bundels poësie: Die Moormansgat en ander verhalende
en natuurverse (1948) en Geseënde skaduwees (1949), terwyl Lulu Bolus en R.F.M.
Immelman die manuskrip van The ballad of Dick King and other poems (1949), wat
Leipoldt onder die pseudoniem Pheidippides wou laat verskyn, vir publikasie gereed
kry. In 1952 verskyn sy 300 Years of Cape wine met 'n inleiding deur Hastings Beck,
in 1953 word die voltooide ‘Jeugherinneringe’, wat die eerste hoofstuk van sy
outobiografie sou wees, as bylaag tot Markus Viljoen se 'n Joernalis vertel gepubliseer
en in 1963 versamel Fred le Roux die reeks artikels wat Leipoldt in die veertigerjare
onder die titel ‘Kelder en kombuis’ vir Die Huisgenoot gelewer het, onder die
skitterende titel Polfyntjies vir die proe. En in 1976 verskyn Cape cookery met 'n
inleiding deur Brian Lello en illustrasies deur Keri Swift.
Naas hierdie bestendige reeks publikasies uit sy nalatenskap het Leipoldt se
skeppende werk met die jare steeds die aandag van letterkundiges getrek. Afgesien
van die twee doktorale proefskrifte van Jan Kromhout (Leipoldt as digter, 1954) en
M.P.O. Burgers (C.L. Leipoldt: 'n Studie in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling,
1960) is talle ondersoeke van kleiner omvang aan sy werk gewy. Reeds in 1940 het
N.P. van Wyk Louw sy belangwekkende studie oor ‘Leipoldt as digter’ op Leipoldt
se sestigste verjaardag in Die Huisgenoot gepubliseer, en later word dit opgeneem
in Opstelle oor ons ouer digters (1972) en Versamelde prosa 2 (1986). W.E.G. Louw
bundel sy opstelle oor
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die ‘Vormprobleme by Leipoldt’ (1947) en ‘Leipoldt se skryfmetode’ (1948) in Ou
wyn van vreugde (1958), terwyl P. du P. Grobler sy indringende studies oor die hele
oeuvre en ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’ in die tweede uitgawe van Perspektief
en profiel (1960) en Verkenning (1962) onderskeidelik in boekvorm besorg. J.C.
Kannemeyer se ondersoek na Leipoldt se teksversorging word opgeneem in
Konfrontasies (1977) en dié van T.T. Cloete oor ‘Leipoldt as digter van besonderhede’
in Kaneel (1970). Twee opstelle wat in die sestigerjare verskyn en feitlik 'n
Copernicaanse rewolusie in die lees van ‘Oom Gert vertel’ tot gevolg het, is dié van
D.J. Opperman (opgeneem in Naaldekoker, 1974), wat die aksent op die gedig as
dramatiese monoloog laat val, en dié van Merwe Scholtz (opgeneem in Herout van
die Afrikaanse poësie en ander opstelle, 1975), wat die geykte siening van oom Gert
as ‘rasegte’ Boer omdop. Bepaalde aspekte van Scholtz se interpretasie is later deur
E. Lindenberg genuanseer (Onsydige toets, 1965), maar dit doen nie afbreuk aan die
belangrike nuwe kyk op die hooffiguur waarmee Scholtz hier kom nie.
In 1979 verskyn E.M. Sandler se belangwekkende versameling Leipoldt-briewe
onder die titel Dear Dr Bolus, 'n voorspel tot die eeufeesjaar 1980 met 'n hele stroom
publikasies. Naas bloemlesings uit sy kinderverse en -verhale (Die issiegrimmiebonso
deur Pieter Grobbelaar) en kortverhale (O'Callaghan se waatlemoen deur A.P. Grové)
redigeer Merwe Scholtz Leipoldt se nagelate drama Moederplig en 'n nuwe uitgawe
van die Slampamperliedjies, terwyl Stephen Gray met ingrypende redigering daarin
slaag om 'n leesbare Stormwrack op die mark te bring. Leipoldt in woord en beeld
onder redaksie van P.J. Nienaber is 'n gedeeltelike herdruk, met byvoeging van foto's,
van sy 1948-bundel, terwyl Pieter Grobbelaar vir 'n fraai fotoboek onder die titel C.
Louis Leipoldt 28 Desember 1880 - 12 April 1947 sorg. Van die beste kritiek oor
Leipoldt verskyn in die huldigingsbundel Leipoldt 100 wat Merwe Scholtz redigeer.
J.C. Kannemeyer versorg 'n uitgawe van die Versamelde gedigte. Die firma Human
& Rousseau bring 'n hoogs nodige heruitgawe van Bushveld doctor op die mark,
terwyl van Leipoldt se resepte deur Peter Veldsman in Eet saam met Leipoldt in
meetbare eenhede ‘vertaal’ word, 'n publikasie wat by die faksimilee-uitgawe van
Kos vir die kenner (1978) aansluit. En na afloop van die eeufeesjaar kry ook Leipoldt
se kritiese opstelle en resensies aandag in twee uitgawes wat deur J.C. Kannemeyer
geredigeer word: Kritiese aanloop (1989) en Literêre causerie (1990).
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II
Maar naas hierdie aandag aan Leipoldt was daar met die jare 'n reeks ‘uiterlike’ en
‘innerlike’ huldigings waaruit blyk in hoe 'n mate Leipoldt op ander vlakke steeds
van bewonderaars en medekunstenaars aandag kry. Reeds van 1952 af is 'n
Leipoldt-beurs vir leerlinge van die Hoërskool Clanwilliam, wat hulle studie aan die
Universiteit van Kaapstad wou voortsit, beskikbaar gestel. In 1957 is die
Leipoldt-Nortier-gedenkbiblioteek met borsbeelde van albei deur F. Cuairan oopgestel,
terwyl 'n afdeling van die museum op Clanwilliam ook aan Leipoldt gewy is. Van
tyd tot tyd is met die jare huldigingslesings oor verskeie fasette van sy werk gehou.
