
HOOFSTUK III. 

POESIE VAN DIE TWEDE AFRIKAANSE 
TAALBEWEGING. 

§ 1. Voorbodes. 

,Door de vallei van de schaduwen des doods"-so het 
die pad gegaan, waarlangs die Afrikanernasie van skyn
bare ondergang gekom het tot nuwe lewe, waarlangs die 
Afrikanerpoesie geryp het ,van dilettantisme tot kunst." 

V66r die oorlog het Kaapland en Natal, Vrystaat en 
Transvaal wel ieder 'n afsonderlike bestaan gehad, maar 
daarna eers kon Celliers van 'n herbore en gelouterde, 
van 'n gemeenskaplike Afrikanerdom sing :-

Daar klink 'n lied, 
daar bruis 'n roep 
van Kaap tot ower Vaal, 

van Oos tot Wes, van strand tot strand: 
,ons gee mekaar die broederhand, 
ons smeed 'n sterke eenheidsband 

van Afrikaanse staal! " 

V66r die oorlog was die letterkundige produkte in 
Afrikaans as propagandamiddel hoofsaaklik ondergeskik 
aan die taalstryd. Daarna was die verhouding spoedig 
net andersom. Waar die Patriot-digters, met 'n enkele 
uitsondering hier en daar, gedig ·en gerym het net maar 
vir die aardigheid, of om aan te toon dat Afrikaans ook 
,skryfbaar" was, bespeur 'n mens dadelik heeltemal ander 
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motiewe by die na-oorlogse digters. Hier is dit nie meer 
tydverdryf 1 ) nie, maar diepe erns. 'n Mens voel dat 
hierdie digters sing omdat hulle moet, omdat daarbinne 
iets woel wat uiting soek en ook uiting vind in woord, 
klank en beeld, soos v66r die tyd onbekend was. 

Die ou tradiesie het op kommando nog voortgeleef, 
soos blyk uit die Oorlogs- en andere gedichten 2 ) van 
oud-president F. W. Reitz. Daarin vind 'n mens in 
Afrikaans naas Engels, in ,Hoog-Hollands" naas ,Hoog
Afrikaans" al die wisselende stemminge van die avon
tuurlike kommandolewe. Die skrywer gee self die vol
gende juiste karakteristiek van sy gedigte:-

Ik wil nou weer een bietjie sing 
Oor ons Debat-vereniging, 
,Sing" zeg ik-maar moet niet verwag 
Een liedje,-want d'is boo mij mag, 
Een mens, die wil wel veel,-maar dan 
Blij nog die vraag-of hij dit kan. 

En verder:-
Nou zoo's dit ook met mij gestel, 
Een liedje zing, dat wou ik wel ; 
Maar hoe ik ook mij mond mag rek, 
te zing is boo mij vuurmaak plek. 
Dus zal ik maar, om klaar te raak, 
Nou net 'n korte rijmpie maak. 3 ) 

(Athole, Oct. 1901). 

1) Met alle waardering vir wat die Patriot-beweging owerigens 
tot stand gebring h et . 

2) Uitgegee deur Het Westen (1910). 
3) ,,De Vereniging in het Veld," t.a.p. bl. 52. Spelling on

veranderd. 
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Maar al kan die skrywer nie ,sing" nie, bale van sy 
,korte rijmpies" is voortreflik in hulle soort. As hy op 
sy stukke raak, dan deel hy links en regs kopskote uit, 
so tussen die oorlogshumor deur. Daar is b.v. die honende 
spot op die bekende Lady Roberts 4 ) : -

Hier staat de ,Lady Roberts" 
Hoera! voor Ben Viljoen, 

Hoera! voor Generaal Muller, 
Want hulle het dit gedoen. 

* * * 

Lord Roberts is al huis toe, 
Die Veldheer het getrap, 

Maar d'ou vrouw het hij hier laat blij, 
Sij hou van ,Mieliepap." 

Van ons arme families 
Brant hij ·di huise af, 

Di mans kan hij nie win nie, 
dus moet hij vrouwens straf. 

* * • 
Ja, Roberts van ,Kandaar" 5 ) 

Is nie Roberts -yan ,Kanhier," 
En dat Tommy hier moet blijwe 

Is nie enkel voor plesier. 
(Tautesberg, Jan. 1901.) 

4) 'n Skeepskanon, waarop hierdie naam deur die Engelse 
soldate geskilder was, deur die Boere buitgemaak in Des. 1900. 

5) 'n Woordspeling op die tietel van Lord Roberts van 
Kandahar. 
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Nog bytender is die hekeling van Lord Kitchener se 
bekende Papieren Bom:-

Ik, Lord Kitchener van Karthoem 
(Om andere titels nie te noem) 

Krachtens machtiging gegeve 
Door mij Koning ,Etwart Zeve," 

Maak bekend en proklameer
D'is nou voor die laaste keer! 

Aangezien mij kwart millioen 
Kakis jul nog nix kan doen, 

En mij vliegende kolomme 
Nix meer baat dan Lyddiet bomme ; 

Aangezien dat al die brande, 
Mij alleenlik strek tot schande, 

En deur vrouens weg te sleep, 
Ik met hul zit opgeskeep, 

Aangezien door rond te trek 
Bijna al mij paerde vrek, 

En met al mij slim oorleg 
Lijk die ding voor ons maar sleg ; 

Aangezien 'k gt'm ander raad 
Ziet, dan net om groot te praat, 

Schiet ik hierdie papieren born, 
Om te zien wat daarvan kom! 

En ik proclameer bij deze, 
Als jul nie verban wil weze, 

Leg dan al jul wapens eer 
Vijftiende September neer! 

• • • 
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Onder mijne hand gegewe, 
Lang mag Koning Etwart lewe! 

Getekend: ,Kitch'ner" maand en dag , 
Onder private witte vlag! 

(Athole-5-10-'01). 

Dieselfde vlymende satiere ook in De Vrouwenkampen 
(of zoogenaamde Refugee Camps):-

Lord Roberts is zoo hoogst · beschaafd 
Met alle deugde ruim begaafd, 

Zijn goedheid is zoo wonderbaar 
Dit zeg hij zelf-dus is dit waar! 

Als hij die oorlog teen die Boer, 
Op gruwelike wijze voer 

Dan is dit reg- dis eerder klaar, 
Dit zeg hij zelf-dus is dit waar! 

Hij zeg, die wrede Boer die wou 
Zij vrouw en kind nie onderhou, 

Zoo doet Lord Kitchener dit maar, 
Dit zeg hij zelf-dus is dit waar! 

Sterf hul bij honderde aan rampe, 
In sogenaamde ,,Toevlugs Kampe," 

D's nix-hul kwam vrijwillig daar, 
Dit zeg hij zelf-dus is dit waar! 

Met die . volgende opwekking tot besluit: 

0 , Afrikaner! wees getrouw, 
Neem voorbeeld aan jou dappre vrouw 

En luister, als sij jou vermaan, 
God te vertrouw-en vas te staan, 
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Vroeger of later kom die dag, 
Waarna ons Volk zoo vurig smag, 

God zal den dwing'land zelf verslaan, 
Vertrouw op Hem-en blij vas staan! 

(Athole-28-9-'01.) 

Dieselfde tekenende .,bittereinder"-moed van hierdie 
laaste strofes kom ook tot uiting in verse soos die 
volgende:-

Ja! dierbaar ou Moeder Zuid-Afrika, 
Dis die zwaarste ramp wat jy moet dra 
Dat jou eie kinders tegen jou draai, 
En burger zijn medeburger verraai. 

Maar hou moed!-in Vrijstaat en ook in Transvaal 
Is daar duizende nog, die nimmer aan Baal 
Die kniee zal buig, maar wat dit ook kos 
Getrouw zal staan, totdat God ons verlos. 

Hierdie laaste twee strafes vorm die slot van 'n gedig 
waarin · die teenvoeter van die .,bittereinder"-.,Die 
Handsop:per"-Ongenadig toegetakel word, en waarvan 
die aanhef lui:-

Dis 'n Uitlantse woord, en 'n Uitlantse daad, 
En die ware beteek'nis is eind'lik verraad, 
Al wat daarop rijm is net maar .,opstopper" 
En dis wat hij verdien, die gemene .,handsopper." 

( Carolina-29-8-01.) 
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Daar is verder die verheerliking van die Mielie Pit:

De mielie plant 
Is door Gods hand 

Aan ons Transvaal gegewe, 
Dat mens en dier 
Nog altijd hier 

Kan ete en kan lewe. 

Ons arme land 
Is zwart verbrand 

Door roekeloos gebroedsel, 
Maar de mieliekop 
Raak nog nie op, 

Hij skenk ons drank en voedsel. 

Gode zij dank 
Nie die soort drank 

Wat door ou Marks gestook is, 
Maar mielie-nat 
Die drink ons wat 

In d' koffie pot gekook is, ens. 
(Bethal-11-7-'01.) 

Daar is die weemoedige klaagsang (soos meer ander 
verse van ernstige aard in Hollands gestel) op die dood 
van Danie Theron; oorwinningsliedere op Colenso, Maars
tontein, Spioenkop, en eindelik as teenhanger daarvan, 
tot slot van die oorlogsgedigte, die innigdroewe :-

0 

Vaarwel aan die Vierkleur. 

(Vereniging, 31 Mei 1902.) 

Niet !anger mag de vierkleur wapperen, 
Met tranen gave·n wij haar af, 

Zij is met onze dode dapperen 
Verdwenen in een eervol graf. 
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Gelukkiger zijn zij die vielen, 
Toen nog die vlag werd opgebeurd, 

Dan wij die met bedroefde zielen 
Haar zagen in het stof gesleurd. 

Voor haar is daar geen blijde morgen, 
Wij scheidden van haar voor altijd 

In 't hart der Natie opgeborgen, 
En aan 't verleden toegewijd. 

En hiermee lewer die patriottiese oorlogsdigter tewens 
die bewys dat hy by wyle ook iets meer kon as ,,net 'n 
korte rympie maak." Want in hierdie verse snik daar 
iets van die stille smart wat die ,bittereinders" moes 
gevoel het, toe hulle na ,zoveei strijds gestreden en zoveel 
leeds geleden" daar by Vereniging gestaan het rondom die 
graf van die ,Vierkleur," simbool van hulle verlore vry
heid. Dis dieselfde smartgevoel wat soveel heftiger 
opgevlam en met soveel meer hartstogtelik-opstandige 
bitterheid deur Leipoldt se siel gesny het in ,Vredeaand." 

Dis opmerklik dat Joubert Reitz op kommando ook nog 
die Patriot-toon aanslaan. 6 ) Maar iets later, as hy op 
Bermuda gevange sit, dan klink daar 'n ander toon wat, 
merkwaardig genoeg, aanvanklik uiting vind in Engels. 
Dit is gedateer: Bermuda, Okt. 1901, en lui soos volg: 

The Searchlight. 

When the searchlight from the gunboat 
Throws its rays upon my tent, 
Then I think of home and Comrades 
And the happy days I spent 

6) Vgl. ,Kamppraatjies," t.a.p., bls. 34. 
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In the country where I come from, 
And where all I love are yet, 
Then I think of things and places 
And of scenes I'll ne'er forget. 

Then a face comes up before me, 
Which will haunt me to the last, 

· And I think of things that have been 
And of happiness that's past. 
And only then I realise 
How much my freedom meant, 
When the searchlight from the gunboat 
Throws it rays upon my tent. 7 ) 

Dit sou belangwekkend wees om te weet presies uit 
watter tyd di~ volgende Afrikaanse. lesing daarvan dag
t:eken:-

Als die soeklig van die wagskip 
op mijn tent skijn in die nag, 
peins ik droef o'er huis en makkers, 
en die speeltijd van weleer,-
skijn daar op die tentdoek beelde, 
wat mijn denke t'rug-voer ver naar 
ruigend veld in sonneweelde, 
waar eenmaal s6 mooi gestaan •t 
die ou haardstee, die ou thuiste, .. 
en dan breek daar, of •t 'n hart is, 
snikkend deur mij siele-pijn-
als die soeklig van die wagskip 
in die nag-uur op m'n tentdoek skijn!" 8) 

7) t.a.p., bl. 66. 
S) Deur Preller afgedruk in sy inleiding tot Celliers, bls. 14. 
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Dit was 'n nuwe geluid, soos in Afrikaans tot dusver 
nog nie gehoor was nie, 'n belofte vir die toekoms. En 
weldra het meer stemme hier en daar dieselfde geluid 
laat hoor, meestal ,skugter-skamerig" onder een of ander 
skuilnaam, asof dit 'n . sonde was om in die moedertaal 
uiting te gee aan 'n eie, ontwakende geesteslewe. 

Veral die enkele verse van Eugene Marais wat in 1904 
in Land en Volk verskyn het onder die weinig passende 
skuilnaam ,Kiaas Vakie," wat met meer reg kon gelui 
het ,Dagbreek," het die bewys gelewer dat da.ar 'n nuwe 
periode in die ontwikkelingsgeskiedenis van die Afrikaan
se letterkunde aanstaande was. Die eerste daarvan, 
Winternag, (vgl. § 8) was vir Preller (wat toe net besig 
was om sy Afrikaanse veldtog op tou te sit) 'n ewe onver
wagte as welkome bondgenoot. Waarom hy dit dadelik 
as 'n ,mooi brokkie" in De Volkstem (5 Julie 1905), sowel 
as in sy ,Gedachten"-pleidooi gebruik het om teenstan
ders metterdaad te oortuig dat Afrikaans glad nie ,geheel 
en al onvatbaar was voor uitdrukking van subtiele gevoe
lens" nie, en dat dit bog was om nog langer ,te praat 
van eentonigheid en sulke goeters." 

Verder kom in De Volkstem van 30 Aug. 1905 'n paar 
gedigte voor onder die skuilnaam ,Stoffie." In Hoe Lang? 
waarvan hier enkele koeplette volg, klink daar iets van 
die neerslagtige na-oorlogse stemming wat egter nog nie 
wanhoop aan die toekoms nie:-

Daar rijs soms stemme in die nag, 
wat ftuister,-eers gesmoor en bang, 

maar luider straks, skoon altijd sag: 
,Hoe lang?" 
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Hoe lang moet ons nog swerf en strlj, 
en stil-swaar worstel met die dwaug , 

en hoon en smaad en skimp-taal ly: 
,Hoe lang?" 

* * * 
Vanwaar die lafaards wat daar meen 
en ongestraf, met dom gebaar, 
durf se dat alles ijdel was voorheen? 

Van waar? 

Vanwaar die arme siele kom, 
wat in geen eie toekoms staar, 
en ons wil oplos in 'n vreemde drom? 

Van waar? 

Dieselfde hoopvolle stemming ook in M 6re: 

More pluk ons blomme-more 
as die reen en mis eers o'er is, 
as die modder opgedroog is, 
as die son ons toelag-more! 

* * * 
Die reen en mis en wolke, 
wat ons son gekeer het glster, 
keer hom maar vandag -nag
Maar ons wag ver more! 

As beskermheer van ons ontluikende nasionale vers
kuns het Preller enkele van die eerstelinge van ,onbe
kende digters" 'n blywende plek besorg in sy inleiding 
tot Celliers se Vlakte-bundel. En dis seker te betreur 
dat daar nie meer van hierdle voorbodes uit die jare kort 
na die oorlog van die dagblad-vergetelheid gered is nie, 
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omdat hulle van groot waarde is veral vir die toekomstige 
skrywer van 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Nog 'n 
voorbeeld daarvan is die volgende sangerige natuurindruk 
van G. Tomlinson wat seker nie verdien om verlore te 
gaan nie:-

Aand. 

Sag roer die wind oor die heuwel en vlei, 
Blare en grassaad,---die dag gaan verby; 
Stil sak die son in die westelike oord, 
Skemerig-donker in blomtuin en boord. 

Maanlig en sterlig so skoon en so sag, 
Lieflike awend, bekoorlike nag. 
Dromerige beelde vlieg heen en vlieg weer, 
Sangrige liedre met woorde so teer. 

Sag klink die lied van die suisende stroom: 
,.Soet mag jou nagrus wees, soet ook jou droom." 
Berge en klipkop en blomryke dal, 
Afrika, u min ons ver bowe al! 9 ) 

Naas sulke oorspronklike gedigte bestaan daar ook 
enkele bewerkinge uit hierdie tyd wat vir die literatuur
geskiedenis nie sonder belang is nie. Daar is b.v. 'n be
werking van ,.Zij zullen het niet hebben, ons oude Neder
land!" van da Costa deur ,.Blikoor," 10 ) waarvan die 
eerste strofe lui :-

9) Z .A. Post (2 Julie 1908), waar dit verkeerdelik toegeskryf 
word aan J. Krige; later herdruk in D eur die Smeltkroes van 
G. Tomlinson, waaruit hierdie verbeterde teks oorgeneem is. 

lO) Skuilnaam van Johan Visscher. 



231 

Hul sal dit tog nie krij nie, 
Ons sonnig vaderland, 

Nie om hul slaaf te wees nie, 
Het God ons hier geplant. 

Hul sal dit tog nie krij nie, 
Die Gode van ons tijd: 
Ons het ons land met trane 
En bloed die Heer gewij d. 11 ) 

Preller het dit selfs aangedurf om Shakespeare te ver
afrikaans, oak al weer onder 'n skuilnaam-,Vastrap"-, 
wat in elk geval veel tekenender was as die van Marais. 
En dis seker nie toevallig dat hy onder hierdie skuilnaam 
en onder die toenmalige omstandighede juis die bekende 
Hamlet-alleenspraak: ,To be or not to be?" gekies het 
nie. Ter vergelyking het Preller sy bewerking afgedruk 
naas die oorspronklike teks en Ten Kate se vertaling 
daarvan, 12 ) en dit moet erken word dat hy glad nie 'n 
slegte figuur slaan naas die geroetineerde Nederlandse 
digter-vertaler nie. 

Ondertussen was die sublieme sang van die Afrikaanse 
veld, nadat dit tien jaar lank in Celliers se siel gesluimer 
het, eindelik tot uiting gekom in Die Vlakte . Maar nag 
'n jaar lank het dit in onverdiende vergetelheid onder 
sy papiere begrawe gele tot in 1906. Self vertel hy van 
die ontstaan daarvan: 

,In 1895-bij geleentheid van die opening van die 
Delagoa-spoorweg-het ik met 'n klompie maters naar 
Delagoabaai gegaan. Op die reis het, een agtermiddag, 

ll) De Volkstern, 20 Aug. 1905. Later op 'n pakkende melodie 
getoonset deur C. van der Linden. 

I 2 ) Volkstern, 5 Sept. 1906. 'n Fragment daarvan is deur 
Rompel aangehaal in Die Brandwag, 15 Febr. 1911. 
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die vlakte 'n besondere indruk op mij gemaak. Die 
wese en siel daarvan het nog nooit so op mij gewerk 
nie als daardie dag. Dit was nabij ondergaande son. 
Van die tijd af het dit bij mij geblij als lets pragtigs 
en verhewens waarvan ik altijd deur geniet het, waar
aan ik uitdrukking wou gee maar nie kon nie. Toen ik 
nou, in Pallens (sur Montreux), Shelley weer vir die 
soveelste maal lees, tref dit mij ineens soos 'n aange
name verrassing dat die vorm van die onvergelijkelik 
skone gedig ,,The Cloud" net die vorm was wat ik kon 
gebruik om uitdrukking te gee, bevrediging te gee, aan 
die drang wat mij alsware vervolg het, geen rus gelaat 

. het nie,-die stem van die vlakte van 10 jaar van 
tevore. Ik kon toen nie anders nie, ik moes skrijwe, ik 
was vol daarvan. Wandelende in die strate van Mon
treux het ik bajemaal hier of daar blij stilstaan, die 
papier teen 'n muur gedruk en lets opgeskrijwe, tot die 
ding klaar was. Maar, toen was hij nie naar mij sin 
nie, so ver benede wat ik gevoel het en wou uitdruk. 
En so het dit onder mijn papiere blij le, .tot mijn vrouw 
mij eendag beweeg het om dit aan mijn broer voor te 
lees. Sijn oordeel was so gunstig, het daarin so ooreen
gekom met die oordeel van mijn vrouw, dat ik dit toen 
naar die Volkstem gestuur het (1906). Hollandse blaaie 
het dlt toen geheel of gedeeltelik oorgeneem uit die 
Volkstem. En Van Nouhuys het mij gevra om dit in 
Groat-Nederland te publiseer (Jan. 1907). Toen ik om
trent die tijd in Holland kom, vra hij mij of ik Perk 
gelees het, en die idee van die gedig van hom gekrij 
het. Naar waarheid het ik hom toen geantwoorct dat 
ik Perk nag nte ken nie; 1 3 ) en vir die eerste keer het 
hij mij toen, die middag, die pragtige Iris voorgelees. 
I>it het mij bale getref." 14) 

13) Kursivering van my. 
14 Persoonlike mededeling van die digter uit Pretoria, 20 

Maart 1918. 
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Met die .verskyning van Die Vlakte in 1906 en die daar
opvolgende eerste bundels van Celliers en, Totius in 
1908, 1 5 ) was die nuwe periode, die kunsperiode in die 
Afrikaanse poesie, definitief ingelui. 

§ 2. Jan F. E. Celliers. 

( 1) LEWENSLOOP EN WERKE. 

Jan Celliers is gebore in Wellington in 1865. 1 6 ) Van 
vaderskant is hy 'n afstammeling van Josue Sellier en 
Elisabeth Couvret, Franse Hugenote wat uit Orleans 
gevlug en, na 'n verblyf van enige jare in Holland, in 
1700 na die Kaap verhuis het. Sy grootvader van moe
derskant was Isaac Bisseux, wat as sendeling van die 
Parysse Sendinggenootskap in 1829 na Suid-Afrika ge
kom het. 

Op nog jeugdige leeftyd het Celliers met sy ouers uit 
Wamakersvlei (Wellington) na Kaapstad verhuis, waar sy 
vader werksaam was as sub-redakteur van Het Volksblad. 
Daar het hy sy eerste onderrig ontvang op 'n Engelse 
kinderskool, en later op 'n Skotse kerkskool vir blank en 
gekleurd deurmekaar. In 1874 is die famielie per ossewa 
na Pretoria, waar die vorige jaar die bekende Transvaalse 
blad De Volkstem deur sy vader opgerig was. 

1 5) Die ·Vlakte-bundel was reeds in 1907 klaar, maar daar 
was geen uitgewer voor te vinde nie. Die manuskrip het selfs 
'n vergeefse r eis na Holland gedaan. Eindelik h et De Volk
stem 'n uitgawe daarvan gewaag in 1908, en reeds die jaar 
daarop was 'n herdruk nodig, ter:wyl 'n vierde en vermeerderde 
druk iii 1917 verskyn het, wat weer herdruk is in die Burger
leeskring (1920). 

16) Hierdie lewensbesonderhede is ontleen aan Die Huis
genoot (Sept. 1916), Die Brandwag (Des. 1918), en aan persoon
like mededelinge van die digter. 
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Die maandelange tog oor die onbegrensde Afrikaanse 
vlaktes, deur riviere en oor berge, het ongetwyfeld 'n 
blywende indruk nagelaat op die kindergemoed van die 
toekomstige digter, want tot vandag nog besit Celliers 'n 
hartstogtelike liefde vir die vrye natuur, soos ook uit 
menige bladsy van sy poesie blyk. 

Van 1879 tot '82 was Celliers weer in die Boland, waar 
hy in Wellington en Stellenbosch skoolgegaan het. Daarna 
onder ou meester Louis, van Pretoria. In 1887 het hy 
na Holland vertrek om. in Delft en Leiden te studeer, en 
drie jaar later met die landmetersgraad huis-toe gekom. 
Maar die werk het hom nie beval nie, sodat hy 'n paar 
jaar later staatsbibliotekaris geword het, wat hy gebly 
het tot aan die oorlog toe. 

Dis merkwaardig dat Celliers, so totaal in stryd met sy 
eie aanleg, wiskunde as studievak gekies het. · Hy het 
altyd 'n voorliefde gehad vir taalstudie, terwyl wiskunde 
hom van jongs af 'n afkeer ingeboesem het. Soos hy 
self se: ,Ek kry nou nog 'n soort van rilling van afkeer 
as ek net 'n koperinstrument sien, wat miskien daaraan 
toe te skrywe is dat ek my bepaald gemartel het, amper 
tot malwordens toe, om tog te oorwin." Dit was 'n dure 
prys vir iemand wat bestem was vir die letterkunde. Maar 
agteraf is hy tog dankbaar vir die ,geestesdisipliene" wat 
hy daardeur opgedaan het, omdat hy dit as onmisbaar 
beskou ook by letterkundige werk. 

Met die uitbreek van die oorlog het Celliers die pen 
verwissel met die mouser, nadat hy nog 'n Hollandse 
gedig in die Ekspres geplaas het om sy medeburgers te 
staal vir die komende stryd. Dwarsdeur het hy geveg 
tot die bittere end toe, en eenkeer selfs as vrou verkleed 
deur die vyandelike linies uit Pretoria ontsnap. Wat hy 
in sy oorlogsliriek vertolk het, •is dus deurleefde erva
ring. ,Hij het die smart van ·sij volk beleef en opgevang 
-die sterwenssug van die vrouwens en kinders van sij 
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volk. Uit sij gedigte hoor ons die hartstog vir die vrij
heid; die weeklag om hulle wat nie meer is nie; die geloof 
in loutering en versoening, wat blomme sien groei op 
die graftes van die kinders wat hulle tere lewens vir die 
land gegee het." 17 ) 

Deur die sorg en beleid van sy vrou was hy in staat 
om na die oorlog met sy gesin na Europa te gaan, waar 
hy hom 'n aantal jare ongestoord aan letterkundige 
studie kon wy. ,Ek sou seker nooit tot skrywe "gekom het 
nie"-vertel hy-,as ek nie die paar jaar in Switserland 
vry was van alle sleurwerk, en heeltemal tot myselwe 
lwn inkeer. Die paar vrye jare in Switserland, en veral 
ook die 9 maande in Holland daarna, was van baie bete
kenis vir my geestelike en letterkundige vorming." 

Die meeste gedigte in die Vlakte-bundel dagteken uit 
die Switserse periode. ,Die Ossewa," vertel hy verder. 
,,het ek in Holland geskrywe, en wel nadat ek vir die 
eerste keer kennis gemaak het met Gezelle. Die Twee 
Horsen het my dadelik gepak. Ek het 'n meester daarin 
herken, en dit was vir my een van die mooiste dinge van 
die soort wat ek ooit gesien het." 

Uit die tyd dagteken ook die samestelling van Ons 
Leesboek voor oud en jong (1905), waaruit Celliers se ryke . 
belesenheid blyk. Op kommando het dit hom dikwels 
getref, se hy in sy ,Woord Vooraf," hoe groot die dors na 
kennis was by sy minder bevoorregte landgenote, wat 
hom laat besluit het om by die eerste geleentheid ,een 
nuttig en aangenaam leesboek" saam te stel met die oog 
op die volksopvoeding veral van buitemense. Dat hy die 
voorneme reeds so spoedig ten uitvoer kon bring, was te 
danke aan die medewerking van die A.N.V. en die N.Z.A.V. 
in Holland. 18) 

17) Die Huisgenoot (Sept. 1916). 
1 8) In 1920 het 'n Afrikaanse bewerking van Ons Leesboek 

verskyn. 



In 1907 is Celliers weer in die vaderland terug, waar by 
dadelik 'n leidende aandeel geneem bet in die Afrikaanse 
Taalbeweging en o.m. meegewerk bet tot die oprigting 
van Die Brandwag en die stigting van die S.A. Akademie. 
Ongelukkig moes hy weldra weer sy tyd en kragte verspil 
aan ,sleurwerk" in regeringsdiens, wat hom o.a. die 
volgende versugting in die pen gegee het:-

'n Goeie genius gee 'n pen 
en se my: ,,Skryf daarmee." 
Maar ek staan bedroef met die pen in my hand 
so vol vertroue gegee: 
Die pen is net sterk in 'n meester se mag
wat sou tog die geefster van my verwag? 
Ek staan verlee daarmee. 

Ek wil die pen in die hemelblou, 
in die geur van blomme doop, 

in awendgloed, 
in heldebloed, 

in son en m6redou. 
Maar 'n kwelgees ruk die pen van my af, 
en doop dit diep in swynedraf 
en gryns: ,De, skrywe nou!" 19 ) 

In 1919 het hierin egter verandering gekom. Besetfen
de dat manne soos Celliers te skaars is in ons land om 
bulle lewe in regeringskantore te moet verslyt, het die 
Universiteitsraad met behulp van die Jan-Marais-fonds, 
Celliers 'n buitengewone professoraat aangebied aan die 
Stellenbosse Universiteit, wat hom in staat- gestel bet om 
verder uitsluitend werksaam te wees in belang van · die 
opbou van ons Afrikaanse letterkunde. Aan die end van 

19) Uit Die Saaier . 



1929 bet hy afgetree en woon sedert die tyd op Har
rismith. 

,Jan Celliers is 'n man met 'n hart van goud, vol 
eenvoud en goedheid, en goedheid en eenvoud. 'n siener 
wat in die moeilikhede van die lewe die tijdelike op sij 
weet te skuif als sijnde bijsaak en die oog te rig op die 
eeuwige wat ons omring. Ons het hom gesien, sittende 
onder die laning borne wat hij self geplant. het, saands, 
wanneer die geluide van al kante op hom aandring; ons 
het hom gevind onder sij vijeboom, in die sonneskijn van 
die wintermore, in gedagte verdiep, of besig om te lees. 
Ons ken hom in sij familiekring, vol hartelikheid, vol 
grapples en 'n vrolik klinkende lag. En dikwels het ons 
bij ons self gedink: Jan Celliers is die gelukkigste man 
in ons land! Nieteenstaande al die moeilikhede, wat die 
lewe dikwels ook ·vir hom oplewer." 20) 

Van Celliers het die volgende werke verskyn:- Ons 
Leesboek (1905); Die Vlakte en ander Gedigte (1908-5e 
dr. 1920); Die Rivier (1909-2e dr. 1920); Liefde en Plig, 
'n toneelstuk (1909-2e dr. 1920); Unie-Kantate (1910-
2c dr. 1920); Martjie (1911-3e dr. 1919); Die Saaier en 
ander gedigte (1918-2e dr. 1922); Jopie Fourie en ander 
nuwe gedigte ( 1920); Afrikaanse Leesboek (1920); Reg bo 
reg (toneelstuk-1922); Heldinne van die Oorlog (toneel
stuk-1924); Die Lewenstuin (1923); Die groot Geheim 
(1924); Lietdelewe (1924). Ou Gawie en ander verhale (2e 
dr. 1924). Verder het hy verskillende romans uit Frans 
vertaal. 

Celliers se eerste Afrikaanse gedig dateer uit 1894. Dis 
'n berymde herinnering aan 'n vrolike piekniek, waarvan 
Melt Brink die skrywer kon gewees het. Hoe ver ons bier 
nog verwyderd is van die Vlakte-digter, kan uit die voJ
geride paar koeplette blyk:-

20) Die Brandwag (Des. 1918). 
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Dis vroeg in die more, die son 's nog nie op. 
Ek skrik wakker, en kyk na die klok bo my kop: 
Dis vier-uur, so waar!! en half-vyf moet ons trek, 
want anders dan kom ons te laat op die plek. 

Allamattie! Ek gee net een spring uit die kooi, 
hardloop na .die venster-die weer is net mooi! 
,Janewarie, April, is die osse al daar? 
Kleinbooi, sal jy gou maak! Maar hoar, jul is baar!" 

Een-twee-drie is die mandjies en trammels gepak
sosaties en koek en soetwyn en tabak. 
Dis klaar om te trek, maar die vrous is weer laat: 
hier staan hul te draai en daar staan hul te praat. 

Om ses uur is eindlik die span bymekaar
gepak soos sardiens in 'n blik sit hul daar; 
of soos die Engelsman ook se ,close by," 
maar geeneen het gekla nie hy sit te nou, raai! 21 ) 

Later het hy gedigte in Hollands begin skrywe, waarvan 
daar enkele voorkom in Ons Leesboek en die Vlakte-bun
del. Daarin staan hy meestal nie ver van De Genestet 
af nie. Dat Celliers tydens sy verblyf in Holland (1887-
90) niks van die Nieuwe Gids-beweging gemerk het nie, 
is daaraan te wyte da t die beweging in Holland self maar 
eers na 1890 in ruimer kringe belangstelling begin wek 
het. Buitendien het sy studie heeltemal in 'n ander rig
ting gele, sodat hy eers na 1905 kennis gemaak het met 
die literatuur van '80. Daarom bepaal sy keuse in Ons 
Leesboek hom wat Hollandse poesie betref, nog tot 'n 
vroeer tydperk en wel uitsluitend tot De Genestet, Staring 
en Van Zeggelen. Dit kan wees dat hy veral rekening 

21) Jopie Fourie e.a. gedigte, bls. 97. 
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gehou het met die aanleg van die leserskring wat hy wou 
bereik, maar dis seker nie toevallig dat juis hierdie dig
ters hom destyds die meeste aangetrek het nie. Want 
dieselfde eienskappe wat hulle poesie kenmerk, tref ons 
later telkens ook by Celliers aan: innige vroomheid en 
huislikheid, maar daarnaas ook 'n uitgesproke sin vir 
die geestige, die humoristiese kant van die lewe. 

In Ons Leesboek kom ook een van die weinige gedigte 
voor wat op kommando reeds geskrywe is: ,Ou oom 
Willem aan sy verslete ou baadjie," waarin herlnneringe 
aan 'n gelukkige verlede, aan die leed van die oorlog hom 
voor die geestesoog verbygaan; maar waaruit oak die 
onwrikbare geloof in 'n betere toekoms spreek:-

Nee kom, ou maat, al is jy vuil 
en opgelap en naar, 

ons twee gaan same weer na huis, 
as my die Here spaar. 

Vir ounooi en die kindertjies 
sal ons twee ver moet ry; 

die Here weet of hul nog leef, 
of ons weer een sal kry. 

Ons bou die huis weer uit sy as, 
-af ons nou lag of ly-

ou maat ; en ons bly altyd saam, 
totdat die dood ons skei. 

In 1905 'begin eers Celliers se eintlike loopbaan as digter. 
Na die byna driejarige worsteling, met al sy smart en 
ellende, het hy in die stille eensaamheid van die Swit
serse berge tot homself kon inkeer. En terwyl hy daar in 
stille weemoed gepeins en getreur het oor ,tye wat was" 
en ,siele wat rus," het die digterstem in hom langsamer
hand wakker geword en het hy homself bewus geword 
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van sy roeping om ook te getuig ,van trane gectroog" en 
,van tye wat kom":-

Van tye wat kom, 
hoor ek ftuist'rend vertel-
gedagtes wat breek en gedagtes wat bou; 
en die voi:Htjies bly stil om te hoor wat daar brou, 
en die windjie gaan le, as met huiwering stom 

vir tye wat kom! 2 2) 

In 1918 herdenk hy nog die tyd van weeropstaan in 
Pallens:-

Pallens, nessie in die wyngaard-berge, 
onder dorpies, dwerg van dwerge, 
rus en troos, na swaar verdriet, 
mog ons in jou skoot geniet. 
Pallens, maar jy 't meer gedaan 
dan die droe van 'n traan, . 
na verlore stryd en strewe 
meer dan balsem ons gegewe 
op die wonde dlep geslaan; 
lewenssalf vir nuwe lewe, 
bene om weer op te staan! 20 ) 

(2) DIE VLAKTE EN ANDER GEDIGTE. 

In my bloemlesing: Digters uit Suid-Afrika (6e dr. 
1929) het ek ons ontluikende Afrikaanse verskuns ingelei 
met Die Vlakte, en daarop laat volg Die Ossewa en Trou. 
En nie sonder opset nie. Want die opmerksame leser sal 
in genoemde volgorde meteens die · kort ontwikkelings
gang van die Afrikaanse poesie sedert 1905 geteken sien: 
Eers spore van buitelandse invloed-Engelse in die eerste 

2 2 ) ,Die Spruitjie" (Vlakte-bundel). 
23) Jopie Fourie e.a. gedigte, bls. 61. 



241 

en Vlaamse in die twede gedig. Maar daarna in Trou 
die pragtig-forse selfbewustheid van die Afrikaner wat 
sy eie man wil staan en ook kan staan. Die ontwikkeling 
van ons poesie gaan hand aan hand met die van ons 
letterkundige taalgebruik ten opsigte van buitelandse in
vloede. 

Oor die wording en literer-historiese betekenis van Die 
Vlakte is reeds gehandel. Wat die gedig self betref, moet 
opgemerk word dat dit as geheel nie op dieselfde hoogte 
staan nie, en ons het reeds gesien dat Celliers self nie 
daarmee tevrede was nie. Maar tog bevat dit enkele 
strofes wat in hulle soort 'n plek verdien onder die beste 
voortbrengsels van die Dietse letterkunde. Waar elders 
is b.v.-behalwe miskien in De Oogst van Streuvels -die 
alles versengende hitte van die middagson aanskouliker 
geteken as in die derde strofe? Hoe suggestief is die beeld 
van die eensame doringboom ,wat roerloos die eeue ver
droom" as simbool van die stilte! 

Maar veral in die vierde strofe, waar die vlakte uit sy 
slaap opgeskrik word deur stormwind en donderweer, 
bereik die digter ongetwyfeld die hoogtepunt van sy im
pressionistiese natuurbeelding. Wie ooit 'n Afrikaanse 
donderstorm in al sy huiweringwekkende skoonheid aan
skou het, sal die snel wisselende verskeidenheid daarvan 
hier in klank en ritme uitgebeeld vind. Dis eintlik geen 
beskrywing nie: dis die donderstorm self wat daar voor 
en oor ons verbytrek. Onwillekeurig sien 'n mens in die 
swoele atmosfeer van so'n drukkende somerdag die eerste 
wolkie stadig aansweef ,soos 'n vlokkie skuim uit die 
sfere se ruim"; jy sien dit aangroei ,tot 'n stapelbou van 
marmer wat krul en leef," rustend soos 'n ,kolossaal 
monument op sy swart fondament, waar die bliksem in 
brul en beef." 24 ) 

24) Daar word beswaar gemaak teen die ,marmer wat krul en 
leef." Celliers weet baie goed dat koue, harde, massiewe mar-
P 



En dan verskyn daar eensklaps op die vlakte, as dan
sende voorbodes van die naderende storm, die warrel
windjies wat as uit die stof opspring. In versnelde 
tempo wieg 'n mens saam op die lugtige, dartelende ritme 
van die stofwindjies, wat aanstons aanswel tot 'n storm
wind wat die gras laat jakker en golf, ,,soos mane en 
sterde van jaende perde." En dan val die eerste groot 
druppels, weer in langsamer, sterk-beklemtoonde tempo, 
,met d6fsware pl6f, soos koei:Hs in die st6f-tot 't ruis 
alom so deur die gebrom en gekraak van die dander
weer." 

Dan is dit dat 'n Boer se hart lekker kry, as hy so by 
die venster, met bene oor mekaar en pyp in die mond, 
sit en luister na die musiek van hierdie reengeruis na 'n 
droogte. Nie omdat dit op sigself vir hom so mooi is nie, 
maar omdat hy dink aan sy veld en vee en gesaaide. 
Maar die genot is nie altyd onvermengd nie, want dik
wels volg daar op so'n swaar bui nog 'n vernielsugtige 
haelwolk ,met kloue vooruit om te gryp en buit-soos 
'11 perdekommande wat dreun oor die lande." Met sulke 
oorspronklik-tekenende beelde en vergelykinge soos die 
laaste, weet Celliers hier telkens die aanskoulikheid van 
sy woordbeelding te verhoog. 

Die storm is verby. Rustig skyn die aandson weer oor 
die geurende veld, en deur die volgende strafes sweef 
daar iets van die kalme aandstemming na so'n donder
bui, wanneer die waterlopies gesels en lag en ·die ver
jongde natuur 'n danklied laat hoor. 

mer nie kan krul en leej nie, maar daar het hy hfer niks mee 
t·~ doen nie. Hy gee hier weer wat hy sien, en iedere waarnemer 
voel dadelik dat die pragtige haelwit donderwolke in ons blotl 
lugte presies die indruk maak van lewende, krullende, uitplui
mende marmermassas. 

Beeldspraak berus in die eerste plek op spontane gevoel en 
bloot sintuiglike waarneming, nie op wetenskaplike kennis nie. 
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Dis seker 'n seldsame merkwaardigheid dat twee jong 
digters (nl. Perk en Celliers), albei aankondigers van 'n 
nuwe tydperk in die letterkunde van twee nou verwante 
volke, deur Shelley gei:nspireer is tot sulke soortgelyke
en tog geheel afsonderlik van mekaar ontstane en in 
wese verskillende-uitinge soos Iris en Die Vlakte. Dis 
verder merkwaardig dat dieselfde Gids ('n woord wat 
gewoonlik wegwyser beteken!), wat aan ,,de hoogste en 
meest stralende stijging van de ziel die Jacques Perk 
was," (soos Albert Verwey Iris genoem het) 'n plek in sy 
kolomme geweier het, dertig jaar later met sieklik-be
krompe minagting sou gewaag van die ,zo waar moderne 
pogingen in dat doofstommentaaltje" van Jan Celliers. 25) 

Wel 'n bewys hoe onbetroubaar literere kritiek soms 
kan wees. 

As geheel is Die Ossewa seker beter beslaag as Die 
Vlakte, vera! ook omdat die taal veel suiwerder Afrikaans 
is. En al het hierdie gedig onder direkte invloed van 
Gezelle ontstaan, tog is dit om die rede nie minder 
Afrikaans nie en ook nie van minder betekenis as Twee 
Horsen nie. Laat 'n mens maar gerus die klankskilde
ring en ritme, die alliterasies en alle ander punte van 
·ooreenkoms op rekening van Gezelle sit, dan n6g bly 
die wa en osse van Celliers en van die Afrikaanse trans
portpad. Of sien 'n mens daar nie die breedgeskofte en 
swaargehoringde span afrikanerbeeste in al bulle karak
teristieke gedweeheid, bulle stoere forsheid, in lewende 
lywe in die volgende verse uitgebeeld nie? :-

Die osse stap aan deur die stowwe, 
geduldig, gedienstig, gedwee; 

die jukke, al drukkend hul skowwe
hul dra dit getroos en tevree. 

25) Vgl. die uitspraak van Scharten in Hoofst. II, § 16. 
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Die middagson brand op die koppe, 
gebuk in hul beurende krag, 

hul swaai heen en weer in die stroppe
en ver is die tog van die dag. 

En sien en hoar 'n mens in die volgende verse nie die 
ou transportwa van die togganger op die grootpad nie, 
kreunende en kruipende onder sy swaar vrag teen die 
stowwerige opdraand uit? :-

En stille, al stuiwend en stampend, 
kom stadig die wa agterna-

die dowwe rooi stowwe, al dampend, 
tersy op die windjie gedra. 

Dit kraak deur die brekende brokke: 
die opdraans is ver en is swaar; 

dit knars in die knakkende knokke, 
maar hul beur, en die vrag bring hul daar. 

Die hele skildering wek die indruk van onmiddellik 
waargenome en in woord- en klankbeelde vasgelegde 
werklikheid. Nie minder treffend as by Gezelle nie is die 
klankskilderende alliterasies in sulke versreels soos: stille 
al stuiwend en stampend kom stadig die wa-'n deur 
klanke veraanskoulikte beeld ; gebuk in hul beurende 
krag-kragtig-beeldende klanke, uitsingende die inspan
ning van die stoere beeste ; le ver op die velde verlaat
wat 'n intense verlatenheid! 

As daar ooit ,meevoelende bewondering" by die wor
ding van 'n gedig in die spel was, dan het ons hier 'n 
sprekende voorbeeld daarvan. En as bewuste navolging 
altyd tot sulke resultate lei, dan is daar niks teen in te 
bring nie. 
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Daar is indertyd veel te do en gewees oor die na volging 
van Celliers e.a. Albert Verwey het b.v. van Celliers en 
Totius se poesie, in teenstelling met die van Leipoldt, 
gewaag as ,niet de onmiddellijke weergave van de dich
terlijke inhoud van Zuid-Afrika; zij was, in de taal van 
Zuid-Afrika, de beproeving van nu deze dan gene uit
heemse vorm. Het hier Gezelle, daar Shelley, elders Perk 
gelijk te doen, werd niet als 'n toevallig bereiken bij 
machte van ·meevoelende bewondering, maar als een 
opzettelijke en onmachtige poging, in de gedichten van 
deze en die dichters waargenomen." 26) 

Met verwysing na die daarop gevolgde polemiek tussen 
prof. Kampen Verwey, 27 ) wil ek hier alleen opmerk dat 
hierdie ,krasse uitspraak" in sy geheel wonderlik mis
plaas is by 'n digter wat meer as iemand anders, en 
seker veel meer as Celliers en Totius, uit Shelley en 
Keats geput het, 28 ) soos met tal van voorbeelde deur 
Edward Koster aangetoon is. 29 ) ,In welke heerlijke 
verzen," se Koster, ,heeft hij in zijn Persepho'f/-e, Deme
ter en ander gedichten de schoonheden der groote En
gelschen in onze taal gezongen! Hij, die een ander mooi 
nazingt, geeft mij meer genot dan hij, die ruw, smake
loos en baldadig origineel is." En verder: ,Dit (Maan
den, die als maagden zijt, ens. in Rouw om het jaar) 
behoort weer tot het schoonste, dat ik ooit in eenige 
taal las ... " En hier is navolging van Shelley se Dirge 
tor the Year en Autumn, a Dirge, onmiskenbaar, soos 
reeds die tietels aandui. 

20) ,De Poezie van Zuid-Afrika," D e Beweging, Nov. 1913, 
Kursivering van my. 

27) ,,Afrikaans Pleidooi" en ,Afrikaans Pleidooi beantwoord." 
De Beweging, Aug. 1914. 

2 8) Wat Verwey trouens self erken het in sy Inleiding tot de 
Nieuwe Nederl. Dichtkunst, bls. 31 vlg. 45 vlg. 

2 9) Over Navolging en Overeenkomst in de Literatuur, bls. 
49 vgl. 
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Waaruit blyk dat ooreenkoms en selfs bewuste navol
ging op sigself nog geensins afkeurenswaardig is nie. 
,Het behoeft onze nationale trots niet te krenken dat 
een jonge litteratuur zich gewoonlik ontwikkelt onder 
vreemde voogdij. Is dat in alle kunst niet het geval? 
De vraag is maar of de kunstenaar aan de opvoedende 
invloed ontgroeit. Een zwak talent brengt het niet ver
der dan geesteloze nabootsing; een krachtig talent komt 
langs de weg van leergrage aanpassing tot bewuste wed
ijver en zelfstandigheid." ao) 

,Elk groot kunstenaar heeft gei:miteerd. Bij elk vindt 
men den invloed van modellen, grootere of kleinere voor
gangers, wier vindingen hem behulpzaam waren, wier 
schoon hem prikkelde tot ontwikkeling van eigen 
schoon .... Een hoofdfout onzer moderne kunstkritiek 
i' het nu, het schoon uitsluitend in het bizondere te 
zoeken en niet goed te vinden dat het eene werk op 't 
andere lijkt, door rechtstreekschen invloed of door 
overeenkomstige wording uit gelijksoortige ziel .... 
Het is natuurlijk en vanzelf sprekend dat elk kunstenaar 
navolgt of met navolging begint. Hij is gevoeliger voor 
schoon dan die om hem heen, en wordt dus dieper door 
eenig schoon van anderen getroffen. Hij neemt daarvan 
bewust of onbewust iets over, het zich eigen makend, 
deel van zichzelf, omdat hy het zoo diep voelt. 

Daar is het hart der kwestie en het criterium tusschel} 
goede en slechte navolging. Of hij het schoon van wat 
hij navolgt z66 diep voelt dat het hem eigen, een deel 
van hem zelf geworden is. Waar dit het geval is, blijft 
de kunstenaar origineel op wie zijn werk ook moge ge
lijken. Waar niet, daar ontstaat een holle, vooze schijn, 

ao) Prof. De Vooys: Wording en verwording van letterkundige 
taal, bls. 7. 
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een jammerlijk nagedoe van uiterlijkheden, het beste 
ontheiligend." 31) 

Na aanleiding van Verwey se uitspraak kan dus die 
volgende konklusies vasgestel word:-

1. As ,de beproeving van nu deze dan gene uitheemsche 
vorm" afkeuring verdien, dan gaan die Tagtigers met 
Leipoldt ook nie vry uit nie, tensy 'n mens aanneem dat 
aileen die sonnetvorm internasionaal is. Buitendien, ons 
sien tog nie in die gebruik van een of ander versvorm 
die geniaalste van 'n digter nie, maar in die meester
hand wat so'n maatskema met klank en kleur, ritme en 
lewe, harmonie en musiek besiel. Wat sou daar anders 
oorbly van die heirleer van klinkdigters, beoefenaars van 
die vormelikste van alle vorme, van Dante af tot op 
Leipoldt toe? 

2. As ander ,gelijk te doen" (wat van Celliers ten opsigte 
van Perk nie geld nie) sander nadere omskrywing laak
baar is, dan het Verwey in Celliers (ten opsigte van 
Shelley) homself gevonnis. Of sou aileen Verwey hier 
aanspraak mag maak op 'n ,toevallig bereiken bij mach
te van meevoelende bewondering," terwyl Celliers dit nie 
verder kon bring as ,een opzettelijke en onmachtige 
paging" nie? 

3. As Celliers se bewuste navolging van Gezelle ,een on
machtige paging" moet heet, dan beroep Verwey hom in 
sy antwoord aan prof. Kamp, tot stawing van sy eie oor
deel, heeltemal ten onregte op prof. De Vooys. Want 
die laaste vind j uis da t een van die mees opsetlike po-

31) Frederik van Eeden: , Over Kritiek," studies II, bls. 
51 vlg. 
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ginge, Die Ossewa, ,behoort onder Celliers z'n beste 
gedichten." 

4. Dat Die Vlakte en Die Ossewa twee van die frappantste 
voorbeelde van bewuste navolging is, het Celliers self 
nooit onder stoele of banke weggesteek nie, waar ook 
geen rede voor was nie. Maar dat hulle daa.rom as ,on
machtige pogingen" veroordeel moet word, staan om te 
bewys vir wie dit beweer. En selfs met erkenning daar
van dat die eerste meer ,een kunststuk van schriftuur" 
is as ,,onmiddellijk geschreven vaderlandsche spraak" 
(in die sin waarin Verwey hierdie terme opvat), wil die 
geval dat ons hier nietemin juis twee voorbeelde het 
van wat by uitstek kan geld as ,de onmiddellijke weer
gave van de dichterlijke inhoud van Zuid-Afrika," albei 
tiperend in hulle soort. Laat die versvorm dan ,uit
heems" wees, die inhoud en uitbeelding is in albei gevalle 
suiwer inheems. Wat daar vir die Afrikanerleser, wat 
uit eie aanskouing sy vlakte en sy ossewa ken, tussen 
en agter die versreels in konkrete, lewende gestalte 
oprys, is die vlakte en die ossewa self. 

Ongetwyfeld het Celliers meermale uit buitelandse, 
vera! Engelse en Duitse, skrywers geput, maar dit het sy 
oorspronklikheid op die duur ewe min skade gedoen as 
die van Jacques Perk of Albert Verwey. Ongetwyfeld is 
sy taalbehandeling baiemaal ,te literair" en sy poesie 
dikwels minder ,spraak" as die van Leipoldt. Maar dat 
dit daarom nie die digterlike inhoud van Suid-Afrika sou 
weergee nie, is te veel gese. En van dieselfde standpunt 
besien, hoeveel van die Nederlandse poesie sedert '80 sou 
dan nie onder Verwey se banvloek moet val nie as 
,kunststukken van schriftuur" in plaas van ,onmiddel
lijk geschreven vaderlandse spraak"-o sulke gekunstel
de kunsstukke, dat sommige daarvan ten slotte dood-
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geloop het in ,de allerindividueelste expressie van de 
allerindividueelste emotie"! 

Veel juister is daarom die standpunt wat prof. De 
Vooys teenoor Celliers inneem: ,Zijn melodieen herinne
ren telkens aan de meesters, maar er zit ook eigen klank 
in. Ondanks kosmopolitiese belangstelling blijft de kern 
Afrikaans." 32) 

Jan Celliers, soos ons hom reeds in die Vlakte-bundel 
leer ken, is 'n mooi tiepe van die rasegte kristen-patriot ; 
'r man van die daad, soos hy homself onbewus ten voete 
uit geteken het in Trou in kragtig-forse trekke, as in 
graniet gebeitel. As daar ooit 'n gedig is wat klassiek sal 
word in die Afrikaanse letterkunde, dan is dit Trou. 
Want daar is geen ander waarvan soveel besieling uit
gaan nie, geen ander waarin die polsslag van die Afrika
nerhart suiwerder en gespierder slaan en die ideale 
Afrikaner sterker belig word as hier nie:-

Vir my d' Afrikaner van durf en daad, 
wat Mammons eer en loon versmaad, 

sy hoof en sy hand 
vir sy volk en sy land, 

en 'n trap van sy voet vir laag verraad! 

0, ek hou van 'n man wat sy man kan staan ; 
ek nou van 'n daad wat soos donder slaan, 

'n oog wat nie wyk 
wat 'n bars kan kyk, 

en 'n wil wat so vas soos 'n klipsteen staan! 

32 ) t.a.p., bls. 17. 



25Q 

Hoewel 'n bittereinder, is Celliers geen rassehater nie :-

Hier 's my hart en hier my hand, 
neef Brit. 

Die hand wil ek in joue le, 
maar daarby net 'n woordjie se

dis dit: 
Baas nog kneg is jy of ek, 

ou maat; 
en, sal ons handgee soos 't behoort, 
dan moet dit blyk uit elke woord 

en daad. 33 ) 

Deur alles heen het Celliers as mens sy vrolike kyk op 
die lewe behou, wat hier en daar 'n welkome afwisseling 
verskaf in sy poesie. Gesonde Afrikaanse volkshumor en 
geestige skerts straal uit gedigte soos Atrikaner-Tr oos, 
'n Snaakse Vryery en More-mal. Hoe geestig-bekoorlik 
is die skalkse Hannie Waal geteken en die vryery waarby 
Japie Brink se hand in die as geslaan word. Dis genoeg 
om iedere jongkerel se mond te laat water. En wat 'n 
uitbundige lewenslus koers daar deur die ritme van 
More-mal, wat hom onstuimig botvier soos 'n skuimend
dartele bergstroom. Soos Keet dit uitdruk: ,'n gedig wat 
'n stuk rasegte Afrikaanse boerelewe weergee, en waarin 
ons vind die verbeeldingskrag van Celliers, die eenvou
dige, rake, natuurlike taal van Leipoldt en die humor 
van Melt Brink op sy beste. 34) 

Uit menige vers spreek Celliers se gehegtheid aan die 
voorvaderlike, innige huislikheid. Hoe lewendig-aanskou
lik word Klein Ondeug geteken-die klein outokraat wat 

33) Ajrikaner-Boer aan Af rik aner-Brit . 
3 4 ) Jan Celliers as digter en denker, D iet se Stemmen, J an . 

1917. 
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onbeperkte heerskappy voer in en om die huis. En daar
by die ewe onbeperkte, sorgende moederliefde:-

Dis brabbel-praat, dis woel en val, 
van· smorens vroeg tot laat; 

dis koppie stamp, en huil en lag 
so twintig male elke dag, 

tot basie kooi-toe gaat. 

Die laaste soentjie is van haar 
wat sorg nog las ooit heug. 

Met mond en pootjies skoon gewas, 
slaap nou klein ondeug - moeders las, 

haar skat, haar sorg, haar vreug. 

Wat 'n aandoenlik-tere tafereeltjie is daar in Die laaste 
Aand geskilder, des te aangrypender omdat dit geen fan
tasie is nie, maar deurleefde werklikheid, helder belig 
teen die danker agtergrond van die naderende verwoes
tingsoorlog, wat dit in soveel gevalle inderdaad tot die 
laaste aand gemaak het. Later op kommando nogeens 
so 'n vlugtige herinneringsbeeld in :-

Ons abba saans die kleingoed weg 
as hul na kooi moet trek-

'n blote voetjie in elke hand, 
die armpies om my nek.-

In sulke tafereeltjies voel 'n mens die verwantskap 
met De Genestet se ,Onder-onsjes," terwyl Klein Ondeug 
die volgende van Rene de Clercq voor die gees roep:-

Zorg en Zegen. 

Van 's morgen<> tot den avond, 
slovend, 
slavend, 

verlegen hier, en daar verlalln, 
heeft moederken nooit gedaan. 
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En laten allen rusten 
las ten, 
lpsten, 

bij 't wiegsken houdt ze nog de wacht, 
en moederken heeft geen nacht. 

Doch komt de zon maar even 
boven 
beven; 

er kraait een kind, er klinkt een lach: 
in moederkens hert is 't dag. 

Net soos Leipoldt is Celliers eers reg in sy element, 
wanneer hy met alle sintuie gespanne buite kan rond
dwaal om die natuur te beluister en te bespied. Maar hY 
i"l Leipoldt se meerdere in gevoelvolle uitbeelding daar
van. Leipoldt gesels graag met die dinge wat hy daar 
raakloop, Celliers laat die dinge self praat. Leipoldt is 
meer expressionis, Celliers meer impressionis-d.w.s. die 
eerste beeld sy gevoel af met die natuur daarby (siels
uitdrukking met die natuur saamgewewe), die laaste beeld 
die natuur af met sy gevoel daarby (natuurbeskrywing 
deurdrenk van eie gevoelsontroering). 35 ) En soos na 
aanleiding van Die Ossewa reeds opgemerk is, weet hy 
sy eie siening en ontroering dikwels presies in sy verse 
te registreer en so op die gevoelige leser oor te bring. 

Hoe voel 'n mens b.v. die nagtelike stilte onder die 
Afrikaanse sterrehemel in Eensaamheid. En is die vol
gende nie 'n moment-opname, waarin die lewe nog 
natril nie? 

35) Vlg. Van Leeuwen: Natuur en Digter, p. 14. 
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Die osse, met koppe gebuie, 
herkoue nog stil in die nag, 

tot een vir een buk 
en gaan le by sy j uk, 

met 'n sug, na die trek van die dag. 

Oor die betowering wat van so'n nagvuurtjie op die 
eensame veld uitgaan, skryf Celliers elders:-

'n Vuurtjie in die veld maak van die ruuste trans
portryer, van die mees verwaarlooste omswerwende 
woeshaar, 'n digter, 'n denker, 'n dromer. 0, die ge
selskap daarvan, die trel,!: daarvan, wat betower en 
bind, tot die blik daarin vasgroei en die wye staar van 
die gevange oog asware met gretige teue 'n besieling 
indrink, wat in bedwelming en slaap sou oorgaan as 'n 
mens nie wakker gehou word nie deur die buitenge
wone en aangename gewaarwording van wakende a an
skouing van drome. Dis die onretHmatig dansende, 
buiende, laaiende, lewende vuurvorme aileen wat dit 
vermag te bewerk. Die uur van inkruip onder die kom
bers word tot later en later uitgestel, en oplaas gaat 
die dromer slegs le omdat die vuur doodgaan deur 
gebrek aan brandstof, wat die baas nie kori opgooi nie 
juis omdat hy deur sy vuurtjie-self onmagtig vasgehou 
word. 36) 

Hoe weet die digter die vredige Sondagoggendstem
ming te suggereer in Die Dorp-Sondag, waar die lande
like stilte aileen onderbreek word deur 'n enkele hane
kraai en die klokgebengel wat die mense kerkwaarts 
roep :-

36) Die Brandwag, 25 Jan. 1918. 
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Soos uit Hemels-vredebron 
daal die liewe mOreson 
so op veld en borne neer, 
soos 'n glimlag van die Heer ; 
stralebundels, skoof op skoof, 
strooi hy deur die koele loof, 
om op stille stoep en muur 
sonne-skyfies te borduur. 
Voor ges1ote luik en deur 
speel die voi:Htjies ongesteur, 
en waar skaad'wees lang-gestrek 
oor die straat hul bane trek. 
Hoor die klokke roep nog om : 
Sondaars kom, kom sondaars kom! 
En die weerklank sprei en draai 
met die verre hanekraai, 
tot die bloue heuwelry, 
wyd oor akker, tuin en wei, 
waar die diere dromend staan 
van hul knellend tuig ontdaan, 
waar die vliegies gons en dans 
in die goue sonneglans. 