In Kaapstad was daar selfs jare lank 'n groep vriende wat gereeld vir 'n Leipoldt-ete
bymekaargekom het. By sy graf in die Pakhuispas is 'n boek geplaas waarin besoekers
hulle naam kon teken en opmerkings kon skryf.
Maar belangriker nog as hierdie ‘uiterlike’ huldigings is die aandag wat Leipoldt
van medekunstenaars gekry het. Reeds vroeg het die digter Toon van den Heever 'n
parodie op die tipe vraagstellings in Leipoldt se slampamperliedjies geskryf:
Bommelby, bommelby met jou wit bandolier,
Met jou vlerke wat blits in die sonlig en gons,
En jou swartpak verguld met die blomme se dons,
Wat beteken jou singe en wat maak jy hier?1

Opperman wy nie 'n parodie aan Leipoldt in sy ‘Met apologie’-reeks nie, maar kyk
in ‘Slapamperras’ 'n bietjie meewarig neer op Leipoldt se begeerte om so afgesonderd
van almal in die Karoo te rus:
Dit was jou wens
om in die Pakhuispas
ver van die mens
te rus by das
en nagskade,
maar langs jou as
in die bakkrans
lê 'n leë bottel Limonade.2
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In 'n heel ander trant is die ‘nadigting’ van Leipoldt in N.P. van Wyk Louw se
‘Hommage à C.L. Leipoldt’, 'n gedig wat 'n mens aan ‘Ek het 'n mannetjie van potklei
gemaak’ uit Uit drie wêrelddele laat dink:
Kom ons maak 'n plakkiesplaas
blougruis hiers my pad
plakkiebeeste plakkies-persies
blikkie water in die gat
vetstert van die bandjiebos
vir die skááp vir sterte
nee jong vat koesnáátjie
vir jou blêrrie-groen pê-re
perd se rûe is mos krom
het jy bandjie in jou mond
Hè, dan kry jy, hè, dan kry hy
krimpsiek teen die winter kom!3

Parodieë, maar dan ‘ernstige’ navolgings en met gelaaide ander ‘inhoude’ as gevolg
van siektetoestande, gee Opperman en Pirow Bekker later in hul nadigtings van
‘Boggom en Voertsek’,4 terwyl Joan Hambidge 'n vers op die ‘wysie’ van ‘Wys my
die plek’ by Tachycardia5 insluit. Johann de Lange gee in sy ‘Leipoldt’-tweeluik met
die gebruik van toespelings op sekere verse sy besondere interpretasie van die mens
Leipoldt,6 terwyl T.T. Cloete in sy huldevers ‘Leipoldt 100’, ook met subtiele
toespelings op bepaalde gedigte, tot 'n ‘nuwe’ interpretasie kom van sekere vrae en
probleme wat Leipoldt aan die orde stel.7
Vanaf die sewentigerjare het komponiste en sangers soos Laurika Rauch, Jannie
du Toit en Koos du Plessis8 by herhaling van Leipoldt-tekste vir hulle liedjies begin
gebruik maak, terwyl Katinka Heyns met Chris Barnard as draaiboekskrywer vir die
uitmuntende video Slampamperman oor die lewe van Leipoldt sorg. Een van die
grootste huldes vir Leipoldt is ‘Leipoldt sterf’, die laaste volwaardige gedig wat
Opperman voor sy beroerte van 1981 publiseer. Dit is 'n gedig waarin Opperman
sekere hoofmomente in die lewe en werk van Leipoldt gebruik as hiëroglief vir sy
eie lewe en die bestemming waarheen hy op pad is. Dit eindig, ten spyte van die
gevaar van die ‘tifone’, met die vreugdevolle oorgawe aan die ‘spese-
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rye’ van die slotstrofe en die oorgawe aan die wonder van die ‘klip’ en die ander
bekende konstantes van Leipoldt se verse.
Dus: onder 'n Swart (beduiwelde!) Suidoos
laveer die leste skip vannag
na hierdie hospitaal in Tamboerskloof.
Vergeefs het ek by Soekaradja
Boeddha na geheime varings
agter die waaiervarings uitgevra.
Vergeefs by Hyde Park gesoek na wondermedisyne
om agter rododendrons fyner rododendrons
te gewaar, konyne agter die konyne!
Niks by Clanwilliam in die Pakhuispas
verwag - met Vader se viool kisgepak
deur manne van Calvyn - as 'n handvol as!
Van my eerste tot hierdie trombotiese gesnik
was die grootste wonder elke oomblik elke klip,
elke kriekie, ramkie, varing wat nóú daar vir my knik.
Bog, Boetie, met betoë! Vaak is vaak,
en narkoties damp reeds uit die kombuis
tifone vol speserye vir gaar maak!9

III
In die verlede is Leipoldt veral geloof as dié digter wat die leed van die Boerevroue
en -kinders tydens die Anglo-Boereoorlog meer as enigiemand anders verwoord het
en as die sanger wat die Suid-Afrikaanse natuur en veld tot poësie omgetower het.
Om dié rede is hy dan ook as volksdigter by uitstek bestempel. Toe daar in sy latere
poësie sprake was van 'n sterker kosmopolitiese tendens in sy werk en 'n afkeer van
'n eng nasionalistiese strewe, is by tye uit politieke oorwegings standpunt teen hom
ingeneem.