Dan die stil-warme middaguur, wanneer nog net die 
boomsingertjies hulle stem laat hoor:-

Blindend rus die voile vloed 
van die laaie middag-gloed 
op die strate leeg en lang, 
waar in skrynend koorgesang 
uit die hangend wilgerloof 
besies ook hul Skepper loof
of die warmte weerklank vind 
in hul deuntjie, wat dit bind. 

Hier, soos dikwels elders, tref ons die verwantskap tus
sen Celliers en Gezelle in _hulle vrome natuurliefde, wat 
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in en deur die skepping vanself tot die Skepper uitgaan. 
Eindelik nog so'n stukkie skemer-plastiek, gehul in 'n 
waas van geheimsinnigheid, herinnerend aan sommige 
gedroomde skilderstukke van Eduard Karsen:-

Op die troue wag 37 ) verlate, 
donker-wallend langs die strate, 
staan die huisies, slaap-bevang 
deur die verre kikkersang, 
nag-omslote trou byeen, 
. .. liggies blussend-een vir een . . . 

Wat Celliers ook met pragtig-skilderende prosa weet 
te bereik, wat as sodanig op een lyn kan gestel word met 

_ die impressionistiese prosa van skrywers soos Jac. van 
Looy en Ary Prins, kan die volgende fragment uit Strand
indrukke laat sien. ·Dis die see self in rustelose wisse
ling van kleur en lyn, beweging en geluid:-

Die see in die rotse! 0, nerens soos hier is die water 
'n beeld · van krag-dronk, mal van pret, van selfbe
wuste eie weelderige oordaad, sigself oortreffend, oor
rollend, oorbotsend in aksie-begeerte teen hindernis, 
swelgend in oordaad van alles-oorswalpende aanstor
ming; melkwit oorsoppend die rotsbanke se skulpskurf
te, swoep! opdoeffend teen · blinde klip, oppluimend, 
uitspattend in 'n wolk van skuim wat bo in puntjies 
uitpeil en wind-verwaaid neerswiets in die siedende 
karning omlaag; na aanstorming waggel-wild wegval
lend elke keer, in rotstregters ingesuie, maar opgut
send weer na halwe wegsakking, in altyddurende dans 
van strydlustige durf en ongeduld .... 

Die see in sy kleure! Blou, op die seegroen, die 
wolke-skaduwees, in vlekke, strepe, bane-'n simfonie 

3 7) die sterre. 
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van kleure, wegdowwende in 'n mistieke purpere wasig
heid op die horison, waar die ontmoetingslyn van see 
en lug nie te sien is nie. 

Die see by nag! Donker wolke bank op die gesig
einder, swart-grou en swaar en stil soos berge. Die 
maan is daaragter, en verlig hoer-op in die lug 'n sprei 
van losser samehang, wat sy half-lig in skemerskyn 
oor die see se donkerte strooi. Meteens kyk die maan 
deur 'n wolkopening, en oombliklik trek 'n towerpad 
van lewendige glans-lig oor die donker boesem van die 
see, tot waar 'n lyn van opperste wit-gloeiende helder
heid dit asware subiet afsny, waar dit stuit teen die 
donker bank van verre wolke .... " 38 ) 

In teenstelling met hierdie grandiose natuurimpres
sionisme word dikwels 'n ewe trell'ende uitwerking bereik 
met slegs enkele sobere kleurvee, soos b.v. in die juweel
tjie Dis al:-

Dis die blond, 
dis die blou: 
dis die veld, 
dis die lug; 

en 'n voel draai bowe in eensame vlug
dis al. 

Dis 'n balling gekom 
oor die oseaan, 
dis 'n graf in die gras; 
dis 'n vallende traan-

dis al. 

a8) Die Brandwag, 25 Jan. 1918. Herdruk in Ou Gawie en 
ander Sketse (1924). 
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Of in so'n gevoelige stemmingsbeeld uit die oorlog as 
Berusting :-

In berustende sug 
van die awendlug 

en a wendskyn 
staat 'n maagd op die lande 
met gevoue hande-

so stil .. . so rein; 

haar blik na · omhoog 
en 'n traan in haar oog

waar niemand siet; 
en 'n ftuist'ring versterwe 
op die aandrood se verwe : 

, U wil . . . geskied! " 

Die moderne Afrikaanse poesie is grotendeels 'n ,kind 
der smarte." En dis ook so vanselfsprekend dat gebeur
tenisse wat 'n volk tot in die afgrond van weedom en 
vertwyfeling gevoer bet, wat op die volksiel ,'n merk 
vir die eeue gebrand bet," in die eerste plek weerklank 
moes vind en tot uiting kom by die digters van die volk
te meer nog waar bulle die oorlogswee uit eie aanskouing 
geken, die vryheidstryd self meegestry bet! Vandaar 
soveel herinneringe aan die oorlog. 

( 
Celliers se oorlog-siklus bevat 'n reeks afsonderlike 

taferele, waarin verskillende momente uit die loop van 
,die oorlog in beeld gebring word. En in losse kronolo
giese volgorde opgestel, laat die geheel ons 'n stuk in-

1 tens-geleefde lewensgeskiedenis sien van 'n volk, worste-
lend om· vryheid, sterwend, maar hopend tot die laaste 

I snik, en hom eindelik weer ophelfend na verlore stryd: 
geskiedenis-maar deur digterverbeelding gesien en nog 
eens deurleef, deurvoel en in poesie vertolk. 'n Mens voel 
dadelik dat dit bier in die eerste plek nie te doen is om 

Q 
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\ woordktms nie, waarom dit juis dikwels soveel egter is 
as elders. Die grondtoon is ernstig, want-

Dit is bestem in die Here se raad 
dat die wat mekaar altyd lief het gehad, 

moet skeie; 
maar ag, is die uur van skeie daar, 

dan is dit swaar .... 

En dan laat die digter soos 'n rolprent-vertoning al 

t 
die droewige tonele voor ons geestesoog verbygaan, en 
veral sulke tonele waarin die Afrikanervrou 'n hoofrol 
speel. As verpersoonliking van die rasegte Voortrekkers
dogter, afstammelinge van Geus en Hugenoot, is dit sy 
wat hier sterk is; wat haarself met haar kinders willig 
ten offer bring en haar man in 'n oomblik van weifeling 
weet te inspireer en tot 'n man te maak; wat haar 
brandende woning, met haar kind aan die bors geklem, 
ontvlug om eindelik op 'n skamele sterfbed in 'n kon
sentrasiekamp nog sterwensmoed te put uit die gedagte 
dat man en seuns trou gebly het aan God en land en 
eer. Hoor die Afrikanervrou op haar beste:-

Vergeet dit nooit, Albert : Geen stryd is verniet, 
selfs daar waar die wereld slegs nederlaag siet. 
Nee, nimmer of nooit was my Albert so laag 
Om te rus en vermye waar ander moet draag; 

noo:.t sal ek hom soek 
in die lafaard se hoek, 

as sy land in haar nood om haar manne kom vraag. 

Saam met die digter deurleef ons in verbeelding die 
laaste aand, so sober geteken, maar daarom juis so veel
seggend. Vir wie daar oog voor het, staan hier so ont
saglik veel tussen die reels te lees. Hoe sien ons die 
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kleintjies in hulle nagjurkies ,met Pappie rol en stoei 
en stoot," onbewus van wat hulle wag en vol bevreem
ding oor die trane wat Paatjie nie kan verberg nie. Laat 
bly hulle speel, maar eindelik is alles stil in die huis en-

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

Na die atskeids-m6re word dieselfde refrein nogeens 
gehoor-maar in 'n ander toonaard wat in droewe fiuis
tering wegsterf in die stilte van die nag-

as so by die bedjies 
een nog bid en wag
bid om troos en kragte 
na die skeidingsdag. 

Duidelik tree die onderskeid tussen die ou skool en 
die nuwe, tussen dilettantisme en kuns, aan die lig as 
'n mens . hierdie verse van Celliers le naas Hendrik en 
Letti-'n verhaal uit di Transvaalse Fryhydsoorlog, 
(1883) van ds. S. J. du Toit, waarin dieselfde onderwerp 
behandel word. Hoe pover lyk ons die afskeid tussen 
Hendrik en Letti hier voorgestel :-

Ag, Hendrik, 'k werk liifs nes 'n myd 
Onder di Britse heerskappy ; 
As jy moes sneuwel in di stryd, 
ag, wat wen ek dan tog daarby? 
, Myn hart, ek sal myn lewe geef, 
En jy sal dan in fryhyd leef." 
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Terwyl sy nog haar trane droog 
Het Hendrik reeds syn perd gesaal; 
Mar foor hy wegry uit haar oog, 
Roep hy nog fer di Iaaste maal: 
,Faarwel, lig siin ek jou nooit weer, 
Marek befeel jou an di Heer!" 39 ) 

Daar word ons dan verder vertel wat Lettie gedink het 
na Hendrik se vertrek. By Celliers daarenteen sien ons 
aileen 'n biddende moeder, en ons voel geen behoefte 
om te verneem wat haar gewaarwordinge was nie, omdat 
ons dit self ondergaan. 

Celliers se Vryheidslied is ernstig gestem. Die uittrek
.kende burgers is vervul met die gedagte aan hulle 
,vrome vaad're, fier en groat." En daaruit put hulle 
besieling vir die stryd:-

Op dan broers, en druk hul spoor! 
Voorwaarts, broers, die vierkleur voor! 
Laat die veld ons krygsroep hoor: 

Vryheid, Vryheid! 

Jukke mag vir slawe wees: 
manne-harte ken geen vrees, 
duld geen boei vir Iyf of gees: 

Vryheid, Vryheid! 

Ook die Patriot-digter slaan in sy strydroep 'n toon 
aan wat gunstig afsteek by die slappe rymelary in sy 
orige verse. Dis een van die weinige gevalle waarin die 
Patriot-poesie hom verhef ,bokant die woorde-geping
pong van iedere dag se rymelary." Daar sit beweging 
in :-

39) A/rikaanse G edigte (1876-1906), bls. 40. 



261 

Na Langnek! Na Langnek! so klink deur Transfa~l 
Na Langnek! Jaag daarheen nou, helde! 

Di fyand hiir binne is fas allemaal; 
Na Langnek, o'er heuwels en velde! 

Want Colley kom an van Natal met sy mag, 
Hy sal o'er ons grense nie kome ; 

Na Langnek! daar sal ons di Rooies opwag, 
Hul bloed moet op yge grond strome! . . . 

Dan verval die digter weer in die ou dreun, waar hy 
van die stryd self vertel:-

Bloedrood ferrys di dageraad 
Ower di heuweltoppe, 

Toen Smit onder syn manne staat, 
Hy kon hul ni meer stoppe; 

Want foorwaarts ruk reeds Colleys mag, 
En elk staat klaar nou fer di slag. 

* * * 
Fan dri kante lat Smit toejaag, 

En dryf hul uit die rante: 
Di Boere storm gants onversaag, 

Dring in fan alle kante. 
Hulle frees gen born, kanon, geweer, 
En skiit di kannonniirs selfs neer 

Stel hierteenoor Die Stryd van Celliers:-

Droef en lank was die nag, 
grys en guur breek die dag-

ver ruis die reen . . 
In gebede geskaar, 
in die reen bymekaar 
smeek ons af in gevaar, 

Vader, U seen! 



262 

Stil, soos skimme wat kom, 
sluip die vyande om-

nader en nader . . . . 
Daar is 'n blits! daar 's 'n knal! 
Hoor die slae dreunend val! 
,Voorwaarts een, voorwaarts al! "--

Lei ons, Al-vader! 

_ Vaarlands grond drink die bloed 
nog vol vryheid se gloed-

warm uit die wonde; 
menig sterwende sug 
dra 'n groet deur die lug 
bo die wapengerug-

ver in die ronde. 

0, die lippe wat bleek 
om 'n waterdronk smeek-

wonde wat brande! 
Ongehoord, ongeag 
menig kermende klag 
waar die woelende slag 

dreun oor die rande . 

Of die volgende plastiese skildering uit Unie-Kantate, 
waarin die hygende ademtog van die slag self deur klank 
en ritme spook:-

Ei, daar blits 
'n bliksemfits! 
nog een! nog een! 
Dit knal, dit bars, 
dit knor, dit knars, 

knett'rend kraak die kleingeweer! 
Kranse herhaal 
die woeste kabaal-
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soos donderweer! 
Koei:Hs, kartetse 
fl.uit en gons, 
beuk en bons, 

morsel die rotse tot spattend gruis! 
Dampe staan 
waar die bomme slaa~1, · 

vore ploeend, met hels gedruis! 

In sulke verse verneem 'n mens die naklanke van 
Theodor Korner:-

Vater, ich rufe Dich! 
Briillend umwi:ilkt mich der Dampf der Geschiitze, 
Spriihend umzucken mich rasselnde Blitze. 

Lenker der Schlachten, ich rufe Dich! 
Vater Du, ftihre mich! 

Of: ,Die Wunde brennt-die bleichen Lippen beben" ... 

In Die Brandwag (15 April 1913) het Celliers 'n waar
derende artiekel gewy aan die nagedagtenis van hierdie 
jong Duitse digter wat 'n eeu tevore geval was in die 
stryd vir sy vaderland. Daarin kom ook enkele verta
lings voor uit Korner, later herdruk in Die Saaier. Dis 
begryplik dat sy onstuimige moed, vaderlandsliefde en 
godsvrug Celliers se bewondering moes gewek het. 

Die Brand, met sy pragtig-skilderende aanhef, 'n gedig 
wat seldsame mooi gedeeltes bevat, voer ons weer terug 
van die slagveld na die toneel van Die laaste Aand
maar alleen om alles in rook en vlamme te sien opgaan, 
die moeder met haar kind uitgedryf in die winternag. 
Nogeens 'n soortgelyke beeld in Veldbrand, weer teke
nende plastiek:-



264 

Rooi word die lug 
oor die bulte se rug; 

en swart teen die gloed sprei die bome hul arrne, 
soos smekende hande wat roep om erbarme 

En daarna:-

Die roukleed le wyd in die lig van die maan 
waar nakende gewels soos wagters bly staan; 
en rokies trek opwaarts, nog hier en nog daar
soos kwynende walm by 'n dooie se baar . . . . 

En so trek die een tafereel na die ander verby, totdat 
ons kom by Oorwinning. Hierdie gedig is tekenend vir 
Celliers se optimisme en die kanniedood-moed van sy 
volk. Welgemoed kyk die ou Boer terug op sy , troudag
mOre," sestig jaar gelede:-

Dit was 'n weg van lye, 
van stryd en bloed en rou ; 

maar met jou hand in myne, 
Agneta, my ou vrou, 

het ons barbaar en Brit trotseer 
deur vuur en water, wind en weer, 

en onse land gebou-

geboue soos vanslewe 
ons huisie, sterk en heg: 

die klei het jy gedra. 
die stene het ek geleg. 

Geen storm of brande stryk hom neer, 
of uit sy as verrys hy weer 

en staat weer klaar en reg. 
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Die pad was lank en opdraans 
maar d' uitspan 's· naby nou; 

en uit ons stramme hande 
vat onse kroos die tou. 

En hand in hand wag ons gedwee 
tot Vaarlands grond ons rusplek gee, 

Agneta, my ou vrou. 

Wat president Steyn deur die beeldhouer Anton van 
Wouw by Bloemfontein tot stand gebring het in brons, 
dit het Celliers, Totius en Leipoldt gedaan in hulle oor
logsverse: 'n onuitwisbare monument gegrif in die hart 
van hulle volk as 'n blywende heugenis aan bitter lye en 
verdriet, maar ook aan innige Godsvertroue en nooit 
weifelende hoop op 'n skone toekoms-'n beskeie monu
ment-in-verse, die nagedagtenis waardig van man, kind 
en vrou ,wat so geworstel en so gesterwe het." 

Natuurlik is Celliers se geluid nie orals ewe suiwer nie. 
Na aanleiding van sy taalbehandeling is reeds opgemerk 
dat sy meesterskap oor die tegniek hom dikwels verlei 
het tot 'n virtuositeit, wat aan die gesogte en gekunstelde 
grens en weinig gemeen het met die sobere Afrikaanse 
karakter en taalwerklikheid. 'n Voorbeeld daarvan is 
Die Voel, weer in die maatval van Die Vlakte, tegnies
knap met enkele mooi strofes, maar t~ veelseggend en 
daarom weinig-sprekend. Veral sy twede, uitvoeriger 
gedig, Die Rivier, is om hierdie rede as geheel minder 
bevredigend. 

(3) DIE RIVIER. 

Die Rivier (1909) bevat 'n dertiental afsonderlike, min 
of meer fragmentariese natuurindrukke wat in los same
hang verband hou met die loop van die stroom, van sy 
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oorsprong af tot aan die see. As geheel is dit siimebeeldig 
van die menslike lewe wat in misterie sy ontstaan het, 
om na verloop van tyd in die see van die ewigheid te 
verdwyn. 

,Uit die klippe nou omknellend, uit die diepte donker
wellend, glip 'n straal"-en dit groei aan tot 'n berg
stroom wat eindelik koers kry vlakte-toe, oor ,die 
plaas," langs ,die watermeul," deur 'n dorpie, verby 
,Koba's dam" en ,die murasie," tot dit later oor die grens 
in die see verdwyn. Op sy gang bring die stroom ver
kwikking aan ,lande lydensmoeg ;" hy word deur 'n 
storm gevoed en rig verwoesting aan ; hy is getuie van 
oorlog aan die grens, en vertel ten slotte aan die see 
wat hy so al in sy loop ervaar het. 

'n Mens kan Celliers se digterlike fantasie hier en daar 
bewonder, maar daar is iets onklaars in sy voorstelling 
as geheel. Ons kry hier te veel redenering en te weinig 
uitbeelding. Soms klink daar iets van Goethe, b.v. van 
sy Gesang der Geister ilber den Wassern, terwyl die 
Storm 'n sterk ooreenkoms vertoon met Schiller se skil
dering van die Brand in Das Lied von der Glocke. Byna 
deurgaans word die trogaiese versmaat aangewend, wat 
op sigself kragtiger maar minder welluidend is as die 
jambiese. en veral storend werk op die ritme waar dit, 
soos hier dikwels, in tweevoetige versretils voorkom. 
Hierdie streng-gebonde versmaat, nog verder beperk deur 
rymdwang, veroorsaak dikwels iets hortends en stotends 
in die versgang en gee aanleiding tot sulke gekunstelde 
woordkombinasies soos in:-

Ek was by in kelders onder 
waar die wilde bajert dander, 

sidder-woedend 
in sy boeie, lede-knellend, 
spiere-spannend, ader-swellend, 

wrake-voedend .... 
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Nietemin bevat Die Rivier ook voorbeelde van keurige 
woordskildering, soos b.v. in die aanhef van Storm:-

'n Blits 
se flits 
in sidderstraal 
is neergedaal 
in blou-gebankte wolke swaar .... 

Of die bruisende bergstroom:-

Hoe steier die skuime 
in hel-witte pluime, 
soos maanhaar-swier 
van higste fter . . . . 

En wat 'n suggestiewe beeld van die droogte:-

Soos na wrede koorse-brande 
'n kranke rus met slappe hande, 
H\ die lande 
lydens-moeg .... 

Skilderagtig is ook so'n weerspieeling van die oggend
hemel in die watervlak :-

Tere blossies 
verwe lossies 
witte wolkies wyd gestrooi, 
glimmer-glansend 
spieel-dansend, 
op die water, wind-geplool. 

In die legende van Koba's Dam voel 'n mens iets van 
die Afrikaanse spookatmosfeer; terwyl Die Murasie self 
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daar voor die verbeelding oprys ,met dode-oe starend 
in die wes" as 'n toneel van verlatenheid en· verval. 
Hierdie gedig hoort eintlik tot Celliers se oorlog-siklus. 
As suggestief-deurvoelde stemmingsbeeld is dit onge
twyfeld die allerbeste uit die hele bundeltjie. Traag
slepend en droef-klaend is die ritme. Verlate silhoeetteer 
verdorde borne teen die amber van westerlug in roer
lose rou. Verlate dwaal die wind deur lee kamers en roer 
die fl.enters van die muurpapier. En dan die tragiek 
van so menige huisgesin - ,,In stof van verre stede sien 
ek sleep die blomme hier in vredehof geteel ... verby, 
vergaan!" 

( 4) UNIE-KANT ATE. 

Unie-Kantate (1910) is 'n feeslied, en in sover 'n ge
leentheidsgedig as dit betrekking het op die tot-stand
kom van die Unie van Suid-Afrika. Hierdie gebeurtenis 
word egter aileen in die slotsang verheerlik en verder 
merk 'n mens niks van die ,geleentheid" nie. As geheel 
is hierdie Kantate veel verdiensteliker as Die Rivier. Dit 
sit goed inmekaar, met 'n deurlopende leidende gedagte, 
en vorm 'n afgeronde geheel; die taalaanwending is 
veel minder boekagtig en suiwerder Afrikaans ; daar sit 
gang en beweging in van begin tot end. Deur middel 
van resitatiewe, koor- en solosange kry 'n mens in 'n 
reeks snel wisselende taferele 'n vlugtige beeld van Suid
Afrika se geskiedenis van v66r sy ontdekking af tot 
op 31 Mei 1910. 

Lank voor dat iemand nog iets afweet van die bestaan 
van Afrika se suidpunt, heers daar die Geeste van die 
Wildernis, gelukkig te midde van die ongerepte natuur 
waar 
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Wolke le op stille berge, 
strome ruis in donk're woud, 
vrede rus in groene dale, 
op die vlaktes, sonnegoud. 
Daar 's ons woning, daar bewaak ons, 
Heer, U kuddes ons vertroud. 

Vryheid, 
blyheid 
is die lewe 
ons gegewe. 
Antilope 
sonder tal 
wei oor rante 
en in dal. 

Voi:Htjies kwetter in die borne, 
vissies wentel in die strome, 
sonneskyn is oweral. 

Maar hulle rus word verstoor deur die Wereldgees wat 
aankondig dat die aarde bevolk moet word. In opdrag 
van sy koning onderneem die Seevaarder om die suider
land se rykdomme te gaan bemagtig. Janmaat jubel 
dit uit:-

Op dan, maats, 
die seegat uit! 

Avontuur is Janmaats bruid! 
Wie gaan mee? 
Hoesee, hoesee! 
na sonnig land 
in suidersee! 
Goede Hope 
sal ons lei. 
Onse leus is: 
Vry en bly! 

Oor die waat're, ver van huis, 
na die land van d'Suiderkruis! 
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Die Geeste van die Wildernis roep die orkaan te hulp 
om die naderende skepe te vernietig, maar die W ereld
gees belet dit. Inboorlinge kyk verbaas toe hoe die Wit
man land en orals kruise plant, met 'n boek in die een 
en 'n roer in die ander hand. Jare verloop, en die Land
bewoners hef 'n vryheidslied aan in bulle nuwe vader
land. Maar die geluk is kort van duur, want 

Kyk, sowaar wil hebsugs klou 
ons nog steeds in knegskap hou! 

Dwing'landy 
laa t ons nie vry: 
waar ons vryheid 
vind, en blyheid, 
is weer boeie, 
trane en rou. . . . 

,.Noordwaarts met my, ek sal u lei!" roep die Vryheids
gees. Die trek vang aan, en die stryd tussen Boer en 
Barbaar. Die Vryheidsgees sing van oorwinning en die 
Landbewoners kniel neer in dankgebed. Maar die Spot
gees lag bulle uit: ,Of hul dink dat hebsug slaap!" 
,Mag is reg," verkondig die Gees van Geweld en roep sy 
legioene op. ,Te wapen!" is die kreet van die Land
bewoners:-

Manne, hoor, 
dis hy, dis hy, 
die dwingeland, 
van dae verby-

Te wapen! 

* * * 
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Op dan, broers, 
die dag is daar; 
perd gesaal 
en roere klaar! 
God met ons 
teen oormags skaar! 

Te wapen! 

Die Spotgees lag van plesier, en die Aardgeeste vertel 
van die bloedige stryd. Vroue weeklaag in bulle smart 
en word deur Engele vertroos en bemoedig. 'n Kind 
sterf en die eensame Maeder treur:-

Vaarwel klein mart'laar, Iaaste van die skaar. 
Kom neem my, Vader, Ie my naas haar. 
My nian is nie meer, my taak is volbrag. 
Vader, ek roep U! word dit haas dag? 

Geeste van Verligting kondig 'n nuwe tydperk aan, 
en dan weerklink die Unie-Lied :-

Daar blink 'n ster 
van Goede Hoop 
in onse Suiderkruis. 
Die oorlogsfakkel is gedoof; 
so sal dan niemand ons ontroof 
die blye toekoms ons beloof 
in Eendrags skoon tehuis. 

(5) MARTJIE. 

Onder Celliers se uitvoeriger gedigte neem Martjie 
0911, 5e druk 1924) sander twyfel die eerste plek in. Hy 
staan hier heeltemal op Afrikaanse bodem, los van aile 
buitelandse invloede. En dit was 'n gelukkige gedagte 
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om nou 'n slag die skoolse vorme en digterlike tradiesie 
so goed as geheel te negeer. Want Celliers is ons Hewer 
waar hy in natuurlike ongedwongenheid uiting kan gee 
aan sy spontaan-menslike liefde vir mense en dinge om 
hom heen; waar sy vrolike huislikheid, sy ongeveinsde 
vroomheid, sy natuur- en vaderlandsliefde onmiddellik 
tot ons spreek, sander gebruikmaking van allerlei dik
wels alte literere kunsvorme. Op die laaste vorm Martjie 
'n welkome uitsondering, en is daarom nie minder kuns 
nie. Want dit is lewe wat ons hier het, die idilliese 
Afrikaanse plaaslewe in al sy bevallige werklikheid, sy 
hartlike eenvoud, mooi gesien en sober maar raak uit
gebeeld. 

Martjie is 'n verhalende gedig. ,,My oedoeling was"
se Celliers-,'n eenvoudige skildering te gee van 'n 
liefdesverhouding tussen 'n Afrikaanse meisie en jonk
man in Afrikaanse omgewing, 'n algemeen-menslike 
tema op eie toneel opgevoer. Alle begeerte na avontuur
likheid of ingewikkeldheid in die verhaal was dus uitge
sluit. Die inkleding wat gebeurtenisse, natuurbeskry
wing, ens., betref, moes net voldoende wees om, teen 
passende agtergrond, die hoofmotief duidelik te laat uit
kom." 4 0 ) 

En hierin het hy geslaag. ,Uitkyk's noointjie," met 
haar ondeunde vrolikheid, haar erns en diepte, verower 
van die staanspoor af al ons belangstelling en hou dit 
vas tot die end toe. Sterkwillend, puntenerig en op haar 
plek, maar magteloos ten slotte, as ,gevange in die krag
greep van 'n reus," moet sy die ongelyke stryd tussen 
hart en wil opgee. Mooi deurvoel word ons hierdie 
gestadige sielsproses van Martjie uitgebeeld. Ewe sim
patiek is die manlik-beskeie ftguur van Roelof, en 
daarnaas ou oom Koot, eenvoudig en hartlik, en tant 

40) , Voorwoord," 2de druk. 
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Mieta, die mo.:!derlikheid self. Die ontknoping .... ja, 
ook dit vorm 'n uitsondering op die reeL Maar al kan 'n 
mens beswaar he teen die enigsins melodramatiese om
standighede waaronder dit plaasvind, dis in elk geval in 
passende ooreenstemming met die karakters van die 
hoofpersone. 

Die agtergrond van die idille bevat verskeie tafereel
tjies wat meesterstukkies kan heet van liefdevolle waar
neming en uitbeelding. Celliers is op sy beste waar hy 
kan skilder met die pen, en reeds in die eerste paar 
bladsye le daar v66r ons 'n tiepies-Bolandse boerdery
kant-en-klaar in sy dromend-vredige Sondagsrus, met 
brokkies natuur waarin die lewe nog natril, soos Gezelle 
oo):t dikwels laat sien, b.v. in sy Pachthotschilderinge. 

Kyk . maar na ou Jafta. Net 'n paar krabbels, maar 
daar le hy:-

Onder die rusbank op stoep, 
sy lede rekkend van luiheid, 
le Jafta die huishond en slaap, 
geterg deur die gonsende vliee. 

En dan die hoenders ,in klompies, swyend e~ gapend!" 
Maar veral die pentekening van die otjie is kostelik, 

sprekend-mooi in sy vuilheid:-

Naby die klip oor die voortjie 
le Adam, die otjie, in die water, 
en dam dit op teen sy sye
stil-brommend van innig genot 
na rukkies van roereloos drome. 

Ons kry ook 'n blik na binne deur die lang huisgang 
,wegduist'rend na agter in skeem'ring":-

R 
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Die tafel in die kombuis 
is blank geskuur vir die Sondag, 
en daar staan, in eensaamheid singend, 
die ketel op die gele komfoortjie. 
Deur die half geopende luikie 
val skuins op die · vloer, in die middel, 
'n goudgerf van lewende sonlig, 
deurwemel van drywende stoffles, 
deur-flits van die dartele vliee, 
wat, gonsende ook op die ruite, 
die dreune-deuntjie stem 
van somernamiddag-vrede. 

En verder na buite, wat 'n rustige stemming oor die 
omgewing, hier en daar 'n ,lui-kronkelende rokie," die 
,dromende wilge" bokant die water, die ,singende be
sies," en verder weg ,die dorpie daar in die laagte," 
nouliks sigbaar ,deur die bewerige waas van die warmte." 
Hoe bekoorlik is die toneeltjie geteken, waarin die hoof
persone van die verhaal aan ons voorgestel word. En 
kyk na so'n stukkie plaaslewe in die a and:-

Die someraand is swoel; 
en ope wyd, 
staan deure en rame, bundels lamplig strooiend 
buitentoe, 
tot diep in d' eikeblare. 
Die plaasvolk kom huis-toe uit die dorp, 
'n deuntjie singend by die hees geluid 
van hulle konsertiena, 
trappend op die maat; 
en as hul oor die baan van lamplig tree, 
wat val uit Roelof's kamer, 
draai die hoofde 'n oomblik om 
en word hul groet gehoor: 
,Naand basie!" 
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f!:n s6 lyk die anders vrolike ,Uitkyk" op 'n winterdag, 
as daar oorlog in die land is en Martjie aileen sit en 
treur:-

En grys en driestig is die winterdag: 
in lange rye le die wolke, 
swaar gebank, 
eenselwig-vaal en roerloos, of hul so 
nog honderd jaar kan draal 
in trage rus-
die folterpyne ongeag 
van harte wat daar kwyn, 
van harte wat daar ween en bid 
om sonneskyn. 
Die wind wil maar gaan le, 
want moeg gesug 
is reeds die oue eike voor die deur. 
Net nou en dan 
kom nog 'n snikkie na, 
as teen die ruit 
'n dooie blaartjie tik. 

Hoe treffend-aanskoulik word Martjie se angstig-koors
agtige gejaagdheid, innerlik sowel as uiterlik, deur die 
versnelde ritme van die volgende versre!Hs voorgestel, in 
teenstelling met die traag-slepende ritme van die winter
dag hierbo. Dis of 'n mens haar onrustige asemgehyg 
kan hoor:-

Sy's weg, 
te voet, 
me teens, 
geen sterw'ling kan haar keer . 
Sy st::-uikel, 
nee, sy's weer orent
sy stap! 
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Die dorings pluk 
en skeur, 
sy struikel nogmaals 
Op! 
'n Roep van angs 
ontsnap haar bors, 
sy draf, 
sy draf! 

En eindelik die suggestiewe slotre!Hs, nadat die moor
dende koe!H Roelf getref het:-

Sy vingers le nou magtloos in haar hand . . . 
En op die grassaad van die vlakte sterf 
die dag se laaste sonnestraal. 

Ook hierin is Celliers 'n voorloper en baanbreker dat 
hy telkens nuwe wee soek: in beskrywende poesie, afge
wissel deur liriese, in die drama, die kantate, die idille. 
As voorbeeld van die laaste is Martjie 'n welkome eerste
ling in Afrikaans. Want dit is die soort van poesie waar 
ons volk, as geheel nog weinig toeganklik vir liriek, van
dag die meeste behoefte aan het ; wat die meeste bereken 
is om · die volk verlief te maak op die skoonheid en 
bruikbaarheid van sy taal, om belangstelling te wek vir 
literatuur. Ook die eenvoudigste leser sal hom hier tuis 
voel, omdat hy homself in eie omgewing en op sy beste 
hier terugvind. 

Al kan Martjie volgens die gewone opvatting eintlik 
geen ,gedig" heet nie, dit ontleen sy bekoorlikheid gro
tendeels juis aan die afwesigheid van die tradisionele 
versvorm. Die natuurlikheid van die voorstelling kom 
daardeur tot sy reg, terwyl die aanwesigheid van 'n be
paalde ritme tog aan die else van die poesie beantwoord. 
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(6) DIE SAAIER EN ANDER GEDIGTE. 

Dis opmerklik dat Celliers ook in Die Saaier en ander 
gedi gte (1918, 2e dr. 1922), oor die algemeen veel minder 
as vroeer aandag bestee aan sy versvorm. Dis hom nie 
meer, soos vroeer dikwels, in die eerste plek te doen om 
suiwer woordkuns, om 'n bekoorlike klankespel nie, maar 
om die gees en die inhoud. Hy is hier veral ,,die saaier" 
van gedagtes-dus veel meer expressionis as impres
sionis:-

Saaier, saai! Dis Gods gebod, 
al verdroe vrug en blare, 
al verslaan die hael die are. 
Saai die sade van gedagte, 
laat die oes aan nageslagte. 

Saaier, saai die goeie saad: 
manlik woord en kloeke daad; 
maar in stille hartlikheid 
ook die woordjie op sy tyd, 
vrinde-handdruk, onbespied, 
met 'n glimlag aangebied. 

Val daar saadjies op die stene, 
vlie die voels daarmee bene, 
mog dlt in die dorings val, 
saaier, saai! en s~ : ,ek sal!" 

Die Saaier is 'n bundel versamelde gedigte uit Die 
Brandwag en ander tydskrifte. Dit bevat meestal kort 
gediggies, invallende gedagtes so tussen die sleurwerk 
deur, oor mense en dinge, oor die raaisels van die lewe, 
oor die natuur, oor God. Dikwels boor 'n mens bier die 
denker, die vorser wat soek om deur te· dring tot die 

I 
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agtergrond van die verskynsels om hom heen, en wat 
onbewus streef om sy volk voor te lig:-

Op skool het ou meester ons altyd gese: 
,Kindertjies, wie wil nog uitleg he? 

Vree.s nie, maar vra as jou blief." 
Die skool is nog daar, en die meester is God. 
,Vrees nie, maar vra," is Sy wens en gebod

God het die vraer lief. 

Vandaar menige vraag ook by die digter. Sy hunke
rende siel verlang na die onpeilbare dieptes van ons mis
terieuse mensbestaan en van die ewigwisselende natuur
gebeure:-

Waarom, 
waarheen, 
vanwaar 

'n mensie hier, 'n starre daar? 
So peil die vraag van eeue nog 

uit hart en oog 
omhoog 

En elders :-
Hoe is al wat is? 
Ons wens dat ons wis. 
En 'n kleinh~id gevind 
maak ons bly soos 'n kind 

wat gehoor het 
iets wat hy herken, 
sinds sy tuisdae ontwen 

en verloor het. 

Maar ons voel: dit is wel 
dat daar perk is gestel 

aan ons wense-
soveel skoner die dag 
wat ons anderkant wag, 

oor die grense. 

\ 
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Orals sien ons sy intieme verwantskapsgevoel met die 
natuur (Bome; verwantskap). 

Nederige vroomheid en kinderlike vertroue spreek uit 
menige vers, soos b.v. ,Gebedjie":-

As ek saans my kindjie sien, 
gekniel aan sy moeders skoot, 
dan dink ek aan haar wat my moeder was
my moeder lanka! dood. 

Dis dieselfde gebedjie nog 
wat ek toe het opgese, 
en 'k se dit nog soos my kindjie op, 
eer 'k my te ruste le: 

,Ik ben 'n kindjie klein, 
0, maak my hartjie skoon, 
opdat daar bowe U, o Heer, 
tog niemand in mag woon." 

Daar is voorts enkele gedigte van vaderlandse inhoud, 
waaronder Dingaansdag, herinnerend aan The Charge 
of the Light Brigade van Tennyson, met enkele mooi 
skilderende strafes; Na Bloukrans, 'n dramatiese frag
ment uit die Voortrek. waarin die Afrikanervrou ver
heerlik word, soos ook in By die Vrouebetoging. 

Papbroekland is 'n geestige satiere op die papbroeke 
en lamsakke wat niks voel vir taal en nasionaliteit nie. 
Verder die trelfende reels op die dood van president 
Steyn:-

Di§ skoon vir 'n held om te val 
aan die voete van wie hy gedien het, 

skoon vir sy skeidende gees 
dat moeders die laaste' mog wees, 
wat sy sterwende oog gesien het. 
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Maak hom 'n graf op die grand 
wat sy liefde gewy en geseen het: 
dis skoon vir 'n held om te rus 
aan di~ voete van wie hy beween het. • ') 

En hierdie puntdig op die Uitvaart van Mevr. Genl 
Joubert:-

Stille moeder, vaarwel! 
U liefde sal weeg en u lye sal tel 
as die som eendag geld van die trane en rou 

wat 'n nasie bou. 

Daar is verder brokkies lewende natuur, vol stemming 
en gevoel, soos aileen Celliers die kan weergee: Stille 
Werkers, 'n gevoelige silhoeet ,teen rooi van awend
lug;" Namakwa Duijies; Op 'n Aandwandeling; Wag
hondjies. Die laaste getuig van fyn waarneming en uit
beelding:-

Ek is hier, en ma is hier, 
ons twee le op baas se baadjie. 

Wie is jy? 
Kom, loop verby! 

Anders word ons knor 'n daadjie
kry jou bene dalk 'n hap, 

kry jou broekspyp dalk 'n gaatjie! 

H) Hierdie voorstelling berus op die feit dat pres. Steyn 
inmekaargesak het, terWYl hy besig was om 'n Vrouekongres 
op Bloemfontein toe te spreek ; en dat hy begrawe is aan die 
voet van die Vrouemonument wat deur sy toedoen tot stand 
gekom het. 
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Mooipraat? Nee, ons ken jqu nie. 
Weg j ou hand, en raak ons nie! 
,Oppas!" het die baas ges~. 
, tot ek weer kom, hier bly 1~! " 
Op ons pootjies le ons kop, 
maar ons hou jou darem dop, 
toe-oog slaap ons op die baadjie, 
maar ons loer nog deur 'n gaatjie-

een oor plat, en een oor op, 
pas-op! 

'n Kostelike pendant daarvan is Ma en Pietjie:

Dis moeder Makou en haar · kleine Piet. 
As jy nader kom dat sy dit siet, 
dan lig sy haar kop en kyk vir jou 
asof sy vra: ,Wat is dit nou? 
Wil jy Pietjie he, wil jy Pietjie steel
my liewe klein bolletjie goud-ferweel?" 

En sy s~ met haar omdraai al skuddend haar stert: 
,Nee, die hele w~reld is Pit:Jtjie nie werd! 
Kom ons loop." En hy volg haar in trippeldraf klein 
op sy sagte voetjies van geel satyn. 

As sy waak, sit hy slaap, onbewus van haar angs, 
of hy trippel rond op 'n goggatjies-vangs, 
pik mis en te laat na 'n motjie wat vlug, 
en struikel onhandig en val op sy rug. 

Die w~reld daarbuite mag staan of mag val, 
ons erf is, vir Pietjie en Ma, die heelal, 
want Ma het vir Pietjie en Piet het vir Ma: . 
daar's niks wat hul meer van hulle daggie vra 
dan, totdat hul daggie word opgese, 
net lief te he, niet lief te h~. 42) 

42) Jopie Fourie e.a. nuwe gedigte, bls. 63. 
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En eindelik die volgende besielende oproep aan Jong 
Suid-Afrika, karakteristiek van Celliers se eie lewens 
opvatting:-

Komaan! 

Wees sterk! 
Daar 's nasie te lei, 
daar 's stryd te stry, 

daar's werk! 
Daar 's nie na guns of eer te kyk, 
daar 's nie na links of regs te wyk, 
daar 's net te swyg en aan te stryk, 

Komaan! 

Wees trou! 
Daar 's 'n volk te leer 
om homself te eer, 

te bou, 
om God, en God aileen, te .vrees, 
aan aard en taal getrou te wees
gesond en waar van hart en gees, 

Komaan! 

Wees fier 
op 'n voorgeslag waard, 
in wil en daad 

gespier! 
Hul lewensweg het ons gewys 
om trou te wees aan waarheids eis
wie laak mag laak, wie prys mag prys, 

Komaan! 

(7) JOPIE FOURIE EN ANDER GEDIGTE. 

Dat Celliers nag altyd saamleef en saamvoel met sy 
volk, bewys sy bundel: Jopie Fourie en ander nuwe ge-
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digte (1920), hoofsaaklik geleentheidsgedigte, waarvan 
die vernaamste gei:nspireer is deur die skokkende ge
beurtenisse van 1914. 

In die eerste gedig, waaraan die bundel sy naam 
ontleen, word in forse trekke die manlike figuur geteken 
van Jopie Fourie, soos hy ,,met ope oog" voor sy regters 
verskyn het en daarna onverskrokke die koeel ontvang 
het, nadat sy laaste boodskap aan sy volk geskrywe 
was:-

,Ek vra nie om trane of rou vir my: 
ek vra net dat jul trou sal bly 
aan God en sedes, volk en taal 

en ideaal-
en heerlike vrug sal die boom nog dra 

van Suid-Afrika." 

Die herinnering aan Slagtersnek (9 Maart 1816), wat 
nog altyd in die volksiel voortsluimer en deur Jopie Fou
rie se sterwe honderd jaar later (20 Des. 1914) weer so 
kragtig verlewendig is, het Celliers die volgende tretfende 
reels in die pen gegee:-

Bau haag die galg wat smart aarertlik maak, 

laat vlie die kaeel wat daad ansterflik maak! 
Die Afrikaner-hart is seer en moeg, 
maar trou nog: ,Tref hom goed, hy's groot genoeg!" 

Die koeel wat daad anstertlik maak! Daarom sal die 
nagedagtenis van Jopie Fourie, saamgestrengel soos dit 
is met die ,oorerflike smart" van Slagtersnek, altyd 
voortleef. Daarom kan die koeel ook geen rus vind nie. 
Want hy kom .,uit Afrikaner-roer, deur Afrikaner-hart": 
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want, trekkend, trekkend jaar en stond, 
sal steeds die koeel sy boodskap sprei; 
en waar hy tret, heel nooit sy wond; 
en wat hy tret, dit heilig hy! 43 ) 

Jopie Fourie vorm 'n treffende inleiding tot hierdie 
vaderlandse sange van Celliers. Stille ontroering gryp 
ons aan waar die digter op sy karakteristieke IJlanier. 
een toneel na die ander voor ons geestesoog oproep. Daar 
i:;; 'n ,moeder van haar volk" in gebed E:)n trane die 
bange nag v66r ,die moreskot" wat Jopie Fourie se jong 
lewe sou afsny, maar tewens 'n nuwe daeraad in ons 
volksgeskiedenis sou aankondig. En later dieselfde moe
der op haar sterfbed, worstelende met die dood, omdat 
sy eers nog die tyding wil verneem dat die ,,rebelle" vir 
wie sy gepleit bet, vrygelaat is. Daar is Krisjan Beyers 
op ,die skone more van Nooitgedag-Krisjan Beyers die 
held van die slag." En 14 jaar later? 

Jare is verby. 
Nag is dit weer, en die vlakte le luister 
na perdegetrappel in sterlig-halfduister, 
en angs-twyfel-vol is haar vraag as sy ftuister : 

,Beyers, is dit hy? 

Hy, en op vlug met 'n vol bandelier? 
Hy, met sy manne na Vaalrivier, 

sonder stoot of slag? 

Hy, j a; geknak in sy kragte en moed! 
0, nimmer 'n vyand, net broederbloed 

wat dit vermag! ... " 

,u) Kursivering van my. 
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En dan volg die laaste · droewige toneel in die lewe 
van hierdie groot Afrikaner wat onder sulke diep-treu
rige omstandighede sy dood moes vind. En as hy 'n paar 
dae later deur 'n klein klompie betrekkinge en vriende, 
sonder openlike hulde of eerbetoon, aan die skoot van sy 
vaderland toevertrou word, dan bring slegs die dreunende 
dander uit die verte 'n ,eresaluut vir 'n vryheidsheld." 44 ) 

Daar is verder Generaal de Wet; , vas agter grendel en 
slot," maar ,hier in ons hart is jou waning-in jou land 
i <> jy altyd nog koning!" En President Steyn-,die 
rotsvasstaner, die vryheidsbaner, die Afrikaner!" En dit 
i!i vir die digter die groat betekenis van Die Opstand:-

Want dit het die roering ons openbaar : 
Die gees van die Voortrek is altyd nog daar, 

n9g ongeblus-
die gees van Retief en Celliers en Maritz, 
wat altyd sal uitslaan buts op blits, 
in vrede, as kryg, tot onreg swig, 
en vryheidskinders hul more sien lig

Ons is gerus! 

Daarom verwonder dit ook nie dat Celliers, wanneer 
hy aan sulke figure uit ons geskiedenis soos bogenoemde 
dink, hier telkens met felle verontwaardiging sy verag
ting uitstort oor , die Jan-Salle boel van kry-wat-jy-kan" 
en die ,kleine siele wat gelewe word en self nie lewe 
nie":-

Is die hartslag in j ou dood 
wat ,vryheid, vryheid" klop? 
Is die vlam in jou oog geblus? 
Is ·jy stil onder juk en strop? 

44) Vgl. oor genl. Beyers se laaste dae en uiteinde die lewen
dig-aanskoulike verhaal in Vaalrivier die Broederstroom en 
Rebelliesketse deur s. P. E. Bosho1f. 
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Het onreg die vlees van jou vlees 
en onskuld in stof vertrap, 
en lek jy die hand van die beul, 
en kruip jy nou mak en verslap? 

Dan verag ek j ou, klein kleine siel! 
Al wat man is, is dood in jou; 
jy 's te min en te sleg vir die werk 
wat die wereld se nasies bou! 

• • • 
Onthou, jul slawe wat vergeet: 
Niks is so heuglik, niks beslister, 
as dat ons son sal opkom uit 
ons skoon en droewig ,ewig gister"! 

'n Mens sien, hier word geen doekies omgedraai nie . 
Hier is die vloekprofeet aan die woord, wat met strie
mende geselslae diegene onder sy volk wil wakker skud 
wat nog offer op vreemde altare en nog gewillig is om 
,slawediens" te verrig. En wat ook al die oordeel van 
tydgenoot of nageslag mag wees, niemand sal ontken nie 
dat Celliers in hierdie versbundel as tolk fungeer van 
wat daar op die oomblik leef in die hart van die grootste 
en beste deel van sy volk, waar hy onomwonde die vry
heidsideaal voorstaan-dieselfde ideaal wat orals in die 
wereld tot uiting kom, hoe die heersende magte ook al 
probeer om dit te onderdruk:-

Klokke, lui! en slinger uit 
die boodskap wat vir niks meer stuit, 
oor vlaktes golwe-rukkend luid 
van Kaap tot Vrystaat en Transvaal: 

,Ideaal, ideaal, ideaal!" 
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(8) DIE LEWENSTUIN EN ANDER GEDIGTE. 

Hoe min die borne vol van drag 
wat son en water ruim geniet, 
maar kyk hoe veel wat droogte ly 
en darem nog 'n vruggie bied. 

Van geestesgawe of wereldsgoed 
kry meeste maar 'n skrale part, 
en menigeen verwoes dan nog
en ryk 's die oes aan nood en smart. 

0, as jou uur van skeie kom, 
wees dankbaar as jou lewenstuin 
maar net 'n enk'le blom vertoon, 
gekweek bo onkruid, as en puin
net ene, uit gebrek en leed 
gered vir die . . wat nooit sal weet. 

So lui die naamdig waarmee hierdie bundel van Cel
liers ingelei word. Die gedagte wat daarin uitgespreek 
word, stem tot weemoed. Want nie alleen is die waar
heid daarvan van toepassing op die lewe in die algemeen 
nie, maar dit geld in besondere mate van ons handjievol 
digters en skrywers. Nie dat dit hulle ontbreek aan 
geestesgawe nie, ,maar kyk hoe veel wat droogte ly"
gebrek aan tyd en middele om hulle ongestoord en onver
deeld te kan wy aan die versorging van ons letterkundige 
tuin. Daarom is dit of 'n mens in die hierbo aangehaalde 
gedig 'n noodkreet hoor, veral wanneer dit in verband 
gebring word met die volgende versreels uit die slotgedig 
Berusting:-
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My speeltuig wou ek gryp, om uit te sing 
wat ek, genietend, nie vir my kon hou 
allenig nie. Dog, nouliks het ek daar, 
by frisse waterstroom in skaduwee, 
my luit se snare klaar gespan, gestem, 
en U gese: ,Kom, Heer, besiel my lied"-
of swaar het U kastyding my getref 
waar ek verwag het om geseen te word, 
U boodskap te ontvang om mee te deel. 
Die snare het gespring, die luit verstom; 
geween het ek, waar ek wou juig van vreug." . . 

Maar gelukkig herken 'n mens aan die slot daarvan 
weer die digter van ,Ek hou van 'n man .. ," wat onder 
al die beproewing en teleurstelling en droogte ,darem 
nog 'n vruggie bied." Daarom aanvaar ons dit met blyd
skap, maar ook omdat hierdie ,,Lewenstuin" inderdaad 
meer as ,maar net 'n enk'le blom vertoon." 

Jan Celliers bly vir my nog altyd ons vaderlandse 
sanger by uitnemendheid ,wat 'n traan nog ween vir 
'n heldegeslag in hul rus daarheen." Dit blyk ook hier 
weer. In watter forsgespierde, beeldende trekke verrys 
hulle hier die een na die ander. Kyk na Generaal De 

Wet:-

Een doel, 
een daad, 
een pad-
reguit net
Krlstlaan de Wet! 
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Vier kant-vas 
die kop, 
die blik, 
die pas. 
Wie verskrik, 
wie verras, 
wie verset 

De Wet? 

Kyk na Kruger:-

Soos 'n berg, ongebuk, 
breed en bonkig van stuk, 

dis hy! 

Die gelaat, hap vir hap 
uit die kranse gekap 
.elke kerf, elke knou 
harde noodlot se hou; 
elke moet, elke merk 
vryheidsvyand se werk, 

dis hy! .... 

Daar is verder president Steyn-,'n man om hand te 
gee en dan vir altyd uit sy land te ban," volgens lord 
Milner, en nog 'n slag De Wet:-

Stil broers, 
daar gaan 'n man verby, 

hy groet, 
en dis verlaas. 

Daar' 's nog maar een soos hy; 
bekyk hom goed . . . . 

En so word nog na twintig jaar die digter se ontroering 
hom te magtig, as hy 'n ou kinderskoentjie optel op die 
plek waar Irene se konsentrasiekamp gestaan het:-

s 
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Soos skaaplam in die nag verloor 
'n klaende geblaat laat hoar, 

so tref my oor 
uit moordkamp-tent, by nagkers ftou, 
'n stemmetjie, waar moeder trou 

die nagwag hou. 

'n Kissie, inmekaar geslaan 
van plankies, hier- en daarvandaan

ek sien dit staan. 

'n Maeder sit daarnaas en ween 
by 'n kinderlykie-vel en been

alleen, alleen ·. . . . 

0, deur my trane vlam my drif
die smartbeeld in my hart gegrif 

met yster stif. 

Tot hierdie reeks behoort verder Twee Moedertjies en 
Paardekraal, wat albei op trelfende wyse sekere histo
riese feite vermeld. Lord Milner het na die Engelse oar
log die onbegryplik kleinsielige daad begaan om die his
toriese klippe van die Paardekraal-monument na Durban 
tc laat vervoer en daar in die see te gooi. Maar selfs 
daardie daad van ,geweldenaar en dief" kan hulle nie 
van hulle sinnebeeldige betekenis beroof nie. Want:-

Die draers van vryheids-eed, 
op seevloer le hul daar
teen skending, wind en weer, 
vir altyd goed bewaar. 
In hartegronde diep 
le vryheidsliefde so
onwrikbaar stil en vas-
al woel die storme bo! 
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In Suid-Afrika het die digter wat vaderlandse onder
werpe besing, nog altyd 'n dankbare taak gehad. Vader
landse poesie is egter uit die aard van die saak, wanneer 
dit uit 'n suiwer kunsoogpunt beskou word, vir digter 
sowel as leser nie sonder gevaar nie. Want die blote ver
melding van een of ander historiese feit kan al soveel 
gevoel opwek, dat daar meer op die feit self as op die 
digterlike voorstelling daarvan gelet word. M.a.w. die 
onderwerp of die persoon kan die deurslag gee in plaas 
van, soos dit behoort te wees, die behandeling daarvan. 
By Celliers kom dit egter baie selde voor dat die kunste
naar die mindere is van die vaderlander. · En daarom 
ontleen sy vaderlandse gedigte hulle waarde en letter
kundige betekenis nie in die eerste instansie aan die 
feit of persoon, wat daarin vermeld of verheerlik word 
nie, maar aan sy digterskap. 

Behalwe genoemde gedigte bevat Die Lewenstuin ver
skeie mooi natuurskilderinge en persoonlike stemmings
beelde, wat almal dateer uit die jare 1919 tot 1922, Cel
liers se eerste Stellenbosse periode. 

( 9 ) DIE GROOT GEHEIM. 

In sy mooi studie oor De Kleine Johannes vergelyk Jan 
Ligthart die menslike lewe by 'n verskietende ster aan 'n 
diepdonker hemel. Voortgekom uit die nag, verskyn dit 
vir 'n enkele oomblik soos 'n ligstreep in die donker 
ruimte, om dan weer te verdwyn in die nag. 

So is ons aardse lewe. Agter ons le 'n ewigheid-die 
verlede, v66r ons le 'n ewigheid-die toekoms, en tussen 
die twee ewighede is ons menslike bestaan niks anders 
nie as 'n ,stofje in de oneindigheid, 'n adem in de eeuwig
heid, 'n momenteel opgloren van de materie onder 't licht 
van 't leven." 
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Maar die mens is nie enkel 'n stofdeeltjie in die heelal 
nie, want by is terselfdertyd ook 'n ,eeuwig wezen, voort
gekomen uit God en weer reikhalzend naar God; 'n 
eeuwige ziel, dolend in de ballingschap van de tijd, 
gebonden in de ketenen der stof, en zuchtend naar be
vrijding, naar ontbinding, naar terugkeer tot zijn vader
land:-

U heeft de Oneindige uitgeademd, 

Gij vindt geen rust dan in God zelf." 

Maar hoe en waar om die verlore paradys, die Onein
dige, God self, te vind-dis die groot geheim wat ook 
Jan Celliers besighou in hierdie bundel. Want daar is 
soveel kronkelpaaie en doolwee op die lewensweg, soveel 
dwaalligte, soveel bekoringe, soveel .onopgeloste vrae, 
soveel teenstrydighede. 

Die Groot Geheim (1924) is 'n lang filosofiese gedig, 
deurlopend in vry-ritmiese, rymlose verse geskrywe. Die 
inkleding is in die vorm van 'n allegorie. , Dis lange, 
lange jare al verby" dat 'n glim van ,ver mistieke lig" 
op die gesigseinder van die lewensvlakte die digter se oog 
getrek bet:-

Van toe af het ek dikwels uitgestaan 
van jonge dansers in die lewenstuin, 
my vinger peinsend langs my wang gel~. 
my oe oor die vlakte been gerig. 
En meer en meer het daar 'n towermag 
my oe vasgetrek in stille staar-
net of ek soek, nie wetend wat ek soek. 

Op 'n sekere dag gewaar by die mistieke lig duideliker 
as ooit tevore, soos die skim van 'n hemelhoe rotskasteel, 
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ver en wonderlik Geheim." Dis 'n lang tog, swaar en 
afmattend, voordat die wandelaar by 'n pragtige woud 
kom, 'n twede Eden, waar hy byna beswyk voor die ver
leiding om maar te geniet en die verdere tog te staak. 
Maar hy ruk hom los ,uit soet verleidings arme," en nou 
gaan dit weke lank deur woestyne, bergagtige streke, oor 
bulte op en af, deur 'n diep kloof waar hy sy koers 
verloor:-

0 dae en dae van bitter worsteling 
die rotsgeul af; die blou lug net 'n baan, 
ver bo, op een plek breer en dan weer nou. · 

Maar eindelik na 'n verskriklike storm, bereik hy met 
inspanning van sy laaste kragte die uitgang van die 
kloof, en ontdek weer in die verte die doel van sy tog. 
Nou ontmoet hy ook verskillende ander wandelaars wat 
min of meer dieselfde rigting volg as hy. Die eerste is 
'n teoloog, wat meen dat hy alleen die ,Groot Geheim" 
kan openbaar; die twede 'n wysgeer wat 

geen ander openbaring ken nie as 
net die wa t mens as mens alleen kan vind, 
gewapen met. ontledende verstand, 
tot speur van mensesiel se groot Geheim, 
met oog gewapen ook om groot Geheim 
te soek in aardse stof en sterrehemel; 
en weg moet al wat stry teen nugter rede
gebind aan sien en hoor se wet alleen. 

Dan 'n blondgelokte kind wat al spelende blomme pluk 
en skoenlappers volg ; dan 'n natuurkundige wat, met 
kniee op die grond en vergrootglas in die hand, aandag
tig die bewegings van insekte gadeslaan. En so nog ver-
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ook 'n jonkman met 'n sprokiesboek in die hand. Hy is 
verruk oor wat hy daar lees, en as hy die woord , ideaal" 
uitspreek, is dit 

of die tone van 'n verre fiuit 
dit almeteens gevang het, in die aand, 
wat nou begin te daal; en om die woord 
'n liedjie dig wat oor die vlakte swewe, 
so helder elke toon nes sterligstraal 
deur diamant- onsigbaar-klaar, in donker. 
Daar's weemoed in die lied, dog stadigaan 
kom syferend 'n vreugdestraaltjie deur, 
soos heiliging van trane, stil geween. 
Van naderend geweld praat nou die lied : 
stormdreuning dreig van ver, die blits slaan uit. 
Daar's stryd 'n wyle. Dog die Ideaal 
van harmonie-in-liefde win gestadig .. . . 

Op die towermusiek van daardie fiuit beweeg almal 
vorentoe, die nag in. Met die eerste daeraad sien die 
digter plotseling die doel van sy tog v66r hom, en as hy 
eindelik op die hoogvlakte staan voor die ingang van die 
hemelhoe tempelgewelf, dan ontmoet hy tot sy verba
sing al sy medewandelaars van vroeer. Nou ontdek hy 
dat hulle almal een strewe gehad het, almal kinders van 
die groat Geheim:-

Uit vaderhuis het ons sy stem gehoor, 
dit het ons aangetrek tot by sy drempel; 
heimwee het ons aangegryp; elkeen 
het van sy aardse huis met · eie paadjie 
die weg geneem wat hierheen ons gelei het
Ons Vader het geroep, Hy roep nog, hoor . .. 
dis Sy stem in die rots se hoe welwing. 
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Maar ag, verward deur klanke van die aarde, 
wat oor die velde kom en oor die see-
nie aardsgebore klanke nie, maar eggo's 
van groot Geheim se stem uit hoer sfeer, 
wat stofbedolwe aardse siele tref 
en stofbesoedeld herwaarts weerklank gee, 
oneens van ritme met die Hoer Stem. 
Hoewel nie een in weg nie, een was ons 
in soek en uitsien na die groot geheim
in strewe, wandel, optog, dwaling ook. 
Dog, dwaal ten spyte, bier vind ons mekaar. 
'n Vingerwysing is dit soos die punt 
van hierdie hoe gewelf wat boontoe wys: 
dat ons moet wees 'n enig volk van broers, 
geen vraag moet ons verdeel, geen nood
in hoogste wet van Liefde sal ons win .... 

En terwyl bulle almal swygend staan, met hande 
ineengestrengel en oe opwaarts gerig, asof wagtende op 
'n teken, kom 'n stem uit die stilte: ,God." En daarna 
gaan bulle heen, die digter met die kind aan sy hand 
vooruit. 

(10) LIEFDELEWE. 

Lietdelewe (1924) is 'n bundel intiem-huislike poesie, 
waarin die digter in groot trekke die lewensloop van die 
mens besing van voor die ontvangenis en geboorte af, 
deur die kinderjare en die periode van jongelingskap, 
met sy ontwakende liefdesverlange, tot op die stadium 
van die huwelikslewe. 

Op bevel van die Opperwese word deur 'n engel uit 
een van die Heelal se vele wonings 'n geesteskiem na die 
aarde oorgebring, ten einde die wil van sy Skepper te 
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volvoer en as mens deur aardse stryd en strewe voorberei 
te word vir sy uiteindelike bestemming-,vir die lig van 
onse woning." 

Bemoei- en spotgeeste omsweef die menswording van 
die geesteskiem, want word hy nie in sonde ontvange en 
gebore nie?-

Die daad van gee 
-die wellusdaad
le dood se kiem 
in lewenssaad, 

en · frisse blomme, skaars ontplooi, 
word weldra weer die dood se prooi; 
of moet, onskuldig, ongevra; 
die knak of skuld van ouer dra . . . 

Maar die engel antwoord:-

Mens maak kwaad 
van lewensdaad, 

skone gaaf van · God gegewe· 
aards bestaan is laer lewe. 

Die aardgees verlustig hom ·by die skone aanblik van 
moeder en suigling:-

Tere lipples 
vlnd hul doel. 
Rosehandjie 
vat en voel 

oor die lewensbron weldadig; 
tot, versadig, 
slaapbevange, 
melknat mondjie 
ope hang 



'!297 

Reeds die eerste kindsheid openbaar die ontwakende 
begeerte om te besit-,,Kyk die ogies, groot gerek, kyk 
die handjies uitgestrek bewend-gretig"-sodat die aard
gees vol kommer peins oor die toekoms. 

Met trots verklaar vader aan moeder dat die kleintjie 
nog ,sy merk gaan maak" in die wereld (wat gevaarlik 
Engels klink! ), en die spotgees stem dit toe, maar dit 
sal 'n merk wees ,in jul ouerharte." 

In die stilte van die nag waak en bid die moeder, want 
die klaende stemmetjie van ,klein onskuld" sny haar 
deur die siel:-

Sterretjies, waarom so stil gestaan 
om te loer deur die ruite? 

Daar's oe tog so moeg al van nagwaak en wag 
vir die daeraad buite. 

In maanlig rus huise en tuine alom 
in middernagstilte-

huisie en moeder en kindjie alleen 
in sterrenag-kilte . .. 

En wat 'n lewenslustige vreug as die smarte gelede is:-

Sondeurwewe 
losse lokkies, 
goud op goud, 

vol hardloop-skokkies 

Na die gelukkige kinderjare, met sy daelikse wisseling 
van traan en lag, kom die skool met sy geleerde wysheid, 
wat so weinig rekening hou met die kindersiel. En dan 
verlaat ook hierdie ,,Kleine Johannes" sy Windekind om 
Wistik te volg:-
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My hart, daar's 'n hartjie wat klop vir jou, 
al se jou dit niemand nie. 

Ek weet sy's daar, 
verloor in die skaar-

wie lei ons mekander toe, wie? 

Vervolgens word die weersydse liefdesverlange besing, 
met al sy twyfel en hoop. En nie altyd ewe digterlik nie, 
maar soms selfs nugter-prosaies, of oordrewe-romantie
kerig. Maar mooi word die gelukstemming vertolk as die 
verlange eindelik bevredig word:-

Geliefde myn! As aandson skyn 
oor velde en lande, 

dan bly ek staan, waar ons wandelend gaan, 
en neem jou hande. 

Geen liefdesdaad, geen woord hoef te praat 
in so'n stand, 

waar die vlakte dit se, wyd-uit soos hy le 
tot die horisont .... 

Ten slotte volg in Hutvelikslewe 'n reeks tafereeltjies, 
waaronder ,,Haar Sprokie" uitblink om die suggestief-dig
terlike voorstelling. Dis 'n antwoord op sy sprokie:-

My liefste, ook ek ken 'n sprokie. 
Ook jy net aileen mag dit hoor. 
Ek het dit gedroom. En ek fluister 
dit stilletjies nou in jou oor. 

Ek droom ons was saam onder borne, 
0, skoon soos 'n Eden se hof
sonstrooisel, in groen wat al golwend 
tot ver in blou dieptes verdof. 

* * • 
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Ek droom toe, die Here ontmoet my 
en se: ,oorsoet liefde word suur; 
tot opneem van liefde se oordaad 
sal Ek jul 'n engeltjie stuur. 

Die midlaartjie droe jul trane, 
en liefdesbalans hou hy reg." 
Geliefde, toe voel ek oombliklik
die engeltjie is al op weg! 

Jy moenie jaloers op hom wees nle : 
hy gee ons terug a an mekaar. 
Verstaan jy my droom nou, geliefde, 
en kan jy my sprokie verklaar? 

Die slotgedig is 'n himne op die huislike geluk : 

As saans gereeld oor jou en my 
een self de lamp sy skynsel sprei; 
elkeen, oor eie taak gebuk, 
aan al wat buite is ontruk; 
as ure kom en ure gaan, 
en sternagstilte sonder maan 
ons huisie in sy donker vat-
dan se ons sonder woorde dat 
twee-eenheid, snags s6 wer'ldvergeet. 
die skoonste is waar ons van weet. 

En verder :-

Die mooiste ure van die dag is 
as die son se loop volbrag is 
en hy 'n laaste aandstraal stuur 
deur die raam, op vloer en muur. 
Dikwels sit ek, droomverower, 
deur die ligspel vasgetower 
as dit oor die tafel vat 
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en tafelvaring, ligdeurspat, 
glansend teen die skaad'wee lewe 
wat in donker boeke swewe. 
0, geliefde, daar's 'n wyding 
in die lig- en skaad'weeglyding 
oor die meubels, as die vaal 
van die skemer langsaam daal: 
in alles, oral leef jou wese ... 

Hoewel bierdie bundel enkele mooi gedeeltes bevat, 
staan dit as gebeel nie op Celliers se vroeere peil nie. Die 
tietel veronderstel liefdesliriek, met al sy veelvuldige 
skakeringe tussen verrukking en smart. Wat ons bier 
vind, doen ons egter nie altyd aan as deurleefde siels
ontroering, in bartstogtelike liriek uitgestort as gevolg 
van onweerstaanbare skeppingsdrang nie, maar as 'n 
nugter-verstandelike, soms selfs koud-prosaiese berede
nering van die saak. 'n Uitdrukking soos ,dit wil s~" 
t.v., val beeltemal uit die toon in 'n verbewe monoloog 
van die Opperwese. En dan kom bier alte veel onbedui
dende dinge en ondigterlike uitinge voor, soos ,gee my 
net 'n kussing," of 'n reisgoedsak wat gepak word, of 
'n bandsak wat by die gangdeur staan e.d.m. 

Ons bet bier inderdaad, soos die digter in sy voorwoord 
opmerk, 'n , komposiesie." Vandaar soveel onbesielde 
pros a tussen die poesie; vandaar so dikwels 'n gemis 
aan die warme spontane'iteit en persoonlike ritme, waar
deur Celliers se liriek gewoonlik gekenmerk word. 

Maar in een bepaalde opsig is Liejdelewe tog wel van 
belang, omdat daarin die idee kulmineer wat ten slotte 
die diepste wese van Celliers se kuns uitmaak, n.l. liejde. 
Dis die kerngedagte van bierdie blymoedige sanger se 
lewen.sbeskouing wat soos 'n goue weefsel deur gans sy 
poetiese skepping beenkronkel-liejde tot die natuur en 
die vaderland, liejde. tot die medemens en tot God die 
Skepper. 
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!:l3. Totius (Dr. J. D. du Toit). 

( 1) LEWENSLOOP EN WERKE. 

Totius is gebore in Die Perel in 1877. Hy is 'n seun 
van die bekende ds. S. J. du Toit, leier en siel van die 
eerste Afrikaanse Taalbeweging (1875). Kragtens sy 
geboorte in daardie tydperk en omgewing, was Totius dus 
eintlik as vanself bestem om later 'n leidende aandeel te 
neem in die saak, waarvoor sy vader met soveel oortui
ging geywer en dikwels ook soveel smaad verduur het. 

Sy eerste onderrig het hy ontvang op 'n Duitse sending
skoal (Rustenburgse distrik) en daarna op die Hugenote
Gedenkskool, Daljosafat (Perel). Later was hy student 
aan die Teologiese Kweekskool, Burgersdorp, waar hy in 
1899 kandidaatseksamen afgele het. Tydens die oorlog 
het hy aan die Vrye Universiteit, Amsterdam, gestudeer 
en in 1903 die doktorstietel behaal met 'n dissertasie oor 
,Het Methodisme." Na sy terugkeer was hy predikant 
van die Geref. gemeente op Potchefstroom, waar hy 
sedert 1911 die betrekking van hoogleraar vervul aan die 
Teologiese Skool van die Geref. Kerk. Sedert 1918 is 
hy besig met die Afrikaanse Bybelvertaling. 

,Totius se hele verskyning en optree teken dfe denker 
en die idealis. Hy gee 'n indruk asof sy gees altoos besig 
i.> met hoere aangeleenthede; die opwaarts gerigte blik, 
die nadruklike erns waarmee hy optree is onvergeetlik 
By dit alles het hy in die omgang 'n beminlike tikkie 
humor, waarvan in sy werke egter maar min te voor
skyn kom. Hy is een van die beskeidenste mense en 
daarby vrygewig met sy hulp en kragte. Hy besit dan 
ook 'n eerbiedwaardige werkkrag. Behalwe dat hy om
trent die vrugbaarste van ons Afrikaanse digters is, het 
hy die uiters belangrike lewensbeskrywing: Ds. S. J. du 



502 

Toit in Weg en Werk saamgestel en 'n paar bundels preke 
geskryf ; redigeer hy Die Kerkblad, die orgaan van die 
Geref. Kerk, neem 'n leidende aandeel in die werksaam
hede van die S.A. Akademie en is professor in die Teolo
giese Hulpwetenskappe op Potchefstroom." 45 ) 

Uit die pen van Totius het die volgende digwerke ver
skyn: By die Monument (1908, 5e dr. 1921); Verse van 
Potgieters Trek (1909); Wilgerboombogies (1912, 4e druk 
1924); Rachel (1913, 2e dr. 1923); Trekkerswee (1915, 5e 
dr. sonder jaartal) ; Kinderverse (1920); 36 Psalme in Afri
kaans (1922); 50 Psalme in Afrikaans (1923). 

Totius se eerste digproewe dagteken reeds uit die 
Patriot-tyd. Dis begryplik dat die omgewing waarin hy 
opgegroei het, hom reeds vroeg aanleiding moet gegee 
het om ook mee te doen aan die beoefening van die 
rymkuns wat destyds soveel penne in beweging gebring 
het. Want dit was in die dae toe in die kringe van Die 
Patriot en Ons Klyntji ,elkeen wou rym, van wyle gene
raal Piet Joubert tot die veewagtertjie in die veld," sodat 
,mande vol rympies" deur Die Patriot geweier moes 
word. 46 ) 

Getrou aan die tradiesie van die meeste skrywers uit 
daardie en ook nog uit later tyd, om nl. soveel moontlik 
hulle identiteit te verberg, het Totius se eerste penne
vrugte verskyn onder die skuilnaam ,Jaduto." Die meeste 
daarvan is vertalinge of bewerkinge uit Engelse en Duitse 
digters, waarvan die volgende uit Ons Klyntji herdruk is 
in die bundel Afrikaanse gedigte (1876-1906): Di Hyde
Rosi (Goethe), Edwin en Angelina (Goldsmith), Rikardo 
en !salina, Lenora (BUrger), Di Fisser (Ramler), Kain an 
di oefer jan di Meer (Leopold) . 

45) Die Brandwag, 10 Des. 1918. 
4 6) Lydia van Niekerk: D e eerste Afrik. Taalbeweging, ens., 

bls. 12. 
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rloewel hierdie vertalinge nog heeltemal in Patriot
sty! geskrywe is, getuig sommige daarvan tog reeds van 'n 
sekere rymvaardigheid en beheersing van die Afrikaanse 
taalvorm. Een daarvan, Di Hyde-Rosi, is later in Totius 
se eerste digbundel omgewerk tot Die H owenier was weg
gegaan. Vir die literatuurgeskiedenis is dit nie sonder 
belang om die verskillende tekste met mekaar te vergelyk 
nie, omdat dit nie aileen die afstand laat sien wat Totius 
van Jaduto skei nie, maar ook 'n sydelingse· lig werp op 
die ontwikkeling van die Afrikaanse poesie in die alge
meen sedert die Patriot-tyd, al geld dit dan ook hier 'n 
vertaling. Ons kry daaruit tewens 'n kyk op Totius se 

t aalbehandeling uit drie verskillende periodes: die Pa
triotse, die Hoog-Afrikaanse en die A/rikaanse. Ter ver
gelyking volg daarom hier, naas die teks van Goethe, 
die oorspronklike vertaling met die latere bewerkinge 
van 1908 en 1917. 

H eidenri:islein. 

Sah ein Knab' ein Roslein stehn, 
Roslein auf der Heiden; 
war so jUng und morgenschon, 
Lief er schnell, es nah zu sehn, 
Sah's mit vielen Freuden. 
Roslein, Roslein, Roslein rot, 
Roslein auf der Heiden! 

Knabe sprach : ich breche dich, 
Roslein auf der Heiden! 
Roslein sprach : ich steche dich, 
Dasz du ewig denkst an mich, 
Und ich will's nicht leiden. 
Roslein, Roslein, Roslein rot, 
Roslein auf der Heiden! 

Und der wilde Knabe brach 
's Roslein auf der Heiden ; 

Roslein wehrte sich und stach, 
Half ihm doch kein Weh und Ach, 
Muszt' es eben leiden. 
Roslein, Roslein, Roslein rot, 
Roslein auf der Heiden! 

Di Hyde-Rosi. 

Sag 'n Knaap 'n Rosi staan, 
Rosi op di hyde ; 

Morgen-skoon, netoopgegaan, 
Liip hy gou-gou daarop aan, 

En hy was so blyde. 
Rosi, Rosi, Rosi, rood. 

Rosi fan di hyde. 

Knapi sprak : ,Ek pluk jou 
Rosi op di hyde!" [nou, 

Rosi sprak : , Dan ~teek ek jou; 
Ewig sal dit jou btrou. 

En ek sal niks lyde." 
Rosi, Rosi, Rosi, rood. 

Rosi fan di hyde. 

En di wilde Knapi brak 
Rosi op di hyde ! 

Rosi weerde haar en stak; 
Mar di Rosi was te swak. 

Alby moes dit lyde. 
Rosi, Rosi, Rosi, rood. 

Rosi fan di hyde. 
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Die Howenier was weggegaan. <7) 

Mijn oog doet mijn ziele moeite aan wegens 
al de dochteren mijner stad.-KLAAGL. 3 : 51. 

'n Knapie sien 'n rosie staan, 
'n rosie in die gaarde. 

,Nou," dink hy, ,kom my planne 
reg : 

die howenier is eind'lik weg; 
nou sal ek haar 
gaan afpluk daar, 

die blommetjie van waarde." 

Die knapie nader langsaam aan 
die rosie in die gaarde. 

,Og, laat my staan, Og laat my 
staan! 

Die howenier het weggegaan ! 
Moet my nie breek !" 
so bid en smeek 

die blommetjie van waarde. 

Maar nee, hy wou haar nie laat 
staan

die rosie van die gaarde. 
Die ruwe knapie breek haar steel, 
en werp sy modder op haar geel. 

, bly nou maar leg, 
ek gaan weer weg ! " 

so spreek hy, die ontaarde. 

Die howenier besoek toe weer 
sy rosie en sy gaarde. 

Daar le sy op die slingerpad : 
en snikkend se die blommeskat : 

, Og, was u hier, 
o howenier, 

dan had ek· nog my waarde!" 

Sy hart die breek, as hy die taal 
hoor opklim uit sy gaarde. 

sag 

dag 

plukke · 

naakte 

is 
H et m edely! 
so smeekte sy 

brak 
wierp 

sprak 

besog 

lag 
sei 

D ie· blommetaal syn hart 
deursneed. 

hy lange stand en staarde 

") Hierdie is die jongste bewerking. Die variar.te in kursief 
Iaat die teks van 1908 sien. 
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, My rosekind, ek moes van hier, 
ek moes," so spreek die howenier, 

eri neem haar op, 
sy roseknop, 

sy blommetjie van waarde. 

Lang staar hy op sy blommekind, 
die skoonste van sy gaarde; 

maar ag, geen tuinmanskuns kan 
heel 

die eenmaal afgebroke steel; 
geen traneplas 
die modder was 

en geef haar weer haar waarde ! 

sprak 
nam 

Met tedere oogstraal sag hy 
hoe, 

die knaap syn blom nie 
spaarde 

haar 

haar 

Uit 'n vergelyking van die oorspronklike vertaling met 
die Duitse teks blyk dat ons hier met jeugwerk van 
Jaduto te doen het. Die woord leiden, wat in die Duitse 
teks gebruik word in die sin van toelaat of verdra, word 
vertaal deur lyde in die sin van seerkry. Daardeur lewer 
die derde laaste reel (,albei moes dlt seerkry") glad geen 
sin op nie. Aileen die rosie is die lydende party, omdat 
dit sy is wat gebreek word, of sy dit nou ook al wil 
toelaat of nie. 

Die Howenier is egter veel meer as 'n blote vertaling. 
Hier het Totius die motief van Goethe ('n motief wat 
so oud is as die Europese letterkunde self) uitgewerk en 
in die simboliek daarvan 'n bepaalde strekking gele, na 
aanleiding van die aangehaalde Bybelteks. Dit sien nl. 
op die ontering van so menige Afrikaanse vrou tydens 
die oorlog. Dieselfde onderwerp het hy later nogeens 
behandel in Trekkerswee, en dit pleit seker vir 'n erns
tige opvatting van sy roeping as digter om sy kuns nie 
enkei diensbaar te maak aan die verheerliking van die 
heroi'eke deugde-in-lye van die Afrikaanse vrou nie, soos 
in By die Monument en in Rachel, maar om ook die lig 
t~ hiat val op enkele van die donkerste bladsye uit die 
geskiedenis van die oorlog en die goudstad-beskawing. 
Op ewe tere as verhewe wyse spreek in hietdie· verse, 

T 
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nige geval die oorlogsmart nog verdubbel het. En waar 
Totius ons in sy eerste bundeltjie 'n beeld wil gee van die 
agtergrond waarteen die Vrouemonument oprys, was dit 
histories en psigologies juis gesien om ook die skadusy 
daarvan te belig. Nlemand kan beswaar he teen die 
manier waarop dit gedaan is nie. 

,Inventariseurs-kritiek" van Hollandse kant het hier 
weer aldie nadruk laat val op die nabootsing of selfs ,na
aperij" van Totius, sonder om iets te merk van die diep
gevoelde, nuwe oorspronklikheid in die tragiese simboliek 
van ,die blommetjie van waarde." 

Net soos by Celliers het egter eers die oorlog en 'n 
nouer aanraking met die Europese kultuur Totius se 
talent tot meerdere ontwikkeling gebring. En dis be
gryplik dat veral die Vlaamse digter Gezelle vir hom 'n 
buitengewone bekoring moes gehad het. Want Totius 
iR in die eerste plek gelowige kristen en lirikus, en daarby 
was hy van jongs af van naby getuie, net soos Gezelle, 
van die stryd vir die erkenning van sy moedertaal. Sy 
eerste na-oorlogse verse (wat sedert 1905 sporadies in 'n 
Potchefstroomse studenteblad Fac et Spera verskyn het) 
vertoon dan ook duidelike spore van Gezelle se invloed. 
So b.v. Vaderland en Verse, 48 ) waaruit sy bewondering 
vir Gezelle spreek, maar tegelyk ook 'n duidelike besef 
dat die Afrikaanse digter op eie bene moet staan. Die 
aanhef daarvan lui (in die oorspronklike spelling:-

Mystiek is die verze van Guido Gezelle, 
En wazig en lieflik en wonderbaar schoon; 
Maar nooit zal zijn dichtsoort nie luide vertelle 
wat zwijgend en diep in mijn binnenste woen! 

4 s) De Volkstem, 6 Des. 1906 ; uit Fac et Spera. 
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Die Vlaming zijn hemel het newels en wolke, 
Die Vlaming zijn velde het weiland en bloem; 
Doch verze wat innig zijn lewe vertolke
Hoe zal ik die ooit dan mijn eige kan noem? 

Origens bevat die enkele gedigte uit daardie jare 
meestal natuurindrukke, soos Te Snel 49 ) waarin die 
snelle verbygaan van die ,lief Lentegetijde" geskilder 
word. 'n Ander gedig heet Taatdag-morge, 5 0 ) waarvan 
hier enkele koeplette volg (in die oorspronklike spel
ling:-

Sanger, sanger! waarom langer 
stil geblij, 

en uw tone nie die skone 
dag gewij? 

• • • 
Wat maak vrijer, wat stem blijer 

dan die straal 
van 'n jonge, hart-ontspronge 

moedertaal? 

Dis die sonne wat verwonne 
het oplaas; 

segepralend, glorie-stralend 
ons verbaas! 

• • • 
Kersies, lampies, nagpit-dampies 

geef die gees! 
Taal-ideetjes, teorietjes

is gewees! 

49) Volkstem, 11 Okt. 1905. 
s o) Volkstem, 22 Des. 1906. 
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Daarom sanger, waarom langer 
uw geluid 

doodgesmore? Laat dit hore! 
Roep dit uit! ... 

Hieruit spreek die verheuging oor die snelle vorderinge 
in daardie jare van die twede Afrikaanse Taalbeweging 
en tewens die bewussyn van eie roeping as digter en 
stryder. Die planne tot oprigting van 'n Vrouemonument 
was aanleiding tot Totius se eerste versbundel. 

(2) BY DIE MONUMENT. 

By die Monument (1908) is 'n verskrans, gewy aan die 
nagedagtenis van die ruim 26,000 vroue en kinders wat 
hulle lewe geoffer het in die Afrikaanse vryheidstryd. 
Soos Celliers in sy oorlog-siklus, het Totius in hierdie 
bundeltjie verskillende momente uit die oorlogsjare in 
beeld gebring, waarin agtereenvolgens Die Kind, Die 
Vrou en Die Manop die voorgrond tree-'n volgorde wat 
tewens die verhouding aangee van die aandeel-in-lye wat 
elk van die drie in die oorlog gehad het. Anders as Cel
liers, wat met die ,oproeping" begin, plaas Totius ons 
onmiddellik voor die verskrikking van die oorlog. In 
enkele kort verse sien ons die vyand aanstorm op 'n 
eensame boerewoning, waar aileen moeder en kinders 
met angstige harte hulle koms afwag:-

Daar kom hul, daar kom hul! 
met skuim aan die stang . . . 
0 Moeder, beskerm ons! ... 

Dis die bekende toneel wat soveel moeder- en kinder-: 
harte met angs en ontsetting geslaan het, en wat soveel 
aanskouliker deur Celliers geteken is in Japte Greyztng. 
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As 'n mens die twee gedigte naas mekaar le, blyk dade
lik die verskil in uitbeelding tussen die twee digters. 
Celliers is fors en beeldend:-

Die dagster verbleek op sy wagpos omhoog, 
waar die daeraad klim soos 'n ligtende boog; 
maar angstige blikke deurboor nog die skoot 
van slepende skaad'wees in 'laning en sloot. 
En kyk! soos met klou en met vleuel geswind 
van die naguil, wat val op sy prooi soos 'n wind, 
kom 'n bank uit die grou van die skemering OP-
dis stormende ruiters in jaend galop! 
Hulle kom, hulle kom, oor die slapende werf, 
en soekende oe dreig dood en verderf. 
Halt!-en hul swaai uit die saals op die grond; 
Voorwaarts!-hul singel die huis in die rond. 
Maar weerlose vroue slegs loon die geweld 
van :moord-grage blikke en wapens geveld
die voels is weg en nog vry op die veld! 

By. Totius is dit alles in sulke sobere trekke aangedui 
dat Van Nouhuys se indruk daarvan was : ,niet anders 
dan onbeholpen rijmelarij" 5 1) . Dis ook so banaal eenvou
dig, ongeveer soos Van Eeden van Giza Ritschl se verse 
opmerk: ,geen vizie, geen beeldspraak, geen sonore ge
luiden. Het zijn maar zoo woordjes van iemand, die 
meent en voelt wat ze zegt." Maar ,zoo dapper simpel
zijn," meen Van Eeden, is dikwels net so goed kuns as 
,,kwatrijnen en terzinen met passie, plastiek, vizie en 
extase," al is dit dan ook ,geen kunst van hoogen 
rang." 52 ) 

Niemand sal hierdie sober verse van Totius wil ophemel 
a~ iets besonders nie; maar wie goed toeluister, sal in 

51) Groat-Nederland, 1909, I, 251. 
5 2) Over Woordkunst, Studie IV, bls. 305 vlg. 
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die ,onbeholpen rijmelarij" 'n angskreet boor, kort en 
smekend, van 'n klompie hulpelose kinders in gevaar; 
hy sal 'n moeder haar eie kloppende hart tot kalmte sien 
dwing en haar toevlug sien neem tot ,die Vader daar
bowe," waar haar kleintjies om bulle vader roep; hy 
sal merk dat Totius bier, volgens die woorde van Kloos, 
,eenvoudig en waar zegt wat hij gevoelt" en wat die 
moeder en kinders moes gevoel het in 'n oomblik wanneer 
woorde gewoonlik skaars is. En dan die skrynende ironie 
van die laaste reels: ,,Wees stil maar! hul sal mos geen 
kindertjies vang." Hier laat Totius die gordyn val voor 
die toneel van woeste geweld, 53 ) wat later in Rook uit 
die verte belig word en wat deur Celliers in sulke aangry
pende kleure geskilder is in Die Brand. 

Die lof van die Os en die Ossewa is meermale deur 
Afrikaanse digters besing, en tereg. Want wat die skip 
is vir die Nederlander en die kameel vir die woestyn
bewoner, is die ossewa vir die Afrikanerboer. Maar dis 
nog meer. J arelank was die ossewa die Trekker se 
enigste besit, sy woning in vredestyd, sy vesting in oor
logstyd. Dit was die draer van die pioniersbeskawing na 
die binnelande van Afrika, die wieg van die Voortrek
kersgeslag, en tot vandag nog vorm 'n bokwa met 'n 
span mooi afrikanerosse daarvoor die regmatige trots 
van iedere welgestelde Boer. So beet dit in 'n beurtsang 
tussen bruid en bruidegom in Trekkerswee :-

Ek is 'n boerebruidegom, 
wat met my ganse rykdom kom. 

Ek het geen geld nie op die bank, 
maar het 'n wa met suiw're klank, 
twaalf rooies, jukke en rieme klaar, 
en ek makeer nog net vir haar! 

53) Vgl. Emily Hobhouse : The Brunt of the War, bls. 41. 
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In Die lied van die Ossewa trek Totius 'n parallel 
tussen die rol wat die ossewa in die Voortrek gespeel 
het en sy droewige lot in die laaste oorlog, toe hy weer 
duisende vroue en kinders moes vervoer-maar nou weg 
van 'n verwoeste hui_s en haard op 'n treurende tog na 
die sterfkampe toe. Vroeer was dit 'n vryheidslied:-

Voor 'n wiel het kon rol in die wereld nog wild, 
het my klank die gebrul van die leeue gestild; 
en ek het al gejubel met vorstelike lied 
toe g'n pad was gebaan in die woeste verskiet. 
Toe g'n huis nog die trekker se kroos kon beskut, 
was my tent vir die kleintjies 'n veilige hut, 
wat by nagtelike tog met gewieg en gesus 
hulle sag het laat sluimer in salige rus. 

Maar nou? 

Maar nou val weer my lot in 'n dag van veel kwaad, 
want die Trekker se seun het sy plaas moet verlaat, 
en ek, arme, nog lewend, het agtergebly 
om weer saam met sy vrou en sy kinders te ly. 
Maar my stem is nou hees en my klank is verdof 
na die jare van worstling met sonbrand en stof, 
en my kranke geluid word weemoedig gesmoor 
deur 'n nare geklaag uit my tentjie gehoor. 

Die oorspronklike slotreels is in die twede uitgaaf ver
water tot die volgende weinig sprekende reels :-

Want ek rol, ek en honderde waens met my, 
na die plek waar die vrouens en kinders gaan ly. 

Veel tekenender was die eerste lesing:-

en ons trek soos 'n lange begrafenisstoet 
'n begraafplaas traag-slepend sal trek in gemoet. 
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'n Begraajplaas ..... ! Daarmee is die Vrouekampe 
in een woord geteken, want vir hoeveel duisende was die 
,treurende tog" nie ook die laaste trek gewees nie? 

En so kom die digter vanself tot ·In die Kamp. So 
doodgewoon is weer die dialoog tussen Maeder en Kind
dat menige oppervlakkige leser daar waarskynlik ook 
doodgewoon oor heen lees. Maar wat 'n intense ontroe
ring tril daar in hierdie sobere verse, fel beligtend ener
syds die sielelye van die moeder en · andersyds die 
liggaamlike lye van die kind-'n tafereel wat dadelik 
Van Wouw se hoofgroep op die Monument voor die gees 
roep. Hoe voel 'n mens wat dit die moederhart moes 
gekos het om die herhaalde smeekstem van haar uitge
teerde kind om brood maar telkens in slaap te probeer 
sus, omdat die moed haar ontbreek om met die harde 
waarheid voor die dag te kom! En as die kind eindelik 
die naakte werklikheid besef en vra: ,Maar waarom tog 
so? Het die Heer ons verstoot?"-dan word haar die 
waarheid van die lippe gepers-en wat 'n waarheid met 
die hongerdood voor oe! Maar wat 'n rotsvaste geloof 
tewens in 'n oomblik van so bittere beproewing:-

Nee, liefste, verstoot sal die Vader ons nimmer
maar hier in die tent is g'n krummeltjie brood. 

En die slottoneel van hierdie oorlogsbedryf:-
. •-r ! ljl:~l 

' L )·...c~ 

Haar kindjie slaap in by die soete gedagte: 
As ek weer ontwaak, help die Heer uit die nood. 
Die moeder ontvang met vermaerde hande 
haar deeltjie oplaas-maar die kindjie was dood! 

Is hierdie voorstelling miskien oordrewe? Helaas, dit 
lig nog maar 'n tipple van die sluier van onbeskryflike 
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wee wat oor die geskiedenis van die sterfkampe uitgesprei 
le. 54

) Wat 'n mens in Totius moet bewonder, is die bui
tengewone selfbeheersing wat hy hier aan die dag le. 
Dis soms byna of so'n soberheid van segging ons aan
doen as onnatuurlik en koud; of 'n mens meer bevredi
ging daarin sou vind om in 'n vloekpsalm van Da Costa 
uiting te gee aan die stroom van siedende verontwaardi
ging wat deur sulke herinneringe gewek word. Maar 
hierin le juis Totius se krag: hy voel diep, dog laat hom 
nerens deur sy gevoel oormeester nie. Dis 'n stille wee
moed, 'n besonke smart vol ingehoue trane, aileen hier 
en daar deur 'n ligte rimpeling aan die oppervlakte ver
stoor. En so vertolk hy ook die beste die karakter van 
die tiepiese Boervrou, want .... 

Haar wese is erns, sy gaan haar weg in swye, 
gehoorsaam op die lange weg van lye
Suid-Afrika, u moeder in haar wee-
wat aan die wereld 'n nasie gee. 5 5 ) 

Van die kamp gaan dit na die kerkhof toe, heen en 
weer, dag na dag, totdat daar eindelik 'n groot pad 
getrap is. Treffend gesien is dit om die doringboompie as 
stille getuie hiervan te laat vertel:-

Lief doringboompie daar opsy, 
met grassies aan jou voetjies
wie gaan nou elkers hier verby, 
so soetjies, soetjies, soetjies? 

54 ) Vgl. Emily Hobhouse: The Brunt of the War (1902) en 
Mevr. ds. H. L. Neethling: Vergeten? (1917). 

55) Celliers: Die Boervrou (Vlakte-bundel). 
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,Dit is die manne met die baar, 
daarop die kleine bloedjies, 
daaragter kom die moederskaar, 
so soetjies, soetjies, soetjies; 
en snikkend gly 
die swarte ry 
al oor my groene voetjies." 

En eindelik op die kerkhof self die Kindergratties:-

Nou le hul almal, almal daar, 
die bloesems tussen sooie, 
en rus die stille, stille rus 
van liewe kleine doole. 

Viermaal gesien en Kindergratties, albei van 'n tre!Ien
de simboliek, behoort tot die skoonste kranse wat Totius 
om die Monument gevleg het. Daarin veral verneem 'n 
mens, volgens die woorde van Preller, ,.'n innig subtiele 
sang, soos die fluisterstemme in 'n siekekamer." 

Totius openbaar 'n besondere voorliefde vir sinnebeel
dige voorstellinge. So word in die twede afdeling van 
hierdie verskrans die lye van Die Vrou uitsluitend deur 
middel van natuur-simboliek uitgebeeld. In Die Howe
nier is sy ,die blommetjie van waarde," vertrap in die 
madder; in Mag en Reg die tortelduif wat na die ver
woesting weer 'n nuwe nessie bou ,vir 'n ander huisge
sin"; in Vergewe en Vergeet die doringboompie wat stadig 
weer sy stam ophef nadat die wawiele daaroor gegaan 
het. 

Hierdie laaste gedig is eers in die twede druk van 1917 
bygevoeg, en staan hier in die plek van Haar laaste 
Woord. Uit 'n vergelyking van die twee gedigte, albei 
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met die strekking: ,Dat gij niet vergeet de dingen die 
uwe oogen gezien hebben" (Deut. 4: 9), blyk nogeens 
Totius se ontwikkeling sedert 1908. Haar laaste Woord is 
'n blote opsomming van al die gruweldade waarvan die 
moeder getuie was, van al die leed wat sy moes verduur. 
Die vooropgestelde tendens spreek uit byna iedere vers
reel, en wat die vorm betref, is dit 'n stuk min of meer 
swak prosa, waarby alleen deur die rym 'n skyn van 
poesie bewaar word. In Vergewe en Vergeet, daaren
teen, word die tendens alleen gesuggereer. Met 'n tiepies 
Afrikaanse gegewe weet die digter hier onmiddellik en 
tletfend sy bedoeling te versinlik. Die simboliek is teke
nend, die vorm en toon suiwer Afrikaans:-

Vergewe en Vergeet. 

, Dat gij niet vergeet de dingen die uwe 
oogen gezien hebben." DEUT. 4: 9. 

Daar het 'n doringboompie 
vlak by die pad gestaan, 
waar swaargelaaide waens 
met lang spanne osse gaan. 

En eendag kom daarlanges 
'n ossewa verby, 
wat met 'n skok en skudding 
dwarsoor die boompie ry. 

,Jy het mos, doringstruikie, 
my anderdag gekrap; 
en daarom het my wiele 
jou kroontjie plat getrap." 

Die ossewa verdwyn weer 
agter 'n heuweltop, 
en langsaam buig die boompie 
sy stammetjie weer op. 
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Sy skoonheid was verlore, 
sy bassies was geskeur; 
op een plek was die stammetjie 
so · amper middeldeur. 

Maar tog het daardie boompie 
weer stadig reggekom, 
want oor sy wonde druppel 
die salf van eie gom. 

Ook het die loop van jare 
die wonde weggewis-
net een plek bly 'n teken 
wat onuitwisbaar is. 

Die wonde word gesond weer 
as j are kom en gaan, 
maar daardie merk word groter 
en groei maar aldeur aan. 56

) 

In die laaste afdeling word in 'n drietal gedigte die 
lye van Die Man voorgestel. In Rook aanskou hy van 
'n heuwelrand af die verwoesting van sy plaas, totdat 
hy self deur 'n koeel getref word; in Die Balling beluister 
hy in die golf slag op die seestrand van ·St. Helena die 
klaagsang van sy enigste oorgeblewe kind oor die see, 
totdat die dood ook hom wegneem; in Hulle kom nie weer 
sien ons sy droewige tuiskoms op sy verwoeste plaas na 
die oorlog, waar alles weer gaandeweg uit die as opgebou 
word; maar die verlies van vrou en kind is onherstel
baar, want ,hulle kom nie weer." 

5 6) Hierdie is die nuutste teks, waarin die digter 'n paar 
wysiginge aangebring het wat seker as verbeteringe kan be
skou word. 

• 
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Rook is die mins geslaagde van die drie gedigte en 
staan ver benede Celliers se Veldbrand. By Celliers is 
die geval gesien en uitgebeeld, by Totius word dit meer 
beskrywe. 

Dte Besembos vorm 'n passende slot tot Totius se eer
ste · bundeltjie. Die eerste reel herinner aan Iris van 
Perk, soos ook die vorm en ritme, maar origens is die 
beeld, net soos in Die Vlakte, deur-en-deur Afrikaans. 
Hoewel dit lank nie op een lyn met Die Vlakte kan gestel 
word nie, is die onuitroeibaarheid van die besembos, as 
sinnebeeld van die taaie Afrikaanse trekkersras, hier 
treffend geteken. Die laaste reel: ,ek leef en sal lewe, 
my ·doodkry is min," het reeds spreekwoordelik geword. 

As geheel is By die Monument 'n aandoenlike vertol
king van die leed van 'n volk wat sy lydensbeker tot die 
bodem toe moes ledig. En solank as daar, in die woorde 
van Celliers, 'n oog is ,wat 'n traan nog ween vir 'n 
heldegeslag, in hul rus daarheen"-sal die echo van 
Totius se treursange dieselfde stille ontroering teweeg
bring as wat deur die aanblik van die Vrouemonument 
gewek word. 

(3) VERS~ VAN POTGIETERS TREK. 

In sy twede bundel, Verse van Potgieters Trek (1909), 
voer Totius ons van die jongste verlede met al sy smart
like herinneringe terug na 'n verdere verlede, na die 
grootse tyd van die Voortrek. Hoewel by uitstek die hel
detydperk in die wordingsgeskiedenis van die Afrikaner
nasie, is die Voortrek deur 'n anti-nasionale onderwys
tendens nog altyd as hanslammetjie behandel, sodat dit 
binne en buite die skool nog lank nie die algemene be
kendheld verkry het waarop dlt as vaderlandse geskiede
nis so'n onbetwisbare aanspraak het nie. 'n Volk wat 
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sy verlede vergeet, stel sy toekoms in gevaar. En sal 
ons volkskarakter nasionaal gesond bly, dan moet ons 
terug na die worstelperk van die verlede, waar die grond
slae gele is van die karaktereienskappe wat die Afrika
nerdom in staat gestel het om die vurige oordeel van die 
Engelse Oorlog te trotseer sonder om te gronde te gaan. 
Daarom is die Voortrek ook by uitstek die terrein van 
ons nasionale romantiek, wat in ons opkomende letter
kunde nog alte skraal verteenwoordig is. 

In Patgieters Trek het Totius enkele grepe gedaan uit 
die geskiedenis van die Voortrek. Dis geen groot epos 
nie, maar 'n reeks afsonderlike beelde in los kronologiese 
volgorde opgestel, beginnende met die ontdekking van 
Danker Afrika en uitlopende op die verheerliking van 
Patgieter as die ,,trekker by uitnemendheid." Die opset 
en gedagtegang van die geheel loop min of meer parallel 
met die van Da Costa in Hagar. Die grondgedagte van 
Hagar: die stryd tussen Halfmaan en Kristendom, uit
lopende op die eindelike oorwinning van die laaste, vind 
ons hier in die stryd tussen die ,Swart Halfmaan" en die 
kristelike beskawing van die Voortrekker. Uit 'n aan
tekening van die digter self, sowel as uit verskillende 
besonderhede, blyk dat Hagar hom hier telkens bewus of 
onbewus voor die gees gesweef het. 

Met 'n eienaardige beeld word hierdie versreeks inge
lei. Die digter sien Danker Ajrika-,8.1 storm-omringd, 
-ombruisd, al onherbergsaamheid! "-as 'n swaarbefloers
'de doodkis, waaromheen die lewendes hulle beweeg, 
onbekend met die duister magte wat daarbinne verderf 
en verwoesting saai. Want jarelank het ,vaarders-om
en-om" alleen die kuste gesien, sonder lets te weet van 
die ,duistre duiw'ledom" wat die binnelande beheers. 
En al wis geskiedenis en legende te vertel van die ,won
dre flonk'ring" van 'n oeroue beskawing, van Monomota-
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pas, van Simbabwe, van die Kristendom-tog was Afrika 
sedert altyd die danker werelddeel in driedubbele sin: 
onbekend aan blankes, alleen bewoon deur swart barbare, 
versonke in heidendom. Maar eindelik verskyn daar aan 
die suidergrens 

die trekker met sy roer, sy os, sy wa, sy Boek, 
wat in u binneland sy dure vryheid soek. 

In die eerste sang tref al dadelik die ooreenkoms met 
Hagar: dieselfde statige, klassieke versmaat; 'n soort
gelyke skildering ook soos van die ,woestijnvorstin van 
\ Oosten .... toneel van schrik en wee." En soos Da 
Costa in verbeelding die Kristendom in die persoon van 
Karel Martel oproep teen die ,Muselmansche gieren": 
.. Waak op! .... rijs, Karel! rijs .... en wees in hooger 
hand een Hamer die verplet"-so word hier die beska
wingswoord van die Trekker gehoor: ,word lig! skuif 
op! "; terwyl die twede sang aanvang met 'n oproep teen 
die ,impies swart geskaard" van Tjaka en Silkaats, wat 
met hulle halfmaan, ,bloedeie suster" van die Saraseense, 
orals ,woestigheid en wee" versprei in teenstelling met 
die , skynsel skemerligtend" van die Saraseen. En net 
soos Martel ,kom hy wat hul sal vel in goddelike wrake!" 
.. .. die Trekker. 

Dan word die vlakte opgeskrik deur 'n sweepslag en 
'n psalm, waarop agtereenvolgens die lof van Os en 
Ossewa besing word, soos die van kernel en rosin Hagar. 
Tereg is deur prof. De Vooys opgemerk: ,Waar Totius 
Die Os, die geduldige en onwaardeerbare bondgenoot van 
de voortrekkers herdenkt, voelt hij Gezelle's vertedering 
voor het trouwe mooie dier, dat tach ook Gods schepsel 
is. Wie het naast Die Ossewa van Celliers legt, zal op
merken dat deze meer door de schoonheid van taal en 
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ritme, . Totius meer door de innigheid van gevoel bij 
Gezelle getro!Ien is." 5 7) 

Maar Die Os lewer tewens die bewys dat Totius se 
plastiek soms nie minder is as die van Celliers nie. Tref
fend word deur die ritme van hierdie verse die rustige 
en tegelyk rustelose gang van die trekos weergegee. Hoe 
sien 'n mens ,die eed'le jukgediert" hier in die versnelde 
pas van die m(Jreskof:-

Hoe rustig stap hy aan, 
die eed'le jukgediert! 
Hoe waggel hy die kop 
met horings swaar gesierd 
en stewig ingestrop! 

Hoe rustig stap hy aan 
so sonder tuiggetooi, 
met matte en dowwe plof; 
sy vel trek plooi op plooi 
rondom die bree skof. 

So stap hy rustig aan 
vol kalm majesteit 
en ongesmukte prag
beeld van stilswyendheid 
en selfbewuste krag. 

. . I 
- I j.· . c l 

,Swaarskokkende ossewa! die vlaktes ingedronge, u wy 
ek weer my lied" .... en hierdie keer met minder sukses 
as in Die lied van die Ossewa. Totius is hier oor die 
algemeen meer bespieelend as beeldend in sy voorstel
ling. Mooi is die versreel van Da Costa: ,De moeder 
Ismaels! Hoe schudt en schokt die schoot!" in die eer-

5 7) ,,Afrikaner Taal en Poezie," De Beweging, Okt. 1913, 
bls. 24. 
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ste van die volgende koeplette op die ossewa toegepas, 
terwyl die twede herinner aan die kameel, ,bevracht 
met keur van oosterwaren":-

Swaarrollende ossewa! die trek is aangevange. 
Maar ag, hoe skud en skok u moederskoot so bange?
Gy houd 'n jonge volk; nog liefderyk omklemd, 
nie vir 'n paradys, maar wildernis bestemd. 

Ek sien u rusteloos en immer verder dragend 
u kostb're lading; en u blanke tent vervagend 
tot vale stip heel ver, waar lug en aarde skei
die so gevreesde grens van verre woesteny. 

Naas Die Os behoort Vegkop en Die drie Kindertjies 
tot die beste gedigte uit hierdie bundel. Die laaste het 
'n historiese agtergrond, maar is origens verbeelding, 
dog 'n verbeelding so realisties dat dit ons aandoen as 
'n stuk waargenome werklikheid. Die vredig-idilliese 
natuurtafereeltjie; die onskuldige spel van die kleintjies 
(en so natuurlik dat hulle wa en osse van klei sou 
gemaak het; watter boerseun het dit nie gedaan nie?); 
die oorrompeling deur die swart barbare wat dit nie oor 
hulle hart kan kry om hier die ,bloedbedrupte spies" te 
gebruik nie; die vergeefse hulpgeroep al verder weg van 
die uitgemoorde laer-dit alles leef hier voor ons ver
beelding op as gesien. En asof die digter bang is om 
die spel van sy verbeelding verder te laat gaan, besluit 
hy met: ,en klein beentjies, tussen steentjies wegge
bleek, bedek die grond." 

Vegkop behandel eweneens 'n historiese gebeurtenis 5 8 ) 

en is 'n mooi voorbeeld van Totius se strakgetekende 

5 8) In Okt. 1836 is 'n aanval van 5,000 Matabele's op die 
Treklaer by Vegkop (Oranje-Vrystaat) deur Sarel Celliers met 
40 man afgeslaan. · 
u 
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plastiek. Met tekenende alliterasies en in fors-bewegende 
ritme word in 'n paar kleurvee 'n KatJeraanval op 'n 
Treklaer geskilder, en ook hier werk die digter op ons 
met die mag van die werklikheid. Hier geen bespieelende 
retoriek nie, geen breedrustige beskrywing nie, maar 
een-en-al aksie, met snel beraad en vaste hand. Hier, 
soos in Dingaansdag van Celliers en Die slag by Bloed
rivier van Wassenaar, is stryd op lewe en dood; en vanself 
word ons hartklop onstuimig, ja, ons is self daar in die 
laer tussen die stoere Voortrekkers, waar man en vrou 
skouer aan skouer staan onder die asgaaireen: ~ 

Bleek blink die seile ver teen die hang, 
swart kom die katJers met driftige drang, 
bewend omhoog rys gebed en gesang-

o so bang! 

Donker gevaartes dondrend temet, 
blitsende flitse van pyle gewet, 
borend na bowe die skietgebed:-

Here red! 

Hoor die gebruis teen die wawiel aan! 
Hoor die geklots oor die seile slaan! 
Sug van vertwyf'ling die boesem ontgaan:

Heer, dis gedaan! 

Vas le die roer in die trekker se hand, 
fluks hou sy vrou by die stryder stand, 
weg vlug Kaliepi weer na sy land-

ver oor die rand! . . . . 

In Weg van die See word Potgieter se trek gemotiveer, 
maar met weinig klem van oortuiging. Hoe b.v. 'n vry
heidsdroom ,loom en lam" gemaak word deur ,lae lug," 
1:; nie duidelik nie. Die Watergeuse in die ,lae lande by 
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die see" het daar seker anders oor gedink. 'n Twede rede 
waarom Potgieter vir die ,gedugte vloed" gevlug het, 
word gekristalliseer tot die volgende sonderlinge geknoei: 
,want daar (op die see) my vyand broei geknoei van 
grootheidsbloei .... " Totius lewer gelukkig selde sulke 
voorbeelde van minderwaardige . jagmakery op rym
klanke. 

In M oselekatse gee die digter 'n lewendige voorstelling 
van die nagtelike otferfeeste van die Matabeles en die 
danse waarmee dit gepaard gaan. Mooi laat sy woord
beelding in die eerste koeplette die fantasties-geheim
sinnige van so 'n nagtelike gewerskaf uitkom teen die 
spookagtige van die omgewing. Hierdie gedig herinner 
sterk aan 'n soortgelyke fantasie van S. J. du Toit: Nag 
en Dageraad in Matabeleland. 5 9 ) Ter vergelyking volg 
hier die aanhef van albei gedigte:-

Nag en Dageraad in Matabeleland. 

Wat geestedrom hou wag, 
Wat geestedrom hou wag by nag, 
Op Matabele-berge, 
Met aaklig rougeklag? . . 

Daar rys 'n reusgefaart, 
Daar rys 'n reusgefaart uit d'aard. 
Omring fan swarte geeste, 
in impi's rond geskaard. 

Hy rys sig statig op, 
Hy rys sig statig op en klop 
Tot drimal op syn skildfel; 
Toen spring die geeste op. 

SYJ A/rikaanse Gedigte 0876-1906), bls. 26. 
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Hul dans al in di rond, 
Hul dans al in di rond, di grond 
Dreun fan hul foetgetrappel 
En krygssang uit hul mond. 

Moselekatse. 

Manestraal aan troeb'le trans 
rond die vure glimmerglans; 
Kaffers nes in dodedans 

om die vlamme; 

windgewiegeld, tak en blaar 
wink met spokerig gebaar, 
skaduwees nes skimme waar 

om die stamme. 

Wild gebruis van bometop; . 
dansgedreun en skildgeklop; 
vuurgeglim van onder-OP--

hel-taf'rele! .. 

Vlammend rys sy speer oplaas, . 
Stiller word die krygsgeraas. 
Nagwind waai met breed geblaas 

sy bevele . . 

Die slotsang, waarin Potgieter self verheerlik word, Is 
geskrywe min of meer in die trant van die inleiding tot 
Voorzienigheid en Napoleon van Da Costa. Soos die 
Jcodse sanger van homself getuig: ,Ik ben geen zoon 
der lauwe Westerstranden! Mijn Vaderland is daar de 
Zon ontwaakt! "-So heet dit hier dat Potgieter se voor
geslag gebore is ,nie langs die lome Kaapse strande," 
maar op die . hoogland van Afrika. ,Gij waart een Mor
g:mster, Napoleon!" se Da Costa. ,U beeld verrys 'n son 
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gelyk," heet dit van Potgieter. En so word hy deur middel 
van retoriese beelde voorgestel .as die ligdraer na die 
noorde, ,bestrykend met u sonnewieke 'n wereld vir twee 
republieke;" word hy gehuldig as die ,grote jukverbre
ker," ,onregwreker," ,vrye veldekind,'~ so.ekend na vry
heid ,hoog-glansend soos u hemelhal;" word hy aange
roep as ,,storme-seun maar tewens Herder" .van sy skape. 

Die slotgedagte korrespondeer weer met die van Hagar. 
Soos Da Costa op grond van Jesaja 60 'n toekomsbeeld 
van Sion ontwerp, word hier met 'n beryming van Jesaja 
35 'n ,nuwe tydkring" aangekondig vir die binnelande 
van Afrika. 

Die poesie van Totius beweeg sig hier en elders dikwels 
tussen twee uiterstes. Soms is hy sober tot op die kantjie 
van banaliteit, en dan weer steek ·hy in hoogdrawend
heid DaCosta na die kroon. Seker bevat hierdie slotsang 
ook enkele mooi gedeeltes, b.v. die aanhef; maar wanneer 
'n mens die geheel naas sulke gedigte soos die voor
r.oemde le, rys onwillekeurig De Genestet se versugting 
op ,Verlos ons van den preektoon, Heer! Geef ons natuur 
en waarheid weer!" 

( 4) WILGER1300MBOGIES • . 

Wilgerboombogies (1912) is 'n bundel ,vergeet-my
nietjies," gewy aan die nagedagtenis van ,drie liewe 
dode." Self se die digter daarvan: 

Dit is maar ligte .liedjies, 
maar klein vergeet-my-nietjies 
in wilde veld gepluk; 
waar woeste polgras groei, 
net arme blom'tjies bloei
te veel gedruk. 
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Dit is maar ligte liedjies, 
dit is my hart-verdrietjies, 
my lie we blomme; 
maar in so'n skone wereldwei, 
so laggend groen en bly-
... wie gee daaromme? ... 

Weemoed en berusting is die grondtoon van die ,hart
verdrietjies," waarvan die inhoud, soos reeds die tietel 
aandui, grotendeels simbolies van aard is. Die wilger
boom in sy winterkleed is vir die digter 'n sinnebeeld 
van eie sielstoestand:-

0 wilgerboom, 
beeld van my skuld! 

So naak en uitgetoe 
is ook my siel, 
verarmoed en 

so diep terneergeboe! 

Maar tog is jy, 
so kaal en in 

jou groue bedeldrag, 
gelyk'nis van 
'n stil geloof 

en immer-hopend wag. 

So word ook die waterstroom, die tortel, die vallende 
boomblad, die rusteloos-swerwende wind gesien as soveel 
beelde van die aardse lewe, waarvan die Skrifwoord ge
tuig: ,,Alle vlees is als gras." Aldus die tietel van die 
slotgedig, waarin hierdie gedagte nogeens uitgewerk 
word met 'n natuurbeeld, en waarin die volgende fyn
getekende oorgang van stilte op storm voorkom:-
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'n Windjie ontwaak; eers 'n teer-klein ding, 
soos 'n vlinder weif'lend sy fladdering, 
kort maar van duur, 'n paar hallempies langs; 
hier en daar tril effens 'n spiertjie van angs
en dis stil. Maar straks beef die ganse veld 
van wilde geblaas en oorlogsgeweld; 
wind-wesens ontwaak uit onsigbare graf, 
en vlieg verwilderd op die veldgraan af. 

Diep deurvoel word die dikwels raadselagtige lewens
kontraste uitgebeeld in verse soos Verheug-Bedroet, 
Repos Ailleurs, Dit is Nag. Dis of 'n mens in hierdie 
bundeltjie telkens die refrein verneem van Gezelle se 
sielewee uit sy swyenstyd:-

Mijn hert is als een blomgewas, 
dat, opengaande of toegeloken, 

de stralen van de zonne vangt, 
of kwijnt en pijnt en hangt gebroken! 

Mijn hert gelijkt het jeugdig groen, 
dat asemt in den dauw des morgens; 

maar zwakt, des avonds, moe geleefd, 
vol stof. vol weemoeds en vol zorgens! 

Mijn hert ... mijn herte is krank en broos, 
en onstandvastig in 't verblijden; 

maar, als 't hem wel gaat eenen stond, 
't kan dagen lang weer honger lijden! 60) 

Nerens tref ons dan ook die verwantskap tussen Gezelle 
en Totius so sterk as hier nie. Besselaar het reeds 
opgemerk dat Gezelle die skrywer kon gewees het van 
Dit is maar ligte liedjies. So herinner Die lied van die 

60) Gedichten (Bloemlesing-Aleida Nijland) bls. 151. 
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Wilg, met die grondtoon ,jou hart is krank," dadelik aan 
De Mandelbeke; terwyl 'n ander gedig uit die tyd die
selfde gedagtegang bevat as 0 't ruischen van het ranke 
riet. Dit kom voor in die eerste nommer van Die Brand
wag en heet: Waarom beet die biesie so? Die eerste 
en laaste strofes lui:-

As ek op die waterbaan 
golfies sien wa t rustig gaan, 
en die rus weer stil geniet 
van die Vaal se stroomgebied
og, dan staan jy, biesieplant, 
buigend aan die waterkant 
en jou arme steeltjie beef, 
of 'n sieltjie daarin leef; 
en ek vra verwonderd: 0, 
waarom beef die biesie so? 

En ek spreek my siel dan aan, 
nou ek by jou stingel staan: 
0, my ranke siel, is die 
biesieplant jou beelt'nis nie, 
as die waters jou omgeef 
(soos die biesie wat daar beef), 
as die waters om en om 
jou tot aan die Iippe kom . . . ? 
Het jy nie, deur strome omgeef, 
soos die biesie toe gebeef? 
En ek vra nie Ianger: 0 
biesie, waarom beef jy so? 61 ) 

Vetal hierdie bundeltjie van Totius lewer enkele tretfen
de .voorbeelde van expressionistiese natuur-simboliek, in 

61) Volgens die jongste lesing uit L. J. du Plessis-Totius 
in ou Verse. 
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teenstelling met Celliers se impressionistiese waarne
mingskuns. Waar by Celliers die natuur meestal primer 
is en sy eie daardeur gewekte emosie sekunde'r, is dit by 
Totius net andersom. Hoofsaak is hier eie emosie, eie 
sielsuitdrukking, maar in aan die natuur ontleende 
beelde. Hy is dus net soos Leipoldt meer expressionis as 
impressionis. 

(5) RACHEL. 

Rachel (1913) kan in sekere sin beskou word as 'n 
vervolg op By die Monument, maar wat samestelling en 
uitbeelding betref, staan dit as geheel hoer as Totius se 
eerste werk. Hier is 'n droefheid wat dikwels tot tretfende 
skoonheid geword het; en geskrywe in die groot herden
kingsj aar van vroueleed, is Rachel 'n passende en waar
dige inleiding gewees tot die plegtige onthulling van die 
Vrouemonument op Dingaansdag, 1913. 

,Uit die eeue her" roep die digter 'n beeld op: die 
Bybelse Rachelfiguur, ,al-lydens-Moeder," skriftuurlike 
Vt'rpersoonliking van vroueleed. Haar lewensloop vorm 
die sentrale gedagte van die hele digstuk, maar met 'n 
deurlopende sinnebeeldige strekking. Telkens laat die 
digterverbeelding sy prototiepe van ,lank verlee" los om 
'n oomblik te verwyl by 'n ander beeld van ,kart gelee," 
en so word die eerste simbool van die laaste-Rachel 
van die Boerevrou uit die oorlog. 