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As 'n mens Leipoldt se dokumente nagaan, kom 'n ander beeld van die skrywer en
mens tot stand. Leipoldt het nooit van nasionalis tot liberalis en wêreldburger
oorgegaan of van 'n aanvanklike geloofsaanvaarding tot 'n ‘on-Afrikaanse’
Boeddhisme nie. Die dokumente toon onteenseglik aan dat hy reeds in sy ouerhuis
krities teenoor die Calvinisme in die besonder en teenoor die Christelike godsdiens
in die algemeen gestaan het en dat hy van die Boeddhisme en ander denkrigtings
reeds vroeg in sy lewe deur die werk van Junghuhn kennis geneem het. Junghuhn se
Lichten schaduwbeelden was 'n seminale invloed wat hom tot 'n ateïstiese of dan ten
minste 'n agnostiese lewensvisie gelei het.
Op dieselfde wyse is daar nie sprake dat hy aanvanklik 'n blinde verering vir
president Paul Kruger en die onafhanklikheidstrewe van die Boererepublieke gehad
het nie. Onder sy berigte vir Het Nieuws van den Dag is daar reeds in dié vroeë tyd
duidelike kritiese geluide teen 'n eng nasionalisme. In sy eerste bundel verse praat
hy by tye van ‘my’ land, volk en nasie, ook in gevalle waar hy nie die stem van 'n
gedramatiseerde spreker aanneem nie. Tog skryf Leipoldt nooit versetverse wat in
die spesifieke aktualiteit vassteek nie. Sy gedigte oor die Anglo-Boereoorlog het
voortgekom uit 'n intense meelewing met menslike leed as sodanig, waar ook al ter
wêreld. Verby die spesifieke geval groei sy verse uit tot 'n universeler klag en is hulle
geen wapens in die nasionale stryd van die Afrikaner nie. Daarby moet 'n mens
onthou dat die Afrikanernasionalisme tot en met 1911 - Leipoldt se debuutjaar as
digter - nog nie so sterk omlyn as later was nie en dat hy hom in dié stadium met
baie aspekte daarvan kon versoen. Met die enigsins latere Hertzog-impuls het die
Afrikanernasionalisme 'n koers ingeslaan waarteenoor hy afkerig gestaan het.
Hoewel hy afsydig was van die tradisionele godsdiens en dogma van sy vader en
grootvader, beteken dit nie dat Leipoldt die sendinggees en sendingywer van sy
voorgeslagte afgesweer het nie. In 'n ander rigting en idioom - as medikus, maar
veral as opvoeder en pleegvader van hulpbehoewende kinders - het hy daardie
sendinggees uitgeleef. Dit verklaar die herhaalde voorkoms van die woord ‘plig’ met
al sy variante en sinonieme in sy poësie en die hoë morele waardes wat daar uit so
baie van sy geskrifte spreek, ook waar hy hom krities uitlaat oor die politieke
benepenheid en kortsigtigheid van mede-Afrikaners en hul houding ten opsigte van
mense wat in velkleur van hulle verskil. Feitlik profeties voorspel hy iets noodlottigs
vir Suid-Afrika indien Afrikaners nie drasties in hul politieke uitkyk tot inkeer kom
nie. Aan die vooraand van die apartheidsera sterf
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Leipoldt, sodat die onreg, misdade en geweld wat diskriminerende wette meer as
veertig jaar lank tot gevolg gehad het, vir hom gespaar is. In die post-apartheidsera
is sy politieke uitsprake en insigte egter steeds van soveel waarde dat 'n mens opnuut
daarvan behoort kennis te neem.
In plaas van slegs die hand vol gedigte oor die Anglo-Boereoorlog en sy
slampamperliedjies - verse wat steeds hulle bekoring behou en met die jare selfs in
waarde gegroei het - moet 'n mens vir 'n vollediger beeld van Leipoldt dus ook van
sy ander werk kennis neem om die veelkantigheid van die figuur te sien. Afgesien
van sy deeglike studie oor die wynbou en sy kulinêre geskrifte - waaronder Polfyntjies
vir die proe van sy mooiste prosa bevat - is daar 'n aantal kortverhale en kinderstories
wat steeds lesenswaardig is. Sy romans is waarskynlik van sy mindere werke, al gee
Stormwrack 'n pragtige beeld van 'n bepaalde era. Naas enkele voortreflike vroeër
opstelle uit sy Londense jare is dit egter met Dear Dr Bolus en Bushveld doctor dat
hy sy beste werk in Engels lewer. Afgesien van sy meesterlike beheer oor Engels is
dit sy beeld van die Britse hoofstad en sy indrukke van Europa wat 'n mens in die
briewe tref, terwyl hy oor sake wat vandag steeds aktueel is, met oortuiging en drif
in sy Bushveld doctor skryf. Met dit alles verander die beperkte beeld van Leipoldt
as ‘volksdigter’ tot 'n ware bevryder van Afrikaners uit die eng grense wat hul
lewensuitkyk en kultuur in so 'n groot mate in die verlede beperk het. Leipoldt was
by uitstek dié digter van sy geslag wat die geestelike horisonne van Afrikaners versit
en nuwe wêrelde vir sy mense oopgemaak het.

Eindnoten:
1 Toon van den Heever, Eugene en ander gedigte, vierde druk, Pretoria, J.L. van Schaik, 1951,
p. 55.
2 D.J. Opperman, Versamelde poësie, Kaapstad, Tafelberg/Human & Rousseau, 1987, p. 295.
3 N.P. van Wyk Louw, Versamelde gedigte, Kaapstad, Tafelberg/Human & Rousseau, 1981, p.
242.