Rachel is 'n verssnoer bestaande uit 'n voorsang eri 
nasang, met die verse daartussen verdeel in drie groepe, 
elk waarvan weer onderverdeel is in 'n reeks epiese hoof
sange, reelmatig afgewissel deur liriese tussensange. 
Iedere hoofgroep word telkens voorafgegaan deur die 
Skrifgedeelte waarop dit betrekking het. In die eerste 
daarvan word Rachel se laaste reis geskilder en haar 
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sterwe op die weg na Bethlehem, na die geboorte van 
,Benoni-seun van smart;" in die twede haar eerste 
liefde en huwelik met Jakob; terwyl die derde vertel van 
die stigting van 'n gedenkteken op haar graf en van die 
aanleiding tot haar naam as ,al-lydens-Moeder." 

Daar ruis 'n lied van lank verlee, 
en stemme singend kom van ver; 

en immer ruis my ··siel weer mee 
met stemmelied uit lank verlee, 

uit die eeue her. 

Og kon ek sing van lank verlee 
net soos die skulpies so getrou, 

wat opgegaar, nog kleinlik gee 
die weerklank van 'n wereldsee

by die oor gehou. 

0, kom tot my uit lank verlee, 
sangstemme kom uit droomgebied; 

deurruis my siel soos awendbee 
van westewind, soos verre see. 

se golwelied! 

So lui dit in die voorspel van wat ·dr. Schepers genoem 
het ,een symfonie in verzen." 62 ) Daarop sien ons ,langs 
heuwelpad en donker dal" die ,aartsvaderlike karavaan" 
van Jakob op weg na Efratha, die kamele gehul in 'n 
stofwolk:-

Stofwolke styg op van omlaag 
by wemelende voetgeswaai 

en bly, van windjies ongejaag, 
traag om hul donker lywe draai, 

62) Vgl. De Nieuwe Gids, Febr. 1914. 
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te"i'wyl die late ligstraal speel 
hul deur die hoe bene, en slaan 

op son-deurglansde stofwolk heel 
'n lewendheid van skadu-baan. 

En as pendant daarvan aan die slot van die eerste 
;>ang:-

So het ook bo my land verrys 
die stofwolk van die waens wat sleep 

en vee wat trek. Teen wintergrys 
van lug en veld styg stofrooi streep. 

Maar dis g'n Jakob met sy trek, 
wat saggies voer die lam en ooi, 

moeder en kind beskermend dek
dis die vyandige konvooi, 

wat vrouens vang en ja te voet, 
of kampwaarts voer hul moee lyf; 

skape laat wend in plasse bloed, 
halfdood, en die ander vreeslik dryf. 

Na gindse stad trek hulle vort, 
dog waar g'n Bethlehem hul wag: 

die rye tente al sigbaar word, 
waar graftal aangroei dag by dag. 

Die liriese tussensange moet telkens dien om een of 
ander gedagte uit die voorafgaande hoofsang nader uit 
te werk of toe te lig. Dis of die digter telkens behoefte 
het aan 'n soort van rusplek in die gang van sy verhaal, 
om tyd te kan vind vir oorpeinsing. So word na die 
eerste sang ,die slingerende weg" nader beskou as ,sim
bool van die lewe," waarop die karavaan weer verder 
trek om in die derde sang plotseling tot stilstand te 
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kom, want ,Rachel is krank!" Mooi word die_ stoppende 
karavaan uitgebeeld as ,,'n skudding gaan langs die hele 
ry." 

Rachel siek in die veld! Dit gee aanleiding tot 'n 
tussensang oor die genot daarvan ,om siek te wees en 
dan 'n bed te he," en onwillekeurig dink die digter aan 
soveel Rachels sonder 'n bed:-

Dus dink ek aan 
die Rachels van my land, 
wat sonder huis of hut

eers wreed oorval-is uit 
hul wonings uitgebrand, 
op vlaktes uitgeskud! 

Om daar alleen te krjrop 
van moederwee; 
wel verderaan 

harde soldate, maar 
g'n Jakobs met hul mee 
om troostend by te staan. 

Buiten die algemeen simboliese betekenis van Rachel 
is daar verskillende afsonderlike gedigte met dieselfde 
strekking. So b.v. aan die begin van die twede afdeling, 
na aanleiding van Jakob en Rachel se ontmoeting by die 
put, die mooi-digterlike beskrywing van ,Die oue put," 
waarvan die slotverse lui:-

Dit put maar en sy gee maar lmmer, 
dit put maar en sy weier nimmer, 

net soos 'n moeder, so opreg, 
gee sy haar laaste druppel weg.! 
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Straks gaan die skapies alnial hene 
en is die putters weer verdwene, 

en niemand dink dan langer om 
haar so vervalle heiligdom. 

Haar lewe is soos die moederlewe; 
by ondank immer bly te gewe; 

maar 'k hoor, as hul het heengegaan, 
diep-onder tap . . . 'n watertraan! 

Weer tekenende natuur-simboliek, veral hierdie laaste 
koeplet. Want hoe menige moeder is daar wat in stilte 
moet ween oor 'n kind wat haar opolferende liefde met 
ondank beloon. En hoe menige kind ontdek eers te laat 
die waarde van 'n moeder! 

Teen die end van die twede afdeling krY pns nog 'n 
mooi natuurbeeld in Stof en 'n intiem-huislike tafe
reeltjie in Die liewe poppespel. In die aanhef van die 
derde afdeling heet dit:-

Vir wie die grootpad langes reis 
oor heuwelry vol blomme en gras, 

die steenhoop droewe sterfplek wys 
van wie waaragtig moeder was. 

• • • 
So staan daar in my vaderland 

vlak by die grootpad, her en der, 
graftekens eerbiedvol geplant 

deur Jakobs-ballinge van ver-

vir Rachels wat in kindergeboort -" 
gesterf het op die weg, of by 

die skrikkelike kindermoord 
tot in die dood het meegely. 



334 

Ook hul gedagtenis is rein; 
en altyd reiner sal dit word 

as tyd in nimmer-rustig-syn 
sy golwe oor hul mooilewens stort. 

Die gedagte van die laaste koeplet word verder ver
duidelik in die daaropvolgende tussensang Skulpie van 
die See, wat herinner aan 'n strofe uit die voorsang en 
kenmerkend is van Totius. 

Rachel offer haar lewe ,om twaalfde patriarg te baar" en 
hierdie ,geheimnis groot" gee aanleiding tot die beeld 
van Die Breekwater, waar sware konkreetblokke in die 
see versink om 'n wal te vorm teen seegeweld en 'n 
veilige hawe vir die ,bloei van owerseese handel"-beeld 
ook van , duisende vroue wat will'ge lyf versink in ly
densdaad":-

Ek sien volsterk hul sware lyfsgewrigte, 
wat mild deur son en veld gekoester werd. 
Maar nou staar hulle mart'laarsaangesigte, 
deur smart verbysterd, in die blinde vert! 

Hul sink, een na die ander. Soos slagorde 
kom oorlogsgolf dood-dreigend aangewoed. 
Hul sink en sink, totdat 'n wal kan worde, 
waarop 'n nuwe volk rys uit die vloed. 

Eeue verloop na die toneel waarin ,Geboorte en Dood 
verbroederd saam" gestaan het by Rachel se sterfbed, en 
weer word haar stem gehoor: ,Er is ene stem gehoord 
in Rama, ene klage, een zeer bitter geween: Rachel weent 
over hare kinderen; zij weigert zich te la ten troosten 
over hare kinderen, omdat zij niet zijn." Soos in die 
,.Rei van Klarissen" uit Gijsbrecht van Amstel word hier 
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die droefheid van Rachel geskilder en van soveel ander, 
lewendes en dooies:-

'n Stem word oral rond gehoor, 
geklaag, geween, bitterlik seer: 

Rachel, al-lydens-Moeder, oor 
haar kinders huil-hul is nie meer. 

En dan slaan Totius die profetemantel van Jeremia 
om en ontwerp 'n toekomsbeeld na aanleiding van die 
voorsegging: ,Zo zegt de Heere: Bedwing uwe stem van 
geween en uwe ogen van tranen; want er is loon voor 
uw arbeid, spreekt de Heere; want uwe kinderen zullen 
wederkomen tot hunne landpalen":-

0 skone beeld van boerevrou 
met kinders letterlik oordek: 

een op die arm, een vasgehou 
en een wa t aan die rok loop trek. 

Jou stryd is seker, groot jou loon! 
Jou stille daad is groot gedug, 

Ons wye land word weer bewoon, 
en kinderstem klink deur die lug. 

Eindelik staan ons in die stal van Bethlehem by Maria: 

Weldra gaan sy in moederpyn. 
Dan sal-die koppe bymekaar 

en in groot oe lampeskyn-
die diere dom-verwonderd staar 

op Jesus-kindjie by die voer 
en Moeder-maagd nou herbergloos! 

Toneel wat wereldhart n6g roer, 
lydende moeders n6g vertroos. 
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En nogeens word die skim van Rachel wakker geroep 
om met die moeders van Bethlehem die kindermoord te 
beween. Maar sy word vertroos, want ,Hy het gekom" 
as moederloon om oor Satan te heers. Kerslied besing 
Sy lof. Ten slotte kry ons nog in die slotverse van die 
nasang die volgende treffende beeld van oud-president 
Steyn en sy skepping-die Vrouemonument:-

Nou sien ek rys uit jonk verlee 
'n Rachelbeeld, suiwerlik blank. 

Ek sien op stille boerestee 
'n ander Jakob, oud van wee 

en lewenskrank. 

Sy siel nog vol van smart-verlee, 
die reusgestalt' weer opgerig, 

het hy vir vroue- en kinderwee 
grafteken en herdenkingstee 

groots ons gestig. 

Sy oog is swaar van smaad-verlee, 
maar hopend ons sy vinger wys 

daar waar hoog-slank-'n stene bee!
standvastiglik uit koppies-see 

gedenknaald rys. 

Sal ons vergeet 'n treur-verlee? 
Oor so 'n volk, so laf-ontrou 

roep aldie heuwels, smadend : Wee! 
Maar troue skaar roep: , Nimmer! Nee! 

Ons sal onthou!" 

In 'n opmerklike beskouing van "Albert Verwey oor 
Rachel u3 ) word Totius teenoor Leipoldt gestel en daarby 

63) De Beweging, Sept. 1914. 
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die volgende opmerking gemaak: ,Deze bijbelsche poezie 
van beperkt-vaderlandsche, ja kerkelijke opvatting, 
schijnt ons, zelfs in Afrika, niet meer de uiting van . 
sterke dichterlijke drift en voortbrenging. Zooals hier 
te lande Beets in hoogheid van opvatting en in kracht en 
rijkdom van verbeelding al verre de mindere was van 
Potgieter, zoo meenen we in het gevoel van Totius een 
weekheid te onderkennen, en in de eenvoudigheid van 
zijn gedachten soms een simpelheid, die ons eer een 
teeken lijken van zwakte dan van kracht. Er is, onmis
kenbaar, in zijn schrijven een zekere moeheid, die wei, 
zeer zeker, vereenigbaar blijft met ernst. en oprechtl;l.eid 
en tal van letterkundige talenten, maar even zeker ni{)t 
met die sterke, als noodzakelijk aandoende bezieling die 
in een dichter opkomt als de wezenlijke voortbrengende 

. kracht van zijn tijd hem tot haar orgaan maakte." 

Toegegee dat Totius dikwels eenvoudig en simpel !s
wat op sigself 'n groot voordeel is vir sy Afrikaan:?e lesers 
en glad nie onverenigbaar met skoonheid nie-en dat 
hier en daar ,een zekere moeheid" in sy poesie te bespeur 
is, rys nietemin die vraag, of die ,,kerkelijke opvatting" 
daar skuld aan het? Moet 'n mens uit die parallel Beets
Potgieter aflei dat die eerste minder was aileen omdat 
hy binne die kerk gestaan het, en dat Potgieter se ,hoog
heid van opvatting" bygevolg ook minder sou gewees 
het as hy dieselfde wereldbeskouing toegedaan was as 
Beets? · En Vondel dan? Het die grootste onder Neder
land se sangers van alle tye nie sy hoogste triomfe gevier 
met ,bijbelsche poezie" nie, waaraan 'n , beperkt-vader
landsche, ja kerkelijke opvatting" glad nie heeltemal 
vreemd was nie? 

Aan die slot van sy beskouing word die teenstelling 
Totius-Leipoldt nogeens geaksentueer en met voorbeelde 
toegelig. Totius se ,beminlike beeld van boerevrou," wat 
soos Rachel aileen begeer ,om moeder van 'n kroos te 
v 
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aand": ,Waak oor die stem, let op die siel ; behou die 
beste wat ons nasie het-die vrou!" Waaruit dan die 
gevolgtrekking gemaak word: ,De oude en de nieuwe 
tijd, de oude en de nieuwe poezie, konden niet scherper 
worden afgetekend." Dis veral hierdie gevolgtrekking 
van Verwey uit hierdie bepaalde gegewens wat tot teen
spraak uitlok. 

Totius word deur Verwey gekenskets as , dichter van 
het verleden," terwyl hy in Rachel juis op grond van die 
verlede telkens met profetiese blik die toekoms instaar. 
Rachel, gewillig om haar lewe te offer tot bestendiging 
van haar nakroos, is vir hom die verpersoonliking van 
die Boerevrou wat nie bang is om haar roeping as moe
der te aanvaar nie, nee meer, wat geen groter saligheid 
ken nie as ,moeder van 'n kroos te wees." En dis bier
die sieleadel wat die digter met reg roem as 'n ,onver
welkb're glorie," edeler dan 'n sekere ,hoogheid van 
gees," dan ,,skoonheidsnaam" en ,lokking van 'n grote 
skaar," wat menige moderne ,society woman" verlei het 
tot 'n miskenning van haar roeping as draagster en op
voedster van 'n nasie, en waardeur menige nasie met 
sedelike en maatskaplike ondergang bedreig word. Mae
der van Pensees 64) bevat 'n diepsinnige vingerwysing 
ook vir menige modern-Europese volk. Daarom is Totius 
hier veral siener en verheerlik hy in Rachel ook die moe
ders van ons toekomsvolk, omdat hy in hulle verhewe 
opvatting van die moedertaak die enigste waarborg sien 
vir die verwesenliking van ons toekomsideale : ,'k Sien 
haar trane lag in die glans van nuwe dag! "-,Ons wye 
land word weer bewoon, en kinderstem klink deur die 
lug.'' 

6 4) Hierdie gedig kom nie in die 2e druk voor nie. 
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Ongetwyfeld bestaan daar 'n diepgaande verskil tus
sen Leipoldt en Totius, waar die laaste 'n besliste voor
stander is van die Kalvinistiese wereldbeskouing. Maar 
volg daaruit dat die aangehaalde verse uit Rachel nood
wendig 'n ander maatskaplike strekking moet he as die 
van Leipoldt: dat Totius minder oog sou he vir ,,die 
siel" van die vrou en haar enkel bestem sou ag om ,kin
dertjies te baar," om ,kos te kook, te braai, te stook, te 
smoor"-waar hy op iedere bladsy van Rachel juis opwek 
tot waardering van die ,al-lydens-Moeder, wat willige 
lyf versink in lydensdaad," om ten slotte ook die ,,Here 
van Heerlikheid" te kan baar? 

,Met 'n profetiese oog het die digter gesien dat die toe
karns van ons Land en ons Volk le in die wieg. Die 
oplossing van ons meeste groat vraagstukke sal gevind 
word in die wieg. Dit is die wieg wat traagheid en selfsug 
vernietig, wat die arbeid en die liefde bevorder, ·en wat 
ons Volk veredel en bewaar. Hulde, driewerf hulde aan 
die Afrikaanse vrou en moeder, wat haar nie skaam nie 
en wat nie skrik nie vir die wieg, en wat altyd gereed is 
haarself en haar kroos vir Volk en Vaderland op te 
offer." 65 ) 

(6) TREKKERSWEE. 

,Nooit bring u kus vir trekkers vryheidsvree, verrader
like see!" laat Totius Potgieter se in Verse van Potgieters 
Trek op grand van 'n brief aan Pretorius, gedateer Pot
chefstroom, 28 Aug. 1841. En daarom was sy leuse: ,,Weg 
van die see!" altyd maar verder noordwaarts, weinig 
beseffende dat daar onder die vredige oppervlakte van 
dieselfde Transvaalse hoagland, waar hy hom eindelik 
sou vestig, 'n ewe gevaarlike vyand gesluimer het as die 

&s) President M. T. Steyn: L. S. tot Rachel. 
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gedugte vloed waarvoor hy gevlug het. Hoe die aanvank
like trekkersvree in die ongerepte Transvaalse heuwel
land maar alte spoedig weer moes plek maak vir 'n 
nuwe trekkerswee, word in Totius se gedig van die naam 
geskilder. 

In groot trekke behandel Trekkerswee (1915) die snel 
ingrypende omwentelinge in die Transvaalse volkslewe 
as gevolg van die ontdekking en ontginning van die goud
velde. Die botsing tussen outydse trekkersbeskawing en 
moderne goudstadbeskawing vorm die tragiese agtergrond 
van hierdie eenvoudige verhaal. Die volgende is, in die 
digter se eie woorde, ,die simpele storie" waarop die hele 
gedig gebaseer is:-

,Die versies verplaas ons bo-op die Rand, ongeveer 
waar Johann~sburg nou 11~. Daar het oom Gert, 'n trek
ker, met vrou en enige dogter, gaan woon. Later kom 
oom Koos, 'n kolonis, wat in die nabyheid grond gekoop 
het. Sy seun Willem raak verlief op Dina, oom Gert se 
dogter. Nadat die twee famielies saam Perdekraal-fees 
gevier het, gaan Willem en Dina trou. 

Die twede versreeks beskrywe die ontdekking van die 
goudvelde en die opkoms van Johannesburg, maar ook 
die verleiding waaraan Willem en Dina, wat by oom Gert 
inwoon, blootgestel word en waarvoor hul beswyk. Die 
twede stuk eindig dan met die groot Boer-Britse Oorlog. 

Die derde versreeks verplaas ons in die tyd toe die 
Unie tot stand gekom het, en beskryf die treurige einde 
van oom Gert en Dina." 

Silwer Strale, Goue Gode, Graue Grawe-wat 'n tref
fende tipering met enkele woorde van die loop van ons 

. volksgeskiedenis sedert die vestiging van die Voortrek
kers noord van die Vaalrivier. Nouliks was, ?.> verwesen
liking van die Voortrek-ideaal, die grondslae gel~ van 'n 



341, 

eie, onafhanklike volksbestaan, gegrondves op 'n voor
vaderlik-godsdienstige beskawing-of die goudgod ver:
skyn op die toneel om soos 'n vretende kanker die volks
lewe te ondermyn en by duisende sy slagotfers mee te 
sleur in 'n maalstroom van sedelike en godsdienstige en 
nasionale verval. Letterlik en ftguurlik word weldra die 
silwerstrale vertroebel deur die rookpluime uit die onder
aardse kraters van die goue gode, en word ons sonnige 
heuwels en velde oordek met groot grys molshope, maar 
ook met duisende graftes--as soveel swyend-sprekende 
gedenktekens van die verskriklike botsing tussen oud en 
nuut. 

Wat 'n vredige rus onder die Silwer Strale van die eer
ste afdeling, waarvan die aanhef lui:-

Dis heuwels, heuwels, heuwels net 
so ver 'n mens se oog kan speur; 
grasheuwels, waar ook riwwe gaan, 
met enkele stroompfes tussendeur. 

Daar is geen hoe berge nie, 
want hoog is daar die. wereld self; 
en luggies ·waai daar dun en fris, 
of dit stroom uit die blou gewelf. 

Daar in die hoe wildheid met 
sy huppelende heuwel-skoon 
het j arelank 'n trekker met 
sy vrou en kind alleen gewoon. 

• • • 
Verlore-klein le op die Rand 
hul huisie in die trekkersland; 
dit is 'n stip net in die wei-
die ri~tedak en muurt~ies van klei. 
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En dan word in die volgende bladsye, net soos in Mar
tjie van Celliers, die vredig-idilliese plaaslewe uit vroeer 
tyd geteken: die kennismaking en eerste liefde van Wil
lem en Dina, die klaarmakery vir Perdekraal se fees, die 
gesamentlike tog daarheen met die ossewaens en die 
nasionale feestelikhede. Maar Totius se skildering is 
weer anders as die van Celliers. Waar die laaste hom 
graag verdiep in 'n breedrustige beskrywing en uitbeel
ding vol kleur en lewe. kry ons by Totius 'n reeds snel 
opeenvolgende sketse, wat meestal vlugtig, maar niete
min ook raak geteken word. Daar is b.v. die rake be
skrywing van die ,oggendstond op 'n boereplaas," die 
lof van die Afrikaanse koffieketel, die tekening van Per
dekraal-laer:-

Hoe lfl die tentseil, baan aan baan, 
hoe wakker bly die nokke staan, 
die klappies netjies oopgeslaan-

mooi eenheid same. 
Sy staan daar by die wa se as, 
die huis van doek, so lossies-vas, 
skoon soos in moredou gewas-

'n blanke dame. 

Twee spierwit kappe in die veld: 
'n wa en tent daarnaas gesteld, 
tweeheid tot eenheid saamgesmelt 

in donker stonde. 
Die wa-'n dapper man is hy; 
die tent-sy staan g'n tree opsy. 
Jul het die nasie uitgelei, 

sy boei ontbonde. 

Die twede afdeling-Goue Gode-begin weer met die
selfde landskapskildering, maar anders gesien:-
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Dis heuwels, heuwels, heuwels net 
so ver 'n mens se oog kan speur; 
dis of voorheen 'n monsterploeg 
die wereld stukkend het geskeur. 

Ja, God se ploeg het bier geloop 
in wentelkrag van vloed en vuur, 
toe heel die hoogland omgekeer 
is in die aard' se wordings-uur. 

Die reuse-sooi van daardie ploeg 
'n berg was of 'n hoe rand; 
en elke voor daaragter was 
'n vrugb're moot of akkerland. 

God se almagtige Hand het toe 
daaroor gegaan met groot geswaai, 
sodat 'n ganse goudveld is 
in d'aard se boesem uitgesaai. 

Die tragiek is aan die kom: Goudsoekers verskyn en 
eerlank is oom Gert die grootste deel van sy plaas kwyt, 
waarop weldra 'n stad as uit die grond getower word. 

Oom Gert het so iets nooit gesien: 
die suiwer lug is troebel-vuil, 
en helder stroompies van weleer 
dam nou in donker modderkuil. 
Die grond voorheen so skoon en rooi 
is nou met steenkool-as bestrooi. 

Al bo die stad, en verder, sweef 
'n swart-deurrookte deins'righeid; 
dit lyk net soos 'n veldvuur, wat 
hom uitsprei oor die velde wyd 
En sawends slaan 'n rooi gegloor 
nes veldbrand al die heuwels oor. 
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Hy wil weer trek, maar sy dogter haal hom oor om 
maar te bly, ,want waar ons trek of bly, sal Engelsman 
ons kry." Spoedig volg die nasleep van die nuwe beska
wing: Stemregagitasies, politieke verwikkelinge, oorlog, 
met die nagalm ,verlore, verlore!" en Dina ... ,geheel 
verslingerd in die stad en will'ge prooi van vreemdes nou!" 

Mooi is die ruiterlied van die uittrekkende burgers, 
waarvan die aanhef en slot lui:-

Kom, burgers, trek die perde reg; 
nou vrou en kind goeiendag geseg. 
J ongkerels, los die noi se hand; 
en seuns, verlaat jul moeders, want 
daar gaan 'n strydroep deur die land! 
Gryp nou die teuels by mekaar-
die Vierkleur is weer in gevaar! 

I - , - J ,' 

Die regterhand gryp die visier, 
die bors oorkruis 'n bandelier; 
die spore in die sonskyn blink, 
stiebeuels teen mekaar weetklink, 
die ketel aan die saal rinkink. 
Kom, burgers, hou nou bymeka~>.r-
die Vierkleur is weer in gevaar! 

Jaag, burgers, jaag oor rant en rots 
wanneer jul teen die vyand bots. 
Ruk in, spring af en pos gevat 
aan die onverwrikb're ryperdblad. 
Mik fyn, kyk waar die stoffie spat! 
Staan, burgers, staan dan bymekaar
die yierkleur is weer in gevaar! 
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En moet jul val, val dan met eer, 
met die oog die vyand toegekeer; 
val op die grense, man en perd, 
Transvaal se vierkleur is dit werd 
en die eerkroon wink al uit die vert'. 
Val, burgers, val dan by mekaar
die Vierkleur is weer in gevaar! 

In die derde afdeling-Groue Grawe-nogeens diesel!· 
de landskap-maar hoe is alles verander:-

Dis heuwels, heuwels, heuwels net 
so ver 'n mens se oog kan speur; 
maar heuwels sander struik of gras 
en droewig-vaal, nes as gekleur. 

Die heuwels lyk soos dulne wat 
in blankheid rys aan verre strand
daar rys hul uit die blou-diep see, 
hier uit die aard se ingewand. 

Hulle se die duine aan strand is die 
grafheuwels van wie sterwe in see; 
en daardie diepe dreuning is 
die klag van wees en weduwee. 

Maar hierdie heuwels, heuwels dan 
wat ook so hoog is en so bleek? ... 
En hierdie diepe dreuning dan, 
wat klaag soos een wat smartlik smeek? ... 

'n Agtal jare gaan verby en die oorlogsverwoesting word 
weer uitgewls, maar op oom Gert se plaas, waar hy nog 
altyd in stilte oor sy dogter treur, is ,die vroeere boere
paradys nou een molshoop, groat en grys." Eindelik 
word daar Unie-fees gevier, en in die stille hoop dat hy 
Dina miskien sal raakloop, gaan oom Gert ook na die stad 
om die feestelikhede by te woon, maar . . . 
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Oom Gert gaan vroeg die aand na huis, 
want een ding staan by hom n.ou vas : 
dat hy nie in die wereld pas. 
Hy het 'n beter dag geken 
en is te oud om nog te wen 
aan al die vreemdigheid 
van nuwe koers en tyd. 

Dieselfde aand kom Dina tot inkeer en besluit om na 
haar vader terug te gaan. Droewe hereniging :-

My kind, daar het ek neergekniel, 
snags uitgestort my bitter siel, 
die deur het nooit nie diggegaan 
en daardie kersie 't daar g~staan. 

,Hy staar haar in die aansig bleek-'n skone spiei'H 
gekraak, gebreek," en sy laaste versoek is: 

Le op my graf geen sooi met gras, 
maar dek dit met die heuwel-as; 
want daars6 le begraaf jou eer 
en van die boervolk van weleer. 

Ja, ddarom is die heuwels hoog, 

en dddrom is hul skynsez bleek, 

en daarom is die winddreun diep, 

en droet soos een wat smartlik smeek! 

Maar eenmaal kom die nasie reg, 
dis wat ek sterwend nog voorseg. 
En eenmaal word die heuwels klein
as God se eer weer groot sal skyn! 
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En eindelik staan die digter na ,stille beevaarts-tog, by 
twee graftes op die Rand":-

Die vaalwit hopies dek hul bel, 
vader en dogter, sy aan sy! ... 

In Trekkerswee moet 'n mens nie soek na rykdom van 
klank of beeld, na grootse verbeeldingsvlug of breed
skilderende gebaar nie; maar wat hier telkens tref, is 
die seggingskrag van die eenvoudige woord uit die alle
daagse lewe, terwyl 'n mens orals verras word deur sulke 
raakgepende brokkies lewende natuur soos die volgende: 

Of dit : 

Daarlanges le die beestekraal, 
waar smiddags doodse stilte daal, 
as kalfies, in die son gebraai, 
die vliee van hul kop le waai, 
so dom-gerus; en bly-ontsteld 
eers opspring, as uit rule veld 
die koeie aandraf wat met hul 
geloei die a wendstond vervul. 

Die kraalvee is al moeg gele, 
hul rek die stram gewrigte uit. 
Daar kom die kalfer ook al aan, 
wat koulik oor die douveld gaan 
en eers die kalwerhok ontsluit. 

Sy emmer ruis van pure musiek
so vloei dit nou uit volle speen; 
musiek ook vir die kalfie als 
hy kort-kort om sy moeder wals 
op nog onvaste horrelbeen. 
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En is die volgende nie 'n stukkie treklewe na die na
tuur getel':en nie? 

Die vrouens maak die brekfts al
die twede ketel sing; 
hul loop tent-in en tent-uit en koes 
gramstorig vir die braaivleisrook, 
wat trane in hul oe ·bring. 

Een as die klaarmaak-gewerskaf vir die kommando 
afgeloop is en die burgers trek hulle perde reg om te laat 
vat, dan sien ons 

Die vrouens staan etiens opsy 
met arrems oor mekaar gevou, 
nou dat hul taak is afgedaa:1. 
Nou kan hul eers hul smart beset, 
en enk'le droog met voorskootpunt 
al die eerste oorlogstraan. 

Hoe weet Totius die mentaliteit van die delwer teenoor 
die van die Katier in 'n paar raak krabbels te laat uit
kom:-

Nou loop 'n loper oor die Rand, 
wat rooi is in sy aangesig; 
hy sien niks van die skone land, 
maar hou sy oog omlaag gerig. 

Agter hom sukkel 'n Katier aan met 'n ·sak vol allerlei 
gereedskap, en as hy eindelik die goudrif ontdek:-

Daar is dit! en hoe bly is hy! 
Die goudaar is o:i>laas geraak . . . . 
Die Kaffer sien 'n os wat wei 
en dink: ,,Hoe lekker sal hy stnaak!" 
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En hoe kostelik staan oom Gert daar geteken, nadat 
sy grond verkoop is, as 'n oertiepe van die outydse boer:-

Oom Gert maak nog sy saak gewis: 
hy vraag net goudgeld en kontant, 
en dat sy eie predikant 

sal tel ot hulle almal is. 

Totius is in die eerste plek expressionistiese stemmings
digter. Deur al sy verse gaan daar 'n fluistering van 
stille weemoed-waaraan alle droefgeestige somberheid 
egter vreemd bly-en selfs in'· sy verhalende poesie word 
die epiese gang telkens onderbreek deur liriese opwel
linge. Maar hoewel dieselfde grondtoon · ook in Trek
kerswee gehoor word, bestaan daar tog 'n ·merkwaardige 
onderskeid tussen hierdie digstuk en sy vroeere produk
sies. Waar in By die Monument, Wilgerboombogies en 
Rachel volksmart en huislike. smart die hoofmotiewe 
vorm van 'n simbolistiese liriek, begin die ·epiese element 
in Trekkerswee die oorhand te kry, en kom daar af en 
toe selfs 'n humoristiese tint in Afrikaanse trant voor 
die dag. En waar in Potgieters Trek, onder invloed van 
Da Costa, 'n min of meer retories-Nederlandse toon heers, 
is Trekkerswee suiwer Afrikaans in vorm en toon. 

In 'n later verskene bloemlesing 6 6 ) uit Totius se 
gesamentlike digterlike produksie kom twee tot dusver 
onuitgegewe .gedigte voor wat 'n nuwe lig werp op Trek
kerswee, sowel as op Totius se digterloopbaan sedert die 
tyd. Die eerste is 'n Untelied wat dateer uit 1910, met 
die ironiese groncttoon: ,Laat nou vaar jul ideale." Die 
aanhef en slot daarvan lui:-

6 G) L . J . du Plessis, M.A.-Totius in sy Verse, 1924. 
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Laat nou vaar jul ideale : 
Unie-son skiet Unie-strale 

oor die donker wolke heen
Boer en Brit is eind'lik een. 

laat nou vaar jul ideale : 
jul getwis oor tonge en tale; 

eenheid sal nou triomfeer
kindjie sal sy Engels leer. 

• • • 
Laat nou vaar jul ideale: 

broederskap 't geen perke of pale; 
Judasburg se millejoen 

het die Boer en Brit versoen! 

(met 'n herhaling van die eerste koeplet). 

Die twede gedig, waarvan hier enkele koeplette voig, 
iateer uit 1918 en heet: Geen Vaderland:-

0, heimwee na 'n veilige erf
my hele hart verlang 
na 'n stukkie wereld wat my sang 
kan sing en eer en roem, 
en wat ek vaderland kan noem. 

Bo my verrys die vreemde vaan ; 
maar as ek my daaronder krom, 
sien ek verweg in die verskiet 
die skone voorwerp van my lied 
waar ek nie by kan kom. 
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Ek sien daar koppe en rantjies 1~. 
die somerson straal op hul neer, 
en 'k roep: dis wat my hart begeer! 
Maar 'n stem se my daar binnekant: 
0, sanger, jy 't geen vaderland! 

Hierdie uitinge verklaar waarom Totius se vaderlandse 
muse sedert 1915 swyg. Die eerste wys vooruit na Trek
kerswee, wat sy kulminasie sou vind in die skoonsky
nende verbroedering van die skitterende Uniefeeste; die 
twede wys daarop terug, en herinner aan oom Gert se 
smartkreet: ,Verlore, verlore!" En ons verstaan waarom 
oom Gert op die aand van die Uniefees vroeg huis-toe 
gaan-,want een ding staan by hom nou vas: dat hy nie 
in die wereld pas." Ons verstaan ook waarom hy ster
wend nog sy vinger ophef in die rigting van Perdekraal 
se himwels-toneel van andersoortige volksfeeste uit 
vroeer dae as die Uniefees. Oom Gert . fungeer hier as 
tolk van die digter self. 

(7) KINDERVERSE EN PSALMBERYMING. 

Teleurgesteld trek Totius hom sedert 1915 al hoe meer 
terug binne eie werkkring en huiskring, en word sy aan
dag sedert 1918 hoofsaaklik gekonsentreer op Bybelverta
ling en Psalmberyming. Begin 1920 verskyn nog 'n bun
deltjie Kinderverse. Maar hoewel hier 'n poging aange
wend word om die daaglikse doen en late van sy oudste 
seuntjie Jaapster in beeld te bring, slaag die digter daar 
maar half in, omdat hy eintlik voortdurend meer met 
homself besig is as met Jaapster:-

Kon 'k maar in lyde net so wees, 
so stil-vertrouend wag; 
van buite net so stil soos hy, 
van binne-net so sag! 



Teen die end van dieselfde jaar word die digter getref 
deur 'n verskriklike slag-die dood van twee kindertjies 
kort na mekaar, die een deur 'n weerligstraal op Oujaars
dagaand. Enkele van die nog onuitgegewe reeks gedigte 
wat daarop betrekking het, verskyn in reeds genoemde 
bloemlesing, en laat 'n smartvertolking sien soos in Afri
kaans nog nie geskryf is nie. Hier volg twee voorbeelde. 
Hoe innig-ontroerend is die ,vier laaste snikkies", maar 
aangrypend van innerlike verskeurdheid is die radelose 
vadersmart in ,die pyn-gedagte":-

Vier Zaaste Snikkie3. 

Vier laaste snikkies 
van my sterwende wig! 
Wat hier al immer 
of ooit gebeur -
'k vergeet hul nimmer, 
nimmermeer. 

Vier ligte skrik:kies, 
;;onder 'n huiltjie; 
net nog die kuiltjie 
in die wangetjie weer; 
en dan is daar niks nie, 
niks nie meer. 

Vier laaste knikkies, 
salig en teer. 
,,Ag, kom jy nimmer, 
nimmer- weer? . . . ." 

Dan selfs g'n snikkie, 
g'n roerinkie meer. 
Ag, hy kom nimmer, 
nimmer weer! . . . . 
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0 die pyn-gedagte. 

0, die pyn-gedagte: My kind is dood! 
Dit brand soos 'n pyl in my. 
Die mense sien daar niks nie van, 
en die Here alleen die weet wa t ek ly. 

Die dae kom en die nagte gaan; 
die skadu's word lank en weer kort; 
die drywerstem van my werk weerklink 
en ek gaan op my kruisweg vort. 

Maar daar skiet aldeur 'n pyn in my hart, 
so, dat my lewe se glans verdwyn: 
Jou kind is dood met 'n vreeslike doodl 
en - ek gryp my bors van die pyn. 

0, die bliksemgedagte! . .. Ja, lieflingskind, 
een straal het jou skone liggaam verskroei, 
maar bliksemstrale sander tal 
laat my binneste brand en bloei. 

Sy was so teer, so 'n vlindertjie, 
wat lugtig omheen het geswerf; 
'n asempie wind kon haar vlerkies breek, 
en - kyk watter dood moes sy sterf! 

Hoe weinig die kinders wat so moet sterf, 
dis een uit die tienduisend-tal. 
En ag! dat dit sy was en ek moes sien 
dat sy dood in my arrems val! 

0, die pyn-gedagte : .MY kind is dood! 
Dit brand soos 'n pyl in my ; 
die mense die sien daar niks nie van, 
en die Here alleen die weet wat ek"ly. 
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Aan 'n beryming van die Psalme in Afrikaans is seker 
eienaardige moeilikhede verbonde. Allereers bestaan 
daar. natuurlik die oorspronklike Bybelse teks, waaraan 
die digter gebonde is. Verder moet hier rekening gehou 
word met 'n lankgevestigde tradiesie in ons openbare 
erediens-die bestaande Nederlandse beryming, wat deur 
sy algemene bekendheid en gebruik onwillekeurig invloed 
moet uitoefen op 'n nuwe beryming, en innig daarmee 
verbonde natuurlik die ou oorgelewerde kerkmelodiee. 
Wil 'n digter dus 'n bekende melodie behou, dan stuit hY 
op die verdere beswaar dat sy Afrikaanse taalvorm byna 
al die slepende uitgange verloor het wat in Nederlands 
so veelvuldig voorkom en waarop die melodie berus. Voeg 
daarby nog die feit dat die Afrikaanse taaleie ook in 
ander opsigte sy besondere eise stel, sodat 'n woordelike 
vertaling uit Nederlands meestal uitgeslote is, en dit 
word duidelik aan hoeveel swarighede so'n nuwe bery
ming onderhewig is. 

Totius het hom tot taak gestel om so getrou moontlik 
die inhoud van die oorspronklike teks weer te gee, so 
na moontlik aan die bestaande Nederlandse beryming te 
bly, en soveel moontlik die ou melodiee te behou. 6 7) 

Terselfdertyd het hy van die standpunt uitgegaan ,dat 
die ritmiese vertolking van Gods Woord die karakter van 
kuns moet vertoon, net soos die Hebreeuse sanger sy God 
geloof het met wat na die struktuur en eise van sy taal, 
ritme en poetiese gedagteuiting gewees het." 68 ) 

Trots al die genoemde beperkinge het Totius daarin 
geslaag om in die meeste gevalle 'n besielde en kunsvolle 
vertolking te skep wat dikwels die Nederlandse in skoon
heid oortref. Enkele bekende voorbeelde kan dien om dit 

67) Vir sommige beryminge het Professor Jannasch nuwe 
melodiee getoonset. 

GB) Inleiding ...:.... 36 Psalme in Afrikaans, 1923. 
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t<: illustreer. Ter vergelyking volg ook die bestaande 
Nederlandse beryming:-

PSALM 84:1. 

(Ned. beryming). 

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
0 Heer, der legerscharen God! 
Zijn mij uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheen, 
Om 's Heeren voorhof in te treen! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

(Afr. beryming) . 

Hoe lieflik is u wonings, Heer 
der leerskare! hoe begeer 
my siel en hunker van verlange, 
om na Gods woning op te gaan 
en in u tempelpoort te staan, 
met jubelende lofgesange. 
My hart en vlees, o God! roep luid 
tot U wat leef, verlangend uit. 

PsALM 130:3. 

(Ned. beryming). 

Ik blijf den Heer verwachten, 
Mijn ziel wacht ongestoord. 

Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op zijn onfeilbaar woord. 
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Mij n ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den Heer, 

Dan wachters op den morgen; 
Den morgen! Ach! wanneer? 

(Afr. beryming). 

Soos een wat op die mure 
as wagter uitgestel, 

gedurigdeur die ure 
met sy gedagtes tel-

so wag my siel, en sterker, 
gedurig op die Heer, 

tot Hy, die Ligbewerker, 
die nag in daagraad keer. 

§ 4. Dr. C. Louis Leipoldt. 

( 1) LEWENSLOOP EN WERKE. 

Leipoldt is in Worcester (Kaapland) gebore in 1880. 
Sy grootvader het in 1818 as sendeling in Suid-Afrika 
aangekom, en sy vader was aanvanklik ook as sendeling 
werksaam op Sumatra; maar in 1879 is hy terug na die 
Kaap, waar hy predikant geword het van die Ned. Geref. 
Kerk op Clanwilliam. Daar het Leipoldt sy jeug deur
gebring. Skool het hy nie gegaan nie, maar tuis onder
rig ontvang van sy vaqer. Gedurende die sittinge van 
die Sinode het hy egter later geleentheid gehad om in 
Kaapstad enkele voorlesinge oor Skeikunde en Plaut
kunde te volg. Na matrikulasie (1897) het hy hom aan 
die joernalistiek gewy-eers aan die Dagblad van ds. 
G. J. du Toit en later (1898-99) aan die South African 
News. Met die uitbreek van die oorlog het Leipoldt as 
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oorlogskorrespondent vir verskillende buitelandse blaaie 
opgetree, o.a. Nieuws van den Dag (Amsterdam), Petit 
Bleu (Brusse.l), Chicago Herald en Manchester Guardian 
-alma! pro-Boer-organe. Gedurende 1900-1901 was by 
snelskrif-verslaggewer van die Rondgaande Hof wat sit
ting gehou het oor die Kaapse rebelle. Daarna het by 
redakteur geword van die South African News (1901), en 
na die stopsetting van die blad onder krygswet in 1902 
L hy na Europa, waar hy eers as joernalis rondgeswerf 
en o.a. die stakinge in Holland, BelgHi, Spanje en Frank
ryk gerapporteer het, waarop hy hom as mediese stu
dent laat inskryf het in Guy's Hospitaal, Londen. 

Gedurende sy studentetyd was Leipoldt redakteur van 
The Hospital en het hy as sodanig persoonlik kennis 
gemaak met al die groot hospitale in Europa en Amerika. 
Na sy artseksamen in 1907 het hy nog verskillende 
Duitse en Amerikaanse universiteite besoek om kinder
siektes te bestudeer, waarna hy weer in Engelse hospi
tale werksaam was. In 1911 bet hy weens gesondheids
redes 'n seereis onderneem na Oos-Indie, waar hy Java, 
Sumatra en Borneo besoek bet. Na sy terugkeer is hy 
aangestel as skooldokter van Hampstead in Londen. In 
1914 terug na S.A. en mediese inspekteur van skole in 
Transvaal; in 1919 as sodanig aangestel in Kaapland; in 
1923 verbonde aan die redaksie van Die Volkstem; die 
laaste j are kinderarts in Kaapstad en mediese mede
werker aan die Cape Argus. Seker 'n merkwaardige loop
baan vir iemand wat na soveel lotswisselinge en veel
sydige mediese werksaamhede ten slotte nog naam sou 
maak as Afrikaanse digter. 

Leipoldt het van kindsbeen af literere neigings gehad. 
As knaap het hy Nederlandse skrywers begin lees en 
reeds op sy agste j aar 'n treurspel geskryf na aanleiding 
van Limburg Brouwer se Akbar. Op twaalfjarige leef
tyd het sy eerste verhaaltjie in Engels in die Cape Argus 
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verskyn, en daarna het hy meermale stukke gelewer vir 
die Argus, Cape Monthly en Cape Times. Gedurende die 
oorlog het daar van hom twee prosasketse · in Elseviers 
Maandschritt verskyn, De Rebel en Bambinelino, waarin 
dieselfde stof behandel word as in sy latere oorlogsgedig
te. Verder enkele soortgelyke sketse in Engelse tydskrif
te. Later het hy egter so opgegaan in die joernalistiek 
en medisyne, waaroor hy 'n massa geskrywe het in vak
tydskrifte, dat daar vir letterkundige werk maar min 
tyd oorgebly het. 6 9 ) 

Behalwe 'n paar prosabewerkinge uit Deens en Frans, 
en enkele oorspronklike bundels kinderlektuur, het van 
Leipoldt die volgende digbundels verskyn: Oom Gert 
vertel en ander gedigte (1911, 3e dr. 1921) ; Dingaansdag 
(1920, 2e dr. 1925); Uit drie werelddele (1923); Uitgesoekte 
Gedigte vir Jong-Suidafrika (1925). 

(2) 00M GERT VERTEL EN ANDER GEDIGTE. 

Leipoldt het hom, soos hy self vertel, sedert jare ,ver
maak met versies draai, en met die loop van tyd het 
ek 'n hele boel van die rympies in my tafellaai opge
gaar. Dit was, en is, 'n onnosel vermaak, waarmee ek 
net maar myselwe gekwel 't, deurdat ek somtyds nie 'n 
rym in die hande kon kry nie, en nog meer kere nie goed 
in woorde kon uitdruk wat ek gevoel en ondervind 't." 
Toe het sy vriend Johannes Smith (nou professor in 
Afrikaans op Stellenbosch), op 'n goeie dag toevallig 
toegang gekry tot die tafellaai, met die gevolg dat Oom 
Gert vertel en ander gedigte, voorsien van 'n ferme plei
dooi vir Afrikaans van die hand van die ,ontdekker," in 

69 ) Hierdie lewensbesonderhede is ontleen aan Di e Brand
wag, Des. 1918. 
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1911 die lig gesien het en dadelik in Holland sowel as in 
Suid-Afrika algemeen die aandag getrek het. 

,Die meeste van die gediggies"-se die digter-, is 
gemaak geword toe ek nog half flou was met die skok 
van die oorlog, en toe die donder van die Engelse kanon
ne nog altyd in my ore was. Miskien het dit my snare 
alte veellaat 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 my lesers 
is wat nie maklik vergeet nie, hoe gou hul ook ver
gewe." 70) 

,Ons onthou!" is dan ook die grondtoon van Leipoldt 
se oorlogsverse. Nie dat hy dit as bewuste tendens voor
opstel nie, maar onwillekeurig word sy herinnerings
beelde deur die een onvergeetlike op die agtergrond 
gedring, wanneer hy al peinsende oor die verlede sy 
gedagtes laat dwaal na die land van sy liefde. Hoe is 
al dadelik in die opdrag ,aan alma! wat voorgegaan het," 
sy herinneringe aan sy mooi ou Karoland saamgestren
gel met die onvergeetlike beelde van ,tien jaar verby." 
As 'n grootse panorama vol kleur en geur rys die Afri
kaanse natuur daar voor sy geestesoog op, maar as hy 
die oog net 'n oomblik sluit, dan word die wierookgeur 
van aandblomme deur kruitdamp verdring:-

Sag is die nag en slaaprig al die wereld
Sag soos die wit gesiggie van 'n kind. 

Dof in die maanlig skitter net die sterre, 
En rustig in 'n klipskeur skuil die wind. 

Die maanlig gooi 'n silwerwaas oor velde, 
Waar eens die grys kruitwolke het gerol; 

En elke plaas wat vroeer van rook geruik het , 
Is met die geure van aandklossies vol. 

70) ,Voorrede," bls. x. 



360 

Maar selfs die silwerlig kan nie verberge 
Die tekens van die tyd tien j aar verby: 

Maak net jou oe toe, en tussen wierook 
Bespeur jy nog die kruitrook op die vlei! 

Ja, man, wat op die slagveld het gesneuwel, 
En in die kinderkampe, kind en vrou, 

Slaap rustig, stil, julle, wat so geworstel, 
En so gesterwe het-want ons onthou! 

Of soos hy dit in een van sy ,slampamperliedjies" 
kernagtig uitdruk:-

Twee dinge se ek vir jou, ou boetie
die een is: ,Vergeet, wat jy kan!" 

Die ander: ,Onthou, wat jy moet, ou boetie!" 
Is dit nou t~ veel vir 'n man? 

Twee dinge se ek vandag vir myselwe
die een is: , Onthou, wat jy kan!" 

Die ander: ,Vergeet, wat jy moet!" Dis amper 
te veel om te verg van 'n man! 

Dikwels gaan daar hewige trillinge deur sy snare by 
sulke herinneringe. Luister maar na oom Gert in die 
eerste gedig van die bundel. Dis 'n simpele verhaal van 
twee Kaapse ,rebelle" wat aan die galg geknoop is, 
omdat bulle .... nouja, omdat ,'n mens tog lets vir sy 
nasie moet do en! " Maar die aandagtige toehoorder 
kan die onopgesmukte ,storie van ons sterfte" nie sander 
ontroering aanhoor nie. Daar is menigeen, se oom 
Gert:-
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Wat jou die storie goed agtermekaar, 
En met 'n les daarby, en meer begrip 
Van al die politiek ook, kan vertel 
As ek: ek weet maar uit my eie siel, 
En kan maar grawe uit my eie hart, 
En dit is baie oud en amper dood
My hart, meen ek-en waarlik, as jyself 
Soveel het deurgemaak, soveel gely, 
Soveel geworstel, en soveel gesien, 
Van wat jy Hewers nooit nie het gesien, 
Dan was jou hart ook nie meer sonder kraak. 
Maar kom-wat kan ek nou vir jou vertel? 
'n Lang geskied'nis is dit! Treurig ook, 
Want daar gaan snikke en trane deur, ciu neef! 
Wil jy dit aanhoor? Goed! . . . 

Ja, daar gaan snikke en trane deur. Dis of oom Gert 
telkens 'n knop in sy keel kry en dan die draad van sy 
verhaal moet Ioslaat om eers sy aandoening meester te 
word. So b.v. waar hy vertel van die afskeid onder die 
galg:-

Toe het hul met die predikant gepraat ; 
En ek, as naaste bloedverwant van Ben, 
Het met hom na die galg gegaan en daar 
Nee neet, dis maar die rook! Ek word aloud, 
En jou tabak is al te sterk vir my. 
Ekself rook swak tabak: jy weet, dit maak 
My oe nie so seer. 

Nou waar was ek? 
Ja, toe het ons hul alma! handgegee. 
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 ... 
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Maar by die laaste toneel word dit die ou man te 
magtig. Hier kan sy brekende stem nie verder nie, en 
daarom se hy soveel:-

Die kakies het oor Bennie se gesig 
'n Sakdoek o! '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 sander dit kon hang. 
Die kolonel knik: en toe . . . 

Nee neef, laat staan! 
Wat vat jy weer my hand? Laat bly my hand! 
Vervlaks, hoe kan ek nou vir jou vertel 
As jy my somar afbring van my rym? 
Blaas net jou rook uit na die ander kant : 
My oe is te oud vir jou tabak! 
(En, h artlam, haal vir pa 'n sakdoek.) . . 

Leipoldt ken ons ou Boermense deur en deur, en hy 
besit 'n aangebore sin vir die humor 11 ) van die lewe. 
Nie dat hy dit soek nie, maar dit is hier, orals. Hoe weet 
hy in 'n paar forse trekke 'n sprekende karikatuur te 
teken so dwarsdeur die tragiek heen. Oom Gert soek 
na die kolonel se naam:-

Sy naam-nou Gerrie, wat was ook sy naam? 
Jones? Nee, kind, dit was maar sy otfisier
Jy weet die aap met strepies op sy mou
Ek het dit! Wilson was die vent se naam: 
'n Dik vet kerel, met 'n grysgeel snor, 
En lang slagtande, en rooi in die gesig. 
Die mense se, hy suip ; maar ek het nooit 
Hom drank gesien, en wil ook nou nie meer 
Agter sy rug die man beskinder nie, 
Al was hy ook 'n deugniet-dit maak niks! 

71) Vgl. Humor van dr. F . E . J . Malherbe (veral bls. 229-248). 
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Bennie, ,'n regte mooi soort vroumens-kereltjie," en 
sy maat Johnnie, ,'n opgeskote kereltjie, nog nie heel 
droog agter die ore''-die twee kon dit nie langer onder 
,Martjie Louw" uithou nie. En hoe oom Gert ook al 
vermaan, hullc was vas beslote om by ,,ons mense" aan 
te sluit. Oom Gert het nog twee perde gehad, en die 
moes hulle he. Gou-gou was die ,knapsak volgeprop met 
biltong en beskuit," en Oom het ,self die saalsakkies 
met hardgekookte eiers en ander padkos volgelaai," en 
die twee is weg. Maar die volgende oggend moes oom 
Gert die spit afbyt:-

Die more 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 se 
Dat dit sy skuld was en nie myne nie; 
Maar van die biltong en beskuit en eiers 
Het ek hom toe maar liewers niks gese ..• 

Sien 'n mens in die laaste reels nie 'n ondeunde gUm
lag in oom Gert se oog so deur die trane heen nie? 
Maar as die digter dit met 'n kind te doen het-hy is 
kinderarts!-dan kry hy self trane in die oe-maar nie. 
in weemoedige berusting soos by Totius nie: nee dis 
brandende trane wat aan 'n skrynende gemoed ontpers 
word en waardeur daar by wyle vonke skiet:-

Siembamba, Siembamba, 
Marne se kindjie, Siembamba! 
Jy, wat die hoop van ons nasie is: 
Jy, wat ons volk so min kan mis; 
Jy, wat moet opgroei tot 'n man; 
Jy, wat moet plig doen, as jy kan; 
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Jy, wat geen deel aan die oorlog bet; 
Jy, wat moet sing uit pure pret--
Jy moet verkwyn in 'n kinderkamp, 
Jy moet vir vrede word uitgestamp: 
Vou maar jou handjies dig tesame, 
Sluit maar jou ogles en se arne! 

So ook in Aan 'n Seepkissie, een van Leipoldt se mees 
bekende gedigte, · so eenvoudig van toon, maar ,daar 
gaan snikke en trane deur":-

Hulle bet jou in England gemaak, seepkissie, 
Om h1er in ons land as 'n doodkis te dien; 

Hulle bet op jou letters geverwe, seepkissie, 
En ek bet jouselwe as doodkis gesien. 

Klein Jannie van ouboetie Saarl, seepkissie, 
Het bier in die kamp met sy sussie gekom

En jy was bestem, soos jy weet, seepkissie, 
Daar oorkant in England as doodkis vir hom! 

Klein Jannie van ouboetie Saarl, seepkissie, 
Was fiuks en gesond, vir sy jare nog groat; 

Maar bier in die kamp, soos jy weet, seepkissie, 
Was by maar drie weke, en toe-washy dood! 

Onthou jy vir Jannie? Jy weet, seepkissie, 
Hy bet in sy speletjies met jou gespeel; 

Die son het sy krulkop geskilder, seepkissie, 
So blink as sy strale, as goud so geel. 

Die VrydagmOre, onthou jy kissie, 
Het Tannie gese: ,Ag, klein Jannie die hoes!" 

En die Vrydagaand, soos jy weet, seepkissie, 
Was Jannie se lewe al half verwoes. 
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Hulle het jou op Saterdagmiddag, seepkissie. 
Gedra na sy tent as 'n doodkis daar! 

Die wit gesiggie-jy weet, seepkissie, 
Die handjies gevou en gekruis oormekaar. 

Hulle het jou in England gemaak, seepkissie, 
Om hier vir ons kinders as doodkis te dien: 

Hulle het vir jou lykies gevinde, seepkissie, 
En ek het jouselwe as doodkis gesien. 

En in Die Konsentrasiekamp, waarvan die laaste strofe 
lui:-

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 die wond is te na, 

Te na aan ons hart en te diep in ons lewe
,Geduld, o geduld, wat so bale kan dra!" 

En wat 'n wereld van sielsroering weet die digter met 
so'n niksbeduidende ding as 'n ,armsalige ou blikkie" 
te wek. Watter Afrikaanse moeder kan dit lees sonder 
·n traan in haar oog? 

Wat is die ding wat jy daar hou? 
Wat droom jy oor 'n blikkie, vrou? 

'n Armsalige ou blikkie? 
Wat is die ding tog nou vir jou? 

, Ek wil hom skoonmaak, dat hy blink 
Soos silwer in die sonskyn: dink, 

die armsalige ou blikkie, 
Daaruit het G'ert en Griet gedrink." 

En so sus die moeder haar smart deur blomme te plant 
In die ou blikkie, waaruit Gert en Griet hulle laaste 
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afgemete slukkie melk gekry het. En al is die plaas 
afgebrand en altwee haar kinders dood in die kamp, sy 
kan God nog dank vir soiets as verbeeldingskrag. Dis 
aangrypend, die byna nai:ewe moederlikheid:-

,Ek luister; en dit skyn vir my, 
Klein Gert is weer hier aan my sy 

By jou, armsalige ou blikkie, 
Om weer 'n slukkie melk te · kry; 

,En Grietjie staan daar by die deur
Ja, kyk, haar voorskoot is verskeur! 

Ag, armsalige ou blikkie, 
Hoe kan ek eensaam wees en treur? 

.,Met jou het Griet en Gert gespeel, 
En ek het nog in jou 'n deel; 

Ag, armsalige ou blikkie, 
Laat ek my maar nog iets verbeel! 

,Verbeelding-dit is alles nou 
W at ek nog het: laat my dit hou! 

Ag, armsalige ou blikkie, 
Jy is my anker teen die rou!" 

'n Man wat jarelank gespook het vir die reg om vry 
te wees, wat sy huis en haard deur 'n vernielingsoorlog 
sien verander het in 'n woesteny, wat sy vrou en kinders 
sien doodkwyn het in 'n sterfkamp, wat na dit alles nog 
'n eea: van trou moes sweer aan die oorwinnaar-'n eed 
waar sy hart geen deel aan gehad het nie en nooit k6n 
he nie!-so 'n man en so 'n volk weet wat vrede soms 
kan beteken. En as verpersoonliking van sy volk het 
Leipoldt dit alles gevoel, beleef, ondergaan, en met bit
tere ironie in Vredeaand vertolk. Met hartstogtelik-op-
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standige bitterheid het dit hier deur sy brein gespook en 
sy sielsnare verward deurmekaar gepluk, soos 'n man 
wat in verbysterende wanhoop 'n onvergeetlike smart wil 
wegdrink in 'n roes van vergetelheid; wat jou aanroep 
met 'n stem wat geen geluid wil gee nie, en aankyk met 
o~ wat geen trane het nie:-

Dis vrede, man; die oorlog is verby! 
Hoor jy die mense skreeu, die strate vol? 
Sien jy, die hele were1d 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 skree---of is jy hees 
Van lag? Nou, lag maar, want die storie 's uit : 
Ons nasie 's weg, ons kan daarna maar ftuit! 
Drink, drink jou glas! ..... 

Hoere! hoere! Skreeu saam met my: 
Dis vrede nou; die oorlog is verby! 

Dis dieselfde ironiese smartstemming wat ook in 'n 
ander vers tot uiting kom:-

My land is nie meer myne nie; 
My volk is doodgestry; 

My moed is nie meer heldemoed-
0 God, vergewe my! 

Maar as die digter aan die vrou dink, sy wat die 
swaarste offers op die vryheidsaltaar gele het, dan keer 
sy kalmte gaandeweg terug en kry hy weer moed :-

Sy was die sterkste van ons almal, sy 
Wat met gebed en hoop het meegestry! 
Sy het die swaarste deel van onse lot 
Gedra, gehelp, getroos, gesteun deur God. 
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Op rots het sy gebou en nie op sand
Heldin en vrou! Die beste wat ons land 
Nog voortgebring het! Skreeu hoere vir haar 
As jy moet skreeu- maar Hewers, man , bedaar, 
En skink weer met my in 'n glas vol wyn: 
Dit sal nie ditmaal suur smaak soos asyn, 
Maar heuningsoet, soos suiker- en met my 
Drink op haar naam : die oorlog is verby! 
Dis vrede nou; die oorlog is verby! 