4 Opperman, op. cit., p. 389; en Pirow Bekker, Rasuur, Kaapstad, Tafelberg, 1993, p. 66.
5 Joan Hambidge, Tachycardia, Kaapstad, Jutalit, 1990, p. 42.
6 Johann de Lange, Akwarelle van die dors, Kaapstad, Human & Rousseau, 1982, pp. 47-48.
7 T.T. Cloete, Jukstaposisie, Kaapstad, Tafelberg, p. 19.
8 Koos du Plessis is slegs op Katinka Heyns se video Slampamperman beskikbaar.
9 Merwe Scholtz, red., Leipoldt 100, ongepagineer aan die begin van die bundel teenoor die foto
van Leipoldt. 'n Vroeër versie van die gedig verskyn in J.C. Kannemeyer, D.J. Opperman: 'n
Biografie, Kaapstad, Human & Rousseau, 1987, p. 429. Vir 'n vollediger bespreking van hierdie
gedig kyk J.C. Kannemeyer, Ontsyferde stene, Stellenbosch, Inset-uitgewers, 1996, pp. 221-224.
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Chronologiese lys van werke deur C. Louis Leipoldt
The ideal graduate study institution: What Germany has done, 1909
Common-sense dietetics, 1911
Oom Gert vertel en ander gedigte, 1911
The school nurse, 1912
Skoolgesondheid, 1916
Praatjies met die kinders, 1917
Praatjies met die oumense, 1918
Die laspos, 1919 (in Die Brandwag)
Die Afrikaanse kind in siekte en gesondheid, 1920
Dingaansdag, 1920
Jannie, 1920 geskrywe, in 1952 in Gerhard J. Beukes se Nuwe eenbedrywe
Stories vir die kinders, 1922
Uit drie wêrelddele, 1923
Die heks, 1923
Uitgesoekte gedigte vir Jong Suid-Afrika, 1923
Kampstories, 1924
Die swart tulp (vertaal uit die Frans van Alexander Dumas), 1924
Natuursprokies (uit die Deens van Carl Ewald), 1924
'n Vergissing, 1927
Waar spoke speel, 1927
As die natuur gesels I, 1928
Afrikaanse leesboeke vir die laerskole, 6 dele saam met P.C. Schoonees en J.J.
Jordaan, 1929
Wat agter lê en ander verhale, 1930
Die laaste aand, 1930
As die natuur gesels II, 1931
Afgode, 1931
Die mossie wat wou ryk word, 1931
Die wonderlike klok, 1931
Die donker huis, 1931
Eerste gesondheidsleesboek vir Afrikaanse skole, 1931
Die kwaksalwer, 1931
Onrus, 1931
Die bergtragedie, 1932
Galgsalmander, 1932
Die rooi rotte en ander kort verhale, 1932
Skoonheidstroos, 1932
Uit my Oosterse dagboek, 1932
Die moord op Muisenberg, 1932
Kos vir die kenner, 1933
Paddastories vir die peetkind, 1934
Die heks en Die kwaksalwer, 1934
Die verbrande lyk, 1934
The belly book or Diner's guide, 1936
Slampamperliedjies, 1936
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Jan van Riebeeck (in Engels), 1936
Die dwergvroutjie, 1937
Die goue eier, 1937
Bushveld doctor, 1937
Holland grundet die Kapkolonie: Jan van Riebeecks Leben und Werke, 1937
Die Groot Trek, 1938
Jan van Riebeeck (in Afrikaans), 1938
Die Hugenote, 1939
Moord in die Bosveld, 1939
'n Versieboord vir kinders, 1944
Vyftig gedigte van C. Louis Leipoldt, gekeur deur W.E.G. Louw, 1946
Die Moormansgat en ander verhalende en natuurverse, 1948
Geseënde skaduwees, 1949
The ballad of Dick King and other poems, 1949
Die byl (in F.C.L. Bosman se Vier eenbedrywe), 1949
300 Years of Cape wine, 1952
Jeugherinneringe (in J.M.H. Viljoen se 'n Joernalis vertel), 1953
Polfyntjies vir die proe, 1963
Cape cookery, 1976
Dear Dr Bolus, 1979
O'Callaghan se waatlemoen en ander verhale, gekeur deur A.P. Grové, 1980
Moederplig, 1980
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Die issiegrimmiebonso, gekeur deur Pieter Grobbelaar, 1980
Stormwrack, geredigeer deur Stephen Gray, 1980
Versamelde gedigte, 1980
Kritiese aanloop, 1989
Literêre causerie, 1990
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Register van titels en eerste reëls van werke deur C. Louis Leipoldt.
300 Years of Cape wine, 643, 645, 661
Aakligste, Die, 286, 289, 452
Aan die ketting, 344
Aan Multatuli, 437
Aan my ou vrind, 300
Aan 'n seepkissie, 300, 316, 318
Abdoel se storie, 457
Afgode, 542, 547, 552, 553, 556, 557
Afrikaanse kind in siekte en gesondheid, Die, 421-422, 446
Afrikaner heiligdomme, 437
Al die velde's vrolik, 327
Amsterdam, 300
Argument of Tenterden Steeple, 136-137
As die natuur gesels, 531, 532
As ek aandagtig in die aandlug tuur, 288
Ballad of Dick King and other poems, The, 91, 142, 379, 450, 626, 631, 643,
661
Bambinelino, 144-145
Bang vir die blits, 391
Because my cognisance of virtue deems, 617-618
Belly Book or Diner's guide, The, 519, 520, 521, 565
Bemoeisug, 248, 530
Bergtragedie, Die, 142, 579-584
Beste, Die, 453, 454, 477
Blue jay in the Bushveld, A, 379
Bo ons vuurmaakplek, 348
Boggom en Voertsek, 453
Bosveldlied, 378
Brieven uit de Kaapkolonie, 119, 121
Buitenzorg, 356
Bushveld doctor, 86, 87, 99, 133, 135, 172, 267, 293, 372, 375, 378, 382, 383,
385, 393, 400, 403, 413, 434, 513, 570, 571, 574-578, 579, 616, 655, 662, 667
By die vlei, 450-451
Byl, Die, 558, 650
Cambridge history of the British Empire, The, (bydrae tot) 23, 32, 434, 539,
547, 571, 572-574
Cape cookery, 645, 661
Cauled man, The, 450
Chess in South Africa, 650
Clanwilliam: Herinneringe aan 'n ou dorpie, 41
Common-sense dietetics, 295-297, 519, 565
Could we have joined, even in imagination, 630-631
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Daar op die vy'boom sit die vabond, 306
Daar's nog die lang rooi wapad voor my, 447
Dear Dr Bolus, 225, 281, 662, 667
Dingaansdag, 37, 437-442, 447, 456, 473
Dipa Negara, 363
Dis Padang hier. Waar die hibiskus ophou, 343
Dis vrede, man; die oorlog is verby!, 178
Dit is die bitterste van alles, dit, 286-287
Diwagasies van oom Gert, 359, 468-469, 471, 473, 475, 480, 481, 487, 571
Donker huis, Die, 53, 57, 80, 399, 416, 480, 532, 536-538
Dood, 287, 452
Droom en doen, 448-450
Droomland, 'n, 587
Duiwelby, 'n, 588
Dwarf wife, The, 549, 648
Dwergvroutjie, Die, 530, 549-552
Eerste gesondheidsleesboek vir Afrikaanse skole, 519, 523
Eerste skoffies, 94, 95, 141, 322, 442, 523
Einde, Die, 316
Ek dra geen krip of kromband om my arm, 287
Ek het geen wierook om as offerande, 285
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Ek het 'n mannetjie van potklei gemaak, 453, 664
Ek kan nie huil nie, ofskoon my hart vandag, 626
Ek sing van die wind wat te keer gaan, 327
Elberveld in die tronk, 443, 557
Executions in Cape Colony: A fragment, 142-143
Faustus, 589
Galgsalmander, 31, 35, 36, 42, 43-44, 45, 47, 63, 66, 538-542, 543, 544, 550
Gallows gecko, 480, 542, 543, 544, 548, 549, 550
Gat in die kamer, Die, 64-65, 71, 529
Gebreke van ons letterkunde, 109
Gemmer-geur in die tuin, 451
Geseënde skaduwees, 173, 340, 349, 352, 359, 391, 437, 535, 588, 657, 661
Gesondheid - Jou grootste skat, 519
Gogga en Gorra, 426
Goue eier, Die, 531, 534, 609 610
Graskolletjie, Die, 530, 550
Groenspaan op 'n koper-oulap, 452
Groot Trek, Die, 563-564
Groote dieren en dingen, 109
Grysblou bulte, 438, 447
Hamerkop, Die, 437
Hartbeeshuis van pannekoekdeeg, Die, 589
Heks, Die, 248-249, 331, 434, 443-446, 456, 523, 553, 554, 558, 589
Herinneringe van 'n skooldokter, 299
Hermafroditisme, 519
Het rijk der natuur, 109
Hi7r sal geen mens òf plant òf saai òf oes, 359-360
Holland 10 Mei 1940, 626-628
Holland grundet die Kapkolonie, 563
Hoop, 284, 289
Hugenote, Die, 564
I reached across the Atlantic to reach, 256
I would have given her all my heart, 257
Ideal graduate study institution, The, 249, 295
In Amsterdam, 174-175, 300, 310, 316
In die bedroefte skemerte van die nag, 478
In die Boesmanland, 90
In die konsentrasiekamp, 141, 144, 145, 216, 300-301, 302, 316
In die oerwoud van Borneo, 352-353
In die Slamaaierwinkel, 457
In die spens, 588
In 'n gat daar onder die sukkeldoring, 453
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In ou Booi se pondok, 61
In Utrecht waar die Maliebaan, 173
Insulinde, 364
Is Liefde - net maar Liefde - sterk genoeg, 586-587
Issiegrimmiebonso, Die, 533
Jan van Riebeeck, 562-563, 610
Jannie, 443
Janssens, ek voel vir jou, 354-355
Japie, 141, 147, 300, 316
Jeugherinneringe, 22, 25, 30, 42, 59, 60, 65, 71, 72, 74, 78, 80, 81, 82-83, 84,
86, 281, 661
John Keats, medical student, 219-221
Jorsie, 530
Juta se Afrikaanse leesboeke vir die laerskool, 531
Jy vra my: ‘Is jy dapper?’, 447
Jy wat staan treur, 451
Kampstories, 426, 457, 531
Karbolsuur, 427, 529
Karma, 584
Kattekruie, 530, 550, 558
Kelder en kombuis, 102-103, 500, 535, 567