Dis vrede, ja! Wat sal ons nou begaan? 
Sal ons die vrou daarbinne weer laat staan 
Om kos te kook, te braai, te stook, te smoor? 
Nie meer haar steun verlang nie? nie meer hoor 
Haar stem, wat in die onweer het geklink? 
Sal ons haar siel laat roes? Die het geblink 
Tot aan die kruisster, toe die danker nag 
Random ons was, en niemand van ons dag 
Verwag het nie : toe het haar lig gestaan 
As lei-ster vir ons, ligter as die maan, 
En as 'n son geskyn- toe was dit nood! 

Dis vrede, maar die siel is nog nie dood: 
Dit lewe nog om ons te lei, en maak 
Die swaar, swaar vrede plig; die harde taak 
Wat voor ons le, die lewe wat ons wag, 
Ons danker pad, so helder as die dag. 
Waak oor die stem; let op die siel; behou 
Die beste wat ons nasie het-die vrou! 
Gooi neer die glas ; die stukkies skop opsy: 
Daaruit sal ons geen ander heildronk drink 
As die aan haar! Maar roep; man, tot dit klink: 
Dis vrede nou; die oorlog is verby! 

Hiervoor is opgemerk dat ons na-oorlogse poes1e gro
tendeels 'n ,kind der smarte" kan genoem word. Maar 
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daarnaas is telkens ook op 'n twede vername kenmerk 
daarvan opmerksaam gemaak: 'n kanniedood optimisme, 
'n nooit weifelende toekomsgeloof-wat blomme sien 
groei op kindergraffies, en kindergesang beluister na 
weegeklag en rou. En hierin is die poesie ook 'n troue 
weerspieeling van die diepgewortelde lewensmoed wat 'n 
grondtrek vorm van die Afrikaanse volkskarakter. Die
selfde optimisme kenmerk ook Leipoldt se poesie. Ons 
sien dit reeds in die laaste strofe van Vredeaand weer 
die oorhand behaal oor die opstandige bitterheid van 
die eerste strafes. Dit spreek ook uit verse soos die 
volgende, waarin tewens op die teenstellinge van die 
lewe in die algemeen gesinspeel word:-

X 

Waar ons nou net bitter trane, 
klagte, sugte, smart gewaar

Waar die koringvelde kaal staan, 
en die droogte druk so swaar, 

Wys die toekoms diamante 
en die koring in die aar. 

'n Skoenlapper die vlieg daarbo 
En fladder oor die rose daar: 
Ek sien hom en ek word gewaar 

Die son die skyn daarbuite, glo. 

Netnou was dit nog wolkerig, 
En outa Adam het gese: 
,Klein baas, ons sal weer donder he: 

Ja waarlik, basie, kyk hoe dig!" 

Nou is die wolke weg: die straal, 
So geel as goud, le oor die rooi, 
Die skoenlapper die speel weer moo1, 

En vlieg weer op om neer te daal. 
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So is dit in ons wereld: nou 
Is alles weer so wolkerig, 
Die toekoms swart, met donker lig; 

Dan somar speel die son om jou. 

· Maar dit kom veral tot uiting in wat prof. Kamp ge
noem het die ,summum" van Leipoldt se1 lewensbe
skouing:-

Die Einde. 

Gee vrede en rus vir ons almal wat lam is van swerwe, 
Moed en geduld vir ons almal wat bang is te sterwe; 
Gee vir ons hart soos in somer die sap vir die borne; 
Gee vir ons krag vir die werk en verstand vir die drome; 
Gee, dat ons lag as die lewenslas druk op ons harte; 
Gee vir ons hoop in die donkerste nagte en smarte; 
Gee vrede en rus vir ons almal wat lewe en erwe 
Smart en verdriet, met die reg om uiteindlik te sterwe. 
Gee vreq,e en rus; en ons vra nie iets anders, en luister 
Stil na die wind wat so sag in ons ore kom fluister: 

Moed, mense hou moed! 
Die kwaad sal verander in goed: 
die morelig kom uit die duister." 

Maar terselfdertyd besef die digter dat alles nie somar 
vanself weer sal regkom nie.:-

En ons? Ons wil 'n nasie wees! 
Ook agter ons le vuur en bloed; 

Ook ons het vir ons land gestort 
'n See van trane: j a, dis goed! 

Maar verder-wat? 'n Nasie word 
. Nie samar soos die koring groat: 
bit moet deur werk, deur vlyt, deur smart, 

Deur Zeive oak word voortgestoot. 
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En elders:-

Gee vir my 'n trouring; 
Gee vir my 'n vrou; 

Gee vir my 'n babetjie: 
Neem die res vir jou! 

Wat wil jy met trouring? 
Wat wil jy met vrou? 

Wat wil jy met babetjie? 
Jy, nog in die rou? 

Neem die werk as trouring; 
Neem jou land as vrou; 

Die toekoms as jou babetjie: 
Dis genoeg vir jou! 

Wil 'n mens die , summum" van Leipoldt se digterlike 
geloofsbelydenis-dit le opgeslote in die volgende slam
pamperliedjie, met al die nadruk op die herhaalde laaste 
versreiH. Want hier word geaksentueer die skrille kon
tras tussen idealisme en materialisme; tussen die heer
like natuur enersyds, wat so vrygewig al sy ideiHe skatte 
van skoonheid en vreugde bied, en die armsalige natuur
bewoner andersyds, wat dit alles verbygaan in sy verte
rende honger na materiele besit. Hoe ryk kon die mens 
nie wees nie-ook sander geld; hoe arm is hy nie dikwels 
nie-ook met geld! Daarom smeek dit byna in die siel 
van die digter om tog nie die ideiHe te laat verdring 
deur die materHHe nie:-

Ek sing van die wind wat tekeer gaan; 
Ek sing van die reen wat daar val; 

Ek sing van oris vaal ou Karoland, 
Van blomme wat bloei by die wal; 
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Van water wat bruis oor die klippe ; 
Van duikers wat draf oor die veld; 

Van voels wat daar sing in die bossies
Maar nooit nie, nee nooit nie, van geld! 

Vir my sing maar Hewers van blomme; 
Van al wat die vlei laat verkleur; 

Van al wat die sonskyn laat spartel; 
Van voorjaar en najaar se geur; 

Vir my sing maar liefs van die water; 
Van duikers wat draf oor die veld; 

Van rotse en branders en wolke-
Maar nooit nie, nee nooit nie, van geld! 

So is daar in byna al Leipoldt se natuurbeeldinge 'n 
:;ubjektiewe ondergrond te bespeur, wat op sy eie inner
like lewe, of op die lewe in die algemeen, betrekking het. 
Want al doen hy hom dikwels voor as 'n uitbundige 
natuurlirikus wat sy verrukking uitjubel in 'n weelde van 
kleur en geur, tog is hy bewus of onbewus eintlik voort
durend meer met eie gedagtewereld as met die natuur 
besig, gee hy ten slotte meer 'n objektivering van subjek
tiewe gewaarwordinge as 'n bloat objektiewe skildering 
van die natuur as sodanig. M.a .w. hy is meer expressio
nis as impressionis, soos hiervoor reeds opgemerk is. 72 ) 

'r, Mooi illustrasie daarvan lewer sy bekende lentesang 
Oktobermaand, waarvan hier enkele strafes volg:-

Dit is die maand Oktober, 
die mooiste, mooiste maand: 

Dan is die dag so helder. 
so groen is elke aand, 

So blou en sander wolke 
die hemel heerlik bo, 

So blomtuin-vol van kleure 
die asvaal ou Karo. 

72) Vgl. § 2 (2) en § 3 (5). 
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Dit is die maand Oktober: 
die akkerboom is groen ; 

Die bloekoms langs die paaie 
is almal nuutgeboen ; 

En orals in die tuin rond 
ruik jy sering en roos, 

Jasmyn en katjiepiering, 
lemoen en appelkoos. 

Dit is die maand Oktober: 
ek dink die mense vier 

Vir ewig in die hemel 
Oktobermaand soos bier! 

Wat -wens jy meer as blomme, 
as helder dag en nag? 

Wat kan jy beter, mooier, 
of heerliker verwag? 

Wat gee ek om die winter? 
Wat praat jy nou van Mei? 

Wat skeel dit, as ons later 
weer donker dae kry? 

Ek is nou in Oktober, 
die mooiste, mooiste maand, 

Met elke dag so helder, 
so pragtig elke a and! 

; ;: .: ' l 
Die grondtoon van die hele kleurige skildering word 

gehoor in die telkens herhaalde: dit is die maand 
Oktober-ek is nog in Oktober-ek is nou in Oktober
die mooiste, mooiste maand. Juis omdat daar by die 
digter die diepere besef aanwesig is (soos blyk uit die 
laaste strofe) van die onverbiddelike tot-niet~gaan van 
al hierdie lenteskoonheid, van die kortstondige duur 
daarvan, van die winter wat weer in aantog is, van die 
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donker dae wat vorentoe wag (ook in die lewe!)-daarom 
is dit dat hy hom met soveel aandrang daaraan vas
klem as 't ware, met soveel liefde daarby stilstaan, asof 
hy die geluk van die oomblik met sy hele wese wil omvat 
en bestendig as sy aardse hemel, en daarmee elke ge
dagte aan die onsekere toekoms wil uitsluit. Moenie 
nou praat van winter, van donker dae nie: ,Ek is nou 
in Oktober, die mooiste, mooiste maand!" 

Betreklik min van Leipoldt se natuurbeeldinge in 
hierdie eerste bundel kan, van suiwer estetiese standpunt 
besien, as woordkuns beskou word. Al verklaar by self: 
,Ek sing van die wind wat tekeer gaan, ens.," dis be
treklik selde dat sy natuurliriek werklik sing. Meestal 
i:; hy besig om te gesels op rym, veral in sy Slampam
perliedjies, en dan nog dikwels op 'n taamlik nugter
prosa1ese toon, waarby 'n besondere voorliefde geopen
baar word vir die vraaggesprek-vorm. Maar tog is bier
die berymde praatjies nie van belang ontbloot nie, omdat 
sekere kenmerkende eienskappe van Leipoldt as mens en 
digter daardeur aan die lig kom. En af en toe word 'n 
mens verras deur 'n treffende beeld, fyne waarneming, 
of raak uitbeelding. 

Wat orals weer opval, is sy vertroudheid en innige 
meelewe met die natuur. Van kindsbeen was hy tuis 
in die Boesmanland, waar hy sy j eug deurgebring het :-

Hier was my tuiste in my woeste j aar 
Toe ek nog kind was, sonder pyn of vrees, 

Want ou Paaiboelie self was toe te klein! 
Al die rooi klippies bet ek ingegaar, 
En ~;tl die varings was vir my gewees 
Maters, wat elke somer het verdwyn. 

• • • 
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So arm die wereld bier, en tog so mooi: 
Stil, soos 'n oumens amper oor sy reis 

En met die Dood se skadu op sy gesig. 

Daar het hy maats gemaak met ou Booi, die smous, 
die apie, die akkedisse, die boomsingertjie en soveel 
meer ; en dis aan bulle wat hy eie sielsgeheime ontlok 
of toevertrou, waar ander tog niks van verstaan nie. 
Maar hoe weet hy soms deur so'n vraaggesprek een of 
ander natuurding voor ons te laat lewe. Kyk b.v. na so'n 
sprekende krabbel van die sekretarisvoel, waarin hy deur 
woordkeus sowel as deur ritme die statig-deftige bewe
ginge van hierdie koning onder die voels met 'n paar 
vlugtige trekke duidelik omlyn :-

Sekretarisvoel niet jou lange bene, 
Met jou penne agter die ore styf, 
Met jou stadige stappies, wat maak jy hier? 

Sekretarisvoel met jou lange bene, 
Met jou vaalgrys vere en lang, lang lyf, 
Met jou groat, groat oe, wat maak jy bier? 

Tog is hierdie voorstelling nie bedoel as natuurbeel
ding sander meer nie. Dis weer die objektivering van 
eie innerlik, waarvan hiervoor gewag geniaak is. M.a.w. 
die sekretarisvoel is ten slotte Leipoldt self-asof hy 
daarmee wil se: Wat maak ek hier? Wat maak ons 
almal hier? Wat is nou eintlik die doel van ons hele 
sterflike bestaan? Want kyk hoe min van ons pas ten 
slotte in hierdie ou wereld. 

Net so is sy bekende gedig op die verkleurmannetjie 
nie enkel te beskou as 'n voorbeeld van fyn waarneming 
en raak uitbeelding van daardie diertjie nie, want in die 
twee slotstrofes sien ons weer die digter self, met sy 
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minagting vir die oordeel van ander, met sy onafhank
likheidsgevoel (Vgl. oak Op my ou ramkietjie-,Drie 
Werelddele") :-

Daar op die vyeboom sit die vabond, 
so sedig as 'n predikant ; 

Maar glo tog nie da t hy so vroom is: 
Nee, regtig nie, hy is astrant! 

As jy hom aanraak, dan verkleur hy: 
Gee!, rooi, grys, bruin en blou en groen; 

En al sy vel blink soos die skulpies 
Se binnekant met perlemoen. 

So teemrig sit hy op sy takkie 
Die muggles met sy tong te vani, 

En met sy ronde oe maak hy 
Die spinnekoppe algar bang. 

Hy draai sy nek soos 'n toktokkie, 
Of soos 'n papie uit die klei, 

En kyk so sedig na die vliegies 
As hy die goed nie beet kan kry. 

Arrie, ek hou van jou, kleurklasie! 
Jy gaan jou Iewe deur so mooi; 

Jy steur jou nie aan wat die mense 
So praat of skinder en flikflooi. 

Jy steun op niemand nie, kleurklasie, 
Net op jou takkie en jou tong : 

Verkleur maar mOre net soos gister; 
En as jy oud word, bly nag jong! 

-::__ 1.1 

In Lenteliedjie herken ons weer die digter van Okto
bermaand, wat hom verlustig in al die heerlike Ientebe-' 
drywigheid en sy indrukke in sangerige verse vertolk:-
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AI die veld is vrolik; 
Al die voiHtj ies sing; 

Al die kriekies kriek daa; bui te; 
Elke sprinkaan spring. 

Al die koggelmannetjies 
Kom om fees te vier; 

Hier galop 'n goggatjie, 
Daarso dans 'n mier. 

Rond in ons Karoland 
Is 'n ruik versprei: 

Boegoeblom en appelkoos
Kan jy beter kry? 

Ka tj iepiering-heinings, 
Bont met blomme hier; 

Rose en sering daarnaas, 
Roos en angelier. 

Varings van die klippe, 
Afrikaners rooi, 

En kalkoentjies uit die vlei--
Algar is so mooi! 

Geel gousblomme uit die veld, 
Klossies uit die kuil-

SaZ ons ooit ons blommetjies 
Vir iets anders ruil? 

En selfs waar hy in Amsterdam ,.moedersiel-alleen by 
die vuurherd sit" in die aand, met die ,galm en gons en 
steun" van ou Amsterdam rondom, leef dit alles nogeens 
helder voor sy verbeelding op:-
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Dan dink ek aan die veld, en aan 
Die doringbome by die krans, 

Waar koggelmannetjies die son 
Hou vir 'n maat om mee te dans; 

En aan die duine, waar die wind 
'n Wierook rra die see toe waai, 

En aan die dam, waaroor die voels 
So vrolik in die nessies swaai; 

En aan die seekoeigate, waar 
Die kafferskuil en ruigte groei

'n Donke!' groen, die water oor, 
'n Tuin wat nooit nie word gesnoei; 

En aan die koppies, waar die son 
Ons Afrikaanse klippe soen, 

En aan ons ou Karo, so mooi 
In al sy geil Oktober-groen! 

Daarom is dit begryplik dat daar maar een plekkie 
op die ou wereld is waar hy graag sou · wil rus-op my 
ou Karo:-

Hier wil ek rus, op ons vaal Karo, 
Hier, waar die veld 'n leegte is, 
Hier by die slang en die akkedis, 

Hier met die hemel blou daarbo. 

Grawe hier, boetie, 'n graf vir my: 
Hier is ek tuis, my land is hier; 
Hier, waar die korhaan oruilof vier

Hier wil ek le in ons grou-geel klei. 
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Stel nie 'n klip of 'n kruis daarbo, 
Skrywe geen teks wat 'n mens kan lees; 
Se net: ,Hy slaap waar hy wou wees

Hier in die skoot van ons vaal Karo . . .. 

In 'n beskouing van ·prof. Kamp oor Oom Gert vertel 
kom die volgende opmerking voor: ,Waar Leipoldt ver 
hl achterstaat-bij Celliers en Totius, dat is in zangerig
heid en in keurige beeldingskunst. Daar zijn verzen-en 
niet weinige-die horten en stoten, strompelen en strui
kelen in plaats van luchtig te zweven; die kraken en 
knarsen in plaats van te klinken. En 't blijft toch maar 
waar, dat echte poezie ook muziek, ook zang is." 73 ) 

Ongetwyfeld is Leipoldt se tegniek dikwels veel min
der versorg as die van Celliers en Totius, en bevat sy 
eerste bundel ryp en groen deurmekaar, berymde gesels
maar-raak praatjies naas poesie wat kan meetel onder 
die beste van die ander twee. Waar hy egter nie in 
agterstaan nie maar v66r, is dat hy met albei voete 
vasgeplant staan op Arfikaanse bodem, wat met sy mede
digters lank nie altyd die geval is nie. En daarom is sy 
poesie, soos Albert Verwey opgemerk het, veel meer 
,spraak" as die va:1 Celliers of Totius; nie juis omdat 
hy by voorkeur die volkstaal gebruik nie, maar omdat 
,zijn zegging de onmiddellijke indruk maakt van het 
gesproken woord." 74 ) 

In 'n aankondiging van Trekkerswee haal prof. Kamp 
die volgende ,kombuis-tafereel" van Totius aan:-

n) Die Brandwag, 1 Julie 1912. 

14) ,Afrikaans Pleidooi beantwoord" De B eweging, Aug. 1914. 
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Binne die huis is dit vandag 
nie alte rustig, want 
moeder en dogters moet bak en slag 
vir die groot fees van die land. 

En dan-die Kat!ers is so baar! 
,Daar staan die brood ·al uitgerys 
en die oond is koud! Dis werklik waar, 
'n mens moet hul ook alles wys. 

,In die ou Kolonie had jy nog 
oorlamse skepsels, wat gou-gou leer. 
Wat het my man met die lange tog 
in vredesnaam tog gemakeer?" 

Maar die dogters staan hul moeder by 
met opgestrookte arm: 
dit knie die deeg en maak pastei ; 
en die oond is ook al warm. 

Die jonggoed kan nie so ernstig wees, 
of 'n grap word tussendeur gegooi: 
,Hierdie tert is nie vir die fees, 
maar vir Willem se takhaarnooi." 

Net sluip weer Willem deur die kombuis 
langs 'n taamlike donker hoek. 
,Willem, wat loop jy so deur die huis 
nes 'n hoenderhen wat H~plek soek?" 

En laat dan daarop volg: ,De vraag is al gedaan, of 
dit nu niet te realisties is; of dit nu geen proza heten 
moet. Och, wanneer worden we voorgoed verlost van de 
opvatting, dat poezie mooi-maak-werk wezen moet; dat 
ze bij de minste aanraking met het gewone leven van 
elke dag aanstonds de woordverguldsel-kwast hanteren 
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moet? Ziet men dan niet, hoe ook dit alledaagse werk
tafereeltje daar staat in de zachte glans van ,Silwere 
Strale,' dat 't een vredig stukje leven is, in eigen atmos
feer gezet door de geestesstemming van de werksters?" 75 ) 

Presies! En hier, soos byna deurgaans in Trekkerswee, 
staan Totius vlak naas Leipoldt! Die onopgesmukte 
verhaal van oom Gert--waarvan prof. Kamp aileen ter
loops gewaag-is ook geen ,mooi-maak-werk" nie. Dit 
bevat selfs niks wat 'n mens sangerig of beelderig of 
lustig swewend kan noem nie, eenvoudig omdat oom 
Gert se hart ,baie oud en amper dood" is en sy stem 
nie meer helder nie. En tog is dit ook poesie, omdat .. . 
ja, dit sou jammer wees as 'n mens dit alles haarfyn kon 
uitrafel en beredeneer. Maar laat 'n kunstenaar, soos 
Modest Lauwerys, hierdie meesterlik-van-eenvoud kom
binasiev a-n humor -en tragiek vertolk, en 'n mens voel 
wat 'n ontroerende skoonheid soms in sulke soort realis
me skuil, ook sander ,muziek en zang." 

(3) DINGAANSDAG. 

Hierdie naam roep dadelik by elke Afrikaner wat iets 
van sy vaderlandse geskiedenis afweet, die groot worstel
stryd tussen Boer en Barbaar voor die gees, met die 
kulminasie daarvan in die gedenkwaardige slag by Bloed
rivier op 16 Desember 1838. Tereg word hierdie dag dan 
ook nou jaarliks as die groot nasionale fees- en dankdag 
van die Afrikanernasie as geheel gevier. Want Dingaans
dag moet in ere gehou word nie enkel omdat dit die 
nakoming van 'n plegtige voorvaderlike volksgelofte 
beteken nie, nie enkel omdat dit as gedagtenis-monu
ment op die Voortrekker se via dolorosa verrys nie, maar 
veral omdat dit as historiese gebeurtenis 'n beslissende 

70) Die Brandwag, 1 Aug. 1916. 
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keerpunt vorm in die beskawingsgesk1edenis van -suid
Afrika-die seeviering van 'n kristelike beskawing oor 
heidense barbarisme. 

Afgaande op die tietel, sou 'n mens dus in Leipoldt se 
Dingaansdag 0920) verwag 'n aangrypende epies-dra
matiese skildering van daardie heroi:eke worsteltydperk 
uit ons volksverlede-'n kleurryke historieprent, 'n 
grootse volksepos. Hierdie verwagting word nog ver
sterk deur die klassieke , Aanroeping" met sy statige 
vyfvoetige jambemaat, waarvan aanhef en slot lui :-

0 land, my Moederland, my Afrika, 
Diep smart-verwonde Moeder, steun my stem, 
En met jou liefde en guns besiel my lied, 
As ek die diepste die pte wens te peil! 
Bevoorreg deur die feit: ek is jou kind, 
Vonk van jou vlam wat in jou vlam verskiet, 
Stof van jou stof wat weer jou stof sal wees, 
Leen my die mag om met gewyde hand 
'n Bousteen by te sit by wat alreeds 
Gestapel is vir onse· volkspaleis . . .. 

0 Moeder, oud en wys deur wat die tyd 
Vrygewend gee in rykste owerskot 
Deur ondervinding eeue deur geleer 
En eeue deur herhaal, gee lig, en lag 
'n Welkomsgroet wat hoop en sterkte bring, 
En tot geduld en nuwe werkkrag spoor! 

Hier word die regte snaar getref en die leser in ont
vanklike stemming gebring om te luister na ,die treur
geskiedenis, met al sy smart en al sy leed, met al sy 
wonderglans van wondermoed." Maar al spoedig word 
die hooggespanne verwagting teleurgestel, nie alleen 
omdat die epie~e gedagtegang-na enkele inleidende 
historiebeelde-vervloei in allerlei subjektiewe bespiee-
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linge nie, maar veral omdat daarin so· weinig besielde 
en besielende kunsvertolking aangetref word. 

Die bundel gee dus nie wat die tietel beloof nie. 
Blykbaar was ,Moeder Afrika" haar kind nie gunstig 
gesind nie, want naas voortrefiike gedigte stoot 'n mens 
telkens op voorbeelde van dor-abstrakte of nugter-ver
standelike redenering, kortom-berymde prosa, wat 
boonop nog onverstaanbaar ook is. En indien iemand, 
dan moes Leipoldt weet dat 'n verhewe of diepsinnige 
gedagte, dat 'n gewaarwording van skoonheid . in die 
natuur of in eie siel, dat digterlike ontroering-Op sigself 
nog geen poesie vorm nie. Die digter moet aan daardie 
gedagtes en gewaarwordinge eers gestalte en vorm gee, 
deur middel van sy taal, en daarby kom dit net so goed 
aan op die hoe as op die wat. Want hoe diepsinnig of 
digterlik 'n gedagte of beeld ook al mag wees, wanneer 
dit geen trefiende uiting vind nie, is die skoonheid daar
van vir die leser verlore. En omgekeerd, hoe tegnies
volmaak die woordvorm ook al mag wees, wanneer die 
inhoud ontbreek, is dit sinledige klinklank. Vorm en 
inhoud gaan onajskeidelik saam, en eers uit 'n spontane 
harmonisering van die twee word poesie gebore. 

Die digter se in sy Voorwoord: ,Die bundeltjie maak 
geen aanspraak op geskiedkundige juistheid nie, en net 
so min op dramatiese samehang. Dit is 'n aaneenskake
ling van los gedagtes wat in die oorpeinsing van ons 
volkstoestande by my ontstaan het, en as sodanig bied 
ek dit die leser aan." 

Hierdie kensketsing is volkome juis, behalwe dat baie 
van die ,los gedagtes" met poesie niks te maak het nie 
en wei vir die skrywer alleen begryplik sal wees. Maar 
laat ons die epiese lyn probeer volg en ons aandag bepaal 
tot die gelukkige uitsonderinge, waarin ons Leipoldt op 
sy beste terugvind. 
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Na die ,Aanroeping" volg in I 'n vlugtige vandiesie
beeld van die ou plaas, en dan sien ons:-

Die wa staan klaar-gepak, gelaai; 
En twee span osse wag hul taak
En in die lee kamers waak 

'n Huisgesin tot hanekraai, 

Om met die eerste moregrou 
Die vaderplaas vaarwel te wens, 
En voort te struikel oor die grens 

Tot waar die verte vryheid hou. 

In III beraadslaag die vrygeworde slawe wat hulle te 
doen staan en besluit om met die trek saam te gaan. 
Die trekker staar met vaste vertroue ,die donker in" (IV) : 

Die langste nag moet eindelik daeraad gee; 
Die swaarste onweer eindelik rus en vree. 
Wie aanhou vol vertroue, hy moet win, 
Al gaan hy ook die diepste donker in. 
Die sterre lewe nog; die son sal skyn; 
Die maan se glans is nog nie dood verkwyn. 
Die lendene omgord, wie moed bemin! 

Die donker in! 

Dan volg in V die roerende afskeid. Dis 'n bekende 
tema wat dikwels reeds in prosa en poesie besing is. 
Leipoldt behandel dit egter op sy eie, karakteristieke 
manier. Wat hom besighou, is nie in die eerste plek die 
trekker met sy gewaarwordinge nie, maar ,hierdie plaas 
se prag"-die omgewing waarvan die trekker hom moet 
losskeur. En ons voel vanself wat in sy siel omgaan, ter
wyl hy met betraande oog .en ontroerde gemoed die een 
geliefde plekkie na die ander vir die laaste maal aan
skou:-
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0 vaderland, verlate vaderland! 
0 akkerboom en ranke wit pop'lier 
Wat my ou plaas versier, 

Daar deur die voorgeslag geplant, 
Nou lommerryk oor my vaderhuis -
Koel skadu-takke oor die sluis, 
Waar na die oes die meulstroom bruis -

Vaarwel, o akkerboom en wit pop'lier! 
Vaarwel, verlate vaderland! 

0 blomtuin vol met tiemie en blou violet! 
0 vrugboom-oord en stinkhoutpaal-prieel, 
Waarom die bye speel 

En heuning haal en brom uit blote pret, 
Waar druiwerank geklouter pryk, 
En boontoe teen die gewel reik, 
En tussen klimop-rose kyk -

Vaarwel, o vrugboom-:oord en ou prieel! 
Vaarwel, o tiemie en blou violet! 

0 ouershuis met kafhok en met kraal! 
0 platklip-stoep en gras-begroeide brug, 
Waar saans die paddas sug 

~s in die skemerlig vuurvliegies dwaal, 
En die aandblomme oopgaan, en die nag 
Sy sluier werp oor hierdie plaas se prag, 
En oor die wereld bo die sterre wag -

Vaarwel, o platklip-stoep en biesiebrug! 
Vaarwel, o huis en kraal! 

Ons gaan die wereld in 
Om 'n nuwe oord te win 

Om 'n nuwe land te kry, 
Waar ons kan lewe vry. 

Vaarwel, vaarwel, al is geen weersien meer! 
Vaarwel, en nog 'n keer, 

Vaarwel! 
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Die volgende tafereel verplaas ons in die treklaer 
(VI):-

Die blou rook borrel uit die pyp, 
Die kostelike Kango smelt -
Rookofferande vir die veld 

Wat wit le onder moreryp. 

En oom en neef drink om die vuur 
Die more-kommetjie koffie uit. 
V66r nog die eerste bergswaal fiuit, 

En v66r die son sy strale stuur. 

Die vierde skof le agter ver -
Ver agter le die ouersplaas 
Versh.lier in 'n newelwaas 

En van die vryheid afgesper. 

* • • 

En hier, wat bied die toekoms aan? 
Wat more of oormore? wat 
Die dag daarna? die dae sat 

Van droefnis tot die tyd vergaan? 

Wat le daar voor, waar teen die blou 
Die bulte hulle eind'loos strek? .. .. 

Hierdie vrae lei tot 'n reeks onsamehangende en dik
wels weinig ter sake dienende bespieiHinge oor die toe -
koms, oor die dood wat die mens orals wag, oor trek
kersdrome ,sawends om die uitspan-vuur", oor ,die pyn 
van na-herinnering," oor toekoms-ideale-tot ons einde
lik in XXIII weer by die laer uitkom, waar die kleinspan 
rondom die laervuur sit en luister na verhale uit die 
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outyd van die seegod Glaukus (XXIV), van Wolraad 
Woltemade (XXVI) en Koenraad Fiet (XXVIII). 

Die volgende is 'n fragment uit die twede wat tre!Iend 
deur klank en ritme die woeste orkaan belig, sterk im
pressionisties van siening en beelding:--: 

Vorentoe, vorentoe, strand-toe, strand-toe, 
Bollemakiesie die branders oor! 

Vorentoe, vorentoe, land-toe, land-toe, 
Am per verdrink, en half versmoor! 

Die water suis, en gis en bruis, 
Die blits vlam oor die see, 

Die lang seebamboes buie en breek, 
Die wilde branders slaat en steek, 

Die woeste wind speel mee. 
Groen, donkergroen soos skemergroen 

Nog voor die sterre blink, 
Of soos die varkblomloof geboen 

Deur dou wat dagbreek skink
Blou donkerblou, soos wolke-blou 

Waarin die dander stoom, 
Of soos diep water in 'n kloof 

Waar nag nog altyd droom-
86 is die see tot aan die lyn 

Waar see en lug kom trou, 
Hieronder donkerblou en groen, 

Daarbowe groen en blou. 
En as die wolke swig, dan breek 

Die slinger-bliksem los, 
En see en heme! word ineens 

In gaud en glans gedos. 
En oor die kraak van branders knal 

Die dander oor die see, 
Tot Tafelberg se kranse dreun 

En Duiwelskop dreun mee. 
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Die laaste af! Die mense roep: 
,Daar is nog ander daar!" 

Die water dreig, die skimmel hyg
Wie trots die doodsgevaar? 

Nie jy wat praat, nie jy wat bid, 
Nie jy wat staan en bewe! 

Djs Wolraad weer wat nog 'n keer 
Die Dooq se woeste mag trotseer . 

Met wat hy het- sy lewe. 

* * * 
Die weerlig verf die hele baai 

Met goud- en silwerkleur. 
'n Tikkie tyd wat ure skyn, 

Genoeg om te gewaar 
Hoe om die held die mense woel, 
Hoe oar die skip die branders spoel, 

Hoe na die doodsgevaar. 
Maar ag, die dof lanterenskyn 

Word deur die see geblus, 
En skip en skimmelhings verdwyn 

In duister nag gesus .... 

Die natuur is vir Leipoldt 'n onuitputtelike bran van 
vreugde en skoonheid, waaruit hy telkens weer nuwe 
besieling put. Dis dan ook nie toevallig dat die beste 
gedigte in hierdie bundel een of ander natuurvisie bevat 
nie. Want:-

Die beste wat Natuur ons skink, 

Die grootste wat 'n mens verdien, 
Is dat sy oog die rykdom sien 

Van gras wat bloei, van son wat blink. 
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En verder:-

Wie het die reg, as hier die lente leer 
Hoe kort die winter-slaaptyd eintlik is
Wie het die reg, as hier die daeraad breek 
In perelgrys bevlek met rooi robyn, 
Om t'rug te dink aan winter en aan nag, 
Aan gisteraand se sterre en skemergroen? 
0 glorie-songloed, wat jou goud verspil 
Die ooste oor, en van die bergrand maak 
'n Kroon wat skitter met besielde prag, 
Wie durf die donker aanroep en verbeel 
Dat duister en dood oorwinning sal behaal? 

Maar sy natuurvisie is van besondere aard, soos vroeer 
reeds opgemerk, en ook sy uitbeelding daarvan. Interes
sant is dit om die volgende huppelende sang van die 
vlakte naas die van Celliers te le, en na te gaan hoe 
dieselfde tema deur die twee digters behandel word. 

By Celliers is dit die onbegrensde uitgestrektheid, die 
ewige rus, die kalme majesteit van die Afrikaanse vlakte 
wat daar voor ons verbeelding oprys, waar dit beurte
lings onder 'n gloeiende sonnehemel of 'n nagtelike ster
re;gewemel die eeue verdroom, alleen nou en dan deur 
stormwind en donderweer en stortreen uit sy rus opge
skrik. 

By Leipoldt, daarenteen, is dit die rykdom van vorm 
en kleur, beweging en geluid-'n magtige simfon!e van 
weelderige natuurlewe-wat deur sy kleurige woordbeel
ding versinlik word. 

Celliers personitieer die vlakte, sien dit los van hom 
a.f as 'n besielde natuurwese wat sy eie lewe leef, wat sy 
eie leed en vreugde ondervind onder wisselende weers
gesteldheid. 
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Leipoldt sien nie enkel die vlakte nie, hy hoor-, ruik, proef, 
voel-ondergaan as 't ware al die rykdom van natuur
weelde wat die vlakte bled, en begeer dit as sy hoogste 
besit. 

Celliers objektiveer die vlakte as lewendige natuurding, 
Leipoldt objektiveer sy eie skoonheidsverrukking in die 
vlakte-albei in sangerige, klankskilderende, beeldende 
taal. En hier blyk duidelik waartoe Leipoldt in staat 
is, as hy maar net 'n bietjie aandag wil bestee aan sy 
tegniek:-

XXXI. 

Waar die koorsboom sy geel aan die w~reld vertoon-
0 wyd is die vlakte, die vlakte! 

En geil is die groei van sy katdoring-kroon 
Wat groei op die vlakte, die vlakte. 

Dis Wilde bos-lommer, berank en geboei 
Met geilste klimop in geen jare gesnoei, 
Waaronder die blou-apies klouter en knoei-
- Die volk van die vlakte, die vlakte! 

Die rooi-geel suurknolle pryk somermaand daar-
0 mooi is die vlakte, die vlakte! 

Die trotse rooi aalwyne, deftig geblaar,-
Wat waak oor die vlakte, die vlakte! 

Die heuningsoet peuldoring, die varings so slank, 
Die bontblom wat orals die bosse oorrank, 
Die moepel waarin die vaal koringboer tjank, 

·Hul waak oor die vlakte, die vlakte! 

0 plat is die pad wat hier slinger en sluip, 
Dwarsdeur hierdie vlakte, die vlakte, 

En sag is die mos wat met reenwater druip 
Hier neer op die vlakte, die vlakte! 
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0 pragtig die kleur wat die skemeraand sprei 
Oor bosveld en grasveld, oor bulte en vlei, 
En pragtig die groen wat die wereld hier kry 

By nag op die vlakte, die vlakte! 

Die klowe is steil, en die berge is hoog: 
0 gee my die vlakte, die vlakte-
Al is dit ook winter en alles is droog, 
En geel op die vlakte, die vlakte! 

0 hier is dit vry, en die wereld is stil, 
Met nerens 'n weerklank, met nerens 'n gil, 
En weelde van kleure so veel as jy wil-

Hier op my ou vlakte, die vlakte! 

Maar laat ons die epiese draad weer optel waar dit 
hier en daar sigbaar word. In XXXIII en XXXV word 
gesinspeel op die onwrikbare godsvertroue van die trek
kers. En as hulle eindelik oor die ,prag-gebergte van die 
Draak" (Drakensberg) in die ,keiserryk van blomtuin
grond" aanland, dan word 'n lofsang aangehef in 
:XXXIX:-

Dit is die lang-beloofde land, 
Die Kanaan wat ons welkom heet. 

Kom laat ons same, hand aan hand 
'n Eed sweer dat ons nooit vergeet 

Wat ons gebring het in die land
Die Kanaan wat ons welkom heet. 

• • • 
Hy het tot hiertoe ons gelei 

En sal nog verder uitkoms skenk. 
Dit is ons Kanaan, waar ons vry 

Kan lewe en Sy naam gedenk. 
Hy het tot hiertoe ons gelei 

En sal nog verder uitkoms skenk. 
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Loof, loof Sy naam, verheerlik Hom, 
In ootmoed biddend voor Sy troon. 

Hier in die nuwe land gekom, 
Wil ons Hom prys en liefde toon. 

Loof, loof Sy naam, verheerlik Hom, 
In ootmoed biddend voor Sy troon! 

Vervolgens word die osse-dans van die Soeloekoning 
weergegee (XLIII) en daarna die groot verraad wat deur 
Preller in sulke fors-aanskoulike trekke geteken is in 
tiet Retiet. En nou volg 'n reeks voorbeelde van tiepies
Leipoldtse expressionisme, as hy die afgryslike moorde 
in beeld bring wat op Dingaan se verraad gevolg het. 
Agtereenvolgens word son, maan, sterre, blomme en diere 
opgeroep om daarvan te getuig. Enkele voorbeelde ult 
meer ter illustrasie:-

Son, wat rooi die ooste welkom bied, 
Groet met laaiende strale wat jy sien
Pyn-gemartelde lyke bont bevlek 
Met 'n rooier kleur as morerooi; 
Styf-wit hande met verrekte spiere, 
Glas-verstyfde oe ewig blind. 
Son, wat in 'n kermisgloed van kleure 
Heel die wereld wek tot lewe hier, 
Groet met silwer, rooi en perlemoenskyn 
Elke mart'laar hier op Golgotha. 

* * * 
0 aandblom, aandblom, maak oop jou gesig, 

Voor nog die skemer kom! 
Die hele dag was jou ogies dig, 

En jou blaartjies krom: 
Nou is dit tyd om jou geur te sprei

'n Wierook vir hom 
Wat as lyk daar le op die rooi-geel klei, 

Vermink en stom. 

* * • 
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Die koperkapel kom uit sy gat 
En sluip die rantjie rond : 

, Dit het gereen; die veld is nat, 
En nat is die rooi-geel grond." 

Die meerkat kom, en sy ogles blink, 
En hy staan orent en wag. 

En die stokou ystervark se : . ,Ek dink 
Die reen kom weer vannag.'' 

Maar die geitjie piep : , Dis glad nie reen! 
Dis klewerig, swart en rooi : 

Kom jy sulke reen 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." 

Daar is vir die digter geen groter gruwel te bedink as 
die lyk van 'n vermoorde kind nie , en die mens wat soiets 
moet aanskou, kan wens dat hy blind was. Treffende 
reels word hom in die pen gegee, wanneer hy aan die 
verminkte lykies dink:-

Hulle het gespeel in die moreskyn 
Met die son se goud en die grond se groen ; 

Hulle het gedrink van die wind se wyn, 
En die sagte dou het hul koel gesoen. 

Onder die borne, in die gras, 
Nat met morevog gewas, 

Waar alles rondomheen hul wys 
Dit is 'n nuwe paradys, 

Het hulle gespeel in die moreskyn 
En die wierook geruik van die V<ind se wyn. 
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Hulle le nou · stil in die skemergroen, 
So aaklig stil as die lig verdwyn. 

Die Dood, nie dou nie, het hulle gesoen, 
Om verlossing-te gee van hul martelpyn. 

Tingerige lykies, ru vermink, 
Waaroor die nag se duister sink, 

Om in die donker die pad te wys 
Na 'n betere, nuwere paradys-

Eensaam, stil in die skemergroen, 
Deur die barmhartige Dood gesoen. 

Besonder mooi is verder die onrustige slaap van Din
gaan geteken, as die skimme van die vermoordes hom 
kom daag voor 'n groter Koning ashy. Hier volg enkele 
koeplette (LXVI):-

In sy geel-gepleisterde koningspondok 
U die koning op sy karos; 

Sy oe is swaar met die las van slaap; 
En sy hand laat sy kierie los. 

En die vonke van die vuur verspring 
In die koel sag aandlug rond, 

En die flikkerende skadu's van die vlam 
Dans voor hom op die grond. 

En onder sy slaap-swaar ooglid deur 
Gewaar hy die skadu's dans--

Net soos 'n verwilderde vlermuis klap 
In die skemer teen 'n krans. 

En hy sien hoe die skadu's groter word 
En neem gedaantes aan-

Net soos verstrooide wolke vorm 
Gestaltes teen die maan. 
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En die koning skrik, en sy hande klem 
Om die kierie weer te gryP-

Maar sy hand is styf, soos die moredou 
Verstywe deur die ryp. 

En die skadu's ftadder oor die grond, 
En stadig groei hul groot, 

En die swaarte druk op die koning se bors 
So swaar soos die swaarste lood. 

En die koning wil roep, maar sy stem is stom, 
Sy verhemelte lam en droog-

En hy Ie daar roerloos soos 'n lyk 
: Met wyd-geopende oog. 

Die skadu's kom al naderby 
En neem gedn.antes aan

Net soos die moremis eerdat 
Die son sy krag verslaan. 

Dis manne, vrouens, kinders die 
Wat uit die skadu's tree--

Dis spookgedaantes van die nag 
Wat om die koning skree. 

Ten slotte volg 'n opwekking om nie alleen die herin
nering aan 'n roemryke verlede lewendig te hou nie, 
maar ook en veral die voorbeeld te volg:-

Roem, soos jy moet, die marteldaad; 
Eer, soos jy moet, die heldedood

Maar sorge dat jy nooit versmaad 
Die voorbeeld in die dag van nood. 

En by die gedagte aan latere verdeeldheid en broeder
twis word die gees van Retief aangeroep:-



39~ 

Leen vir ons volk en land, o dooie Leier-leen 
'n Greintjie van jou kennis, 'n handvol van jou hoop, 

Om wat verenig was, weer op te bou tot een, 
Om weer die broederbande vir altyd vas te knoop. 

Want, so besluit die digter, ons is ryk:-

Ryk in herinnering van deurstane smarte, 
Ryk in besit van droef-gelouterde harte, 
In moed, in trou, in werk, 
In deug wat aangroei en versterk, 
Totdat die jare ophou, en tyd vergaan-
Totdat die son geen lig meer leen nie aan die ou 

[afgeleefde maan!" 

Ten slotte moet nog daarop gewys word dat Leipoldt 
die twede druk van hierdie bundel (1925) 'n dugtige her
siening laat ondergaan het. Ingrypende veranderinge 
(wat in die meeste gevalle ook verbeteringe kan heet) is 
in die teks aangebring, terwyl slordige taal en spelling 
byna op elke bladsy 'n radikale verjongingskuur onder
gaan het. Om net een tiperende voorbeeld te gee, volg 
hier die oorspronklike aanhef van die ,Aanroeping":-

0 Land, my Moederland, my Afrika! 
Diep smart-verwonde Moeder, steun my stem, 
En met jou liefde en leed besiel my lied!! 
Leen my die mag om met gewyde hand 
'n Baksteen ·by te sit aan wat al reeds 
Gestapel is vir onse volkspaleis. 

In 'n vroeere bespreking (Taal en Poesie, 3de druk) 
het ek daaroor gekla dat ,die digter plotseling uit daardie 
verhewe gedagtesfeer neertuimel op baksteen-realiteit." 
Vergelyk hierdie aanhef nou met die gewysigde teks, soos 

, hiervoor by die begin aangehaal, en dadelik sal die merk-
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waardige vcrskil blyl~. Onder meer is die baksteen ver
vang deur 'n bousteen, en dadelik word ons getref deur 
die verskil in gevoelswaarde tussen die twee woorde. Hier
die wysiging tipeer veel van wat die twede druk-ten 
spyte van allerlei gebreke wat dit nog aankleef-in me
r..ige opsig tot 'n nuwe bundel maak. Daarom het ek dit 
ook nodig geag om my bespreking van vroeer hier te 
hersien en aanmerklik uit te brei. 

( 4) UIT DRIE WERELDDELE. 

Hierdie bundel ontleen sy naam, volgens die digter 
self, 70 ) aan die feit dat sommige gedigte in Europa, 
ander in Indie en ander weer in Suid-Afrika ontstaan 
het. Maar behalwe die reeks Uit my Oosterse Dagboek, 
kan uit die groepering van die gedigte nie opgemaak 
word in watter werelddeel hulle ontstaan het nie. Dit 
i3 trouens ook van minder belang, omdat die tietel en 
groepering aileen dan van betekenis sou gewees het as 
die gedigte (soos die Mn reeks) ook op verskillende lande 
betrekking gehad het. 

Die bundel begin met 'n Voorspel vir 'n Afrikaanse 
Reldedig, in rymlose vyfvoetige versmaat. Die aanhef 
bevat al dad.elik 'n tiepies-Leipoldtse natuurskildering:-

Mooi is die wereld om my; mooi die veld 
In al sy geil, groen voorjaarsdrag gedos
Met elke koppie van die vaal Karo 
Rooi, blou en geel met blomme, groen met gras; 
Met elke klein riviertjie in sy kloof 
'n Aar van -suiwer silwer deur die groen; 
En elke poltjie ruigte is versier 

B7) Vgl. Uitgesoekte gedigte vir Jong Suid-Ajrika, p. 55. 
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Met afrikaners; en die hele veld 
Met geel gousblomme orals getapyt: 

. Vol soos 'n blomtuin is die vlakte en vlei
'n Paradys van weelde en van prag! 

• • • 
Die geel kanarie kwetter op sy tak, 
En groen glaasogies gly van boom tot boom; 
Jan Heuningbaas spioen die heuningby; 
En oor die sugvoor tuur die hamerkop, 
Waar waterhoendertjies die water trap 
En bontgekuifde kraanvo1Hs en blou reiers 
Op een been paddavissies staan en vang; 
Dan verder waar die tuin nog half verslaap, 
Is die lemoenboord reeds in volle bloei; 
En onder die koejawelboom flankeer 
Bokbokmakierie met sy geelgroen bors, 
Om met sy maat daar in die bamboesbos 
'n Koor te skree uit pure voorjaarspret. 

Waarop die aanroeping volg tot Vaderland en Moe
dersee :-

Verlig my! Staan my by en leer my sing, 
Dat ek, ootmoedig met die oog gerig 
Op al die voorgegane vaderwerk, 
Die awenture van ons heldelyn, 
Voortrekkers en baanl;lrekers van die veld
Gebeurt'nisse uit ou verlede tyd-
Die storie van ons Vaderland-in sang 
Aan elkeen wat wil luister, kan verkond! 

Dan volg 'n kleurige beskrywing van Vasco da Gama 
sc graf in , die kloosterkerk van Belem," en word in 
verbeelding ,die hele storie van sy reis herbou"--sy 
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afvaart van Lissabon onder plegtige feestelikhede, sy 
langsame tog langs Afrika se weskus af:-

En altyd links die lee geelvaal strand
'n Lae sandveld, dor en droog en skraal; 
En al tyd regs die water pers en groen, 
Die altydsuisende, onbeseilde see-
Tot in die verte, vaag en vredevol, 
Die silwer, sand-besaaide strand verrys, 
Waar Tafelberg, trots met sy tafelkleed, 
Of, nakend groot, in al sy glorie troon, 
En die gesternde hemel oor hom sprei-
'n Krans-gekapte klipreus, grys met gruis 
En groen met bos en borne langs die kant, 
Nou nat met winternewel, en dan wit 
Bestraal met son, begroet met moreglans. 

Vasco da Gama passeer verder ,Cabo de Los Tormentos 
-Kaap van die Wind en Storm," en verder noordwaarts 
,Ras Fartak-Kaap van die Wind se Dood" en vind so 
die weg na Indie, waarop deur Koning Johan die eerste 
naam verander word in ,Cabo de Bona Esperanza-Kaap 
van Goeie Hoop." 

Vervolgens word die name van 'n aantal ander .see
helde uit Afrika se voorgeskiedenis gememoreer, waarmee 
die Voorspel besluit. Ons besit nog geen volksepos nie, 
behalwe miskien die enkele poginge van Totius in Trek
kerswee en Langenhoven in Die Pad van Suid-Afrika, 
en daarom is dit te betreur dat Leipoldt hierdie heldedig 
nie voltooi het nie. 

Dis opmerklik dat op hierdie uitgesproke heldeverering 
'n gedig volg (Droom en Doen) wat net die teenoorge
stelde strekking bevat. Na aanleiding van die vergeefse 
poginge, enige jare gelede, om die geheim betrell'ende 
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kommandant Scbeepers se stoflike oorskot op te spoor, 
verkondig Leipoldt bier die bekende politieke leer van 
vergewe en vergeet. In teenstelling biermee word egter 
in 'n ander gedig weer die naam verewig van Salmon 
van As, wat onder soortgelyke omstandigbede as Scbee
pers sy dood gevind bet. 

Enkele !anger gedigte in bierdie bundel is grotendeels 
bespietHend van aard, en wanneer Leipoldt begin te filo
sofeer, word by dikwels duister en raak die kuns 
gewoonlik in die gedrang, soos b.v. in By die Vlei en Die 
Man met die Helm. Daar kom egter enkele mooi strofes 
voor in Die Verlate Plaas. Die ironiese Uit die Ou Tyd, 
met sy uitgesproke afkeer van ,rooi satyn en strikkies, 
en die spinnekop-bart van 'n vrou," bevat 'n moderne 
lesing van die Simson-Delila-geskiedenis; terwyl Van 
Noot se laaste Aand 'n nog onbistorieser kleur gee aan 
die reeds onbistoriese verbaal, aan die plotselinge dood 
van bierdie goewerneur verbonde. 

Leipoldt is ongetwyfeld ons vernaamste sonnet-digter. 
En dis opmerklik dat juis by, wat so dikwels die skoon
beid van sy verse bederf deur verwaarlosing van sy 
tegniek, uitmunt in 'n digsoort wat deur sy kunstige bou, 
sy ingewikkelde rymskema, sy strenggebonde vorm, bui
tengewone tegniese eise stel aan die beoefenaar daarvan. 
Hy is in sy sonnette (wat bebeersing van taal en vorm 
aangaan) ewe spontaan as in sy eenvoudigste slampam
perliedjie, wat seker geen geringe verdienste is nie. 

Waar die enkele sonnette in sy eerste bundel uitslui
tend natuurindrukke bevat, bet ons bier 'n sonnet-siklus 
wat iets van Leipoldt se persoonlike sielslewe ontsluier. 
Daaruit spreek bittere weemoed oor teleurgestelde le
wensideale, teleurgestelde liefde. Dit was 'n lig ,wat 
soos vuurvliegies in die duister dartel, en soos vuurvlie
gies uitdoof en verkwyn," sodat by ,traneblind in die 
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\~uister moes tas, half flou, verkreupel deur die lewens
las." 

Ook in die reeks Uit my Oosterse Dagboek kom enkele 
sonnette voor, waaronder vera! die volgende twee dadelik 
die aandag trek. Uit die eerste blyk sy onverdeelde 
bewondering vir Multatuli, die onverskrokke kampioen 
van die veronregte Javaan ; terwyl die twede die oorwel
digende indruk weergee wat die Oosterse natuur op hom 
gemaak het:-

z 

Aan Multatuli. 

Kind van die noorde-wereld, 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 j(m geleer daar le 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 Sa'idjahs graf'in eensaam stille wee, 

My huldegroet aan jou as blyk daarvan, 
Apostel, hoerpriester, lyder, Man! 

Vaarwel aan Insulinde. 

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 
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Aileen kan bloei in lande waar die maan 
Oor !outer ys en wit kapok sy glans 

Op wintermores werp. Ag, ek gewaar 
My lief de groei tot byna bo verstand! 

Ken ek nie meer my eie koppie en krans, 
My hoogland-vlak van Beaufort tot Die-Aar, 

Leen dan vir my 'n nuwe Vaderland! 

Die ander gedigte uit hierdie reeks bevat hoofsaaklik 
reisindrukke uit die weelderige tropiese natuur van 
Insulinde. Maar al sou die digter, volgens voorgaande 
sonnet, Insulinde as 'n nuwe vaderland kan aanvaar, 
tog besit die ou vaal Karo al die liefde van sy hart:-

Die wereld hier is baie mooi, 'n paradys hierbo
Maar hou sy prag, en gee vir my ons vaal, vlak ou Karol 

Die Iaaste groep in hierdie bundel is 'n versameling 
Slampamperliedjies, Leipoldt se besondere en gelief
koosde genre. Die woord slampamper beteken eintlik 
,vir kwaadgeld rondslenter" of ,jollifikasie hou" in min
der goeie sin. By Leipoldt het ons egter nie met 'n 
bepaalde digsoort te doen wat spesiaal daarop betrekking 
het nie. Dis meer 'n handige versamelnaam waaronder 
alles en nog wat kan tuisgebring word. 

In sy slampamperliedjies moet 'n mens nie in die eerste 
plek na kuns gaan soek nie. Dis betreklik selde dat ons 
hier die digter te sien kry; maar des te beter leer ons 
die mens ken, waar hy al peinsende en soekende deur 
die lewe slampamper-die !ewe, met sy kontraste van 
lig en donker, sy kronkelpaaie, sy geheime. Hier sien ons 
hom dikwels stilstaan by 'n vraagteken:-
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Ons loop die wereld in, en wie 
Kan se ons l<?OP nie vir die grap.--. 

'n Grap wat niemand ooit bespeur, 
Waarom geen mens op aarde Iag

'n Grap die lange lewe deur 
Van m6re-rooi tot middernag? 

* * * 
Wie van ons weet wat die toekoms hou? 

Wie van ons weet? 
Wie is so seker die Dood is Dood? 
Wie dat hiernamaals daar skuil gei:m nood? 
Wie dat daar slaap is, Vir elkeen rus? 

Altyddeur in 'n slaap gesus, 
Nooit weer bang te wees, nooit te berou? 

Hier sien ons hom in sy optimisme:-

Dis helder sonskyn hier, en die seder-skadu's val 
Kart op die minjoenet in'n plas van bruin-groen-swart; 

Die glaasoog-voi'Htjies sing in die bossies teen die wal-
0 boetie, waar skuil jy weg met 'n gratsteen om jou hart? 

Dan weer in sy troostelose pessimisme: ~ 

Dit is die einde! Wat het jy gekry? 
Ellende, jammer, droefnis dag en nag, 

Met nou en dan 'n greintjie van plesier, 
Wat wegglip soos die skadu's oor die vlei, 

Waarmee geen mens 'n arwelfees kan vier. 
Vir al jou afgewerkte sielekrag

Dis alles op die einde wat jy kry. 
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Nou dwaal hy ,op Moed-verloor se vlak":-

Ja, ek was op die vlakte 
Waar mense moed verloor : 

Daar het ek in my siel gebewe; 
Daar bitter, bitter smart deurlewe ; 
Daar baie dinge aangehoor
Maar ek is uit die vlakte 

En bo sy skadu's oor! 

En as hy daaruit is, dan kan hy weer vrolik wees en 
pretmaak :-

Kom dans met my! Kom dans met my I 
Wat wil jy liewer, beter doen, 

As in die lentetyd te vry, 
As alles mooi is, alles groen, 
En as jy vry, jou lief te soen? 

Ten slotte moet nog gewys word op twee gedigte in 
hierdie bundel wat by uitstek kenmerkend is van Lei
poldt as mens en digter. Die eerste is 'n slampamper
liedjie, waarin voortreflik die eentonige ramkie-deun 
nageboots word. Dis of 'n mens so'n ou Hotnot in 
ernstige aandag oor sy instrument voor jou sien sit, ter
wyl hy alles wat die lewe vir hom bevat op sy manier, 
deur middel van die een snaar, probeer vertolk. Maar 
hierdie ramkie-speler is ten slotte Leipoldt self, wat sing 
soos die windswael sing-,vir jou en my? Nee, wragtie, 
vir homself, net om hy iets moet se, iets, iets moet bring!" 
En daarom, wat gee hy om vir die oordeel van mense, 
van vrinde selfs, as hy maar weet dat die varings luister 
en die sterre knik? Tragiese humor skuil daar in die skyn
baar opgeruimde selftevredenheid, wat nietemin tog 
maar behoefte het aan iemand of iets wat sal luister en 
verstaan. 
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Op my ou ramkietjie 
Met nog net een snaar, 

Speel ek in die maanskyn, 
Deurmekaar. 

Ek sing van Adam 
En Eva se val, 

Van die ou Paradys
,Halfpad mal! " 

So se die mense 
Wat my hoor speel, 

As die skemer my wang soen 
Soos ferweel. 

As die maan my aanhoor, 
En die sterre knik, 

Dan speel ek kordaat voort, 
In my skik. 

W at gee ek om mense 
Wat se ek 's mal, 

As die varings my aanhoor 
By die wal? 

Wat om my vrinde-
Wat nooit nie verstaan

As die sterre my toeknik, 
En die maan? 

Op my ou ramkietjie 
Met nog net een snaar, 

Speel ek in die maanskyn, 
Deurmekaar. 
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Die twede gedig heet Die Beste en 'n passender tietel 
daarvoor kon seker nie gevind word nie. Want hier het 
ons inderdaad die beste van Leipoldt in tweeledige opsig 
-die beste, die keurigste van al sy natuurbeeldinge, 
waarin tewens vir die digter self die beste, die heerlikste 
denkbaar besing word. Hiervoor is Leipoldt gekenskets 
as 'n expressionistiese natuurlirikus wat dikwels sy 
verrukking uitjubel in 'n weelde van kleur en geur. 
Hierdie heerlike jubelsang op ,somer en son en safier" 
lewer daarvan seker een van die treffendste bewyse. 

Wat 'n melodieuse klankweelde en aanskoulike kleur
weelde in die eerste strafe, met sy welluidende allitera
sies, sy skilderende adjektiewe! Wat 'n uitbundige 
lewensvreugde in die twede strafe van die skommelende 
vinkies en kwetterende tingtinkies-, algar wat lewe, 
algar tevrede"! 

En dan word in die derde strafe, net soos in Oktober
maand, die gedagte gewek aan die verganklikheid van al 
hierdie skoonheid. Maar, anders as in Oktobermaand, 
klink hier as antwoord op die herhaalde vraag: , Wat's 
dit vir my as die gras vergrys word?" juis 'n grondtoon 
van vreugde oor die telkens terugkerende en daarom 
onverganklike somerheerlikheid-, Somer sal kom met sy 
groen daarby"-,Somer en son en safier sal bly.'' Daarom 
word, in teenstelling daarmee, in die vierde strafe juis 
nadruk geHi op die kortstondigheid van alles wat die 
mens as sodanig aangaan. Vandaar sander aarseling 
die digter se keus-sy eerste en laaste bede: ,Somer en 
son en safier vir my! " 

Geil lusern in die laagste landjie 
Geil groen blare en blomme blou; 

Alwyn rooi op die voorste randjie, 
Rooi soos bloed teen die rotse grou; 

Somer en son en safier daarbowe, 
Ruik van die keurbos rondgesprei; 
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Kort klein skaad'wees oor die klowe; 
Somer en son en safier vir my! 

Wonder van kleure uitgesprei-
Wat is daar meer deur die dood te rowe'l 
Somer en son en safier vir my! 

Hoog oor die water skommel die vinkies, 
Vol van die vreug van die somerdag; 

Bly die gekwetter van klein tingtinkies, 
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 safier van my! 

Heer, wat die hemel oor my sprei, 
Dit is my eerste en zaaste bede: 
,Somer en son en sa tier 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 safier sal bly! 

Boetie, ek vra jou: wat se jy? 
Wat 's dit vir ons as die gras vergrys word? 
Somer en son en safier sal bly! 

Roem van mense, rykdomme, pragte
Alles vergaan soos die mis op die vlei; 

Sterre wat skiet in pikdonker nagte, 
Het !anger lewe as roem ka.1 kry. 

Boetie, as ons nou 'n keus moet wae 
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Hier op die wereld, wat vra ~y? 
Roemryke lewe en lengte van dae? 

Somer en son en safier vir my! 
Boetie, as jy nou jou keus kan kry, 
Wat is die wens wat jou hart sal wae?
Somer en son en safier vir my! 

(5) UITGESOEKTE GEDIGTE VIR JONG-SUIDAFRIKA. 

Hierdie bloemlesing uit sy gedigte is deur Leipoldt 
self saamgestel, en wel om die volgende rede: ,Niks het 
my meer vererg as die manier waarop die skoolmeesters 
my gedigte misoruik nie. Die nieeste van my gedigte 
i.s glad nie geskik vir kinders nie, en om dit aan kinders 
te gee, om uit die kop te leer en om dit op te se-want 
,voordra' kan 'n mens dit werklik nie noem nie-is net 
om hulle 'n afsku vir poesie te laat kry. In my eie belang, 
sowel as in die belang van die kinders, is ek genoodsaak 
om hierdie bundeltjie uittreksels te maak uit die drie 
digwerke wat ek uitgegee het . . . Die uittreksels is algar 
gedigte wat ek meer of min geskik ag vir kinders . ... 
Ek vertrou dat die here eksaminatore, wat in die verlede 
my gedigte vir kinders voorgeskryf het vir eksamens, 
hulle nou maar sal beperk tot hierdie uittreksels." 77 ) 

Of die ,here eksaminatore en skoolmeesters" dit egter 
met die digter-uitsoeker eens sal wees in sy keuse, is 
bale twyfelagtig. 'n Digter is gewoonlik nie die mees 
bevoegde persoon om oor sy eie werk te oordeel nie, laat 
staan om die smaak en behoeftes van sy lesers, groot 
en klein, te bepaal. Hierdie ,uitgesoekte gedigte" is 'n 
bewys daarvan, en vakmanne sal maar hulle eie keuse 
moet doen, ten spyte van Leipoldt se voorskrifte. 

77) Inleiding. 
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§ 5. Dr. D. F. Malherbe. 

(1) LEWENSLOOP EN WERKE. 

Malherbe is gebore in Daljosafat (Perel) in 1881. Sy 
eerste onderrig het hy ontvang op die Hugenote-Ge
denkskool, 'n kristelik-nasionale stigting van ds. S. J. 
du Toit. Hier is by Malherbe, soos by Totius, van wie hy 
'n skoolmaat was, die grondslag gele van sy liefde vir 
Afrikaans. Na Matrikulasie in Wellington en B.A. aan 
die Victoria-Kollege, Stellenbosch (1902), het hy sy studie 
in Duitsland voortgesit, eers in Halle en later in Freiburg 
onder Ieiding van prof. Woerner, waar hy in 1906 gepro
moveer het in Duitse Taal en Lettere, met byvakke in 
Frans en Engels. Na sy terugkeer het Malherbe dadelik 
'r. leidende aandeel geneem in die propagandawerk van 
die Twede Afrikaanse Taalbeweging. Van 1907-1909 
was hy hoof van die Openbare Skool op Carnarvon en 
iii sedert 1910 professor in Moderne Tale aan die Grey
Kollege, Bloemfontein, waar hy in 1918 benoem is tot 
professor in Afrikaans-die eerste in Suid-Afrika wat 
hierdie eer te beurt geval is. 

Van Malherbe het verskyn die volgende romans: Ver
geet Nie 0913), Die Meulenaar (1926), Hans-die-Skipper 
(1929); die volgende toneelstukke: Die skoolseun van 
nmr. Poirier (uit Frans vertaal, 1919), Koringboere (1921), 
Die mense van Groenkloof 0926) , Meester (1927); die 
volgende digwerke : Karoblommetjies (1909), Klokgras
sies (1914, 2e dr. 1917), Vir Vryheid (1919, 3e dr. 1921), 
Die Timmerman (1921, 7e dr. 1923), Rivier en Veld (1922), 
Die Skaduwee van 'n Vrou (1923, 4e dr. 1925), Somerdae 
(1928). 

Tydens sy Europese studietyd het Malherbe die invloed 
ondergaan van die Duitse en Nederlandse liriek, maar 



:410 . 

eers onder die geheimsinnige bekoring van die Carnar
vonse Karowereld met sy ruime vergesigte, het sy eerste 
gedigte ontstaan. Die verskyning van Celliers en Totius 
st> eerste digbundels (teen die end van 1908) was aanlei
ding om 'n aantal van sy verse wat toe reeds geskrywe 
was, in De Goede Hoop (Jan. 1909 vlg.) te publiseer 78 ) 

en later met nog ander te bundel onder die tietel Karo
blommetjies. 

(2) KAROBLOMMETJIES. 

Soos die tietel aandui, bevat Malherbe se eerste bun
del in hoofsaak natuurindrukke uit die Karo. Daar 
het hy die warrelwind sien ,klim uit die vaalte" soos 
,waggelende spoke in dansende rei ;" het hy gesels met 
die aandblom, met die voiHtjie van die vlakte:-

En die vaalgeveerde diertjie 
slyp sy bekkie op die klip, 

krap sy koppie, rek sy nekkie, 
staat orent, beweeg sy bekkie, 

antwoord wyl sy stertjie wip. 

En die- skerpgebekte diertjie, 
voiHtjie met die donsies fyn, 

sprei sy vlerkies om te vlugte, 
word gedrae deur die lugte 

tot hy wegdof en verdwyn. 

Daar het hy die Droogte gesien:-

Bloedrooi rus die westergloor 
op die rande mat geboor, 
waar die soinerson-geskroei 

7 8 ) Aanvanklik onder die skuilnaam , Runo." 
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swart geverf het frisse bloei. 
Wolkies hang daar yl en vaal, 
vliesies waar geen vog uit daal; 
droewig teken-bloedrooi gloor 
oor die rande mat geboor. 

En die herlewende natuur Na die droogte:-

Weer beur uit die gronde 
die grassies ontbonde, 

van hul sluimerende broeislaap bevryd, 
en sprei oor die sande, 
om kaal-nare rande 

'n groenende, sagte tapyt. 

In die veekraal se_ kaalte, 
langs die voetpad se vaalte 

woel die kalwers op huppelende gang, 
en daar ver uit die vleie 
waar die skaaptroppe wele, 

kom die stygende Iammergesang. 

Gedigte soos Awendblik en Die Roosknoppie is sinne
beeldig van die menslike Iewe, soos blyk uit die slot
koeplette:-

Nes die vlugtige beelde 
van die sterwend vergeelde 

wolke, in die lugte verspre~d
so sink daar geslagte 
soos 'n vlieende gedagte 

in die eind'Iose ruim van die tyd. 

• • • 
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Ek sien so menige knoppie 
in die wereldgaarde groei, 

die hoop straal uit die ogles
maar ag, geen rosie bloei. 

In Die Lied van die Nagwind word mooi die onrustige 
stemming vertolk wat die blaregeruis by 'n mens kan 
opwek in 'n slapelose nag, terwyl die ritme van Die Rooi
bekkie lewendig die onrustige beweginge van die ,wippe
rige, rooibekkige voel" weergee. Enkele gedigte, soos b.v. 
Die Strand-brander, bring 'n mens totaal uit die Karo
stemming. 

In die laaste deel van die bundel is onder Die Berg 
'n reeks gedigte saamgeva t, waarin enkele grepe gedaan 
word uit die beskawingsgeskiedenis van Suid-Afrika, 
waarvan ,die berg" was 

Verhewe getuie 
van armoedige bestaan, 

van helde se worsteling, 
van geslagte vergaan. 

Mooi word die berg gesien as 'n 

Monument van die eeue, 
uit die stilte gestyg

nes 'n grote gedagte 
wat ewiglik swyg! 

Dan volg 'n beskrywing van die ongerepte natuur in 
Die ou Tyd, waarin Die Boesman as eerste bewoner op
tree:-

Sy voorhoof le plat en sy hare 
staan nes Karobossies geplant, 

en nog in gevorderde jare 
blyf hy rats met voet en met hand. 
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Op hom volg Die eerste Atrikaner:

Of op jou jagperd gesete 
hoe perel jou oog van geluk, 

as jy vlieg om die ruimtes te mete 
met die hoed oor die ore gedruk! 

Op die ryperd se rug speel 'n wasem, 
en agteraan sidder en beef 
die stowwe, in die sonskyn se asem 
tot goue draadjies geweef. 

Sy Nakroos bevolk die land tot ver na die noorde, maar 
goud ,jaag die hongerende mensdom aan," en oorlog is 
Jie gevolg:-

, Op kommando! " so klink oor die velde 
die woord wat die lugte deurwiel; 
van die ploeg in die saal vlieg die pelde, 
deur die gees van die vaad're besiel ... 

Die stryd word geskilder, waarop 'n Klaaglied volg. 
En ten slotte kom die digter weer terug tot sy uitgangs
punt:-

0 swyende berg 
van raaisels omgewe, 
maar trou op jou pos 
deur die eeue geblewe! 
0, leer aan ons volk 
wa t nog wankelend gaan, 
om trou deur die nag 
van storme te staan; 
spreek luid tot die volk 
wat die vlaktes bewoon, 
soos jy opwaarts te peil 
waar die Ewige troon, 
en in die uur van vertwyfelingswerk 
laat jou kalme blik die harte versterk. 



414 

Wat by Malherbe se gedlgte dadelik opval, is 'n hln
derllke gebrek aan volgehoue objektiwiteit in sy natuur
beelding. Hy besit nie die beeldende krag van Celliers 
en die spontanelteit van Leipoldt nie. Waar Celliers 
hom bepaal tot 'n strakke objektiverlng van sy onder
werp, soos b.v. in Die Ossewa, of hom sodanig daarmee 
weet te vereenselwig dat alleen die onderwerp of ver
skynsel tot ons spreek, soos b.v. in Die Vlakte; of waar 
Leipoldt weer enkel deur middel van sy natuurlike aan
spreektrant 'n helder belynde voorstelling voor ons ver
beelding oproep, soos b.v. in Seepkissie of Sekretarisvoel, 
terwyl ons in albei gevalle van die digter self niks merk 
nie-daar is by Malherbe die objektlewe en subjektiewe 
telkens in mekaar se pad, word die eenheid van voorstel
ling telkens onderbreek. 

Dis al dadelik die geval in die eerste gedig, Die War
relwind. In plaas dat hierdie wonderlike natuurverskyn
sel self in dolle vaart voor ons verby stuif, ons opskep 
en meesleur in sy gierende maalstroom, verval die digter 
al in die eerste strofe tot bespieelinge oor sy onderwerp, 
en kry ons verder maar 'n fragmentariese voorstelling 
daarvan. 

Maar veral die Berg-siklus word gekenmerk deur 'n 
opvallende gebrek aan objektiwiteit en beeldende krag, 
sowel as deur valse beeldspraak en retoriese grootspraak. 
Hier is die digter telkens aan die woord, terwyl Die Berg 
eintlik as ,verhewe getuie van geslagte vergaan" aan die 
digter moet ,openbaar wat daar sluimer in jou binneste 
hart," wat daar in die loop van die eeue aan sy voet 
aigespeel is. 

Hier digby waar die reebokke weie, 
kom al nader en nader 'n bos . . . 
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So lui die aanhef van Die Boesman. Maar plotseling 
word die Boesman se vermomming afgeruk, deur te ver
volg:-

dis 'n Boesman gekruip uit die vleie 
wat 'n bok wil betrek vir sy kos. 

Dit sou ons wel vanself agtergekom het uit die ver
dere skildering van die voorhistoriese Boesmansbedryf. 
Maar ineens is die kruipende bossie verdwyn en natuurlik 
ook die reebok, en staan die digter daar verder uit te 
wei oor die deugde en gebreke van die voormalige Bos
siesman. 

Onder Nakroos gee Malherbe 'n beeld van die Afri
kaanse boerenooi wat op haar jongk~rel wag. Maar in 
plaas van die eenvoudig-bevallige verskyning wat 'n 
mens verwag om te sien, word jy onthaal op die volgende 
retoriese ontboeseming:-

0 maagdelike Blom van die pleine! 
'n gaaf deur die hemel gegee; 

jou oog is 'n spieel, Wonderreine, 
'n weerskyn van suiwerste vree. 

'n Heilige skaam dek jou wese, 
o ranke en blanke bloei! 

op jou heerlike blos staat te lese 
die vlam in jou siele ontgloei. 

0 die goddelike bloei van jou wange, 
gebaai in die koel lug se stroom, 

sus die hart nes betowerende sange 
in 'n sagte, verkwikkende droom! ens. 
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En ondertussen het die beeld van die eenvoudige boe
redogter totaal v.: rdwyn onder die stortvloed van h arts
togtelike epj.theta. Die woord is van Goethe : , Kunstler, 
rede nicht, bilde nur!" En sou die , goddelike bloei" en 
,sielvolle skyn" van sulke wange nie eerder aan 'n jong
kerel slapelose nagte besorg nie, inplaas van sy hart , in 
'n sagte, verkwikkende droom" te sus? 

Dis natuurlik onbillik om Malherbe se eerste werk te 
stel naas die ryper kuns van Celliers en Totius. Maar 
as 'n mens wil weet hoe so 'n boernoointjie daar wei 
uitsien, vergelyk dan hiermee Celliers se bekoorlike 
Martjie-figuur; of-om ook 'n trekkersdogter tot voor
beeld te kies--Totius se ,takhaarnooi" uit Silwer Strale : 

Ek is maar net 'n boerebruid 
en gee my vir niks anders uit ; 
g'n jonkman hoef hom te vergis, 
want ek is net maar wat ek is. 
Maar 'k het twee arrems, rond en sterk, 
wat regstaan vir die huishou-werk. 

Ek is maar net 'n boerebruid ; 
ek dra 'n kappie met 'n tuit; 
ek knip die tabberts wat ek dra
maar bietjie mooier!-,-moeder na; 
net die een wat ek vandag mee loop, 
het vader by die smous gekoop. 

Ek is maar net 'n boerebruid; 
ek laat nie my geleerdheid uit. 
As hul oor politiek begin, 
dan !ulster ek en hou my in. 
Maar ek sal my kinders eendag wel 
die storie van .Transvaal vertel! 
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Maar ook Malherbe se eie Bettie-figuur uit Vergeet 
Nie is veel meer na die Iewe geteken as hierdie ,maag
delike Blom" uit Die Berg, al het hy ook wat haar uiterlik 
betref, 'n bietjie te veel na Bettie se , goudgeel" hare en 
,hemelsblou" oe gekyk. 

In Besluit sien ons nogeens die ,oeroue gevaarte" op 
die vlakte verrys. Maar dis 'n ,swygende berg'' wat 
besiel word met die gevoe_lens van die waarnemer. ,0, 
ek voel"-s~ die digter-,as die donder daar woel ... 
die klop van jou hart." En verder: ,As die gloeiende 
strale van die borende son' ... op bruinende kranse kom 
skiet, dan meen ek te hoar hoe 'n vlugtige rilling, wee
moedige trilling, jou smagtende boesem ontstyg .... " 

Telkens weer die inmenging van die subjektiewe ,ek". 
En dan so 'n ,smagtende boesem" van 'n berg! Dis 
trouens glad nie nodig om hier te soek na bombastiese 
retoriek en verwarde beeldspraak nie, want die berg 
moet beurtelings figureer as 'n swygende tempel (wat 
terselfdertyd ook 'n verminkte reus voorstel), 'n gepant
serde held, 'n groot-vlerk voel, en eindelik selfs 'n moe
der! 

'n Twede swakheid van Malherbe is 'n neiging om sy 
onderwerp uit te put, met die gevolg dat hy in allerlei 
details verval wat hy nie altyd kan verwerk nie. Dit gee 
aanleiding tot die gebruik van stoplappe wat aan geen 
digterlike noodsaaklikheid meer beantwoord nie, maar 
aileen dien om die vers vol te maak. Neem b.v. die vol
gende versreels uit Die eerste Afrikaner:-

Al 
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Met sy hoofhaar speel vrolik die winde 
op hul droomsieke lugsleep gesweet, 

om sy hals het die songloed gebinde 
sy serpie van bruin, vasgekleet . 

In sy oog is trotsheid te lese 
en daar weerlig die moed van 'n reus; 

geen huiwering ken hy, geen vrese, 
die Vryheid sy krone en leus. 

Die gekursiveerde woorde staan daar te veel. As die 
moed van 'n reus in iemand se oog weerlig, is dit tog 
absoluut oorbodig om daar nog by te voeg dat hy nie 
bang is nie. Dit verswak net die oorspronklike beeld. 
So word die indruk, deur die mooi-skilderende beginstrofe 
van Droogte gewek, nie veel duideliker in die daarop 
volgende elf strafes nie. Die laaste b.v. bevat weer sulke 
,te veel"-woorde. Iedereen voel wat ,doodse stilte" be
tcken, maar hoe kan so'n doodse stilte nou nog boonop 
,swyg"? En hoe sien , droewe lande" daaruit wat ,kwy
nend pyn, smeltend in die skemerskyn"? 

As 'n mens gedigte soos Die Warrelwind en Droogte 
naas die volgende fragment uit Vergeet Nie le, waarin 
dieselfde verskynsels geteken word, dan blyk dadelik 
ciat Malherbe se latere prosa dit ver van sy poesie wen 
in gespierdheid van beweging en forsheid van uitbeel
ding:-

Dit is 'n vervelige namiddag, een van die dae waarin 
die noordwestewind in woeste, wilde togte heendreun 
oor die lande. In die voormiddag al het die Wolke 
aangeswel, dikker en d1kker, regte veelbelowende don
derwolke. Maar nog voor hul die heerlike waterstro
me kon laat neerstort, waarna elke b_ossie hyg en die 
veetjies smag, het die westewind opgekom-die hoop
bederwer van die Karo-boer-en soos 'n wrede furie 
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wat daar 'n helse behae in skep om die seenbrengende 
krag te verstoor, vlie hy tussen die wolke in en skeur 
hulle uiteen met dreunende en druisende gebaar. Wild 
klop hy hulle uiteen, die swaar gepakte wolkemassas, 
soos 'n geoefende hanteerder van 'n sweep 'n digte 
klomp vee, totdat hul uitgedun heenseil, een-een weg
smeltend onder sy verskroeiende asem, en die lug weer 
vry neerblou in die hittige sonstrale. En as hy so 
invaar onder die wolke, met reusekrag, die skroeiend
warm lugreisiger, en met sy windhande so oor die 
grond en verdorde bossies heenskuur, dan warrel hy 
op yslike stofberge, waar hy die lug oorlaai met warrel
stowwe en sandhope, asof duisend mensehande met 
die magtige swaaie van swaar skopgrawe mekaar sand 
in die oe strooi. Op gaan dit in die lug tot die lae 
dunner word en vervlieg. Uit die verte ruk dit aan, · 
'n geweldige stofdeining hoog soos 'n berg wat aan
groei met dreunende rukke, tot dit heenwoel met dui-
welse krag oor die huis. 7 9 ) -

(3) KLOKGRASSIES. 

Hoewel in mindere mate, vertoon Malherbe se twede 
bundeltjie, Klokgrassies (1914), dieselfde gebreke as wat 
hierbo uit sy eerste bundel aangestip is. Hy is selde by 
magte om volkome objektief te bly in sy natuurbeelding. 
Die volgende gedig kan dien om dit te illustreer:-

0 lande vol graan! 

·vlakte .aan vlakte, oor heuwels heen, 
lande vol groen, vol golwende graan! 
Breed sprei die sonlig sy stralende seen 
oor swellende saad met beloftes belaan. 

79) Vergeet Nie, 3e dr., bls. 65. 
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Aan miljoene, miljoene van buigende blaar 
hang die windjie se asem in ruisend gesweef . 
boor die sug van verlange uit die swellende aar, 
die stem van die Lente wat se: ek wil leej; 

verlange wat groei met die stygende son, 
verlange om te ryp tot goudgeel prag, 
so sterk soos die drang van 'n borrelende bran 
om te beur uit die aarde na die lig van die dag. 

Die stem van die wind oor die halmgekoes, 
balms nog groen van jong geluk, 
is die siddering van lioop op die somer se oes 
as die waens sal kraak van die gerwe se druk. 

So ver as my oog oor die buigende blaar 
kan wei, staan die grand met groenheid oorlaan, 
en my siel wieg mee met jul spelend gebaar, 
o belowende, lewende lande vol graan! 

In die eerste ses reels, waarvan veral die laaste skilder
agtig is, kry ons 'n mooi beeld van die voorjaarse graan
velde in die Boland. Maar dan laat die digter plotseling 
sy objektiwiteit vaar, om verder te vertel wat uit sy 
woordbeelding self moes geblyk bet. En wat hy daar 
vertel, is niks besonders nie. 'n Mens kan daar selfs nog 
heelwat by-fantaseer. ,Die stem van die wind"-vertel 
die digter-,is die siddering van hoop op die somer se 
oes." Maar dit doen ons · glad nie aan as 'n natuurlike 
of digterlike noodwendigheid nie, want dit kan net so 
goed 'n ,siddering van vrees" vir die somer se droogte 
of vir sprinkane wees. En so kan b.v. die doudruppels 
wat smorens aan die blaartjies hang, trane van blydskap 
wees, omdat die son weer skyn, ensovoorts. 

,Kilnstler rede nicht, bilde nur!" Want wat bier van 
die digter verlang word, is nie dat hy ons in soveel 
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woorde sa1 meedeel watter verlangens en gedagtes daar 
in die groen halms se koppe omgaan nie, maar dat sy 
woordbeelding, deur skoonheid en juistheid van siening 
en segging, met onmiddellike noodwendigheid sy eie ge
waarwordinge en skoonheidsontroeringe op sy leser sal 
oorbring. 

,Where words like leaves do most abound, much sense 
of fruit is rarely found." So redeneer Malherbe twintig 
strafes van ses reels elk vol oor Die Eikeboom, en aan 
die slot daarvan soek 'n mens nog na 'n tekenende 
beeld van die boom self. Tewens !ewer hierdie gedig 'n 
'lfskrikwekkende voorbeeld van ,the wicked necessity of 
rhyming." 

Klokgrassies bevat egter twee gedigte wat kan meetel 
onder die beste wat tot dusver in Afrikaans verskyn het. 
Die eerste is die volgende innig-tere sonnet:~ 

Slaap. 

Wat is die slaap 'n wondersoete ding! 
Sag op haar bloue oe daal die vaak 
soos maneskyn diep waterkuile raak 
om daar te droom in silwer skemering. 
Vir laas beef oor haar lippe 'n fiuistering: 
,Nag, Pappie." Ek merk hoe langsaam hy genaak 
wat drome soet tot werklikhede maak 
in vaderarms rus my lieweling. 
Sluit so my oe, God, wanneer vir my 
U Engel wink ter laaste, lange rus 
en ek van wilde woeling hier moet skei; 
dat my dan soete drome huistoe sus 
en sterke Hand deur duisternisse lei. 
Sluit so my oe, God, as ek gaan rus. 
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Maar vera! die volgende behoort tot die beste wat 
Malherbe nog geskryf het. En dis merkwaardig dat die 
eienskappe wat in sy suiwer Afrikaanse natuurbeeldinge 
so dikwels onthreek, juis aanwesig is by so'n veelgete
kende beeld as die van die see. Uit hierdie verse rys 
daar iets van die see-eindeloosheid op, terwyl 'n mens in 
die ritme die sagdeinende golfslag verneem ,op maat van 
eind'loos kom en keer." Veral die eerste en laaste koe
plette is mooi van klank. Sulke verse laat sien wat 
Malherbe wel kan bereik as sy objektiwiteit nie deur 
allerlei subjektiewe bykomstighede vertroebel word nie. 

Die see is vol van Ewigheid. 

Die see is vol van ewigheid, 
van golwedeining op en neer 
tot wiegelwllrelde uitgespreid 
op maat van eind'loos kom en keer. 

Uit watergraftes diep gedolf 
rys langvergete mensewee; 
die winde dra van golf tot golf, 
van golf tot kus die treursang mee. 

Die see is vol van klaaggeluid, 
van stemme wat geen rus kan kry, 
van siele wat eeu-1n eeu-uit 
in smart-herhaling hooploos ly. 

Oor waterwydtes om en om . 
tot marmerrand van verre kus 
ruis daar van oos tot wes, alom, 
'n eeuesang van nimmer-rus. 
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Die golwe kom, die golwe keer, 
in vreugdespel van sonnelus, 
in pikswart nag van stormeweer, 
en sing hul lied van nimmer-rus. 

Daar's ewigheid in seegeluid, 
in ver gedreun van kus tot kus, 
waar golwe wieg eeu-in en eeu-uit 
op maat van nimmer-nimmer-rus. 

( 4) VIR VRYHEID. 

Vir Vryheid (1919, 3e dr. 1921) is 'n epiese gedig met 
historiese agtergrond, waarin enkele grepe gedaan word 
uit die geskiedenis van die Voortrek. Die verhaal begint 
met Retief se laaste tog na Dingaan en eindig met die 
moorde wat daarna plaasgevind het. Hoofmotief daar
van is egter 'n liefdesverhouding tussen Jan Bruwer en 
Gertruid de Kok, wat eindig met die heldedood van Jan 
deur 'n asgaaisteek, nadat hy, reeds swaar gewond deur 
'n ongeluk op die jag, sy lewe gewaag het om die laers 
by Bloukrans te gaan waarsku. 

Ons het hier 'n verhalende gedig wat, op die voorbeeld 
van Celliers se Martjie, in vry-ritmiese verse geskrywe 
i,;. Malherbe was egter minder gelukkig in hierdie rig
ting as Celliers, want hy slaag daar maar betreklik selde 
in om die behandeling van sy onderwerp te verhef 
bokant die peil van die prosa'iese, in taalaanwending 
sowel as in uitbeelding van persone en toestande. Sy 
indeling in versrei:Hs is heeltemal willekeurig (soos trou
ens ook die van Celliers) en kan sonder skade vir segging 
of ritme na verkiesing tot in die oneindige gevarieer 
word. Maar die eintlike swak punt is dat Malherbe 
s& uitbeelding van hierdie stuk liefdelewe en trekkers-
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lcowe nie deur 'n eie, onmiskenbaar-persoonlike, digter
lik-kenmerkende segging tot kuns gestempel word nie. 
Sy ritmiese vryheid ontaard dikwels in ritmeloosheid en 
sy metriese indeling in 'n opeenhoping van aanmekaar 
gerygde prosa-brokstukke sonder digterlike verheffing. 

Hier en daar slaag hy egter daarin om 'n gewaarwor
ding van skoonheid te wek. So b.v. in · die volgende 
tekening van die laervuurtjies in · die dalende skemerlig. 
En hier is, by uitsondering, die onreelmatige metriese 
indeling in korter en langer versreels, met sy wisselende 
ritmiese beweging wat anders dikwels storend werk, in 
tretrende ooreenstemming met die kronkelbeweginge van 
die dwarrelende rokies:-

So pra tend oor en weer 
stap hul by menige wa verby, 
Uit kole vuur 
klim wolkies rook 
soos skimme, in die skemeruur, 
en dit wals en dans 
tussen tente en waens 
en omhels 
in hul warreldraai 
die geur van vet kremenaadjie 
wat op die roosters braai, 
en die walsmusiek 
van die skimme daar 
is die braailied van ribbetjies 
swart en gaar. 
Maar hoor! ver bokant die walslied uit 
klink statige tone van stemmegeluid
'n dankgesang 
van vrome siele vir 'n ander dag, 
'n aandgebed 
om troue Vaderhoede deur die nag. 
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Dan weer, as die ruitertrop wegtrek van die laer op 'n 
jagtog, hoor 'n mens in die ritme die huppelende maat
gang van vinnige perdepote:-

Dis draf en galop, dis draf en galo~ 
dis die dag dat die jagters die veld inry~ 
dan weer op 'n stap na die heuweltop 
waaragter die ribbok en springbok wei. 

Dis ribbok en springbok se weiland hier, 
omgewe van berg en heuwelrand, 
met doringboomplate langs kronkelrivier 
en sonneskyn hoog uit hemelland. 

Ook die omsingeling van die slapende laers deur slui
pende Soeloehordes, onder dekking van die danker nag, 
word mooi-suggestief aangedui, veral die skerp teenstel
ling tussen bloeddorstige moordsug en slapende on
skuld:-

Dis danker, danker middernag, 
nader kruip die Soeloemag, 
kruip swart adders om die laers, 
opgeblaas al deur die gras, 
en geen windjie wek die slapers
slaap is soet na arbeidslas: 
droombeeld laat 'n kindjie lag, 
moederarms omhels dit sag. 

Dis danker, danker middernag, 
nader kruip die Soeloemag, 
nouer krimp die lewenssirkel, 
breer dy die gordellyn. 
Vreemde ding ontwaar die honde, 
wyk tot teen die seilgordyn . . . . 
aan haar hart druk moeder sag 
haar kindjie en slaap; dis middernag. 
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En as die tyding van Retief se dood die laer bereik, 
vind Malherbe die volgende pragtig-tekenende beeld om 
die indruk daarvan weer te gee:-

Soos na 'n onweerstorm 
'n enkele donderslag 
geweldig -swaar 
die lug in duisend flenters skeur-
so bars die tyding van Retief se dood 
heen oor die laer. 

Die beeld van die twee oemkokotane-bome, die ou 
stam met die jong boompie wat daaromheen vleg-'n 
beeld waarin eintlik die hele strekking van hierdie gedig 
simbolies uitgedruk word-is goed gekies, maar word 
cngelukkig nie goed volgehou nie. Want eers heet dit: 
,As eendag die ou stam vergaan en weg sal vrot, moet 
jonge boom nog trotser staan en skoner bot." Maar in 
die slotstrofes· lees ons:-

Kyk hoe die Trek deur woeste wereld slinger 
met wielgerol van dapper durf en moed; 
hul plant 'n vryheidsboom in vrugbaar aarde, 
sy wortels swel in Afrikanerbloed. 

Seilwit-glansend rys sy stam na bowe, 
sy jonge stam gewentel om vaderkrag, 
om vaste steun van vaderlike sedes 
tot swaar sy takke hang van lowerdrag. 

Dus die ou stam het vergaan en in sy plek rys 'n jong 
vryheidsboom-die vrug van die Trek. Maar tog is hy, 
volgens die laaste strofe, nog altyd daar, kan en mag 
hy nie vergaan nie, omdat juis hy die vaste steun vorm 
waarop die jong stam nog altyd leun. Malherbe se 
simboliek ly hier skipbreuk, omdat hy in stryd met sy 
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eie vooropstelling en die natuurlike loop van sake, ftguur
lik albei borne onafskeidelik van mekaar Iaat voortbe
staan. Sy bedoeling is natuurlik dat die jong stam, 
yegroei uit (i.p.v. gewentel om) vaderkrag, en gewortel in 
(i.p.v. om vaste steun van) vaderlike sedes-nou alleen 
staan, , trotser staan en skoner bot" as die ou stam ooit 
gedaan het. 

As geheel is die voorlaaste afdeling, waarin die aanval 
van die Soeloes en Jan Bruwer se heldedaad geskilder 
word, die besgeslaagde gedeelte uit die bundel. Die aan
hef daarvan is reeds hierbo aangehaal; die volgende is 
die treffende slot:-

Daar was oe wat glansloos staar 
weg in die skemerverte, 
en maagdewange koud en bleek, 
en hier en daar nog floue kreuning 
van wie in doodstryd om hulpe smeek; 
en vlekke bloed teen die wawiel aan, 
oor die verskeurde tentdoek heen, 
bloedplasse het in die gras gestaan. 
Toe het manne grof en sterk, 
smartoorvalle, 
hard gehuil . 

(5) DIE TIMMERMAN. 

Daar is 'n droewig-soet verhaal 
waar weinige van weet, 
van j arelank se soek en swerf 
van vader- en kinderleed. 

Die treurbegin 1~ ver terug: 
uit vuur en rook van oorlogsramp, 
uit wrede konsentrasiekamp, 
rys eerste beelde klaaglik op. 
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SariE) Gouws kom moederloos uit die konsentrasiekamp 
terug, nog te jonk om haar verlies te besef, en vind 'n 
twede moeder in tant Mieta onder die naam van _ Sarie 
Swart. So gaan 'n aantal jare verby. Dan sterf tant 
Mieta en vind ons klein Sarie Swart by die weeshuis se 
skoppelmaai:-

Linte waai, 
ver uitswaat, 
op in die lug, 
af met 'n sug, 
ver uitswaai-
dit is die weeshuis se skoppelmaai! 

Hare waai, 
twislawaai: 
,Nou vir my, 
ek moet ry" 
wilde swaai-
so is die weeshuis se skoppelmaaH 

Sy voel vreemd en eensaam onder al die weesgesig
gies, maar vind troos by die weeshuismoeder, van wie 
sy eendag toevallig te wete kom dat tant Mieta nie haar 
eie moeder was nie. Wrede ontnugtering vir Sarie wat 
nou alles wil weet van haar mammie, en of haar pappie 
nog leef. En al moet sy op haar vergeefse vrae verneem 
dat hy ook maar in die oorlog dood is, haar verlangende 
kind~rhart wil die oplossing-maar nie aanvaar nie. 

En maandelank het sy haar hart gevoed 
met oorgedroomde droompie ·in kindertaal: 
haar pappie leef, hy kom haar eendag haal, 
dan sal die ander kinders haar beny . 

• • • 
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AI honderdmaal is sy teleurgestel 
dat mooi verbeelding nooit tot waarheid ryp, 
maar Hoop het na 'n toekomsland gewys, 
waar somerblomme ontluik na winterknyp. 

Gysbert Gouws kom na die oorlog uit ballingskap terug 
om sy woning in puin te vind. Maar 'n fiou gerug 
bereik hom dat sy kind nog leef, en nou dwaal hy as 
timmerman van dorp tot dorp om haar te soek. 

Gysbert ken geen stem of sprake, 
al <!eur sy leed, 
wat s6 soet is om te .hoor nie, 
wat s6 streel gemoed en oor nie, 
by r"woeg en sweet, 
as die tok op beitel-handvat 
van die hamer, 
as die boor se knersing hard
nes die angel in sy hart 
se binnekamer-

as die skaaf se kwastekretsing, 
as blinktandsaag 
se invreet diep in houtblokare, 
se huil en uitskree soos fyn snare, 
soos kindgeklaag. 

Dan word op sekere dag 'n doodkis by hom bestel, en 
op sy terloopse vraag vir wie dit is, kom die antwoord : 
Sarie Gouws, 'n meisie uit die weeshuis. Eers wil hy 
vra om die ·lyk te sien, want miskien kan hy 'n trek van 
homself of sy vrou ontdek; maar ten slotte verkies hy 
die onsekerheid om sy hoop nog langer te kan voed. 
Maar as die begrafnis verby is, gryp ondraaglike siel
smart hom aan. Want in 'n droombeeld sien hy sy vrou 
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en kind, waaruit hy opmaak dat dit sy Sarie is wat 
hulle begrawe het. Die hoop sterf in sy hart en ook sy 
geloof in God. Hy gooi sy Bybel weg en trek weer 
na 'n ander dorp, waar hy elke aand sy smart verdryf 
deur wyn en spel. Maar op 'n Sondag word hy getref 
deur die klokgelui wat hom aan sy kinderdae herinner:-

Hoe golf op golf mekaar oorval 
en Sondagwyding ver-weg dra, 
en wonderdadig siele sus · 
met wee halfsoet uit kinderdae; 
die klokgelui meld voort en voort 
vermanings- en bestrawwingswoord. 

Hy versit hom egter daarteen en sink al dieper, totdat 
'•l vriend hom een Sondag op straat aantref en oorhaal 
om saam te gaan kerk-toe. En d{uir, onder die weesmei
si.es reg teenoor hom, ontwaar sy swerwende oe die ewe
beeld van sy oorlede vrou:-

Dan breek soos weerlig in pikswart nag 

wat gaud giet diep in wolkravyne, 

die sonlig van herkentenis 
oor sy verlate sielswoestyne, 
maar met 'n vreug wat blywend is 
en uitwis nag en droewenis. 

Sy oe rus nou op sy kind, 
met wesenstrekke van sy vrou 
hoe het die lewende natuur 
'n nuwe skoonheid opgebou, 
met moederlike trou gesore 
dat uit die nag verrys die more. 
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.l!.'indelik is vader en kind herenig, met 'n nuwe toe
lcoms voor bulle :-

'n Sandsteenhuisie klein-tevrede 
wat wegkruip so beskeie-skaam 
agter die ou moerbeiboom se takke 
wat troulik raak teen dak en raam
daar woon en werk hul, ryk in dade, 
vader en dogter albei saam. 

Hierdie , verhaal in verse" (1921, 7e dr. 1923) toon 'n 
merkwaardige vooruitgang op Malherbe se vorige ver
halende gedig. Hier is 'n oorspronklik-digterlike segging, 
'i:l vastheid van tekening, van streng volgehoue, objek
tiewe uitbeelding, wat in sy vroeere werke maar betreklik 
selde gevind word. In telkens wisselende versmaat, met 
gespierde ritme en kragtig-beeldende taal, word die 
,droewig-soet verhaal van vader- . en kinderleed" vertel. 

Ook die sielkundige motiewe word oortuigend behandel, 
veral die sielsloutering wat die timmerman ondergaan. 
Alleen 'n enkele maal is dit of Malherbe se hand onseker 
word, of hy terugdeins vir die diepte van aandoening 
wat om vertolking vra. Dis veral die geval, wanneer 
momente van sterk dramatiese spanning bulle voordoen, 
soos b.v. aan die slot van die derde afdeling, waar die 
vader vir die eerste maal weer die naam van sy verlore 
kind hoor noem-en dis vir haar wat hy 'n doodkis 
moet maak! Hier ontbreek iets in Malherbe se voor
stelling, wat egter weer ten dele vergoed word deur die 
uitbeelding in die volgende afdeling, waar die vader aan 
die doodkis besig is. 

Maar veral teleurstellend is die afronding van die 
verhaal. Met spanning volg 'n mens die klimming tot 
waar (in die pragtige beeld van die weerlig wat hierbo 
gesiteer is) die vader sy kind in die kerk herken, en waar 
hy haar daarna voor die kerkdeur opwag:-
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Daar kom sy, God! sy eie kind, 
dis 'n gesig wa t kindertrane 
se spore dra-hy wil haar naam noem, 
maar verniet: sy stemorgane 
is lam, sy tong is ysterswaar, 
tot spotbeeld groei sy mondgebaar. 

Hy steek sy hande uit, maar sy 
skuif stil-onwetend langs verby 
Is dit 'n droom, vlug glansverskyning 
wat sag die luggewelf deurgly, 
verby die aarde se skurwe rande, 
af langs die Nag se kakewande? 

Maar dan val die gordyn, en as dit weer opgaan, vind 
ons vader en dogter bymekaar. Een van die mooiste 
dramatiese momente-die ontmoeting tussen vader en 
kind-het die digter nie aangedurf nie. Dis miskien ook 
maar beter so. Elke leser kan nou sy eie voorstelling 
daarvan vorm. Hierdie digstuk is m.i. een van die bes
geslaagde onder Malnerbe se uitvoeriger verhalende 
gedigte. 

( 6) RIVIER EN VELD. 

Na die vorige twee uitvoerige epiese gedigte gee Mal
herbe in Rivier en Veld 0922) 'n versameling van ver
skillende sterk uiteenlopende digsoorte-'n sangspel in 
Die Blom van Orleans, 'n kort idille in Bosrand, twee 
Bybeltaferele uit die lewe van Kristus in Die Sabbat en 
Na die land van Gadara, 'n ballade in Antjie Somers, en 
verder enkele kleiner gedigte. Dit lyk byna of die digter 
hier geeksperimenteer het nie alleen met verskillende 
verssoorte nie, maar ook met verskillende versmate, en 
deurgaans met taamlik veel sukses. 
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In Die Blom van Orleans, 'n sangspel in drie bedrywe, 
word 'n liefdesgeskiedenis uit die tyd van die Hugenote 
voorgestel. Die handeling vind plaas omstreeks 1700 op 
die plaas Orleans in die Perelse distrik. 

Die aard van die sangspel (waarin toonkuns 'en dig
kuns, meer bepaald die sangkuns en dramatiese kuns 
met mekaar verbind word) bring mee dat die digkuns 
oorheers word deur die eise wat die musiek stel. Want 
waar daar gesing word, is dit die sang met musikale 
begeleiding wat die deurslag gee, en nie die woorde nie. 
Nog te meer, wanneer die sang ook nog gepaard gaan 
met dramatiese handeling. 

Vandaar dat in die musiekdrama of opera die teks 
gaandeweg van minder betekenis geword het, hoewel 
dit nie noodsaaklik hoef te gebeur nie. En al het groot 
musiekdramatiste, soos b.v. Richard Wagner, hulle 
daarop toegele om ook die digkuns tot sy reg te laat kom, 
tog ontleen die musiekdrama sy grootste bekoring nie in 
die eerste plek aan die woord nie, maar aan die begelei
dende musiek en handeling. 

Hoewel Malherbe se sangspel enkele mooi gedeeltes 
bevat, is dit as poesie-opsigself in sy geheel · minder 
bevredigend, omdat dit uit die aard van die saak meer 
aangele is op musikaal-dramatiese vertolking as op sui
wer digterlike uitbeelding. 

In Bosrand word met enkele vlugtige, maar raakge
tekende trekke die plaas Bosrand met sy idilliese om
gewing geskilder-die stewige ou boerewoning, met sy 
sierlik-eenvoudige, eiegemaakte meubels; die blomtuin 
voor die deur; die dam onder dromende wilgers; die 
kerkhof onder 'n hoe bloekomboom; die groentetuin, 
vrugteboord en saailanderye; verderaf die bosbegroeide 
rivier, en oorkant in die verte kliprantjies. 

Sestig jare van kommer en sorg het dit oom Jakob 
gekos om dit alles van die grond af op te hou. Oud en 

Bl 
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afgeleef moet hy nou in 'n stootstoel sy dae verdroom, 
wagtende om naas sy ou vrou weggele te word onder die 
bloekomboom wat hy self geplant het. 

Stil sit oom Jakob geboe onder die danker veranda 
op sy stootstoel en droom, moeg van sorge se druk. 
Bewend omklem sy verdorde hande die knop van sy kierie, 
ru uit olienhout gesny, glad deur die jare geslyt. 
Bo langs die woekerende opklim in, teen die diepgroen 

pilare 
van die veranda, dring sonlig soos verfvlekke deur ... 

Innig verknog aan Bosrand, slyt oom Jakob sy laaste 
lewensdae onder sorg van sy seun Hendrik, wat met 
vrou en talryke kroos die plaas van hom geerf het. 

Maar plotseling word die idilliese rus bedreig deur 'n 
naderende cnheil. Hendrik kry 'n goeie aanbod van 'n 
Jood, en wil die plaas verkoop om op die dorp te gaan 
woon. Hy is moeg van die plaas se gesukkel, se hy, en 
wil die lewe geniet. Dis 'n aanloklike vooruitsig om vry 
te wees van sorg, om ,voorman te speel in die kerk se 
sake eli dorp se bestuur," om naam te maak vir homself. 
En dan-twaalfduisend pond! Dit beskou hy as die kans 
van sy lewe. Aan sy ou vader dink hy gladnie, net 
aan die geld. 

Harde woorde val daar tussen Hendrik en sy vrou, as 
sy hartstogtelik pleit vir haarself, vir haar kinders, vir 
sy ou vader wat dit nooit sal oorleef nie. Waarom nie 
gewag dat hy eers gelukkig kan sterf nie? Ook oom 
Jakob pleit met ontroerde stem, die aand na die huis
godsdiens, en herinner sy seun aan die verlede :-

Staan op die werf en kyk dan net waar jy wil, die plantasie, 
al die geboue, die skuur, stalle en krale van klip, 
die paar hande, my kind, dis my hande se werk wat jy 

slen, 
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dis sestig jare se werk, jare van kommer en stryd. 
Trane le hier, jou mama haar trane, my kind, en ook 

myne ... 
maar die Here was goed, voorspoed ook het Hy gegee. 
Bosrand se grond het nie prys nie, die grond is geheilig 

en dierbaar. 
Klou aan die grond, dis jou krag, anders ag, wat word 

daarvan? 

Maar dit help anes niks. Die hartsnare wat die ou 
man probeer aanroer, word nie geraak nie. Die nag kan 
oom Jakob nie tot rus kom nie. Heelnag worstel hy met 
die ondraaglike gedagte om van Bosrand en sy dierbare 
vrou se graf te moet afskeid neem; en as die dag einde
lik breek, roep hy sy kleinseun om hom in die stootstoel 
na die kerkhof te bring, waar hy die traliewerk rondom 
die geheiligde stukkie grond omklem en die ontslapene 
toeroep: , Moeder, ek kom! " Enkele dae later is oom 
Jakob dood. 

Nie alleen is dit 'n trelfende slot nie, maar ook die 
sielkundige botsing tussen die drie persone word goed 
geteken. Hoewel Malherbe se ritme nie altyd ewe spon
taan vloei nie, hanteer hy hier met bewonderenswaardige 
gemak die daktiliese sesvoet, die klassieke heksameter 
met sy sware gang, in verbinding met die pentameter, die 
daktiliese vyfvoet. Dis 'n metrum wat hom uitmuntend 
skyn te leen tot die breed-rustige skildering, waardeur 
die idille veral gekenmerk word. 

Met nog meer elfek word dieselfde versmaat aange
wend in Die Sabbat, waarin 'n bekende episode uit die 
lr:we van Kristus behandel word. Die eerste versreiils 
skep dadelik 'n oosterse atmosfeer, terwyl die grootse 
en wydse rus van die landelike toneel trelfend gesugge
reer word deur die kalm-voortvloeiende deining van die 
klassieke metrum. Malherbe se woordbeelding hier her-
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op dieselfde toneel weergegee word:-

Sabbatdag-heiligend wandel oor Galilea se vlaktes 
rustig die oosterse son, skroeiend olyfboom en graan. 
Dwarsdeur die vrug van die landman se vlyt en hemel 

se seen, 
dwarsdeur die koringland wyd, al som; die wandelpad 

wys, 
gaan vermoeid van die reis, van weldade doen aan die 

mense, 
predikend lief de en hoop, met sy disiepels die Heer. 
Bont glans hul kleretooi op net bokant die koring se 

spieelvlak 
wat hulle lywe deursny hoog waar die skouerlyn rys .... 

Hierby sluit aan Na die land van Gadara, waarin twee 
wonderwerke van Kristus verhaal word-die stilmaking 
van die storm op see, en die genesing van die besetene. 
Die skildering van die storm veral is mooi van plastiek:-

Oor Galilea se see wat versink in die groeiende skemer, 
rys soos swane wat speel spierwit die golfkruine hoog. 
Gou het die donker die bootjie gesluk met wagtende kake; 
lig soos 'n akkerdop dryf hom die gevaarlike wind 
at van die bergkamme diep in die skuimende klowe 

benede 
totdat sy maswerk bo sidderend die golfrande soen, 
en, onbestuur in die yslike spel van demoniese magte, 
v,oedende bare vir hom smyt dat sy ribbene kraak. 

Antjie Somers is 'n mooi voorbeeld van 'n volksballade, 
d..w.s. 'n beknopte verhalende gedig (oorspronklik dans
lied), waarin gewoonlik een of ander volksoorlewering 
ot geheimsinnige gebeurtenis verwerk word. Die vorm 
en inkleding is sterk dramaties, soos in die Middelneder-



437 

landse ballades waar die persone gewoonlik sprekende 
ingevoer word. Dit word verder gekenmerk deur 'n 
vlugtige verhaaltrant, waarin meer aangedui as beskryf 
word, sodat dit soms moeilik gaan om die draad van die 
verhaal te volg. 

Antjie Somers is 'n historiese persoon, maar 

Daar 's 'n duisternis geheime 
wat jou naam en dade omsluier, 
dade ryk-omgroei met wonder, 
uit die toorland van die ou tyd .... 

Malherbe bepaal hom hier tot die ontsluiering van 
cnkele van die geheime, en veral tot die rol wat Antjie 
Somers in sy eie Bolandse kinderjare as paaiboelie ge
speel het:-

In die stilte van die droomnag 
as die spoke rondomtalie 
in die waspoor van die kruispad, 
staan jy voor my, Antjie Somers. 

Skaduwee van kinderjare, 
brokstuk jy van kinderbangmaak, 
met jou breedgestreepte sisrok, 
met jou· rooibont ou bestroentjie, 

met die mandjie aan jou arrem, 
waar die skrikmaak-mespunt uitloer, 
waar jy al jou toorgoed bere, 
al jou nare moordgereedskap. 
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(7) DIE SKADUWEE VAN 'N VROU. 

In Die Skaduwee van 'n Vrou (1923, 4e dr. 1925) keer 
Malherbe weer terug tot die epiek, en hierdie keer in 
rymlose vyfvoetige jambemaat, behalwe in die drie kort 
eedigte wat die drieledige indeling van die verhaal voor
afgaan, en die leidende motief van elke afdeling aangee. 
Die tema wat hier behandel word-en lank nie altyd 
oortuigend nie-is die aloue en tog altyd weer nuwe 
geskiedenis van hy, sy en die andereen. 

Albert en Freek, twee innig aan mekaar gehegte boe
semvriende, woon saam op die plaas Ganskuil wat hulle 
saam van die grond af opgebou het. In hulle skooldae 
was hulle reeds maats gewees, maar eendag het hulle 
rusie gekry oor 'n koekmakranka, wat op 'n onbesliste 
vuisgeveg uitgeloop het. Daarna was hulle verhouding 
maandelank gespanne, en het hulle mekaar voortd11rend 
die voorrang betwis in die skool sowel as op die speelter
rein. Maar op 'n goeie dag, as hulle met 'n klomp maats 
in die swemgat is en ook daar weer hulle kragte teen 
mekaar meet, dan kry Freek plotseling 'n kramp en 
word deur Albert van die dood gered. 

Toe is gebore duurbetaalde vriendskap 
diep in die heiligdom van hartegrond, 
toe Freek, geroer tot trane, met innig-reinste 
trou en dankbaarheid sy redder loon-
toe val geen skadu op hul lentelande .... 

Na die skooldae het hulle die wereld saam ingetrek, 
en nou woon en werk hulle saam in ,skoonste broeder
band." Maar dan val die skaduwee van 'n vrou oor 
hulle sonnepad. Freek word plotseling stil en afgetrokke, 
en verdwyn kort-kort saans spoorloos van die plaas af. 
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Van die ou huisjong kom Albert te wete wat Freek vir 
hom wegsteek-dat hy agter die berg by Emma Stern
berg kuier. Dit lei tot 'n openlike botsing en 'n gespanne 
verhouding. 

Kort daarna word Freek deur 'n driedubbele ramp 
getref-van 'n sware siekbed staan hy as 'n verminkte 
op wat hom met kurke moet behelp, Emma laat hom 
in die steek, en van dieselfde ou huisjong moet hy nou 
hoor dat Albert stilletjies sy plek by Emma: ingeneem 
het en dat hulle reeds op trou staan. Dit is te veel vir 
sy reeds so diepgemartelde siel. Hy laat 'n beproefde ou 
ryperd opsaal en sukkel met lewensgevaar in die donker 
nag die berg uit, waar hy Albert op die rand van 'n 
afgrond opwag, hom onverwags beetpak as hy die krans 
omkom en saam met hom die diepte afstort. 

Goed is die weergawe van Freek se bittere sielsmarte
ling wat ten slotte voer tot hierdie laaste wanhoopsdaad. 
Treffend veral is die laaste toneel, waar Freek met moord 
in sy siel die ou perd smeek om hom tog net bo op die 
berg te bring:-

en as ou Dapper stilstaan van vermoeinis 
dan bewe Freek van vrees : hoe kom hy bo! 
,0 dra my tog tot by die Hangklip, Dapper, 
tot by die Hangklip net," bid Freek half hard. 
Nou is hy by die plek waar hy op eie 
krag moet steun, want verder kom geen perd, 
laat staan met vrag. Freek leun vooroor, om Dapper 
se nek sy arm, sy kop teen Dapper syn, 
hom strelend met sy ander hand, gedurig 
weer en weer-o sou die dier verstaan? 
Nou gaan dit verder boontoe seil-seil, kruip-kruip, 
tot waar die bergkrans duisel-afgrond maak. 
Hier sal dit wees, hier waar skaars gaan- of staanplek 
vir hulle albei is, hier ma.n teen man: 
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nog voel hy krag van twee man in sy bolyf, 
·al het hy nie die staankrag van 'n kind. 
0 dit dat hy gebreek is vir die lewe, 
sy droom van groot-wees en geluk vergaan! 

j)i~r•: ~l~.: ~~~ ;:..;;• I ~ - - ~ • -: - · • •' . I .: 

Die behandeling van die slelkundige motiewe is egter 
nie orals ewe oortuigend nie. Freek se enigste sonde is 
dat hy Albert nie in sy verttoue neem betreffende sy 
planne met Emma nie. Maar is dit nou 'n voldoende 
m.otivering tot vernietiging van hulle broederskap? As 
daar reeds 'n verstandhouding geskep was tussen Albert 
en Emma, en Freek sou dan agteraf gekonkel het om sy 
vriend se geluk te ondermyn, dan sou 'n mens Albert se 
gekrenkte bitterheid kon verstaan. 

Maar soos Malherbe die saak voorstel, is hierdie motief 
nie aileen afwesig nie, maar lyk dit byna of Albert sy 
verhouding tot Freek as 'n huwelik beskou. Want as 
Freek erken dat hy nie eerlik gehandel het teenoor Al
bert nie, maar ook volkome tereg opmerk dat ,broeder
skap en saamwoon nog geen verbond op lewe en dood, 
geen huwelik is nie, maar hulle albei vrylaat om eendag 
na 'n vrou uit te kyk"-dan het Albert net Mn antwoord : 
,0, dis 'n ongeluksdag vir ons twee, Freek, die dag wan
neer die skaduwee van 'n vroumens tree tussen jou en 
my." 

Nog onbegrypeliker word Albert se houding hier, wan
neer dit beskou word in die lig van sy eie handelwyse 
daarna. Hoe maklik kan hy dan vergeet wat hy nou met 
soveel vertoon aan Freek voorhou, en oor eie gewetens
besware heenstap! Want dis nie bloot 'n kwessie van 
,terugbetaal," soos die skrywer dit wil laat voorkom nie. 
Albert se daad is, gesien die verhoudinge, honderdmaal 
swarter. Dis die laagste vorm van egoisme en lafhartige 
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troubreuk teenoor 'n ongelukkige vriend. En dit, nadat 
Freek hom beskou het as ,te edel van gesindheid om 
anderman se tuinbloei te verwoes," en nadat hy self hom 
voorhou ,dit sou te klein wees vir sy hoe hart"! 

Op die duidelik merkbare styging van Malherbe se 
kuns in die twee voorafgaande bundels is hierdie laaste 
digwerk teleurstellend, grotendeels as gevolg van 'n 
haastige en oppervlakkige motivering van sielkundige 
motiewe. 

(8) SOMERDAE. 

Mooi karakteriseer Malherbe self sy jongste bundeltjie, 
Somerdae (1928), as volg:-

Dis glansies in die land van my arbeid, 
dis glimpies wat af en toe kom, 
plesiertjies soos kindergesiggies 
wat lag en nie weet waarom
verliefdheidjies skielik gebore, 
wat skuiwe oor my eensame pad, 
skimme en drome van gister, 
in vandag se gedaante gevat. 

Dis heel klein vertroostinkies hierdie 
uit danker gevoelsland gerys, 
wat niemand die paadjies van ken nie, 
wa t niemand die grond van kan wys; 
dis huiwering van awendgebede 
gestem op snare van smart, 
dis dankbare m6rebeloftes 
gestroom uit gevoelvolle hart . 

. Die eerste deel van die bundeltjie bevat hoofsaaklik 
natuurindrukke, en die mooiste daarvan is ongetwyfeld 
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die wat op die see betrekking het. Daar spreek 'n hun
. kerende verlange uit sulke verse na die ewige seegeruis, 
na die ,sprake van die brander":-

0 skone brandertale, 
o hoeveel duisendmale 
het ek jou, rus-in-ruising, 
by daggekwyn, 
by maneskyn, 
verneem, o blanke brander bruising! 

En verder:-

Verban my na die skulpgekorste rotse, 
eeue-gehard in wilde barningsdrif, 
waar strome melk oor geelbruin seegras huppel, 
wit soos die skittersneeu op bergerif, 
waar seebamboes uit perelmelk van sloepe 
dreiend soos krokodillekoppe loer. 

Verban my tot my siel genoeg gedrink het 
uit beker van die see geheime-ryk, 
dat dit oorvol mag skuim van lewensbranding 
en sing van vreuggeklots as Somer wyk, 
en skerp mag geur deur verre Winterdae 
sout gelouter uit barningsdrif se skuim 
soos seening van weke wierookdampe 
in stille vesper-uur deur tempelruim. 

En nogeens:-

My siel is oorvol van die see, van sy dreuning, 
die lig van my huisie is lanka! geblus, 
en my ooglede sak onder sterlig se streling 
soos 'n kind syn na 'n lang dag, 'n kind wat wil rus. 
Want 'n kind is ek weer by oseaanruising, 
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en kennis en kunde soos dryfskuim verdwyn, 
en huiwerend fluister my hart met die seeskulp 
as die rotse verdonker in die skemer se skyn, 
en word bang vir die branders se klap teen die rotse, 
vir hul Wilde vaartloop se dondergeluid; 
en aldag is feesdag en nooit nie verveling, 
en met diepslaap soos vroeer slaap ek my uit 
of kwelling en knae se baasspeel oorwin is. 

Telkens moet 'n mens hier dink aan Hans-die-Skipper, 
waarvan die digterlike natuurbeelding so deurdrenk is 
van die see in duisenderlei lyning en beweging. En dat 
Malherbe se prosa dikwels op een lyn gestel kan word 
met sy poesie, wat digterlikheid van siening en segging 
betref, kan uit 'n paar vergelykende voorbeelde blyk. 

Die volgende is die aanhef van Kleinmondstrand:-

Dis waaiende pluime van ruiterfalankse, 
skitterende helms en sabels gewet, 
groenblink hul mantels van seeglans gewewe, 
bo dreun van kanonne die oorlogstrompet: 
dapper in vaart van skansebeklimming 
falanks na falanks in durwender waan, 
tot ruiter en ros in hel van verwoesting, 
blank van verbryseling is ondergegaan. 
Dis branders se heldewerk bo oor die rotse, 
wit van waansin se knarsende krag, 
op teen grou bolwerk, gerys in aione, 
spatsels en strooisels van skuimende prag, 

Die volgende is die slot van Die Soutmeul:-

Diep in die seehart is dreuning van stene, 
duister dreuning van doem-sware sang 
van Titan se dogters, gekrom in die arbeid, 
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en o! as hul woedend die slingerwerk vang 
en die stene sidderend grom van hul wrake, 
wee hulle wat toef op die bare se rug, 
kinders van gister, in golfskuim verlore ... 
wee hul as angstig die walvisse vlug! 
Soms as die stene langsamer wentel, 
soms as die wraakdeun verflou tot 'n klag, 
droef teen die rots op 'n blanke gemymer, 
oud van weemoed en wonderlik sag. 