Kersnaggebed, 'n, 586, 587-588
Kersnaglegende, 'n, 586
Kind van die noorderwêreld, 212
Kinderverstand, 587
Kleingelowige, 61
Koei van die weduwee Priem, Die, 531
Kom gee vir my polfyntjie, 585
Koningin van Skeba, Die, 109
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Koperberg, Die, 35
Koperkapel kom uit sy gat, Die, 441
Kos vir die kenner, 565-566, 567, 662
Krakatau, 345, 437
‘Kriek, kriek!’ in die sand sing my wiele, 447
Kritiese aanloop, 662
Kronkelpad van Kanniedood, Die, 587
Kwaksalwer, Die, 557
Laaste aand, Die, 553-557, 558, 589
Laspos, Die, 365, 443
Lenteliedjie, 310, 314, 315, 327
Liefde, 285
Like a nacre in a shell, the noonday sheen, 597
Literêre causerie, 527, 662
Maliebaan, Die, 173
Man met die helm, Die, 450-451, 455
Mask, The, 80, 480, 542, 543, 547, 548, 552, 648
Meester Cornelis, 354
Melancholy man, The, 97
Meta api, 353
Mirakelland van oerwoud en vulkaan, 364-365
Moederplig, 522, 557-558, 662
Moord in die Bosveld, Die, 561-562, 610
Moord op Muizenberg, Die, 244, 559-560
Moormansgat en ander verhalende en natuurverse, Die, 588, 661
Mordegai, 62, 141, 299
Mossie wat wou ryk word, Die, 531, 533
Mountain tragedy, The, 580
Much belauded Fool, The, 650
Multatuli and the Max Havelaar, 210
My duodenal, 520-521
My jubileumjaar, 93, 95, 97, 107, 147
My nuwe vaderland, 449
My skat, as eind'lik ek van jou moet skei, 284
Mymering, 282, 288, 452, 584
Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie, 'n, 144, 145-146, 216, 302, 316, 318, 662
O boetie, waar skuil jy weg met 'n grafsteen om jou hart, 452
O trotse Dood, die mense doen jou eer, 287-288
O'Callaghan se waatlemoen, 529, 662
O'Callaghan se waatlemoen en ander verhale, 527
Oerbos, Die, 352, 453
Oktobermaand, 141, 299, 315, 642
Om mane padne hum!, 584
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Omar in an African vineyard, 175-176, 210
Ongeluk in die vyeboom, Die, 559
Onrus, 542, 557
Onze Jan, 290-291
Oom Gert vertel, 37, 90, 125, 128-129, 141, 144, 167, 212, 213, 214, 216-217,
300, 302, 308, 309, 311-312, 313, 326, 327-329, 330, 331, 442, 450, 582, 662
Oom Gert vertel en ander gedigte, 62-63, 136, 141, 142, 174, 192, 214-215,
219, 299-331, 332, 333, 404, 417, 432, 437, 438, 439, 440, 447, 448, 449, 453,
454, 455, 456, 484, 581, 588, 655
Oor my eie werk, 141, 300, 326
Oorblyfsels, 531
Op die kerkhof, 306
Op kommando, 391
Op my ou Karoo, 141, 299, 315
Op my ou ramkietjie, 21, 217, 453
Op 'n leiklip, 628
Op Poeloe-piesang, 340
Opdrag: Aan almal wat voorgegaan het, 300
Os, Die, 319
Ou blikkie, Die, 316
Ou Booi se pondok, 141, 299
Ou meul, Die, 141, 299
Oulike bobbejaan, Die, 631
Oupa is oud, 31
Our time, 136
Outa Adam en ek het gisteraand, 39
Padang, 342-343, 456
Paddastories vir die peetkind, 531, 533
Padvindersaak, Die, 559
Pasjent in die donker, 631
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Pater Servaas, 586
Pelicans on Rondevlei, 597
Pierewiet se Kersaand, 531
Polfyntjies vir die proe, 470, 500, 567-570, 645, 661, 667
Praatjies met die kinders, 417
Praatjies met die oumense, 268, 417-421
Praeterea nihil, 478
Primary health reader for South African schools, A, 519
Rebel, De, 144, 212-213
Rebel, The, 212-217, 302
Reflection, 617-618
Reisigers, 453
Renosterbosas, 530
Rond om my grens die apies, en die see, 340
Rooi rotte, Die, 232, 527, 530-531, 550.
Saal en toom en buikgort, 447
Salmon van As, 450
Satieriese sprokies, 527
Scheepers lê begrawe in Graaff-Reinet se sand, 454
School nurse, The, 297-299, 414, 415, 417
See het juwele, robyne, Die, 318
See is wild, die see is blind, Die, 305
Seepkissie, Die, 141, 300, 492
Segregation, 629
Sendelingskinders, 32-33, 418, 424
Sielsanker as die vloedgolf van vertwyfling oor die strand, 524-525
Skeiding, 284, 287, 289
Sketches in C-, 43, 60, 96, 97
Skoolgesondheid, 414-417, 419, 428, 608
Skoonheidstroos, 657
Skoonheidstroos, 33, 149, 452, 457, 524, 538, 584-588, 589
Slamaierwinkel, Die, 457
Slampamperliedjies, 324, 522, 588, 662
Slim kraai, Die, 426
Smous, Die, 62
Sodra die môrerooi die ooste kleur, 176
Soms as allenigheid my moedloos maak, 33
Soutpan, Die, 90
Sterretjie, 141, 299, 318
Stories vir die kinders, 426
Stormwrack, 19, 22, 24, 25, 43, 45, 46, 51, 56, 63, 70, 73, 79, 80, 101-102, 104,
113, 133, 135, 480, 542-546, 549, 662, 667
Stout seun, Die, 426
Stryd teen pyn, Die, 84
Susanna, 406
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Swemgat, Die, 530
Thought, A, 618
To Squadron 21, S.A.A.F., 630-631
Torre, Die, 536
Transportryer se storie, Die, 529
Trekkerkinders, 424-425
Trekvoël, Die, 587