Vergelyk met voorgaande sitate die volgende bro~

stukke van impressionistiese prosa uit Hans-die-Skipper : 

,Meester was in een van sy droomstemminge en het 
op stoep sit kyk na die bree, vyftien voet hoe branders 
wat na die rotskant toe digterby sierlik inbuig met 
geweldige swaarte van blou-groen lyf, maar dieper in 
die baaiboesem net elfe hul koppe skud dat die haar
lokke sneeuwit bewe in die namiddagson hoog bo 
skommelende waterdieptes, om met rasende snelheid 
voort te skuiwe, breed en hoog, en eindelik ver teen 
die sandbodem met dreungeweld neer te slaan en die 
duinlyn te soom met 'n skuimveld van bruisende prag. 
Soos magtige lang rye van oorlogsruiters in aanval
vaart, swierig in vooroorbuiging van slagvaardige Iywe, 
gly hulle in die dwarste verby, onophoudelik voortge
stoot uit die matelose heirkrag van donkerblou dieptes 
agter." 8 0 ) 

,Gretig het sy siel gedrink van die oormatige stem
geruis van die see, en saam met die soutdamp wat al 
voor hom uit wasig-wit opstuiwe tot teen bosbekruinde 
duinheuwels bo, het die aandgesang van die see stem
mingdieptes in sy binneste ontroer totdat dit meege-

8 0) Hans-die-Skipper, bls. 58, 47, 188. 



445 

ruis het met die sterwende branders teen die sand en 
meegedreun het met die klankgeweld van die oseaan, 
stemminge swaar en ryk van inhoud, maar onpeilbaar, 
half skrynende verlange, half jubelende geluk." 

,Dan word die roeiers in hul Mreplekke gele langes 
die ghonnelplank, en met 'n holla-:-holla-hei kom die 
swaar masboom orent terwyl die skuit bestendig le 
wieg op die deinende boesem van 'n vriendelike see, 
groen-grysig nog van die jong dag se skamerigheid 
voordat die moreson oor die berge daargunter verrys 
en sy goue diamant-fonkeling kom strooi oor die on
eindige wydtes van waterwiegeling." 

Maar telkens huiwer deur hierdie Somerdae ook die 
herinnering aan die verganklike kortstondigheid van aile 
somer- en lewensvreugde:-

Die see is swart van bloute, swart, 
en 'n swoelte oor die berge kom, 
'n voorspook van die noordewind 
wat se: die somertyd is om. 
My hart is o so weemoedswaar, 
want somerson se lied is uit . 

En elders:-

Awend-uur se wydingsprake
herfs se weke weemoed ruis 
deur my siel, o kleur en sprake
dit word danker om die huis, 

en vannag kom oor die hange 
daar 'n vryer, bleek en koud, 
hy sal soen die bloesende wange, 
wegsoen sal hy geel en goud. 
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Eers soen hy die mooiste ene, 
blanke hals en teer en rein, 
gaan dan na 'n ander hene .. . 
en wie hy soen, die krimp van pyn. 

0 daar huiwer deur my are 
oue pyn om julle nood, 
want die vryer, tere blare, 
is die ridder van die Dood. 

Die twede deel van die bundeltjie bevat 'n aantal bat
lades, waarvan Jakob Ontong seker die besgeslaagde is. 

Jakob Ontong, moeg van maaiwerk 
heeldag op die hawerland, 
slinger-sukkel na die hoogte 
stokalleen deur stof en sand-

met die erfstuk van sy tata, 
blinkgevryfde ou kitaar
sukkel deur renosterbossies, 
gannastruike en taaibosblaar, 

totdat hy die plaaspad opvang
struikel in die growwe gruis 
al maar boontoe waar die plaaspad 
met die dorpspad maak sy kruis; 

met sy kuif nes wildehawer, 
wit volstruisveer op die hoed: 
albei streel die voornagluggie 
met 'n stroom van veldgeursoet. 

Gou maak, gou maak, want om twaalfuur 
moet hy op die kruispad staan; 
voor die eerste haankraai wil hy 
kunsvolleerd die snare slaan! 
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Hy is op weg na ,Damoen, meester-speler," want een 
nag op dieselfde kruispad het Saartjie Dawids hom trou 
gesweer vir lewenstyd, en nou staan sy op trou met Wil
lem Skeeloog. M6reaand vier hulle bruilof, maar hy gaan 
S:i siel verpand aan Damoen net om te kan wraak neem 
op Saartjie. Middernag staan hy op die kruispad, en 
dis 'n ander Ontong wat daar omdraai. Die volgende 
aand betower hy die danspare op die bruilof met sy 
ge'inspireerde snarespel, en hoe later dit word des te 
wilder dreun sy snare. Eindelik slaan die uur van 
wraak en Ontong rys van sy sitplek op:-

, Wat hier speel, is nog my hande, 
maar die speel is nie van my; 
vurig was my otferande, 
maar die loon is groot vir my. 

Damoen het my siel verower 
op die kruispad gisternag : 
hand en hart deur hom betower 
op sy wenke staan en wag. 

Anders was dit een aand, Saartjie, 
op die kruispad ek en jy-
myne vir lewenstyd, ne Saartjie? 
Vals jou eed - en wraak vir my! 

Elke middernag, ontroue, 
• sal jou Damoen swaar kom kwel, 

dat jy bewe in sy kloue 
tot die haan kraai - dis jou hel. 

En verniet jou diep verlangste 
om jou skuldverwyt te ontkom, 
tot jy in jou donker angste 
soebat dat die dood mag kom. 
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Dis die uur nou van vergelde, 
Damoen ken sy tyd en taak: 
so moet ek die boodskap melde
so neem Jakob Ontong wraak!" 

En die bruid val neer in fioute, 
en die gaste staan verstom
Ontong glip die voetpad langes: 
Doemeroem-doemeroem-doemeroemerom! 

§ 6. H. H. Joubert. 

(1) LEWENSLOOP. 

Joubert is in 1874 in Murraysburg (Kaapland) gebore, 
waar hy skoal gegaan het tot na Matrikulasie. Daarna 
het hy 'n tydlank onderWYs gegee, en na die Engelse 
Oorlog prokureurs- en notariseksamen afgele. Sedert 
1905 is hy as sodanig werksaam in Middelburg (Trans
vaal). Reeds in sy skooldae het hy hom besig gehou met 
verse skrywe-maar in Engels. Die verskyning van Cel
liers se Vlakte was aanleiding om van koers te verander 
en Afrikaans as uitingsmiddel te gebruik. Van hom het 
verskyn: Verse oor Piet Retiet en ander gedigte (1911), 
Dageraad en Sonneskyn (1918). 

(2) VERSE OOR PIET RETIEF. 

Joubert se eerste bundel is, na hy self in sy Voorwoord 
meedeel, ge'inspireer deur Piet Retiet van Preller, en die 
leser word veronderstel om op die hoogte te wees van 
cie geskiedkundige feite, soos in Preller se Retief-mono
grafie uiteengesit. Aan die hand hiervan bepaal hy 
hom, in navolging van Totius se Verse van Potgteters 



449. 

Trek, tot 'n fragmentariese behandeling van Retief sc 
trek, van die aanvang af tot na die slag by Bloedrivier. 

In droefheid seg ek u vaarwel, o Land! 
My vaderland, e~ breek die tere band 
wat soveel jare ons verbond tot een; 
ek wend my skrede na die noorde heen. 

So lui die aanhef van Retief se ,Afskeid" waarin tewens 
die redes van sy trek aangegee word. Dan word ,die 
onbekende land" geskilder wat voor hom le in ,wasige 
heimnis bedolwe," en waaruit ,'n roep van vryheid" 
hom teeklink. Sy trek vang aan :-

Ossewaens, loom en lomp 
slinger aan ih lange rye, 

kronkel heen om steen en stomp 
deur die wilde woestenye. 

Retief het Dingaan, die Soeloekoning, besoek om grond 
in Natal te verkry, en is met sy perdepatrollie op die 
terugtog de.ur die woeste laagland:-

Cl 

Die dale is ruig en die wee 
wreedaar~ig verstotenQ. en. swaar, 

deur struikryke streke gelee, 
deursluip van die sluwe barbaar. 

Die ruiters dring heen langs die hange, 
vermoeid met die reis van die dag; 

deur bedwelmende loomheid gevange, 
hul hyg na die koel van die nag. 
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' Op die hoogland gaan dit vinniger vooruit:-

Ruie streke 
is geweke . 

. Perdepote 
tripp'lend gaan; 
reisgenote 
welvoldaan, 
swaai en skommel
daar is om hul 
voelgekwetter . . . . 

Eindelik trek die ruiters op 'n galop:-

Die ure verloop en die weg is nog lang, 
die pas is verdwyn in die vlieende gang : 
die stofwolke swewe in dampe opsy 
om storend te syg op die huiw'rende wet. 

Dan volg Die trefc Drakensberg at:-

Die reusetop rys hoog uit bo die wolke 
en tronend siet op wasige oorde neer. 

naaronder gaap die grondelose kolke, 
ombruis met golwe van 'n lowermeer. 

Daar skram en skuur die duisend wae-wiele 
en sukkel knarsend oor die klippe heen, 

dog liewend wieg 'n duisendtal van siele
hul troue troos by rouklag en geween. 

Dingaan word deur sy renbodes daarvan verwittig: -· 

Koning, o koning! .die witmense stroom 
in duisende, duisende, duisenQ.e aan. 

Die swierige bos en die tronende boom 
word gemartel, vermorsel, vermink op hul baan. 
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Koning, o koning! die berge die beef 
en die klowe weerklink met 'n vreemde gesang; 

die dale die wemel, die velde die I~ef, 

en alomme verbrei sig een vreemde gedrang. 

Verder word agtereenvolgens die moord op Retief en 
sy manskappe, die moord by Bloukrans en die slag by 
Bloedrivier geskilder, waarby die digter egter vee! meer 
werk maak van sy verstegniek, en van 'n byna deurgaans 
as besielde wese voorgestelde natuur, as van die gebeur
tenisse self. 

Joubert verklaar dat hy sy inspirasie van Preller ont
vang het, maar wie sy verse naas Piet Retiet H), bemerk 
dadelik dat hy nog meer as ,inspirasie" en feitemateriaal 
r..an Preller ontleen het. En dat die prosakrywer, soos 
prof. De Vooys opgemerk het, dit dikwels in plastiese 
krag van die digter wen, kan uit 'n vergelyking van die 
-volgende parallel-sitate blyk. Van Drakensberg se top 
i!.i laat Preller Retief neerblik op Natal:-

Soos 'n reusagtige Iandkaart le Natal daar voor hom 
uitgesprei: bosryke klowe en laagtes, vrugbare vlaktes, 
trotse berge. Hier en daar blink vreemde rivierwaters 
in die sonlig en kronkel soos 'n silwer lint deur die 
heuwelsee, wat van die bergvoet af wegrol in bloue 
afstand, tot waar heme! en aarde bymekaar kom; en 
daar, anderkant, moet ook die see wees-die see wat 
vryheid sou aanbring van die verdrukker! 

Daar, ver links, moet die Soeloekoning woon, aan wie 
dit alles behoort : daarheen sou hy ry, en van hom 
die reg verkry om sy volk hier te plant, en hier in 
vrede en geluk te laat groot word, en sterk! 
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Regs draai die kransberge met 'n ·elmboog tot amper 
skuins voor, en stapel die hoe, byna loodreg afvallende 
mure voortdurend 'n indrukwekkende en met die son
ligbeskyning van toon en kleur wisselende natuurtafe
reel, tussen die nuwe wereld en die waar hul vandaan 
kom. Grillig uitgetand, gryns die bergkam teen die 
blou m6relug: met punte en happe uit en kasteel
vormige gevaartes, wat van verte plat lyk, soos uit
geknipte bordpapier. Daaronder sprei 'n bree golwing 
van ronde randjies en koppe 'n fluwelige luister van 
brutale lentegroen ten toon, wat in die verte onmerk
baar oorgaan in 'n skugter-blou m6reskaduwee, met 
wit newelwolkies hier en daar in die holtes. 

'n Begeerlik-mooi land moet dit gelyk het! Natalia, 
die Republiek!-s6 sou hul dit ook noem; want hier 
sou die vryheid gebore word! 8 1 ) 

By Joubert heet dit:-

Hier staan ons voor die poorte van 'n luswarand, 
solank ontseg die leiding van verpleers hand. 
Siet! hoe die dale dein in wye weelde-kringe 
en uit die verte wuiwe na ons, swerwelinge. 
Die reuse-klowe, wild-bekoorlik, swyend wenk 
en wil ons aan hul boesem rus en vrede skenk. 
Daar waar ferweel asuur in tinte heen vergly, 
daaragter bruis die ruwe, ruime see bly 

, en sing van vryheid in een ewig laggend lied .. . 
So sing die lowervelde van die skoon gebied. 

Die volgende is 'n toneel in Dingaan se hoofstad, 
kort voor die moord op Retief. 'n Katferdans word uit
gevoer:-

8 1) Piet Retie/, lOe druk, (1920), bls . 148. 
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Drieduisend pare voete kom in forse beweging om 
tyd te hou na 'n wild-eentonige maatsang, wat al 
naarder en wilder word na gelang Dingaan se impro
wisasie hul opwinding aanspoor, sodat naderhand die 
nugtere aarde dril en dreun onder die neergehurkte 
Boere. Gelederewys val die soldate-resimente beurte
lings terug, en dein dan al singende weer aan op die 
klompie blanke, soos die golwe van 'n onweersee. 82 ) 

Uit Joubert se . skildering van die Kafferdans blyk dat 
dit hom eintlik meer te doen is om rymklanke en allite
rasies:-

Trillend staat die swarte rei! 
Glans-deurwewe velde bewe 
in hul perel-swaar gewaad 
vir naad'rend kwaad. 

Woedend kom die woeste rei, 
soos die golwe opgedolwe 
uit die dieptes van die see, 
bevrag met wee! 

Ebbend dein die wye rei; 
menig wilde skal der skilde 
tref die angsbevange lug 
soos doodsgerug! 

Ruie see, geswolle wee, 
woedend grom hul en verrommel! 
Oor die bange bulte heen 
gier hels geween! 

82 ) t .a.p., bls. 273. 
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Ten slotte nog enkele gedeeltes uit Preller se skilde
rtng van die moord self. Terwyl die Kafferdans in voile 
gang is, Iaat Dingaan plotseling 'n fluitsein hoor en 
skreeu: ,Babaambe!" (,Vang hull"):-

Op sy teken stort die duisende Soeloes hul soos 'n 
neerwaggelende muur op die klompie blanke, nog 
voordat hul kans het om op te spring. ,Verraad!" skrik 
dit uit 'n paar kele skerp en ernstig soos die dood. 
,Here, help! " roep 'n ander boon toe. Op die grond, 
waar hul daar_sit, word die meeste Boere neergedruk 
en getrap, onder die gewig van honderde opgewonde 
krygers . . . . Soveel Soeloes as maar kon va tplek 
kry, pak en sleep hul alma! 'n end weg. Buitekant die 
ringmuur word aimal met rourieme vasgebind; en 
daarop, so Iewendig soos hul nog is, 'n skerpgepunte 
stok in iedere iiggaam ingedryf, sodat die punt daar
van in die borskas tereg · kom, en die ·slagoffer aan 
die stok gedra, 'n regop houding het, waarop des te 
gemakliker kan geslaan word. 

En toe vang die verdere foltering aan. Retief word 
met verfynde wreedheid gespaar om dit alles eers te 
aanskou . . . . Retief, troue, moedige Retief; regskape, 
opregte Afrikaner, siel van die aankomende Afrikaner
nasie,-Sy marteling moes die onmenslikste gewees het 
van almal! Lafhartig vasgebind te midde van die 
duisende kaffers, werd hy gedwing om eers die wrede 
foltering van sy vriende en kinders te aanskou; hul 
sterwens-worsteling aan te sien; h,ul smeekstemme te 
boor roep, dof en sag, na vrou en kind, totdat eindelik 
een Iaaste slag daar 'n doodse stilte Iaat ontstaan.
En toe eers was ook sy beurt daar! Met knopkieries 
werd hy afgemaak .... 83 ) 

83) t.a.p., bls. 277. 
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Te.enoor )l.ierdie fors-aanskoulike tekening maak die 
volgende van Joubert maar 'n pover indruk:-

Die groot verraad. 

Onverhoeds stort die troep 
op die arglose groep. 
Met verbrys'lende mag 
word die helde geslag 
gemartel, vermink. 
Oor die velde klink 
luid .noodgeroep 
en wanhopig gegil. 

Die lug word verskeur deur jamm'r en gesnik 
en alles 's dan stil. 
Tot in sy diepste dieptes ril 

die aarde van huiw'ring en skrik! 

Joubert se poesie beweeg sig tussen twee uiterstes. 
Soms gee dit 'n verblindende vuurwerk van kunstig
gefabriseerde taaltegniek te sien, en dan weer onbeholpe 
gestamel in prosa-op-rym. Neem b.v. die volgeride verse. 
,Die onbekende land" spreek:-

Diep in my eensaamheid het my gemeensaamheid 
met geheime, vir eeue bewaar, 

my omhul in 'n drag van misterieus gesag, 
waar die heem'le ~n ootmoed op staar. 

My onmeetlik domein in die verte verdwyn 
om weelde uit die ruimte te puur, 

en in lustige luim wil 'k my luister verruim . 
uit die glans van die lonkend' asuur. 
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Die vorm en ritme is die van Iris en Die Vlakte. Maar 
waar Celliers volkome meester is van sy tegniek en. dit 
diensbaar weet te maak aan 'n treffend-juiste natuur
beelding, daar word Joubert deur sy tegniese vaardigheid 
verlei tot 'n sinledige klankespel. Want al wat van 
hierdie verse kan gese word, is dat hulle mooi klink. 
Maar owerigens moet 'n gewone mens daar ,in ootmoed 
op staar," omdat die taal van die onbekende land net 
so geheimsinnig is as sy ,drag van misterieus gesag." 

Wil 'n mens nog sprekender voorbeeld .van minder
waardige jagmakery op absurde rymklanke, waarin selfs 
geeri sweem van digterlikheid te bespeur is nie, hoor 
dan hoe die digter 'n vryheidslied van die Trekkers 
karakteriseer:-

Uit die tente bruis gesang 
met 'n duislend 
grie t -vergruis lend 

klankgedrang, 

En wat moet 'n mens se van 'n -Roep van Vryheid? 
Kunstig inmekaargesit, seker! Maar ook ewe seker 
een van die mees sinledige stukke ,woorde-gepingpong" 
wat nog in Afrikaans geskryf is. Aldus die eerste strofe :-

Daar klink 'n roep van vryheid wat deur die ruimte boor; 
hy is so bly en voelvry 

soos vreugdevolle akkoorde van 'n duisendmanne-koor, 
.omvangryk soos die bree 
en wye wieg der see 

in 'n glansend-reine oneindigheid verdwene en verloor. 
Deur luswarande wentel hy, 
'n stroom van malse melody, 

en strelend gly langs steel en loof soos sang van engele
[koor. 
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En dis nog nie al nie. Die ,roep van vryheid" is ,so 
skoon soos maagdekoon, waarop die tinte tuimel met 
rose rooi omring;" hy is al verder ,so keurig,-soet soos 
geur gebore uit die kleure van 'n bloeisel-blye tuin ;" en 
wat die verkleurmannetjie-harlekyn ten slotte uitrig, is 
ongelooflik, want ,hy spring oor lome bome en luierende 
strome, en vryend stryk die wangeskaar van menig 
bergekruin"! 

Die ,ander gedigte" in hierdie bundel vertooh alma! 
dieselfde kenmerke as wat hier reeds bespreek is. Al 
bevat b.v. Moeders Skat 'n paar geslaagde strofes, is dit 
as geheel niks meer as 'n swak navolging van Celliers 
se Klein Ondeug nie. Die slotstrofe !ewer _weer 'n mooi 
voorbeeld van tiepies-Joubertse gemaakte rymelary, wat 
wil deurgaan vir poesie:- · 

Tere snare roer sy bare 
bolle handjies aan. 

Plompe pootjies, lompe Iootjies 
lief en lokkend staan. 

0, die verleidelike alliterasies en nog verleideliker rym-
klanke!! · 

(3) DAGERAAD EN SONNESKYN. 

In sy twede bundel, Dageraad en Sonneskyn (1918), 
sprei Joubert so'n buitensporige weelde van klanke en 
kleure ten toon, dat die leser by wyle letterlik daardeur 
oorstelp word. Reeds die aanhef van die eerste gedig, 
,My Taal," is kensketsend vir die hele bundel:-

My taal is vol soos 'n magtige see, 
lewend, Iewend-vol van akkoorde, 
in duisende beurend oor bruisende boorde, 
melodie-groot uit die worstling getree. 
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As Celliers 'n span osse voorstel met ,die koppe gebuk 
in hul beurende krag," dan is daarmee dadelik die in
spanning van die beeste geteken, en deur die beeldende 
alliterasie en deur die rake aanwending van die woord 
,beurend." Maar watter voorstelling word daar gewek 
deur ,akkoorde, beurend oor bruisende boo.rde"? 

Dis haas onbegryplik dat 'n digter hom deur jagmakery 
o:r rymklanke en alliterasie kan laat verlei iot sulke sin
ledige klinkklank. En dis met Joubert op byna iedere 
bladsy van hierdie bundel die geval. Sy verse bestaan 
grotendeels uit 'n opeenstapeling van dansende klanke
reekse, wat moet figureer as 'n skildering van die natuur, 
maar waarby deurgaans weinig gelet word op die bete
kenis van die klanke. Laat my dit met enkele terloops 
gekose voorbeelde illustreer:-

Jonge sonne-bronne reen 
silwer-prag op populiere. 
Deur die blare ftikker heen 
tower-lig op runderdiere. 

Sonneskyn 
met weelde-wyn 
vul die lome 
len te-strome, 

wek in geurend staande boorde 
kwettersang vol kosende akkoorde. 

Onder borne 
Iente-drome 

(teer geryg aan goue drade, 
heen gevleg deur son en skade) 
luier bo 'n spieel van weelde, 
skep 'n skaar van tower-beelde-

skone wagte 
om die bron van my gedagtes . 

• • • 
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Lelies staan in lcleure room 
langs die stille silwer stroom. 
Goue lelies, jolig-bly, 
bloos en neig in velde sy. 

Lelies by bespoelde rots 
luister na die brongeklots, 
g'lyk viole-note teer 
wellend uit 'n vredemeer. 

* * * 
0! my nooi is die skone Natuur. 
Ek voel my so bly en verjong as sy 
met 'n deuntjie, kies, van 'n geurige bries, 
roer wakker my lewensvuur . 

* * • 
Van looj-jerweel die kleure gly 
en stroom omlaag in strale sy. 
Ge'inspireerde blare roer 
en strooi die vloer met perlemoer. 

En Liefdes emeralde-blos 
le teer op varens en op mos, 
en Liefde ryg aan neigend gras 
'n snoer van goue perels vas. 84) 

Alles ,poetelyck ghe'inventeert ende rhetoryckelyck 
ghecomponeert"! Lees sulke verse hardop, en 'n mens 
moet erken dat van klank en ritme · 'n sekere bekoring 
uitgaan. Maar owerigens het ons hier ·enkel jagmakery 
op alliterasie, gesogte beelde, woorde-gepingpong, rede
rykery. 

84) Kursivering orals van my. 
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Joubert skyn by die aanblik van die natuur plotseling 
in 'n toestand van begeesterde sielsverrukking te geraak, 
en dan is dit nie meer die Afrikaanse natuur wat hy 
sien en skilder nie, maar 'n eie verbeerdingswereld, be
volk met fantastiese wonderbeelde:-

Beelde, beelde, wonder-beelde 
swerrem stil in ryke weelde 

(ryk in kragte) 
om die bron van my gedagtes. 
Op die stroom le sonne-vuur, 
op die eike sonne-room. 
Met die gaan van elke uur 
dieper groei my sonne-droom · 

Heerlik sweef ek 
en · herleef ek· 

op die lug se rose-see, . 
glippend bly oor wolke-wee 
na hooglande van verreining 
en illusie-skoon verskyning. 
Daar, daar is die see geen water 
maar 'n diamante-vloed 
wat van donderlag uitskater 
en met vonke-strale voed 

heel die hemel, 
lewendig met wolk-gewemel. 
Daar 's die goud-gewasse kus, 
opgelig met vonke-spanders 
en bestook deur rose-branders, 
my 'n vreugde en 'n Ius. 

Ja, dis 'n toweragtige wonderwereld hierdie, 'n soort 
van digterlike weeldeparadys, omring deur , blonde 
newel-mure, gelouterd in 'n bad van goue reen" en ,rose
dekens hang oor die berge-reuse, kloof-geplooi," terwyl 
, 'n bree val van purper-goue strale" die ,sneeu-spelonke 
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met vuurwerk-vonke" verlig, asof die ,wolke van weelde 
ween." In die paradys staat 'n ,weelde-woud behang 
met diamante" en aan die takke van die borne lispel 
,goud-gesoomde blare." By wind-geroer saai die borne 
,diamante en 'n sware aroom, asof geblaas uit duisende 
blommonde vervul die woud." En op die gras ,aan blare 
en stele, swanger van die dou, hang duisende en duisende 
juwele" wat ,met lonke van gloeiende vonke van weelde 
ween en ween." Daar word gehoor ,bronmusiek van 
honderd beke, wat langs die hange plas met wilde 
spronge" en ,waar varens .wuif van emeralde-boorde 
en emeralde druip," daar ruis of bruis ,ronde bron
akkoorde, vol hoog musiek en vreugde ongetoom" en 
weerklink ,'n duisendnoot-voi:Hgesang." Die daeraad 
spreek daar ,met duisend tonge" en ,uit oggend-dou en 
hemelblou stook die m6re nektar, rein, vol geur en son
neskyn." Daar vlieg ook ,teug-bedwelmde goue bye" 
rond en ,bo viooltjies wiegel voiHtjies, kwetterend in 'n 
laning rose," terwyl swaweltjies swaai ,deur die reen
swanger blou." 

Die ,luswarand" in sy geheel maak die indruk van 
,:n melk- en meerskuim-see van heerlikhede!" 

,Beeldryke taal" noem Joubert dit in sy meergemelde 
,remonstransie." Maar voel die digter dan nie dat so'n 
skroomlike oordrywing van beeldspraak en natuurperso
nifikasie baie gou oritaard in onnatuur en ,digterlik
retoriese" klatergoud, wat ten slotte selfs die mees wel
willende leser met afkeer moet vervul nie? 

Laat ons een van sy mins weelderige gedigte beskou, 
Dageraad, waarvan die aanhef lui:-

Die daagraad kruip die dieptes uit, 
uit stille nag gebore, 
en vleg 'n krans van perelglans 
om slape van die more. 
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Hy sweef op goue vleuels aan 
en ry op wolke-some: 
Daar's glimlag op die bergery, 
daar's blydskap in die strome. 

Hy skuif die wolle deken weg 
van bergekruin en hange 
en wek, so doend, 'n weelde-blos 
op bolle rotse-wange. 

Die eerste twee koeplette sou skilderagtig kan heet, was 
dit nie dat perelglans en goue vleuels al so beduimeld is 
onder digtershande, dat die glans daarvan totaal weg is 
en dit nie meer die minste uitwerking het op ons verbeel
ding nie. Maar die derde bevat 'n onvergeeflik-valse 
natuurvisie. As Joubert die werklikheid hier · voor oe 
gehad het, kon hy nooit 'n rots ,beklee" het met bolle 
wange nie. Eerder sou 'n mens dink aan deurgroefde, 
skerpgepunte, versteende kake. So is ook wolle deken 
en weelde-blos klater-goud en so doend 'n stoplap. 'n 
Enkele keer slaag hy daar tog in om sander oordrywing 
van klank of beeld die werklikheid enigsins te benader. 
So'n wolkelandskap, met die weerkaatsing van die onder
gaande son daarin, is tenminste gesien:-

In westerheem'le le die wolke-lande. 
Hul bergereekse, rose-sneeu bedek, 
verrys soos krullend-staande reusewande
die dale donsig onder uitgestrek. 

So ook dit:-

Wye watervoor 
op die ertjieland 
raak in groen verloor. 
Water staat aan brand 

tussen ertjieblomme in die sonnegloor. 



In die vorige hoofstuk is reeds opgemerk dat Joubert 
baie sterk die invloed van Jacques Perk ondergaan het. 
Telkens tref 'n mens woorde en uitdrukkinge aan wat 
aan Perk ontleen is. Veral Sanctissima Virgo het meer
male bewus of onbewus op hom ingewerk, en een van sy 
sonnette, Donderweer, is daardeur gei:nspireer, soos uit 
'n vergelyking van die twee sonnette wat hier volg, kan 
blyk:-

Sanctissima Virgo. 

't Was bladstil, en een Iauwe loomheid lag 
en wo_og op beemd en dorre wei, die dorstten; 

Zwaar zeeg, en zonder licht, een vale dag 
Uit , wolken, die gezwollen onweer torsten. 

Toen is het zwijgend zwerk uiteengeborsten, 
En knetterende donders, slag op slag, 

Verrommelden en gromden. Vol o.ntzag 
Look ik mijne oogen, die niet oogen dorsten: 

Een schelle schicht schoot schichtig uit den hoogen, 
en sloeg mij. Ik bezwijmde ... ontwaakte, en zag 

De luc.ht geschraagd door duizend kleurenbogen. 

Daarboven, in een kolk van licht te pralen, 
Stond reuzengroot de Jonkvrouw, en een lach 

Voelde ik van haar verengeld aanschijn stralen. 

Donderweer. 

Verlate staan ek, stil en heel aileen, 
en diep versonke in 'n ver gedagte. 

Die nag se duister 's soos die swart, vereen, 
van tienmaal duisend maan-verlate nagte. 
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Toe breek die onweer met sy donderkragte 
en vure los en slaat die nag, wat ween, 

wyl hewig stoei in styf verset, as wagte 
van haar, die denne aldeur haar trane-reen. 

Ek skrik~beklem, ontroer deur al die stryd
maar weldra wentel daar deur wolke-rete 

'n sterreheir en strooi 'n vredegloor 

oor eensaam' woning en oor velde wyd. 
Stil le die Heelal, groot en ongemete, 

geheime-swanger, in sy eeue-droom verloor. 

Behoudens die ,tienduisend maan-verlate nagte" (wat 
weer kenmerkend is vir Joubert se oordrewe styl), is 
hierdie sonnet een van die beste gedigte uit die bundel, 
al kan dit nog lank nie op een lyn gestel word met 
Sanctissima Virgo nie. 

Verder herinner versreels soos die volgende dadelik 
aan hierdie sonnet van Perk : ,woedend grom hul en 
verrommel"; ,'n wee-geswolle swerk sweef swaar om
hoog" (alweer die verleidelike alliterasies! )) ; terwyl die 
bckende versreel uit Iris: , Mij is gemeenzaam wie even 
eenzaam, ens.," meermale in sy eerste bundel gebruik 
word. 

Joubert besit ongetwyfeld talent, ll).aar dit ontbreek 
hom aim 'n besef van ,de eeuwige, spontaan-in-'t-leven
gestampte schoonheid van de eenvoud"! Hy besit teg
niese vaardigheid, sin vir klank- en kleurskoonheid, ge
voel, verbeelding, hartstog-almar pragtige elenskappe 
in 'n digter. Maar daar moet nog iets bykom--en dit 
is geestesdisipliene. Dit kon hy tenminste van die 
bewonderde Perk geleer het : __: 



Naar eigen hand de vrije taal te zetten 
is eed'le kunst, geen grens die haar ontkrachtte: 

Beperking moet vernutt en vinding wetten: 
Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte. 85 ) 

§ 7. Senator Adv. C. J. Langenhoven. 

(1) LEWENSLOOP EN WERKE. 

Langenhoven is in 1873 op Hoeko (Ladysmith) gebor,e 
-,'n ou dingetjie wat so swak en tengerig was dat hy 
nooit kon lewe nie en tog geleef het." 8 6) Sy moeder is 
by sy geboorte · dood, waarop 'n ouer broer van sy vader 
hom as pleegkind aangeneem het. Sy eie vader het vir 
hom nooit meer geword as ,Anderpa" nie. 

,So het die self-kinderlose Pappie en Mammie my dan 
uit my sterwende moeder se arms geneem om 'n kind 
vir hulle te wees. En nader, sonder om 'n wesentlike 
kind te wees, kon ek ook met bloedverwantskap nie ge
wees het nie--ek was Pappie se broerskind en Mammie 
sc susterskind." 8 7) 

Langenhoven net sy eerste onderrig tuis deur middel 
van Engels ontvang van 'n reeks goewernantes, ,maar 
om met 'n kind te werk, en meer nog 'n kind van tere 
senuwee-gestel, het hulle almal minder verstaan as wat 
ek, selfs toe, verstaan het om met my hond en my kat 
te werk." 88

) ,Toe ek nog nie twee woorde uit die drie 
kon verstaan nie, moes ek die Tien Gebooie en die Ge
loofsbelydenis in Engels uit die hoof leer." 88 ) 

85) Jacques Perk: Aan de Sonnetten. Kursivering van my. 
8C) Die Huisgenoot, 31 Okt. 1930, bls. 63. 
R7 ) Die Huisgenoot, 7 Nov. 1930, bls. 17. 

Dl 
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baarila het meester Bloemkolk op die toneel verskyn 
as hoof van die eerste goewermentskool op Hoeko. ,Hy 
was geensins van die verloopte matroos-testamentma
ker-soort wie se vreemde aksent hulle aanbeveling was 
nie, maar 'n fyn gekultiveerde gentleman, hoewel nie 
hooggeleerd nie en glad nie vir die vak van onderwyser 
opgelei nie." 88 ) 

Van hom het Langenhoven degelik Nederlands geleer. 
,Verder het hy my 'n menigte Nederlandse boeke geleen 
om te lees en ek het hulle verslind. En daar is geen 
twyfel aan nie dat my woordeskat (wat ek vandag nog 
altyd te armoedig vind vir die uitdrukking van my ge
dagtes) deur Nederlandse lees en studie verbeter is .... 
Maar op my woordvoeging, idioom en styl had Neder
lands nie die minste invloed nie." (Ook nie toe hy later 
van malligheid die Ned. imperfectum wou invoer en ook 
inderdaad geskryf het nie?) 

Bybel-onderrig het 'n baie belangrike plek op Bloem
kolk se rooster ingeneem, en Langenhoven se daarvan: 
,dit het my op my ontvankelikste trap van ouderdom 'n 
letterkundige besitting gegee wat van meer waarde was 
vir die vorming van my smaak en uitdrukkingsvermoe 
a:.; al die kunsklassieke, van watter taal ook, van die ou 
tyd of die nuwe tyd, waarmee ek ooit in my later lewe 
op verdere skole en hoeskole of uit eie keuse kennis ge
maak het." 89 ) (Maar hierdie Bybel was dan mos ook 
N ederlands!) 

Op sy 15de jaar is hY na die dorpskool op Ladysmith en 
2! jaar later na die hoerskool op Riversdal, waar hy 
onder die bekende c. F. W. Rosenow gematrikuleer het. 
,Wat ek aan hom verskuldig is kan ek byna nie vertel 
sonder dat dit na oordrywing sallyk nie. Wat my verdere 
verstands-ontwikkeling betref kon ek netso goed daar 

88) Die Huisgenoot, 21 Nov. 1930, bls. 15. 
89 ) Die Huisgenoot, 28 Nov. 1930, bls. 17. 
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by sy skool, toe ek in 1892 gematrikuleer het, omgedraai 
het en my verdere opvoeding self voortgesit het--soos 
ek trouens omtrent maar gedoen het ook." 90

) 

Veral Latyn het Rosenow hom degelik geleer. ,Meer 
en meer het hy Latyn vir my 'n lewende taal gemaak, en 
as ek met my werk in my eie taal blyk gegee het van 
begrip van die vereistes van logiese sinsbou, dan was 
daardie oefening in Latyn 'n groot bydraag daartoe." 90 ) 

Op Riversdal was Langenhoven ook die stigter en leier 
van 'n skool-debatsvereniging, iets wat hom in sy later 
lewe goed te stade gekom het, en verder redakteur van 
'n weeklikse skoolblad-,in manuskripvorm aan die muur 
gehang"-vereniging en blad albei in Engels. 

Na matrikulasie is hy na die Victoria-Kollege op Stel
lenbosch. In 1895 het hy in die B.A.-eksamen geslaag en 
in 1900 in die LL.B.-eksamen, waarop hy toegelaat is as 
advokaat by die Hooggeregshof van die Kaapkolonie. 
Daarna het hy hom aan die joernalistiek gewy en washy 
jarelank redakteur van Het Zuid-Westen op Oudtshoorn. 

Naas hierdie werksaamheid het hy hom veral beywer 
in belang van debatsvereniginge, en dit het gelei tot die 
publikasie van sy eerste werk: ,Eenvoudige Stukkies en 
Brokkies om in die huis te lees, en om in Debatsvereni
gings te gebruik vir Resitasies, Voorlesinkies, Voordrag
gies, Opvoerinkies" (1911). 

Voorin se die skrywer o.m.: ,'n Ruime persoonlike on
dervinding van debatsverenigings het die skrywer oor
tuig dat daar geen beter middel is om ons geselligheid 
en buurskap te bevorder; om ons verstand op die koers 
t~ bring om sy ontwikkeling nie te laat stilstaan nie, 
maar om sy skoolopvoeding te laat oorgaan in 'n lewens
opvoeding; om ons gedagtes uit te brei en te verhef tot 
ruimer en hoer ideale as die end van die voor wat ons 
ploeg vir ons broodwinning." 

90) Die Huisgenoot, 5 Des. 1930, bls. 35. 
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Uit hierdie ,nederige werkie," soos die skrywer dit 
noem, blyk al dadelik die sterk uitgesproke opvoedkun
dige karakter, waardeur Langenhoven se hele letter
kundige werksaamheid in besondere mate g~kenmerk 
word. 

In dieselfde jaar (1911) tree Langenhoven ook promi
nent voor die voetlig as voorstander van Afrikaans. Op 
sy belangrike aandeel in die taalstryd sedert die tyd is 
vroeer reeds gewys (vgl. Hoofstuk I, § 12). Sedert 1914 
was hy agtereenvolgens lid van die Kaapse Provinsiale 
Raad en van die Volksraad, en tans is hy lid van die 
Senaat. Hy is egter veel beter bekend as skrywer en 
spreker dan as politikus. 

Langenhoven is sonder twyfel een van ons vrugbaarste 
en geniaaJste prosateurs, terwyl hy as spreukskrywer 'n 
enige plek inneem in die Dietse letterkunde. Betreffende 
S/ werkmetode se hy: ,Ek sukkel nooit met wat ek te 
s! het nie, en dit is die een groot rede waarom my lesers 
nie hoef te sukkel om my te volg nie . ... Wanneer ek 
regtig vurig aan die gang is, werk ek sonder om te eet, 
sonder om te slaap, dag en nag aaneen tot die stuk 
arbeid klaar is. My pen kan my gedagtes nie byhou 
nie. Want dis nie die bewuste ek wat werk nie-ek is 
maar die oppervlakkige boodskapdraer van wat uit die 
dieptes kom, waar ek geen rekenskap van kan gee 
nie." 91) 

So het hy b.v. die hele vertaling van Omar Khayyam 
,op een Krismisdag afgedoen", die van Gray's Elegy een 
oggend in die bed, terwyl aan die Hoop van Suid-Afrika 
twee dae bestee is. Dit beteken egter nie dat hy hals
oorkop werk nie. ,Inteendeel, ek dink nie dis moontlik 
vir 'n skrywer om meer puntenerig te wees nie. Ek gaan 
elke stuk weer noukeurig oor en ek bestudeer elke ge
ringste dingetjie, die laaste voegwoord en die laaste lees-

9 1) Die Huisgenoot, 19 Des. 1930, bls. 19. 
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teken. Somtyds skryf ek 'n hele boek van voor af end
uit weer oor om hier 'n sinsnede om te sit en daar 'n 
paragraaf te verander en elders 'n nuwe fraas in te 
skuif . . . . Die oorspronklike vinnigheid is maar net 'n 
bewys dat ek geneem het wat ek van binne gekry het, 
en nie gesoek het nie. En by my beste werk-die beste 
dan van my swakke-gebeur dit dat die twede, stadiger, 
oorwerk baie min verbeterings bring." 92 ) 

Behalwe sy hoofwerk, Ons weg deur die Wereld (1914) 
later in drie afsonderlike dele uitgegee en meermale her
druk, het van hom in die serie "Almal se Boeke" verskyn: 
Sonde met die Bure (1921), Doppers en Filistyne (1922), 
Loeloeraai (1923), Die Lig van Verre Dae (1924), Geeste 
op Aarde (1924), Brolloks en Bittergal (1925), Die Kris
miskinders (1926), Herrie op die au Tremspoor (1925), 
Mot en sy Mense (1926), Danker Spore 0926), Skaduwees 
van Nasaret (1927), Die wagtende Wereld (1927), Die wan
delende Geraamte (1930). 

Voorts die kinderboeke Die eensame Hoop (1922) en 
Die Boekie sander Naam (1928), en 'n eie bloemlesing uit 
sy weeklikse rubriek in "Die Burger", n.l. A an Stille 
Waters (1930). 

Ook het van hom 'n reeks toneelstukke verskyn waar
van veral Die Hoop van Suid-Ajrika en Die Vrou van 
Suid-Ajrika veel opgang gemaak het. 

Sy eerste gedigte kom voor in Ons weg deur die W ereld, 
gedeeltelik herdruk in Nuwe Deel II. Verder het verskyn 
Die Pad van Suid-Afrika (1921), Gesange in Afrikaans 
(1922), en 'n Afrikaanse vertaling van Die Rubaiydt van 
Omar Khayyam 0923). In die volgende blad~ye word 
alleen sy digwerk behandel. 

"") Die Huisgenoot, 2 Jan. 1931, bls. 19. 
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(2) EERSTE GEDIGTE (0NS WEG, 1914, 2e dr. 1918). 

Van sy eerste gedigte se Langenhoven in sy Voor
woordjie: ,Wat die versies betref-die skrywer is nie 'n 
digter nie, maar daar is van die ou goedjies by wat vir 
hom mooi is, en dan kan hulle vir iemand anders hier 
en daar ook op 'n manier mooi wees. Diegene wat dit 
nie die moeite werd vind om te lees nie, sal dit maar 
oorslaan en my vergewe dat ek my een ou talentjie nie 
in die sweetdoek begrawe het nie." 

Gelukkig vir die Afrikaanse letterkunde dat Langen
hoven gewoeker het met sy , een ou talentjie", want daar 
is inderdaad goedjies by wat ,op 'n manier mooi" is, baie 
mooi selfs. Nie om die welluidendheid van klank en 
ritme, om tegniese vormskoonheid nie, maar om die 
kernagtige eenvoud en diepte en waarheid daarvan. 

Langenhoven neem 'n heeltemal afsonderlike plek in 
onder ons Afrikaanse digters, want soos al sy ander 
werk, is ook sy poesie didakties van aard. Dis hom meer 
tc: doen om inhoud en strekking as om skoonheid van 
vorm, meer om die wat as om die hoe. Maar tog word 
die eerste nie beklemtoon ten koste van die laaste nie, 
want gewoonlik weet hy ook, veral in sy kleiner gedigte, 
die juiste, kernagtig-passende vorm te vind tot uiting 
van sy algemeen-menslike lewensfilosofie. 

Hy behoort dus tot wat genoem is ,soekers van nutte 
lering", verkondigers van 'n wel-lewens-kuns (die kuns 
om reg te lewe), en laat telkens dink aan digters- soos 
Coornhert, Huygens en Staring. Maar al is die sede
kundige strekking onmiskenbaar, dis nooit hinderlik nie, 
omdat hy nie preek of moraliseer nie, maar kort en 
kragtig uitdruk wat hy te se het, meestal in treffend
epigrammatiese vorm. Dit kan die beste deur enkele 
voorbeelde opgehelder word. 
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Laster huldig, Roem beskuldig. 

Soek jy om roem te werf uit enk'le goeie dade? 
Dan wys jyself die omvang van jou kwade : 

Wie roem op enk'le druppels uit die see? 
Maak jy 'n ophef van jou buurmans een mistrap? 
Dan wys jy maar hoe reg hy anders stap: 

Wie wys een gaatjie in 'n sif en spot daarmee? 

My eie-ek. 

My vyand haat ek nie, omdat 
Dit hy is wat ek haat: 

Ek haat, verafsku hom, omdat 
Dit ek is wat hom haat. 

Ek het my vriend nie lief, omdat 
Dit hy is wat ek min : 

Ek het hom lief ter wille van 
Die grille van my sin. 

Ek seen, vloek; ek dien, verdien; 
· Verderf, verdruk, verbly 

My medereisigers hier op 
Die paadjie langes my, 

Waar elk van alma! vir homself 
Alleen geniet of ly : 

Maar al die ander reis die pad, 
Beskou ek, net vir my! 

Ons Gedagte-Vrugte. 

My hele !ewe lank is ek aan 't saai 
Uit my gedagte-oes met woord en daad; 
En na my dood nog sal die wereld maai 
Uit dienste deur sy ondank nou versmaai: 
Ook na my dood sal vrugte wrang en kwaad 
Getuig van al wat sleg was in my saad. 
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Leet en laat lee!. 

Had ek op aard aileen die voorreg van gesig 
En iedere ander mens was blind, dan sou die lig 
Wat ek aileen kon sien, my lei tot oppermag. 
Maar 'k sou met ongeduld na middels smag 
Om al my onderdane te genees om ook te sien, 
Want treurig onbekwaam sou my die blinde dien. 

Daar is geen lae· werk. 

Daar is op aard geen lae plig, 
Maar wel word hoe laag verrig! 
Die fondament se onderlaag 
Doen ongesiene diens, maar draag 
Die duurste plig van die gebou : 
Om al die res in stand te hou. 

Dis opvallend hoe Langenhoven soms op ewe ongesogte 
as tre!Iende wyse gebruik weet te maak van die mees 
gewone verskynsels uit die alledaagse lewe, om een of 
a.nder waarheid te illustreer, en so duidelik en tersake 
dat 'n kind dit kan verstaan. Hy besit by uitstek die 
gawe van wat genoem is ,making familiar things as if 
they were not familiar." 'n Mot wat om 'n kers vlieg, 
die oe van 'n hond, 'n verlepte plantjie, 'n perd, 'n don
kie, 'n boek, ens.-dis alma! dinge wat deur 'n rake 
beligting dadelik verander in soveel sprekende lewens
beelde van dieperliggende waarhede, sodat 'n mens jou 
soms verwonder dat jy dit self nog nooit raakgesien het 
nie. Navolgende gedigte lewer enkele voorbeelde daar
van. Daardie mot en die kers, byvoorbeeld, is seker die 
welsprekendste preek wat 'n mens kan verlang oor die 
teks: ,Vermijdt allen schijn des kwaads." Juis omdat 
hier nie gesedepreek word met die gewone , toepassing" 
nie, maar net 'n sprekende beeld voorgehou word, waar-



473 

van strekking en toepassing hulle vanself dadelik aan 
die leser opdring. Daarin le die geheim van die aan
treklike van Langenhoven se didaktiek-die atwesigheid 
van alle opsetlik vooropgestelde tendens . Hy poseer nie 
as sedemeester wat uit die hoogte sy leser teregwys nie, 
maar rig hom eintlik voortdurend meer tot homself as 
tot iemand anders. 

Die Mot en die J{ers. 

Die ander motte was dom en dwaas, 
Maar ek sal ver van die kers af bly; 

Hier ver uit die skemerte sal ek kyk, 
Hier ver is dit veilig en kyk is vry. 

Maar ek hoef nie van eenkant net te kyk
Ek vlieg op dieselfde afstand om, 

Dan weet ek van al-kant hoe hy lyk
Om beter te sorg om nie nader te kom. 

My sirkel was skeef en ingebuig, 
Maar daar ook nog, waar ek naaste was, 

Het daar niks gebeur-ek maak verniet 
My veiling so groot en so ver van die as. 

Die wieletjie draai al vinniger om, 
En die lig en die gloed word al groter genot : 

En die veilings word nouer al rondom die as-
En die end van die wiel is die as van die mot! 93 ) 

93 ) Kursivering van my. 
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Die Openbaring van die Waarheid. 

Die hond wat by my tafel staan 
En smekend in my oe kyk, 

Die praat die waarheid met sy blik 
Waardeur hy my sy nood laat blyk. 

Die voeltjies van hul kroos beroof 
En skreeuend om hul nes met smart 

Die uiter waarheid hemelrein 
Uit swaar beproefde ouerhart. 

Die plantjie in my vensterbank, 
Wat ek versuim om te benat, 

Praat waarheid met verwelkte blom, 
Met druipend' stengeltjie en blad. 

Die bokkie wat geen kwaad vermoed 
En water soek in skadu-kuil, 

Raak dood deur swyend leuentaal 
Van tier, wat in die riete skuil. 

Dis nie my woord alleen wat lieg, 
Of wat die waarheid kan verklaar: 

Deur daad en skyn, deur swyge sells, 
Word waar- of valsheid openbaar. 94) 

Besit en Gebruik. 

Jou krag beteken niks: 'n perd het meer as jy, 
Maar jy kan dit gebruik om hom te tern en ry. 
En jou geduld is niks: 'n donkie 't meer as jy, 
Maar jy kan dit gebruik wanneer jy met hom ry. 
Jou kennis is ook niks: 'n boek het meer as jy, , 
Maar jy kan dit gebruik om meer nog by te kry. 

94) Kursivering van my. 
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Ervaring dan? 'n Swerweling het daarvan meer as jy, 
Maar jy kan dit gebruik om swerflingskap te my. 
Bekwaamheid? Daar is mense meer bekwaam as jy, 
Wat graag vir hul bekwaamheid 'n lewentog sou kry. 
Besit van gawe nie, maar die gebruik daarvan 
Gee aanspraak op die naam van 'n begaafde man. 

Verder moet nog gewys word op enkele gedigte wat ons 
in die huislike sfeer binnelei, soos Ag wat, dis maar 'n 
hond; Pappie se Tuiskoms; maar veral Huwelikslietde 
(wat dieselfde tema behandel as De Genestet se Liefde) 
en die wiegliedjie Lietdes-Onsin, wat so'n gelukkige toon
digter gevind het in die Vlaamse sanger-komponis Emiel 
Hullebroeck. Aanhef en slot daarvan lui:-

Lamtietie, damtietie, doedoe my liefstetjie, 
Moederhartrowertj ie, dierbaarste diefstetjie! 
Luister hoe fluister die wind deur die boompietjie, 
Heen en weer wieg hy hom al oor die stroompietjie: 

,Doedoedoe bladertj ies, 
Slapenstyd nadertjies; 
Doedoedoe blommetjies, 
Nag is aan 't kommetjies"-

So sing die windjie vir blaartjies en blommetjies. 

Onskuldige ogies en voetjies en handetjies! 
Wie weet hoe ver moet my kleintie nog ganetjies, 
Ver deur die wereld se kronkels en gangetjies. 
Bly tog maar kleinties en bly dit maar langetiles; 

Bly maar by moedertjie, 
Kindlief se hoedertjie
Saap in haar arrempies 
Saggies en warmpies-

Doekies dan, doekies in moeder se arrempies! 

By die derde druk van sy eerste gedigte in Ons W eq 
deur die Wereld (Nuwe Dl. II, 1922) het Langenhoven, 
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soos hy dit uitdruk, ,van die versies die helfte weg
gegooi". Gelukkig dat nie net Sagmoedige Neelsie in 
hierdie geval reg van beslissing het nie, en dat hy nie 
by magte sal wees om ,geregtelike stappe" in te stel 
as die nageslag dit waag om party van die ,wegge
gooides" weer op te tel en party van die ,uitgesoektes" 
weg te gooi nie! 

In die plek daarvan kom egter enkele nuwe gedigte 
by, waarin Langenhoven as digter 'n veel forser toon 
a9.nslaan en veel boer styg in verbeelding en uitbeel
ding as voorheen. 

In Credo in Deum Patrem worstel die digter met die 
misterie van ons aardse bestaan, die misterie van ons 
oorsprong en bestemming-in die lewe geroep om te 
sterwe, en daarby verplig om ,lewe te neem om lewe 
te behou en lewe te kan gee." Dis dieselfde tema as 
wat in Multatuli se Gebed van den Onwetende be
handel word, maar anders as Multatuli, wat eindig met 
'n ,afscheidskreet van het geloof" (0 God, er is geen 
God!), eindig Langenhoven met die volgende bede :-

My God, U kind roep uit die duisternis: 
Maak hom tog dankbaar om 'n kind te wees, 
En om 'n God as Vader te besit. 

Verder word met 'n treffende beeld in Bloukrans se 
Dageraad die aanbreek van die dag oor die uitgemoorde 
laers geskilder, terwyl Die Moreskof ons terugvoer na 
'n mooi stukkie van die nou langsaam verdwynende 
lewe van die transportryer. 

Eindelik het ons hier nog Die doodgeloopte Pad op die 
dood van genl. De Wet, waarin die digter in hartstog
tdik-gespierde verse enkele bekende momente uit die 
krygsman se loopbaan belig:-
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De Wet se pad het doodgeloop. Maar waar sy spore staan, 
Kan vriend aan vyand wys: Hier het De Wet gegaan! 
V66r hom was altyd ruie veld, maar agteraan 
Leg duidelik 'n skoongetrapte baan-
Die pad van helde van Suid-Afrika! 

( 3) DIE PAD VAN Sum-AFRIKA. 

Eerste Skofjies op die Pad van Suid-Ajrika (1921) 
is 'n epies-liriese digstuk in veertien sange, opgedra 
,aan die skrywer wat my die eerste leer insien het die 
grootheid van die Voortrekkers en die betekenis van die 
Trek: aan die skrywer van Piet Retief." Dit handel in 
groot trekke oor die beskawingsgeskiedenis van S.A. van 
voor sy ontdekking af tot die jaar 1838, meer bepaald oor 
die wordingsgeskiedenis van die Afrikanernasie en die 
via dolorosa, waarlangs hierdie wording plaasgevind het. 

Daar ver uit die agterverlede, waar duisternis 
dik en diep 

Die spore van sterwe en lewe, oorwinning en 
neerlaag verberg-

Verberg vir ons maar vir God bewaar, 
vir die Ewige Hede van God-

Da,ar kom ons pad uit die donker uit, die 
pad van Suid-Afrika. 

So vang die eerste sang-,Die woeste Nag"-aan en 
beskryf dan verder hoe S.A. deur jare en eeue heen 
soos 'n moeder gesmag het na 'n eie kroos, om van die 
skatte van haar skoot te geniet, om haar liefde met 
wederliefde te loon. Maar die ,Verspieders van Ver" 
het langs · haar kuste heen en weer verbygeseil, want 
hulle pad was nie die pad van S.A. nie. 
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Toe kom Van Riebeek hom hier vestig. Maar ook dit 
bring nog geen antwoord op haar smeekstem nie, want 
Van Riebeek en sy mense-,Die Bannelinge"-het haar 
nie lief nie; sy is vir hulle alleen maar ,die land van 
ballingskap." En tog-, al die tyd was dit, al wis hul 
dit nie, die pad van Suid-Afrika." 

Maar dan kom eindelik ,Die Eerstelinge"-eers Fre
derik Bezuidenhout, wat sy lewe veil het vir vryheid van 
dwingelandy:-

Die sugtende moeder se liefde het liefde 
gesoek en gekry. 

Deur die spelonk, deur die bloed van 'n dwaas, 
loop die pad van Suid-Afrika. 

Daarna sy broer, Jan Bezuidenhout:-

Laai, vroutjie, laai vinnig-hulle kom met 
'n menigte a an. En hier, · 

Hier 's een man vandag wat allenig moet staan 
aan die kant van Suid-Afrika. 

Dag vroutjie, dag kind. Ek sterf op die pad 
wat nie uitdraai of wyk-

Die pad afgesteek vir die reis van my 
nasie wat kom-

Die pad van Suid-Afrika. 

Dis 'n geweldige historiese sprong van Van Riebeek 
na Frederik Bezuidenhout toe, maar di.e digter soek hier 
P.et die groot hoekbakens uit wat soos bloedbakens op 
d.ie pad van S.A. verrys. 

Dan volg ,Die Galg":-

Op Slagtersnek staan 'n ereboog wat 'n 
swarte skaduwee werp 

Oor die pad wat daar onderdeur looP
dis die pad van Suid-Afrlka. 
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Die gevolg daarvan is ,Die ontkieming" van 'n nuwe 
nasie wat staan gebore te word. Maar die geboorte kan 
nie onder vreemde oorheersing plaasvind nie; op sy wieg 
moet die son van vryheid skyn, as simbool van sy her
koms en verhewe bestemming-grondvester van die 
vryheid in 'n vrystaat. Vandaar die noodsaaklikheid 
van ,Die Groot Trek" onder dwangheerskappy uit:-

Van rant tot rant, van ent tot ent, tot 
die deinsige uiteinde ver-

Sover as ons oor kan hoor, sover as ons 
oog kan sien-

Sien ons die eensaamheid wemel van lewe, 
hoor ons die stilte weergalm van rumoer. 

Honderde kuddes kleinvee en groot troppe grootvee 
gaan almal dieselfde koers, almal , deel van een groot 
beweging, gedryf deur een wil en doel"; en daartussen 
lang rye ossewaens agtermekaar ,soos 'n duisendpoot 
sonder end." En as die gewoel saans tot stilstand kom. 
dan blyk:-

Maar dit is geen trekkers nie! Hierdie 
mense is almal tuis-

Elm vir een groepie by een vir een vuur 
is 'n huisgesin. 

Vader en Moeder, Ouma en Oupa, Boeties 
en Sussies, almal is daar; 

Elkeen vul sy eie ou plekkie, soos weleer 
op die plasie verlate. 

Elke wa is 'n tuiste, die binnekamer is daar, 
Die wieg om die suigling te sus, die sponde 

om die sieke te pleeg, 
En afskeid te neem van die sterwende; 

en 'n Hoer Gesag heers nog hler 



•so 
As die tug wat onderling bind. Want elke 

wa met sy huisgesin 
Voer sy huisaltaar mee soos 'n ark 

van ouds. 

So word ,'n pad deur Voortrekkersvoete getrap.-die 
pad van Suid-Afrika," getuiende van die geboorte van 
die nuwe nasie. ,Retief by Vetrivier" spreek dit uit:-

Die keuse was daar. En ons het gekies : 
om eer in woestyne te swerwe, 

Te vergaan van gebrek en ellende, verslind 
of gefolter te sterwe, 

As om sonder ons vaad're se aard te bly 
woon op ons vaad're se erwe. 

En hier vandag op Vrystaatse veld, 
onder Vrystaatse hemelblou, 

Waar ons saamkom met blymoed en erns 
om ons vrye staat te bou-

Vandag het ons hier eers die siel van 
ons nuwe eenheid ontdek: 

God het 'n nuwe nasie met die siel van 
'n nasie verwek .... 

Dan volg 'n lang tweegesprek tussen ,Retief en Din
ga.an," waarin Retief ongetwyfeld te diepsinnig redeneer 
vir Dingaan se ka!Ierverstand oor kristelike deugde en 
·opvattinge, terwyl die ka!Ierkoning weer alte poliets 
daarop antwoord. 