Trou, 287, 289
Twenty-nine choice curried dishes, 566
Typical South African farm, A, 97
Uit drie wêrelddele, 30, 32, 39, 102, 135, 212, 255, 282, 283, 290, 336, 342,
352, 365, 378, 391, 434, 437, 446-457, 463, 523, 532, 538, 543, 553, 579, 584,
588, 664
Uit my Oosterse dagboek, 9, 24, 336, 337, 338, 340, 343-344, 345, 350, 352,
357, 360, 364, 378, 447, 543, 570, 571
Uitgesoekte gedigte vir jong Suid-Afrika, 457
Vaarwel aan Insulinde, 437
Valley trilogy, The, 68, 480, 543, 544, 547, 548
Van die lotosland waar die lelies groei, 441
Van Noodt se laaste aand, 355-356, 359, 453, 454, 538, 551, 553
Vandag, 449
Vanmiddag was die berge donkerblou, 283-284
Ver in die Troe-troe-vlakte, 37
Verbrande lyk, Die, 560-561
Vergete welkomsgroete, 437
Vergissing, 'n, 443, 522
Verkleurmannetjie, Die, 306
Verlate plaas, Die, 437
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Versamelde gedigte, 290, 305, 588, 662
Verse van die tentmaker, Omar, die Persiese digter, 176
Versieboord vir kinders, 'n, 457, 588
Vind vir jouself 'n skuilte op die veld, 657
Visit to the East Indies, 351, 362-363, 365, 570
Vlermuis, Die, 530
Volksplanterslied, 587
Voorbeelde, 33
Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig, 102, 255, 336, 338-339, 446, 453, 454,
480, 481, 532
Vooruitsig, 283
Vrede-aand, 136, 178, 300, 302, 316, 442, 448
Vrug van die vrugte, koning, wees gegroet!, 347
Vyftig gedigte, 648
Waar die Katberg, wit-kapok-gekroon, 447
Waar die Koorsboom, 441
Waar die koue noordpool-naarheid, 453
Waar die Onderveld..., 378
Waar spoke speel, 64, 71, 232, 480, 527, 528-529, 592
Waarheidsliewende kandidaat, Die, 557
War faith, 626
Wat agter lê, 232, 248, 527, 528, 529-530, 536
Wat sal ek antwoord as my kleinkind vra, 627
Weeskindjie wat 'n moeder wou hê, Die, 427, 531
Welirang en Ardjoeno, 349
When Christmas came and all was ready, 602-604
Wie ken die krag wat sterre laat verskyn, 286
Wie meely oor het in sy manlik' hart, 363
Winter kom, Die, 587
Wit angeliere, 427
Wit hondjie, Die, 529
Woltemade se spook, 215
Wonderlike klok, Die, 531, 532
Wys my die plek waar ons saam gestaan het, 149, 538, 648
Your greatest treasure - good health, 519
Yster roes van nattigheid, 447
Zuid Afrika het baai seuns gespeen, 291
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Register van persoonsname
Abraham, J.J., 333, 334
Ackroyd, Peter, 60
Adamson, John, 371, 372, 392, 393, 415, 464, 486
Addison, Thomas, 183
Allen, Alf, 498, 520, 563, 593, 597, 605, 606, 635, 636, 638, 644
Allen, Eve, 501, 520. 593, 597, 601, 602, 605, 606, 635, 636, 638, 644
Allen, Lewer, 638
Amphlett, G.T., 50
Antonissen, Rob, 440, 441, 450, 582
Aquinas, Thomas, 94
Ariosto, Ludovico, 75
Aritonang, Jan S., 22
Aucamp, Hennie, 527
Austen, Jane, 74, 156, 292
Balkema, A.A., 648, 650
Bancombe, Forsythe W. (pseudoniem van C. Louis Leipoldt), 97, 520
Barnard, Anne, 186
Barnard, Chris, 664
Barnardo, Thomas, 271, 272
Barne, J.M., 291
Barrow, J., 35
Barry, James, 519
Basedow, J.B., 3
Baudelaire, Charles, 104, 526-527
Bax-Botha, M.A., 142
Baxter, Frank William, 96-97, 147, 282, 287, 289, 615
Beattie, Carruthers, 594
Bedford, Clara J.M., 20
Beecher Stowe, Harriet, 211
Beets, Nicolaas, 210, 292
Begg, R. Campbell, 634
Bekker, Pirow, 664
Belloc, Hilaire, 251
Bendsay, G., 456
Bendschubner, Rosina, 6
Benoit, Pierre, 109
Bergh, Jenny, 54
Bergh, Ka (Catherina), 53-54, 57, 58, 60, 65, 66, 78, 209, 401, 458, 536
Bergh, Oloff, 34
Besselaar, G., 456
Bester, Piet, 128, 129
Beukes, Gerhard J., 443, 444
Beyers, C.F., 264, 384
Black, Stephen, 553
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Blake, William, 60, 94
Blum, Peter, 326, 526
Bodin, Pierre, 224
Bodkin, Alfred, 105, 179
Boerneef (pseudoniem van I.W. van der Merwe), 495, 503, 504
Bolus, Frank, 91, 105, 299, 371, 534, 594, 634
Bolus, Harry, 79, 91-92, 96, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 116, 131-132, 146,
150, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 205, 209,
210, 215, 219, 220, 221-222, 223, 224, 228, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 252, 257, 258, 263, 267, 269, 269,
270, 271, 273, 278, 279, 280, 281, 290, 291, 299, 300, 302, 407, 462, 634
Bolus (Kensit), Lulu, 91, 92, 105, 141, 142, 188, 190, 191, 257, 271, 278, 279,
280, 281, 288, 291, 299, 300, 331, 333, 363, 371, 401, 405, 406, 408, 412, 413,
499, 534, 594, 634, 635, 637, 639, 640, 642, 644, 649, 652, 661
Bon, Gerrit, 631
Bonade, K.A.R. (pseudoniem van C. Louis Leipoldt), 500, 567
Bosboom-Toussaint, A.L.G., 211, 292
Boshoff, S.P.E., 325
Bosman, D.B., 495, 497, 524, 579, 584, 590, 594, 624
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Bosman, F.C.L., 558
Bosman, Herman Charles, 403, 571
Boswell, James, 612
Botha, A.S., 533
Botha, Frina, 493
Botha, Louis, 56, 141, 292, 301, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 405,
423, 460, 462, 463, 470, 498, 535, 569
Botha, M.C., 493, 533, 534
Bradford, Grace, 638, 639, 640, 641
Brebner, I.W., 511, 512
Bremer, Karl, 399, 422, 623, 637
Bright, Richard, 183
Brink, André P., 286, 330, 446
Brink, Melt, 443, 445
Brink, Vernon, 651
Brodnick, W. St. John, 162
Brouwer, Limpburg, 94, 443, 586
Brown, Curtis, 542, 549
Brown, M., 402, 486
Browning, Robert, 74, 144, 218, 326, 328, 331, 454
Budler (Nel), Frieda, 52
Budler, J.F., 12
Budler, Louis, 58, 59
Buller, Redvers, 117
Bunyan, John, 71, 94
Burdett, Henry, 221, 222, 224, 231, 238, 249, 262, 269, 271, 282, 366, 510
Burgers, M.P.O., 16, 20, 55, 75, 77, 78, 79, 80, 93, 95, 111, 146, 147, 204, 208,
281, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 429, 437, 438, 442, 444, 446, 496, 497, 498,
499, 537, 579, 580, 581, 595, 616, 617, 634, 641, 644, 661
Burton, Helen, 53, 148, 250, 256, 428, 499, 534, 594, 616, 637, 641, 642, 644,
649, 653, 657
Burton, Henry, 118, 133
Butler, William, 111
Byron, George, 74
Campbell, Roy, 436
Campbell-Bannerman, Henry, 291
Carlyle, Thomas, 211
Cartwright, Albert, 116, 135, 153, 157, 209
Catullus, Gaius Valerius, 248
Cellliers, Jan F., 404, 458
Celliers, Jan F.E., 293, 294, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 326, 332,
390, 404, 432, 433, 434, 435, 436, 447, 449, 454, 473, 535, 583, 591, 656
Centlivres, A. van de Sandt, 594
Centlivres, Fred, 110, 111, 116, 139, 366
Chamberlain, Joseph, 112, 114, 117, 120, 138, 162
Chamberlain, Neville, 619
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Chubb, Elsie, 402, 486
Churchill, Winston, 389
Cicero, Marcus Tullius, 74, 89, 292
Cleaver, Anne, 395-398, 401, 402, 425
Cloete, T.T., 662, 664
Coetzee, J.P., 126, 127, 128, 216
Coleridge, S.T., 156, 465
Condillac, E.B. de, 75
Conradie, P.J., 426
Cooper, Astley, 183
Corelli, Marie, 251
Couperus, Louis, 103
Courtney, Leonard, 162, 200
Cox, Lorraine, 462
Cradock, John, 38
Creswell, F.H.P., 485
Cronjé, Piet, 117
Cronwright, S.C., 118
Cruythoff, Pieter, 34
Cuairan, F., 663
Currey, Harry, 116
Currey, John Blades, 550, 551
Da Gama, Vasco, 255, 336, 446, 480, 532
Danckaert, Jan, 34
Dante, Alighieri, 75, 94, 248, 443
Darley-Hartley, William, 183, 510
Darwin, Charles, 5, 197, 237
Davies, W.T.F., 507
Day, C.E., 334
De Genestet, P.A., 103, 292, 319
De Jong, L.E., 135
De Klerk, D.P., 599
De Klerk, J., 409
De Klerk, W.A., 599, 614
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De la Guerre, Jonas, 34
De la Rey, J.H. (Koos), 162
De Lange, Johann, 664
De Mist, Abraham, 16, 17, 18
De Quincy, Thomas, 156
De Villiers, Kay, 551
De Villiers, M.L., 557
De Villiers, P.J., 631, 632
De Vooys, C.G.N., 319, 320, 321, 324, 325
De Waal, D.C., 106, 108
De Waal, Frederic, 398
De Waal, J.H.H. (Jannie), 108, 293, 317, 330, 430, 443, 445
De Wet, C.R., 122, 130, 384, 385, 386, 387, 412, 461
De Wet, Fasie, 477
Dekker, G., 134, 135, 217, 325, 330, 390, 432, 439, 449, 589, 591
Dickens, Charles, 41, 203, 210, 211, 251, 292, 336
Dissel, Jan, 38
Dönges, J.M., 12
Dostojewski, Fyodor, 292
Douglass, E.W., 560
Doyle, Arthur Conan, 530, 559, 562
Drège, Johann Franz, 89, 104
Drennan, M.R., 633
Du Plessis, I.D., 491, 492, 495, 534, 594, 655
Du Plessis, J.S., 633
Du Plessis, Koos, 664
Du Toit, Jannie, 664
Du Toit, M.L., 589
Du Toit, S.J., 106, 107, 108-110, 314, 315
Dumas, Alexandre, 426-427
Dunn, L.A., 188-189
Dyllington, Anthony, 251
Edgeworth, Maria, 74
Eitemal (pseudoniem van W.J. du P. Erlank), 478-479
Elberfeld, Pieter, 357-360, 361, 557
Elias, P., 414
Eliot, George, 74
Eliot, T.S., 558
Ellis, Havelock, 428, 429, 472
Emerson, R.W., 255
Engelenburg, F.V., 436, 456, 458-465, 476, 477, 480, 483, 484, 485, 487, 509,
515, 526, 527, 529, 535, 539, 540, 543, 552, 553, 556, 565, 593
Erasmus, Desiderius, 90, 564
Erasmus, Franz, 622, 623
Erlank, W.J., du P., 30, 75, 581
Escoffier, Auguste, 195-196, 264
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Esselen, Daniël Johannes, 14
Esselen, Ewald, 14-15, 56, 113, 161, 170, 179, 183, 185, 258, 263, 294, 331,
365, 427, 431, 558, 634
Esselen, Ewald jr., 148, 207, 407, 408, 634
Esselen, Louis, 14, 386, 483, 594, 634, 657
Esselen, Louis François (Franz), 13-14, 20, 21, 23, 28, 29, 30-31, 66, 71, 72,
73, 93, 405
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