Na ,Die Blymoedige Afskeid" van die laers, volg in 
,Die Laaste van die Sewentig" 'n lewendig-aanskoulike 
skildering van die woeste ka!Ierdans, wat ten slotte 
eindig met die gruwelike moord en die stilte van Hlomo
Amaboeta, waarop die moordsugtige Soeloehordes dade
lik op die nlksvermoedende laers afgestuur word. 
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So word die pad van S.A. 'n ,Via Dolorosa," 'n lydens
weg vir die nuwe nasie. Maar selfs op Hlomo-Amaboe
ta-,Dingaan se Golgota"-loop die pad nie dood nie. 

In die laaste sang-,Die Aand op Bloukrans"-kry ons 
nog 'n treffende skildering van die laers in die aand, 
wagtende op die terugkoms van Retief. Hier by 'n vuur
tjie sing 'n jong moeder 'n slaapliedjie vir die suigling 
aan haar bors, 'n liedjie wat eindig met die bede:-

Hoor ons tog, o liewe Heer! 
Bring ons Pappie gougou weer 

Na ons kleine we-ereld. 
Moederlief en kindjie teer, 
Ons verlang tog al te seer

Eensaam in die we-ereld! 

En terwyl sy al singende · sus, leg 'n man 
se liggaam vermink, 

Rustend na foltersmart, op Hlomo-Amaboeta; 
En terwyl haar lieflinkie slaap, kruip 

swarte gedaantes nader. 

8y 'n ander vuurtjie weer sit 'n gryse ou moeder wat 
droom oor die verlede, toe haar Pietjie nog 'n babetjie 
was, en bid dat hy veilig mag terugkom, want hy is nou 
haar enigste troos en steun. En terwyl sy bid, le hY 
op Hlomo-Amaboeta, en kyk grynsende swart gedaantes 
haar uit die donker aan. 

El 

Slapenstyd nader, die laer maak klaar 
vir sy rus; 

Uit een vir een wakis word boeke gehaal 
en met eerbied geopen. 

Ongesiene altare rys by die vuurtjies
Die veld is in 'n tempel herskape-

'n Nasie bid! 
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En terwyl die gebed uit die laer styg, 
staar holle oe omhoog 

Op Hlomo-Amaboeta na die sterre, wat 
terugskyn, gevoelloos koud. 

En terwyl die psalm oor die veld weergalm, 
kom swarte gedrogte nader, 

Aangesluip, sissend en kwylend, tande wit, 
oe van moordlus rood; 

Met ongeduld wagtend tot een vir een 
tent deur sy stilte getuig 

Van slapende kinders wat bou op 'n 
wakende Vader se trou. 

En met die kruiswoord van Kristus: Elo'i, Elo'i, Lamma 
Sabachtani, laat die digter die gordyn val. 

I ' ~ ~I i 
Dit is in vlugtige trekke die gedagtegang van hierdie 

digwerk, wat na vorm sowel as. inhoud 'n tiepies-Lan
genhovense stempel dra. Ons kry hier geen besonke, 
objektief-verhalende verwerking van historiese stof nie, 
dus geen suiwer epiek · nie. Nee, die digter leef harts
togtelik mee met wat hy daar voor sy gees op historiese 
terrein sien gebeur. Hy is self daar en is telkens self 
aan· die woord, hier met 'n vraag, daar met 'n uitroep, 
elders met 'n kommentaar, met staatkundige, godsdiens
tige, etiese of metafisiese beskouinge na aanleiding van 
sy onderwerp. Om net een tekenende voorbeeld aan te 
haal:-

En toe kom Van Riebeek hier woon. Van 
Riebeek, wat maak jy hier? 

Jy 't tog seker net soos ek, al beteken 
dit net so min 

Soos myne, 'n sin en 'n wil? Kom jy 
uit liefde hierheen_:_ 

Om liefde vir liefde te ruil met die 
hart van Suid-Afrika? 
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'n Mens kan beswaar maak teen so'n ,persoonlike 
gesprek" tussen Langerihoven en Van Riebeek, ook om
dat dit prosa is, maar seker is dat die persoonlike 
element (of nou ook al die eerste, twede of derde per
soon aan die woord is) hier deurgaans op so'n verras
sE.nde, soms byna brutale manier aangewend word, dat 
diL 'n warmte en kleur, 'n mate van aanskoulikheid en 
aktualiteit aan die voorstelling verleen, wat nie maklik 
anders sou kan bereik word nie. Buitendien is hierdie 
soort van styl eintlik · 'n noodwendige gevolg van die 
skrywer se geesteshouding ten opsigte van sy onder
werp, soos hierbo reeds opgemerk is, sodat hy hom 
soms uitvalle kan veroorloof wat anders nie sonder 
gevaar sou wees nie. En dat die eis van objektiwiteit 
by die. behandeling van epiese stof nie altyd noodwendig 
gehandhaaf hoef te word nie, maar dikwels selfs met 
verrassende resultate opsetlik genegeer kan word, word 
genoegsaam bewys deur digters soos Staring, in sy dig
terlike verhale, en De Genestet, in ,Sint-Nikolaasavond." 

Daarby is dit Langenhoven veel meer te doen om die 
innerlike as die uiterlike historiese gebeure. Nie die 
historiese feite as sodanig hou hom besig nie, maar die 
sielkundige agtergrond, die dieperliggende betekenis 
daarvan. Soos prof. Kamp dit kernagtig uitgedruk het, 
ons . word hier gelei ,van de phenomena naar de nou
mena, van de pathos der dingen naar de ethos der 
dingen, van de lichamelike gedaante der aan ons voor
bijgaande feiten naar hun eeuwigblijvende ziele-sta
tuur." 95) 

Maar by alle waardering vir die gees en inhoud van 
hierdie digstuk, moet tog opgemerk word dat die taal
en verstegniek dikwels minder bevredigend is. Dit 

9 5) Die Burger, 10 Januarie 1922. 
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bevat treffende gedeeltes wat ook as digterlike woord
beelding hoog staan, maar daarriaas word Langenhoven 
deur sy hartstogtelike gevoel dikwels verlei tot 'n oor
daad van klanke wat soms ontaard in bombas. Daarby 
kon sy verstegniek meer aandag geniet het. Die onge
lykmatige metrum is minder, maar dikwels word deur 'n 
stoterige ritme afbreuk gedaan aan die welluidendheid 
en ritmiese kadans, wat een van die vernaamste eien
skappe is van goeie poesie. En dan gebeur dit soms dat 
hy eenvoudig prosa skryf, sodat oor die algemeen hierdie 
digstuk mooier is van gedagte as van vorm. Daarom is 
Die Pad van Suid-Afrika nog nie die groot volksepos 
waarna ons verlangend uitsien nie. 

Dat Langenhoven inderdaad in staat is tot 'n kuns
-vertolking wat ook uit 'n oogpunt van tegniek kan mee
tel onder die mooiste voortbrengsels van die Dietse let
terkunde, word bewys deur Die Stem van Suid-Afrika, 
wat agter in hierdie bundel voorkom. Hier het ons 'n 
treffende sang van innige gehegtheid aan eie geboorte
grond, wat naas 'n verhewe eenvoud van toon en seg
ging, veral gekenmerk word deur 'n seldsame klank
skoonheid en musikaal-ritmiese kadans. Dis of Langen
boven al sy liefde vir Suid-Afrika, wat reeds uit soveel 
ander stukke van hom spreek, hier in sy skoonste vorm 
gesublimeer het; en met 'n passende toonsetting is Die 
Stem van Suid-Afrika ongetwyfeld voorbestem tot ons 
toekomstige nasionale volkslied. Dit lui as volg:-

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see, 
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee, 
Deur ons ver verlate vlaktes met die kreun van ossewa
Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika. 

Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: 
Ons sal lewe, ons sal sterwe--ons vir jou, Suid-Afrika! 
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In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees, 
In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees, 
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons 

[graf
Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trou 

[ons af. 

Vaderland! Ons sal die adel van jou naam met ere dra: 
Waar en trou, as Afrikaners-kinders van Suid-Afrika! 

-In die songloed van ons somer, ons ons winternag se kou, 
In 'die lente van ons liefde, in die lanfer van ons rou, 
By die klink van huw'liksklokkies, by die kluitklap op 

[die kis
Streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou 

[kinders 1s. 

Op jou roep seg ons nooit nee nie, seg ons altyd, altyd ja : 
Om te lewe, om te sterwe-ja ons kom, Suid-Afrika! 

Op U almag vas vertrouend het ons vadere gebou; 
Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te 

[hou
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly : 
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wereld vry! 

Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer: 
Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees-God 

[regeer! 

( 4) GESANGE IN AFRIKAANS. 

Langenhoven was aanvanklik, hoewel 'n oortuigde voor
stander van Afrikaans, baie sterk gekant teen die ver
afrikaansing van die Bybel en die Psalme en Gesange. 
In Ons Land (12 Sept. 1911) verklaar hy o.m. dat selfs al 
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sou die Kerk hom versoek om die vertaling daarvan te 
onderneem, hy beslis sou weier om dit te doen. Hy voel 
wel dat so'n konserwatisme onlogies en inkonsekwent is 
vir iemand wa t Afrikaans voorstaan, maar die taal van 
di!l godsdiens is aan sy hart geheilig deur sy vroegste 
herinneringe, en om dit nou te verander, sou vir hom 
gelykstaan met heiligskennis en vir sy smaak 'n parodie 
wees. Net soos baie ander het hy egter sedert die tYd tot 
heeltemal ander insigte gekom, en ten slotte is hy · een 
van die eerstes gewees om 'n Afrikaanse beryming van 
ons bestaande Kerkgesange te onderneem, 'n dertigtal 
waarvan in hierdie bundeltjie uitgegee is . 

. Op die moeilikhede van so'n beryming is reeds vroeer 
gewys. (Vgl. Hoofstuk III, § 3, 7.) By die Gesange is 
daar egter die voordeel dat naas die Nederlandse bery
ming geen oorspronklike Bybelteks bestaan, soos by die 
Psalme, waarvan die inhoud in ag moet geneem word nie. 

Langenhoven se ,proefpoginkie," soos hy dit genoem 
het, is sander twyfel verdienstelik. Hy het daar merk
waardig in geslaag om in die meeste gevalle 'n guide 
middelweg te vind tussen die twee haas onversoenbare 
eise, nl. enersyds getrou te bly aan die inhoud van die 
Nederlandse beryming en andersyds getrou te bly aan 
die suiwer Afrikaanse taalstruktuur. En waar hy ge
noodsaak was om te kies tussen die twee, het hy in die 
reel die laaste eis gehandhaaf. Sy beryming mag dan 
nie juis altyd aan die verdere eis van digterlike ver
hewenheid voldoen nie, dit is tenminste geen onafri
kaanse, halfverminkte Nederlands nie. Enkele bekende 
voorbeelde kan dien om dit te illustreer:-
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Ges. 20: 9. 

Nederlandse Teks. 

Komt! treen wij dan gemoedigd voort, 
In vast vertrouwen op zijn woord; 
Hoe moeilijk ons de weg ook schijn, 
Het eind zal zeker zalig zijn. 

Afrikaanse Teks. 

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

Ges. 65: 1. 

Nederlandse Teks. 

'k Heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht, 
Waarheen ik mij in angst en droefheid wende; 
Och, wierd alom dien Redder uit ellende, 
Van mij, van elk die hulde toegebragt! , 

Afrikaanse Teks. 

'k Het Jesus lief! Hy is my lig en krag, 
In angs en leed my Toevlug en Bekende. 
As almal tog die Redder uit ellende 
Wou hulde bring en hulp van Hom verwag! 
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Ges. 161: 2. 

Nederlandse Teks. 

Dat ieder ogenblik van 't leven 
Mij boven alles dierbaar zij ! 
Geen uur, mij tot mijn nut gegeven, 
Ga immer ongebruikt voorbij. 
Nog is het dag, straks komt de nacht, 
Mijn taak zij voor zijn komst volbragt. 

Afrikaanse Teks. 

Mag elke oomblik van my lewe 
My bowe alles dierbaar wees; 
Mag ek geen uur my diens begewe, 
Maar ledigheid en ontrou vrees. 
Weldra verstryk my lewensdag-
My werk moet klaar wees voor die nag. 

Vir persone wat geneig is om haastig te oordeel, sou 
dit leersaam wees om 'n slag noukeurig na te gaan met 
watter haas onoorkoomlike besware die berymer soms te 
doen kry. In Ges. 62 b.v. word in al die nege verse die 
vclgende reels herhaal: ,0, heilig mij! nat ik als 
Gij ..• " 

Nou is gij totaal onafrikaans, terwyl jy in hierdie geval 
weer te gemeensaam klink en u weens die rym nie kan 
gebruik word nie. Daar moet dus na ander middels 
gesoek word om telkens 'n passende rymwoord te vind 
op my, en hoe Langenhoven daarin geslaag het om 
hierdie moeilikheid te oorkom, blyk uit sy verafrikaan
sing van hierdie Gesang, 
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Hy het ook een Psalm berym, nl. Ps. 42, en as 'n mens 
sy beryming naas die van Totius le, dan blyk dat 
Totius deurgaans veel nader aan die oorspronklike bly 
en dus ook minder suiwer Afrikaans is as Langenhoven. 
Vergelyk die volgende verse:-

BYBELTEKS. 

Gelijk een hert schreeuwt 
naar de waterstromen, al
zoo schreeuwt mijne ziel 
tot U, o God! Mijne ziel 
dorst naar God, naar den 
levenden God : wanneer 
zal ik ingaan, en voor Gods 
aangezicht verschijnen? 

TOTIUS. 

Soos 'n hert in dorre streke 
skreeuend dors na die genot 
van die helder waterbeke, 
skreeu my siel na U, o God! 
Ja, my siel dors na die Heer; 
God wat lewe ! Ag wanneer 
sal ek nader voor u oe 
In u Huis u naam verhoe? 

NED. BERYMING. 

't Hijgend hert, der jagt ontkomen, 
Schreeuwt nie sterker naar 't genot 
Van de frissche waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 
God des !evens ! Ach ! wanneer 
Zal ik naadren voor uw oogen, 
In uw huis uw naam verhoogen? 

LANGENHOVEN. 

Soos die dorstig' bokkie smagtend 
Na die waterstrome skree, 

Hyg ek, op my Vader wagtend, 
Wat aileen voldoening gee; 

Dors my siel tot U, o Heer, 
Wanneer , lewend God! wanneer 

Sal ons same tot U nader, 
Voor U aangesig vergader? 

(5) DIE RUBaiYaT VAN 0MAR KHAYYaM. 

Dis 'n geweldige sprong van die Gesange na die 
Rubaiyat, van 'n geloofsleer in 'n ewige hiernamaals na 
'n ,lewensleer van ongeloof aan enige toekoms oorkant 
die graf," van 'n verhewe kristelik-etiese moraal na 'n 
,soetvloeiende leer van wanhoops-wellus." van 'n kruisi
ging van vleeslike begeertes na 'n ,verafgoding van wyn 
en sinnelikheid." 

Maar, se die vertaler-,Die Rubaiyat moet al baie god
laeneers en wellustelinge tot nadenking gebring het. En 
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daarin die regverdiging van hierdie poginkie om hom 'n 
Afrikaanse kleed aan te trek." Mag hierdie regverdiging 
in waarheid geregverdig wees! 

Ons het hier egter nie in die eerste plek te doen met 
Omar Khayyam se epikuristiese lewensfilosofie as sodanig 
ni.e, maar met Langenhoven-se oorsetting van Fitzgerald 
se Engelse bewerking van die Rubaiyat. En dis nog iets 
anders as die beryming van die Gesange, want Neder
lands en Afrikaans is by alle verskille tog nog baie na 
aan mekaar verwant, terwyl Engels en Afrikaans as 
heeltemal vreemde tale teenoor mekaar staan. 

Vertaling uit een vreemde taal in 'n ander is onder 
alle omstandighede 'n baie moeilike taak. Want elke 
taal besit 'n eie struktuur, eie organisme, eie wese, wat 
onafskeidelik deel uitmaak van <;lie wese, die siel van 
die nasie wat hom praat; m.a.w. elke aparte volkstaal 
kan beskou word as die beliggaming van 'n aparte 
volksiel. 

Ver-taling beteken dus feitlik, opgevat in sy mees be
perkte betekenis, die siel uit sy eie liggaam uithaal en 
oorbring in 'n ander liggaam wat nie vir hom gemaak is 
nie. Hierdie beeld is miskien 'n bietjie gewaag, maar dit 
kan dien om die moeilikheid, en in baie gevalle onmoont
likheid, van vertaling te laat sien. Daarom is letter like 
vertaling gewoonlik ook sielloos-die vorm is min of 
meer gelyksoortig aan die oorspronklike, maar die oor
spronklike siel is verlore. Vrye vertaling is natuurlik 
weer andersoortig van struktuur-die siel is min of 
meer gelyksoortig aan die oorspronklike, maar die oor
spronklike vorm is verlore. En dit juis maak die ver
taling van poesie nog soveel moeiliker as van prosa, 
omdat die vorm in poesie so'n vername rol speel. Want 
hier moet, behalwe met die inhoud en algemene taal
struktuur, ook nog rekening gehou word met allerlei 
besondere eise van die digterlike tegniek, soos rym, maat, 
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ritme, klank, beeld, ens. · Ons kan dan ook gerus s~ 

dat poesie, as poesie in digvorm, onvertaalbaar is, as 
ons tenminste verlang dat die oordigting van dieselfde 
kunsgehalte sal wees as die oorspronklike-dus 'n kuns
vertolking van 'n kunsvertolking. 

Uit dit alles blyk dat Langenhoven baie gewaag het 
. met hierdie verafrikaansing van die Rubaiyat, temeer 
waar hy ook nog die oorspronklike teks naas sy eie 
weergee, wat dus vanself uitlok tot 'n vergelyking. 

Die oorspronklike word veral gekenmerk deur 'n kern
agtigheid van gedagte en keurigheid van uitdrukking 
wat in die vertaling dikwels verlore gaan, omdat die een 
of die ander gewoonlik moet opgeotfer word aan die else 
van die Afrikaanse taaleie. Dit sou ook 'n wonder gewees 
het a·s Langenhoven volkome sou geslaag het. Dis al 
merkwaardig genoeg dat hy deurgaans daarin slaag om 
naby die oorspronklike te kom en dit soms selfs te 
oortref. Vergelyk b.v. die volgende stansas:-

XXXVII. 

Ah, fill the CUP-What boots it to repeat 
How Time is slipping underneath our Feet: 

Unborn TO-MORROW and dead YESTERDAY, 
Why fret about them it To-DAY be sweet! 

A, vul die Kelk-wie steur hom aan die Spoed 
Waarmee die Tyd gly onder onse Voet? 

Nee; MORE'S ongebore, GISTER's dood-
Wie maak hom moeg daaroor? VANDAG is soet. 
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LXX. 

Indeed, indeed, Repentance oft before 
I swore_:_but was I sober when I swore? 

And then and then came Spring, and Rose-in-hand 
My thre.ad-bare Penitence a-pieces tore. 

Berou het ek voorwaar, ja weer en weer, 
Gesweer-maar was ek nugter met die sweer? 

Die Lente het gekom en met sy Roos 
Flenters my kaal-geslyte Spyt geskeur. 

XLIX • . 

'Tis all a Chequer-board of Nights and Days 
Where Destiny with Men for Pieces plays: 

Hither and thither moves, and mates, and slays 
And one by one back in the Closet lays. 

Die Noodlot hou 'n swart-bont Skaakbord aan 
Van Dag en Nag waar ons vir stukke staan: 

Hy skuif ons heen-en-weer, sit skaak, verslaan, 
Tot een vir een trug na die Kissie gaan. 

So is daar verskeie goedgeslaagde stansas en baie min 
wat as heeltemal misluk kan beskou word. Orals word 'n 
mens getref deur mooi indiwiduele versrei:Hs, wat oor
spronkliker is as die oorspronklike, soos b.v. die vol
gende:-

,The Flower that once has blown . for ever dies
Geen Blom vind uit sy Graf ooit weer sy Wieg." 

Gesien die moeilikhede wat oorkom moes word, waar
van die rymskema seker die lastigste was, is Langenho
ven se vertaling 'n baie verdienstelike prestasie. 
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§ 8. Adv. Eugene N. Marais. 

(1) LEWENSLOOP. 

Marais is in 1872 gebore in die distrik Pretoria en het 
skoolgegaan in die Perel. Op sestienj arige leeftyd is hy 
terug na Transvaal, waar hy hom aan die joernalistiek 
gewy het, aanvanklik as medewerker aan verskillende 
Raapse en buitelandse blaaie en aan De Volkstem, waar 
hy die vrindskap en beskerming geniet het van die des
tydse hoofredakteur Jan Celliers, die vader van ons dig
ter. Daarna was hy, nog nouliks twintig jaar oud, eie
naar en redakteur van. die weekblad Land en Volk, en 
terselfdertyd mederedakteur van The Press en later van 
1'he Observer, albei destyds Engelse dagblaaie op Pre
toria. 

Na 'n drukke en veelbewoe joernalistieke loopbaan ge
durende die woelige jare v66r die twede Vryheidsoorlog, 
tydens welke hy ook in ander opsigte belangrike dienste 
aan die Transvaalse Republiek bewys het, is Marais in 
1898 na Engeland toe, waar hy hom eers besiggehou het 
met mediese studies en later advokaat geword het. 

Hy het in die tyd ook veel gereis in Europa, en o.a. 'n 
hele tyd in Egipte deurgebring, waar hy hom in besonder 
toegele het op die studie van die Egiptiese syferskrif en 
oudheidkunde. In die loop van die twede Vryheidsoorlog 
het hy met 'n klein Duitse ekspediesie op die ooskus van 
Afrika geland, met die doel om via die Sabie- en Lim
poporiviere die Boerekommando's te bereik en bulle van 
medisyne en ontplo:tnngstof te voorsien. Al die lede van 
die ekspediesie het egter swaar siek geword aan die 
malaria, en eers na die oorlog het Marais op Pretoria 
teruggekom, waar hy nog maandelank op 'n siekbed 
uitgestrek was aan die gevolge van die kwaadaardige 
siekte. 
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Daarna het hy 'n tydlank, met medewerking van Prel
ler, weer sy blad Land en Volk uitgegee. Uit hierdie tyd 
dateer sy eerste gedigte. Die strenge sensuur van die 
Milner-regime het dit vir hom egter so moeilik gemaak 
dat hy eindelik die koerant verkoop het, waarna hy vier 
jaar lank vrederegter was in Waterberg-distrik, waar hy 
gratis die mediese praktyk uitgeoefen en hom o.m. besig
gehou het met hipnotiese proefnemings, met merkwaar
dige resultate. Eindelik het hy weer as advokaat ge
praktiseer op Pretoria en later as prokureur op Heidel
berg. 96 ) 

Van Marais het verskyn die verhale Margriet van 

Laas.telust en Die wegraak van Sannie (Almal se Boeke 
No. 4, 1922), Gedigte (met 'n inleiding van Preller, 1925), 
Sketse uit die lewe van Mens en Dier (1928) en Natuur
kundige en wetenskaplike Studies (1928). Verder 'n reeks 
lesenswaardige artiekels in Die Huisgenoot oor die ,Siel 
van die Mier" en die ,Siel van die Aap." 

(2) GEDIGTE. 

Hoewel Marais se verspreide gedigte eers so laat as 
1925 gebundel is, kan hy met reg genoem word die heraut 
van 'n nuwe lente en 'n nuwe geluid in die geskiedenis 
van die Afrikaanse digkuns-die eerste digter van die 
Nuwe Taalbeweging. Want reeds uit die jaar 1904 dateer 
die volgende bekende versretHs van hom:-

96) Hierdie lewensbesonderhede is ontleen aan 'n interessante 
artiekel van Preller in sy Historiese Opstelle. (Van Schaik, 
1925). 
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Winternag. 

0, koud is die windjie 
en skraal. 

En blink in die dof-lig 
en kaal-

so wyd as die Heer se genade
le die velde in sterlig en skade. 

En hoog in die rande, 
versprei in die brande, 

is die grassaad aan roere 
soos wenkende hande. 

0, treurig die wysie 
op die ooswind se maat, 

soos die lied van 'n meisie, 
in haar liefde verlaat. 

In elk' grashalm se vou 
blink 'n druppel van dou, 
en vinnig verbleek dit 

tot ryp in die kou. 91
) 

Wat 'n sobere eenvoud van siening en segging, maar 
tewens wat 'n gevoelig-beeldende plastiek, wat 'n oor
spronklik-suggestiewe beeldspraak, wat 'n soetvloeiende 
sangerigheid, wat 'n rake stemmingsbeeld as geheel van 
'n tiepies-hoeveldse, nagtelike wintertafereel. Dis egter 
veel meer as net subtiele natuurbeelding, want in die 
klaende ritme van die wind snik die troostelose smart 
van die digter-nee meer, van sy hele volk na die oorlog, 
toe die land platgebrand was met aileen ,die Heer se 
genade" nog as houvas. As eerste gedig seker 'n merk
waardig-gerypte kunsuiting in Afrikaans, gesien die felt 
veral dat Marais as joernalis destyds die pen gevoer het 
uitsluitend in Engels en Hooghollands. 

97) Kursivering van my. 
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Daarom verwonder dit ook nie dat ,Winternag" 'n 
openbaring was vir die klein klompie wat in daardie dae 
begin droom het van 'n eie letterkunde, en wat skugter
skamerig begin praat en skryf het oor die erkenning van 
Afrikaans. In sy inleiding wys Preller o.a . op die 
historiese betekenis van hierdie gedig, hoe dit in 1905 die 
hoop gewees het van die Taalbeweging in die Noorde, hoe 
dit , triomfantelik aangehaal is in die stryd om Afrikaans 
erken te kry as skryftaal, as afdoende bewys van die 
bruikbaarheid van ons Moedertaal vir die uitbeelding 
van ons mees subtiele gewaarwordings." 

In hierdie gedig het ons reeds wat Preller tereg noem 
,die skrywer se hele verdonkerde lewensvisie-waar hY 
die doudruppel tot ryp laat verbleek in die kou, en die 
oostewind hoor klae soos die stem van meisie, in haar 
liefde verlaat." 

'n Verdonkerde lewensvisie, 'n sombergetinte lewens
moeheid-dit is grotendeels die totaalindruk wat by die 
deurlees van Marais se verse agtergelaat word. Hy is 
geen optimistiese sanger van sonskyn en lente en lewens
geluk nle. Hy soek by voorkeur die eensaamheid en die 
skaduwees van die lewe, en verwyl telkens weer by die 
Dood. In die soetste wyn proef hy 'n druppel gal, in elke 
lag hoor hy 'n sug van pyn, in elke roos sien hy 'n 
dowwe blaar. Alle lewensgeluk word verdonker deur die 
immer aanwesige skaduwee van Skoppensboer:-

Gewis en seker is die woord : 
die skatte wat ons opvergaar, 
ondanks die sterkste slot en koord 
word net vir mot en roes bewaar. 

Want swart en droef, 
die hoogste troef 
oor al wat roer, 
is Skoppensboer. 
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En verder:-

Gewis is alles net 'n grap! 
Ons speel in die komedie mee, 
geblinddoek met 'n lanterlap 
wat selfs die son 'n skadu gee. 

Die lewe is ten slotte tog maar komediespel, oogver
blindery, en daarom is dit Donquichotterie om dit ernstig 
op te vat. Want doen jy dit, dan loop jy maar net jou 
kop te pletter, soos die befaamde ridder Don Quichot 
teen die windmeules wat hy vir reuse aangesien het. 
Daarom soek hy bevrediging vir knaende sielshonger in 
die roes van vergetelheid, net soos Omar Khayyam:-

Wat treur ons tog? 
Viool en fiuit maak nog geluid; 
en lank die nag wat voorle nog. 
Al kan ons nooit volmaaktheid raak, 
nog blink die oog en gloei die huid 
wat heel die winter blomtyd maak. 

Daarom verlang hy na die rus van die graf en vra, as 
enigste guns-in teenstelling met Leipoldt se eerste en 
laa&te bede om ,somer en son en saftier"-om te mag 
rus in die skoot van die eensame Transvaalse agterland, 
v.: aar hy weer vrede gevind het vir sy gemoed:-

Fl 

Sou ek een guns nog hier verdien, 
nog een gebed omhoog verhoord, 
geen mensepraal sou ek wou sien, 
die glorie van geen vreemde oord. 

My bede sou net dit verkry: 
dat Uwe eensaamheid my daar 
vir laas met roerend' mag berei 
U groter stilte te aanvaarl 



ul.t 1902 reeds, terwyl hy aan die monding ~an die 
Sabie vertoef het, net voor die vrede van Vereniging, 
dateer die volgende versugting:-

God van ons Vaders, as U wil bestaan 
dat ons as Staat en Nasie moet vergaan-
leer ons genadiglik die dood blymoedig in te gaan. 

'n Enkele maal klink daar egter 'n hoopvoller toon, 
soos in Die Smid, uit dieselfde tyd as Winternag:-

0, sterk van spier, van harte rein! 
Al is die yster groat of klein, 

hoe sterk of knap die hand mag wees, 
die werk se bron is in die gees. · 

G'n kraakloos tang of suiwer wiel 
kom uit 'n vuile hart of siel-

Blaas hoog die vlam! 

So ook in Die Oorwinnaars, waar die aanblik van kin
dergraffies in 'n Konsentrasiekamp hoop wek vir die 
toekoms van ons volk, want hulle bly 'n ewige tolk van 
al wat beste in ons is. 

Behalwe Winternag is 'n ander bekende gedig, wat 
uit 1907 dateer, Klaas Vakie, waarin so voortreflik die 
kinderworsteling van elke aand teen die vaak, met kin
derlik-digterlike oog gesien, in aanskoulike vorm geteken 
word. Miskien het ons hier reeds 'n onbewuste prototiepe 
uit die kinderdae van die latere Skoppensboer. Treffend 
is die inhoud van hierdie gedig deur Erich Mayer op die 
doek gebring in 'n skildery wat in besit is van prof. J. J. 
Smith. 

Gevoelig van stemming en tekening is die lykdiggie -
Mahlo-a-Naledi, d.i. ,Sterre-oe" (haar Kaffer-naam), 
met die volgende aanhef:-
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Vaarwel, Marie, slaap diep eri still 
Jou blomgesiggie, nou so wit en kil, 
lyk ernstig, met die glimlag uitgewis, 
asoj die ewigheid 'n grate wonder is. 

'n Besondere kenmerk van hierdie bundeltjie vorm 
enkele gedigte waarin Boesman- en Ka!Iermotiewe ver
werk word~ soos bv. in Die Woestyn-Lewerkie (Lied van 
die klein Boesmanmeidjie Nampti) en Die Towenares 
(Lied van· die verbanne jong meid). Daar gaan 'n 
eienaardige bekoring uit van die ongelykmatige ritme en 
tiepies-fragmentariese gedagtegang. Die mooiste daar
van, tewens die langste gedig in die. bundel, is ongetwy
feld die ballade van Mabalel. Dit behels die geskiedenis 
van die jong kapteinsdogter Mabalel se einde, terwyl sy 
teen die aand aileen gaan waterhaal, en dan by die 
skepplek in mymering versonke, deur 'n loerende kroko
dil plotseling van die wal afgeslaan en die diepte van 
die seekoeigat ingevoer word. Die volgende is die melo
dieuse en tegelyk kleurig-beeldende aanhef:-

Vinnig val jpu voete in die paadjie, Mabalel; 
vrolik klink die liedjie 
wat die klingelinge van jou enkelringe vergesel. 

Op die voetpad sy aileen, 
met die skaduus om haar heen; 
op haar kop die kruik gelig 
in gedienstig' ewewig. 
Golwend kleur die hemelboog, 
stadig sterf die laaste lig, 
en van verre deur die skerm-mure 
wenkend blink die eerste vure. 
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Ten slotte hoort tot hierdie groep Die Dans van die 

Reen, 'n gedig wat veral merkwaardig is om die onge
woon-oors.()ronklike, maar buitengewoon-treffende beeld
spraak van begin tot end. Die langverwagte woestyn
reen- en donderstorm word voorgestel as 'n dansende 
jong. kaffermeid, wat eers skelm oor die bergtop loer en 
van ver wink, terwyl haar armbande blink en haar krale 
skitter, om 'die winde uit te nooi tot die dans, want die 
werf is wyd en -die bruilof groot. Dan storm dte grootwild 
met oopgerekte neusgate uit die vlakte op om haar 
spore te soek, en die .kleinvolk kruip onder die grond uit 
om haar te begroet :-

En haar krale skud, 
en haar koperringe blink in die wegraak van die son. 
Op liaar voorkop is die' vuurphiim van dle berggier; 

sy trap af van die hoogte; 
sy sprei die vaal karos met altwee arms uit; 

die asem van die wind raak weg. 
0, die dans van ons Suster! 

Jarelank is daar uitgesien na die verskyning van 
Marais se gedigte. Aan Preller is die uitgawe daarvan 
ten slotte te danke. En al is die oes nie groot nie, die 
volgende puntdig van Staring is seker daarop van toe
passing:-

Waarom uw Boek aan 't licht onttogen? 
't Verschijn' gerust, al is 't niet groot: 

Wordt Eikenschors bij 't pond gewogen, 
Men weegt Kaneel bij 't lo()d. 
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§ 9. Dr. A. G. Visser. 

(1878-1929) . 

. ( 1) LEWENSLOOP EN WERKE. 

Andries Visser ir:; op 1 Maart 1878 gebore op die plaas 
Zaaifontein in die distrik Fraserburg. Sy vader (die 
bekende Kaapse parlementslid van dieselfde naam van 
Carnarvon) moes destyds weens die groot droogte daar
heen trek om veld te kry vir sy vee. En daar ,in die 
tuin onder 'n groot salfraanpeerboom" het hy in 'n tent 
die eerste lewenslig aanskou. 98 ) Miskien daarom, meen 
hy, ,dat 'n tuin vir my nog steeds so'n bekoring behou 
het." 

Op dertienjarige leeftyd is sy ,sommer so van die werf 
af" na die bekende Hugenote-Gedenkskool in Daljosafat 
(die stigting van ds. S. J. du Toit, van wie sy vader 'n 
vurige ondersteuner was), waar destyds 'n klompie seuns 
skoolgegaan het wat later almal manne van betekenis 
sou word, waaronder ook die digters Totius en Malherbe. 

Uit hierdie skooljare dateer sy eerste digproewe in 
Afrikaans. Dit het verskyn in die eerste jaargange van 
Ons Klyntji (1896 vlg.), onderteken met die letters A.V. 
of A.G.V. Enkele daarvan is later herdruk in die ver
sr.meling Afrikaanse Gedigte uit die dertig jaar 1876-
1906, deur die Paarlse Drukpersmaatskappy in 1906 uit
gegee. Die allereerste daarvan was Di Cigarette. 9 9 ) ,Dit 
was 'n gekskeerdery met arme ou Snibbe wat alle onheil 
op die wereld aan sigarette toegeskryf het. Ek het dit 
later in alle erns hoor opse in debatsvereniginge!" 100 ) 

9 8) Vgl. Die Nuwe Brandwag, dl. I, no. 3, p. 165. 
99) Afrikaanse Gedigte, 1906, p. 144. 
too) Hierdie gegewens berus op persoonlike mededelings van 

die digter. 
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Hoewel hierdie jeugwerk van Visser enkel bestaan uit 
grappige rympies in ouderwetse trant, gee dit tog reeds 
bppaalde blyke van sy humoristiese aanleg. Dit kom 
miskien die beste tot· uiting in die geestige verhaal van 
Oom Fani Brink, di Wewenaar, wat so verlief is op Anni 
Smeer dat hy in die kerk hardop sit en · droom oor sy 
twede huwelik met haar en daarmee hopeloos sy kanse 
verspeel. 101 ) Geen wonder dat die redakteur van Ons 
Klyntji in 'n voetnoot hierby aangemerk het: ,Die Nefie 
het aanleg en moet meer gedigte stuur asseblief." Die 
nefie se sluimerende aanleg sou egter eers 25 jaar later 
tot volle ontwaking kom-eers nadat dit deur die diep
ste lewenssmart gelouter en deur die hoogste lewens
vreugde geadel was tot 'n heerlik-skone lewensbesit. 

Op agtienjarige leeftyd was Visser ,klaar met Matriek, 
T3 en T2 en al die Taalbond-eksamens." Toe het' hy 
vyf jaar lank skoolgehou. Gedurende hierdie tyd het hy 
,verskeie dinge geskrywe, maar in Hooghollands!" Een 
daarvan was die volgende hekeldig teen die voorgestelde 
vereenvoudigde Nederlands. Hy het gemeen dit moes 
of onvereenvoudigde Nederlands of onvervalste Afri
kaans wees, by voorkeur die laaste:-

,Het zijn apen die nog redeneeren: 
De taal en 't volk gaan hand aan hand! " 
Als 'n tiental wijzen konfereeren, 
Ach, wat vermag niet het verstand? 

Als ooit 'n Babelsche verwarring 
Zuid Afrika tebeurt zou vallen, 
Zij maakten in 'n uur of wat 
Een taal verstaanbaar weer voor allen! 

.··• ; ·· 
~. ~ 

1o1) Ajrikaanse Gedigte, 1906, p. 88. Herdruk in Die Huis
{Jenoot, 21 Junie 1929, p. 17. 
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Tydens die twede Vryheidsoorlog het Visser tny was 
destyds hoof van die skool op Carnarvon), soos 'n mens 
van 'n warmvoelende jong patriot kan verwag, in botsing 
gekom met die Engelse militere, ,en moes of na Port 
Alfred of die land uit." Hy het die laaste gekies en in 
Edinburgh in die Medisyne gaan studeer. Tydens hierdie 
studiejare het hY veel gereis en in noue aanraking gekom 
met die kuns en kultuur van die groot Europese lande, 
waarvan SY verskillende digbundels ook duidelik die 
spore vertoon. In een van sy gedigte, Eheu Fugaces 
(helaas, hoe vlieg die jare) mymer hy oor die roman
tiese swerftogte van daardie dae met ,cherie Yvonne, 
mooi Gretchen en bonnie Jean"-wat natuurlik nie nood
wendig in alle besonderhede ;n weergawe van die werk
likheid hoef te wees nie. Piet Paaltjens het ons dit 
reeds vertel:-

NJpt. li~.t, hii echt een liefje heMt-
Hij stelt het zich maar voor! 

Dat doen de minnedichters meer
Daar zijn ze dichters voor! 

Na sy terugkeer het Visser hom as geneesheer gevestig 
or Steytlerville. Dat hy daadwerklik belanggestel bet in 
die · herleefde Afrikaanse Taalbeweging, blyk uit 'n 
gedig .wat hy na die verskyning van Die Brandwag 
geskryf het, nl. Die jongste Burger. Dit kom 
voor in die nommer van 1 Oktober 1910, en 
besonder leersaam is dit om hierdie oorspronklike 
tcks te vergelyk met die radikaal gewysigde wa t tien j aar 
later in sy eerste bundel verskyn het. Maar hy het 
gemeen dat hy h'Jm , nie moes waag aan wat Celliers en 
die ander soveel beter gedaan het, en so is die tyd ver
bygegaan en ek het niks geskrywe wat aandag verdien 
nie, behalwe vertalinge of Hewer vertolkinge van liedere", 
'n aantal waarvan in sy eerste bundel voorkom. 
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In 1913 is hy getroud met Lettie Conradie van Murrays
burg en drie jaar later verhuis na Transvaal ,waar ou 
Heidelberg hang aan die Suikerbosrand". Na 'n besonder 
gelukkige huwelikslewe van slegs sewe jaar, waaruit drie 
kinders gebore is, moes hy begin·1920 sy ,Laetitia Caris
sirna" afgee by die geboorte van haar jongste kind, en
,de arme kunst zocht weer naar 't kruid dat nergens 
wast op aard." Dit was 'n geweldige slag, maar sy son
nige natuur en kinderlike godsdienssin het berusting ge
vind in die beskikking van die Voorsienigheid. 

remand wat in hierdie jare intiem met dr. Visser 
omgegaan het, teken hom as volg:-

,,Langsaam het sewe jaar verbygegaan en Dokter het 
afl.eiding gevind in 'n steeds toenemende mediese prak
tyk, die baie werksaamhede in verband met verskillende 
liggame, sowel as in sy baie sosiale pligte. Hy was ver
basend besig en het skynbaar meer en meer onderneem. 
Sy klinkklare optimisme het geseevier! Sy werkkrag 
was oorweldigend. Hy het altyd die indruk gegee: werk 
is heerlik! Dit is die moeite werd om te lewe! Dat 
iemand wat heeldag te doen het met siekte en dood so 
blymoedig vrolik kon wees, het my gedurig opnuut getref. 
Wat 'n kostelike lewensbesit-erns en luim in volmaakte 
ewewig! Daarom was hy beide as geneesheer en om
gangsmens so suksesvol, so gewild. Hoe opgewek ~on hy 
gesels en die saaiste geselskap opvrolik! Ondeuende 
skerts en skaterlag, rake kwinkslag en digterlike lewens
humor het almal aangesteek. Dit was die moeite werd 
om te lewe! Sy gesellige natuur het maar altyd geselskap 
g£soek en gevind en veral die gevind van jongmense. 
Ek kan my haas geen konsert, opvoering of sosiale funk
sie voorstel, waar Dokter en sy huisgenote nie by teen
woordig was nie. Vir musiek en ander skone kunste was 
hy besonder lief. In min huise in Suid-Afrika sal 'n 
mooier versameling skilderstukke aangetref word. Van 
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elke bekende S.A. skilder het daar telkens 'n nuwe prag
werk bygekom. En saans voor ete kon hy met hartelus 
sit en klavierspeel, 'n nuwe liedjie oor probeer of 'n nuwe 
grammafoonplaat laat hoor. En as 'n mens dan toeval
lig daar inkom moes jy meedoen, ook luister, meegeniet. 
Nog baie vars in my geheue is ook die interessante mu
sieklesing oor Schubert, gehou voor die Heidelbergse 
Kultuur- en Toneelvereniging en so baie ander aande 
saam met hom deurgebring. 

Jarelank was Dokter president van ons Kultuur- en 
Toneelvereniging en altyd was sy huis oop vir gaste. Baie 
kunsliefhebbers en kunsbeoefenaars van buite het tot 
die laaste toe nog onder die gasvrye dak gesellige ure 
deurgebring." (S. H. Eyssen in Die Kristelike Skoolblad, 
Sept. 1929.) 

Teen die end van 1923 het 'n nuwe liefde in sy !ewe 
gekom, maar aanvanklik onbeantwoord gebly. Begin 
1924 het 'n ernstige siekte gevolg wat hom maandelank 
tot afsondering en stilte gedwing het. Hierdie dubbele 
teenslag het hom sterker as ooit laat terugkeer tot die 
verlede en tot ,Laetitia Beatifica", en nou begin spontaan 
sy minneliriek te vloei in die reeks innig-bewoe sange 
Van Rose en Liefde, beurtelings gewy aan verlede en 
hede. 

Hy net egter nie die minste gedagte gehad om hierdie 
gE:digte te publiseer nie . Dat dit tog gebeur het, was 
eintlik blote toeval gewees. (Vgl. In Memoriam, 6e druk 
van Gedigte). Dit was eers na 'n besoek van die onder
nemende uitgewer Van Schalk en op aandrang van sy 
vriend, Eugene Marais, dat hy hom daartoe laat oorhaal 
het, ,en so het ek teen wil en dank verskyn, dawerende 
op my grondveste by die gedagte aan wat die groot 
kanonne daarvan sou se! " 

'n Jaar of wat later het hy ook genade gevind in die 
oe van ,La belle Dame sans Merci" en was sy as ,Prin-
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cesse Lointaine" (Prinses van Verre)-wat reeds jare 
tevore (einde 1923) as ,Rosa Rosarum" na sy tuin gelok 
was-bereid om gehoor te gee aan die liefdesange van 
haar verlangende ,troebadoer". In Julie 1927 is hy in 
die huwelik bevestig met Marie de Villiers, kleindogter 
van ,Oom Japie Helpmekaar" van die Perel (in sy laaste 
bundel geteken as ,ou edelman van l'Ideal) . Dis die 
,Bolandse noointjie" wat hy so graag wou verplant na 
,waar ou Heidelberg hang aan die Suikerbosrand". Dog 
slegs twee jaar mog hierdie nuwe _periode van onver
deelde geluk-so treffend gesimboliseer in Die Purper 
Iris-voortduur. 

Op 10 Junie 1929 is ny plotseling oorlede. ,Net een 
enkele nag tussen lag en lied en .... die stilte van die 
dood. Daarom kan van Visser inderdaad gese word dat 
sy son ondergegaan het terwyl dit, veral wat sy kuns
loopbaan betref, nog vroeg-dag was." 10 2 ) 

Dr. Visser se heengaan is allerwee gevoel en betreur as 
'n nasionale verlies, en treffende uitinge van hulde is aan 
sy nagedagtenis gewy. 103 ) Ek kies slegs twee voorbeelde 
uit meer van kunsbroeders. Die volgende sonnet is van 
Langenhoven:-

A. G. Visser. 

Vir hom wat reeds op aarde soveel skoon 
Kon sien en met 'n meesterhand vergaar 
En aan sy blinde naastes openbaar, 

Wat moet die skoonheid wees waar hy nou woon, 
Met oog verheerlik siende op Gods troon! 

1o 2) Die Nuwe Brandwag, dl. I , No. 3. 
103) Vgl. o.m. Die Burger, 11 en 12 Junie 1929 ; Die Huisge

noot, 21 Junie 1929 ; Die Kristelike Skoolblad, Sept. 1929; D ie 
Heidelbergse Normaalkollege-Jaarboek, 1929. 
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Wie weet bly nag sy selfde roeping daar, 
As digter-siener van 'n eng'Ieskaar, 

Om aardse diens met hemelse te kroon. 
Dan, hoe ons oar sY vroee heengaan treur

Met wat ons het, wat ons verloor het, meet-
Ons buk om skoonheid by sy graf te sien, 

Die nuwe deur die oue kleed se skeur. 
God roep ons hier. Hy roep ons daar. Hy weet 
Waar liefde vir Sy skoonheid beste dien. 

Die volgende is 'n koeplet van Leipoldt uit Roulied 
vir A. G. Visser:- 104) 

Nou slaap die Sanger van ·die Suikerbosrand 
Naas die gebroke snare van sy Iuit 

Waarop met kunstenaarstowerkrag sy hand 
Gespeel het, en waaruit 

Sy kuns die akkoorde wat sy siel vertolk, 
Gelok het met die krag wat liefde win 

Vir hom wat met sy skeppingskrag sy volk 
Kan leer om wat hy liefhet, te bemin. 

Sy wintertyd is oar. Die danker nag 
Met sy sterre wat verskiet, 

Is syne nou, en ons wat treur en wag, 
Hoar in die skemergroen die weerklank van sy lied. 

Van sy eerste bundel Gedigte (1925) het in 1926 'n 
twede, vee! vermeerderde, druk verskyn, waarvan in 1929 
die sesde herdruk, met portret van die digter en ,In 
Memoriam" van· Eugene Marais. 

Verder Rose van Herinnering (1927) en na sy dood Die 
Purper Iris, e.a. nagelate gedigte 0930), met inleiding 
van T. J. Haarhoff, en Uit ons prille Jeug (1930), met 
voorrede van Leipoldt. 

10 4) Die Huisgenoot, 21 Junie 1929. 
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(2) GEDIGTE (6e dr. 1929). 

Hierdie bundel is ingedeel onder die volgende hoof de: 
(1) Van Rose en Lietde, (2) Van Volk en Vaderland, (3) 

Erns en Luim, (4) Die Kleinspan, (5) Om te Sing. Nie 
alleen bevat die twede en volgende uitgawes 24 gedigte 
meer as die eerste nie, maar ook die indeling is gewysig. 
Wat b .v. in die oorspronklike uitgawe saamgevat was 
onder Van Verlede en Hede, word hier afsonderlik inge
deel onder (2) en (3). 

Die eerste reeks, Van Rose en Lietde, 10 5 ) bevat 'n stuk 
sielsoutobiografte van die digter veral uit die periode 
Julie '23 tot '24. Dis 'n uitstorting van erotiese gevoel
maar deur smart geheilig en deur verlange geadel-soos 
tot dusver in Afrikaans nog nie vertolk is nie. 

Ongeveer drie jaar na die heengaan van sy lewens-: 
gesellin ,Laetitia" het 'n nuwe ster langsaam aan sy een
same hemel gedaag, of om 'n beeld aan die digter self 
t:~ ontleen--die sinnebeeld wat die ,Leitmotiv" van al 
sy minneliriek uitmaak-daar het 'n nuwe Roos in 
,liefdes binnehof" ontluik. En dis aan haar wat hierdie 
bundel ,toegewy" word-,die hulde wat huiw'rig die 
Sanger U bied"-omdat dit sy is wat die ledige snare 
van sy sangersharp weer in beroering gebring het. En 

Word klankloos die lied 
van geluk of van smart, 

Die beeld van u skoon)leid 
leef voort in sy hart. 

1os) In my 3e druk het ek, by gebrek aan die nodige gege
wens, 'n heeltemal onjuiste voorstelling gegee betreffende die 
ontstaan van hierdie minnedigte. Die digter se jong weduwee, 
sowel as mnr. S. H. Eyssen van Heidelberg, het my deur 
enkele vriendelike wenke in staat gestel om 'n juister beeld 
daarvan te vorm. 
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Dis haar \vat hy in sulke klankryke en gloedvolle v·erse 
as Rosa Rosarum na sy lewenstuin lok:-

Kom na my tuin waar die donkerrooi rose 
Duist're geheime vertrou aan die ·nag; 
Sonnestraal-kusse en suidewind-kose, 
Drome en liefde die lang somerdag. 

Kom in die soel someraande en luister
Wanneer die nagwind hul drome verklaar
Na die veelvuldige blommegefluister, 
Bloesem en bloeisel en blad altegaar! 

Kom as die maanblom-wit sy en satyne
As 'n vorstinne verskyn in haar prag 
Onder die wierook van roos en jasmyne
Sl_toonste juweel op die bors van die nag! 

Kom as dit skitter van dou-diamante, 
Rosa Rosarum, in my Paradys, 
Dat ek my blomme, my borne, my plante, 
Roos van my hart, bulle weerga kan wys! 

Dit was die eerste liefdeslied van die digter aan Marie 
dr Villiers, kort na bulle kennismaking ,geskrywe op 'n 

· plaas in die maanlig, terwyl die ·digter daar tydens 'n 
siektegeval moes vertoef", 10 6) en later aan haar oorhan
dig met die woorde: ,Kyk waaraan is jy skuldig!" 

10s) 'n Paar herinneringe deur S. H. Eyssen (Kristelil!:e 
Skoolblad, Sept. 1929). · -

107) Op die MS. het die digter aangeteken: ,Met verskuldigde 
eerbied en sonder verlof opgedra aan mej. Marie de Villiers 
Nov. 1923." 
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Halir bled hy in Sachsen-Gruss 107 'n ligrooi roos (har
monisering dus van rooi en wit) as simbool van sy minne
gloed getemper deur adorasie:-

Die trotse, rooi as karmosyn, 

Die spreek van liefdevuur en -gloed 
Al prykend in die sonneskyn. 

Die witte, beeld van lie/de rein, 

Werp skaam hul skoonheid jou te voet: 
Sing sag, my hart, 'n soet refrein. 

Ek bied aan skoonheid soewerein 
'n Ligrooi roos, 'n Saksegroet : 
Sing sag, my hart, 'n soet refrein. 

Hierdie liefdegroet is gestel in die vorm van 'n Villa
neUe, d.w.s. 'n outydse herderslied of boeredans, waarin 
die volkstoon voortreflik nageboots word. Die bekoorlik
heid daarvan is dan ook veral gelee in die eienaardige 
vorm met sy tweeledige refrein en telkens herhaalde 
rymskema. Die ritmiese kadans versterk die indruk van 
'n statige, sierlike volksdans. Visser het graag sulke 
outydse versvorme, veral Franse, aangewend. Ons vind 
in hierdie bundel nog voorbeelde van die rondeau, T01Jdel 

e1. tr!!!let, en tereg wys Marais in sY Voorwoord daarop 
dat dit geen geringe verdienste is om by die toepassing 
van sulke strenge vorme tog spontaan te bly nie. 

Maar hierdie ,Madonna blank met . rosegloed" was al 
die tyd nog ,Prinses van Verre"-,was jy 'n rosebloesem 
en ek die roos se· geur .... was jy 'n lied se wocirde en 
el: die melodie . . . . 
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Was jy die hoogste kranse 
En ek die sonnegloed, 
Jou wange sou dan verwe 
En op jou lippe sterwe 
My eerste moreglanse 
En laaste awend-groet: 
Was jy die hoogste kranse 
En ek die sonnegloed. 

Maar jy's Prinses van Verre 
En ek . . . 'n troebadoer. 
Al gloei ook my gesange 
Van liefde en verlange-
Die vuurvlieg vir die sterre
Wat my ten heme! voer, 
Jy bly Prinses van Verre 
En ek .... 'n troebadoer. 

Hoe spontaan sommige van hierdie liedere ontstaan 
bet, kan uit die volgende mededeling blyk: ,Kort na 
Dokter se siekte moes hy 'n pasjent op 'n plaas gaan 
besoek. Terwyl die kar onder die borne staan en verlange 
en twyfel om die beurt in die hart speel, bet hy onge
merk op die voetplank van die motor gaan sit en die . 
pragtige Princesse Lointaine geskrywe. Binne 'n paar 
minute was dit klaar. Toe Eugene Marais, wat die rit 
meegemaak het, weer by die kar kom, roep hy verbaasd 
uit dat hy daar nie bewus van was dat mens jou so 
heerlik in Afrikaans kon uitdruk nie. Dokter se Prinses 
van Verre bet toe nog skoolgehou en die volgende more 
ontvang sy hierdie skone minnelied by die skool. Dit 
was in Dokter se beste handskrif en in rooi ink! 1os) 

10s) s. H. Eyssen, t.a.p. 
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So vloei spontaan sy liefdesverlange in nog verskeie 
ander sange, soos Ballade van die Roos, Was ek 'n Sanger 
en Humoresk. Maar nie altyd ewe suiwer van sugges
tiewe klank en beeld nie. Die eensame troebadoer word 
soms deur sy verlange tot sulke ekstase vervoer dat hy 
gevaarlik oorhel na die retoriese toe. Dit is die geval in 
laasgenoemde twee gedigte, waar beelde soos rose wange, 
hart van goud, op my hart gegrij e.d. oordadig aandoen 
Faas sulke trelfende reels soos:-

Luidloos is die nag gekom 
Met haar sterremantel _ om, 
-Donker kleed met lig geblom-

op haar bors die maan. 

Vergeefs het die sanger egter ,sy sange vuriger her
haal", want ,my noointjie van ver-hier-vandaan" het 
gebly ,la belle Dame sans Merci" (die skone vrou sonder 
mededoe). En hierdie teenslag het hom ten slotte
veral ook nadat 'n ernstige krankheid hom aangetas het 
-sterker as ooit laat terugkeer tot die verlede met al sy 
herinneringe, tot ,Laetitia Beatifica". Nou ontstaan eers 
die vergeestelikte minneliriek, aan haar nagedagtenis 
gewy. In die hospitaal word Laetitia ('n Lied van my 
Beminde) geskryf . . Al peinsende oor die verlede deurleef 
die digter in verbeelding weer wat eenmaal werklikheid 
gewees het, sien hy haar weer as verloofde, as bruid, as 
moeder. En dan volg die innig-roerende slot:-

'n Lied van marmer-wit gesig, 
Van dierb're oe sonder lig; 
Die liewe lippe bleek en kil; 
Die warme hart vir ewig stil: 
Die hande op haar bors gekruis 
Vir lange rus in laaste huis; 
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Madonna-lelies op haar skoot--
0, kalme Skoonheid van die dood! 
Die Heer het menige ligpaleis 
En daarheen sal haar siele reis, 
En daarheen volg my liefde haar na

Laetitia Beatiftca! 

,En nou is daar een Engel meer" (Stella Aeterna) en 
staar hy met hunkerende verlange ,in sterre-nag na 
gindse kus":-

Wel weet ek-waar sy ook mag wees
Op sterrebaan, in lig-paleis, 
Daar kom 'n blydskap oor die gees 
'n Lig as van die Paradys. 

Want skoonheid is daar wat verruk, 
Wat uitblink as die dageraad; 
En sterre strooi van rein geluk-
'n Silwerreen oor haar gewaad. 

Sy was die vrede in my gemoed, 
Sy kon die teerste snaar laat tril ; 
Met liefdevuur en minnegloed 
Begeerte werk, verlange stil. 

0 , kom tot my in drome weer 
Oor wydtes van onmeetlikheid; 
'n Straal van lig en hoop send neer 
Uit verre grens van Ruimte en Tyd! 

In Visioen is hy die bedelaar wat 'n droomkasteel bin
netree waar sy troon as Koningin, en word hy nog beto
wer deur die melodiee wat deur haar vingers aan die 
snare ontlok word. En sy Becte. is nie om 'n plek in die 
Gl 
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hemel nie, maar op die nuwe aarde waar hy soveel huis
like geluk reeds gesmaak het:-

'n Heiligdom van boom en blom 
Waartussen voeltjies bly gesels, 
Klein armpies my· nogeens · omhels, 
Klein voetjies my weer teekom. 

Laat sag daar 'n Verskyning ruis 
Wat grasie, vreugde en skoonheid- is, 
En liefdes soet geheimenis 
Bekoring bring aan hof en huis. 

'n Bergtop in die vrye lug 
Met groue newels aan sy voet, 
Pers wolke wat die aandson groet; 
Wit swane op 'n verre vlug. 

Laat lag en lied net soos weleer 
'n Hemelhuis vir Liefde maak 
-Dit het ek reeds op aard gesmaak
Skenk ons die liewe Aarde weer! · 

En as hy vol weemoed sit en peins oor verlore lewens
geluk, dan doem daar gestaltes uit die verlede weer op 
van cherie Yvonne, mooi Gretschen, bonnie Jean, ... 

Maar eenmaal in die lewe kom 
Die liefde weergaloos; 

· En eenmaal in die gaarde blom 
Volmaak 'n wonderroos. 
Verwelk, helaas, my tuin se prag- · 
Weg met die danker stroom-
Die wind deurwaai my hoi by nag, 
En vtnd my ... met 'n droom ..• 



Gelouterde smart, gesublimeer tot skone geestelike ver
ering en vertolk in sagvloeiende woordmusiek, soos van 
verre orreltone wat wegdein deur hoe gewelwe van 'n 
gcwyde tempel-dis die Laetitia-reeks. Gelukkig die man 
\"iat so sy smart kan herskep tot aandoenlike skoonheid 
en kan bly bemin met 'n suiwer geestelike liefde. Wel 
fluister daar by wyle die sagskreiende weemoed van 'n 
eensame mensesiel uit hierdie verse, maar daar is geen 
sweem van radelose wanhoopsmart, geen opstand teen 
die tragiek van die lewe, geen bitterheid, geen pessi
misme nie. 

Mooi kom sy nobele lewensopvatting en kinderlike 
geloof ook tot uiting in gedigte soos Die Tuinman (ewen
eens op sy siekbed geskrywe) en ·Tot waar ons weer die 
Sterre sien. 

In die twede reeks, Van Volk en Vaderland, word lank 
nie dieselfde hoogte bereik as in sy minneliriek nie. Dis 
nie dat ons 'n oomblik hoef te twyfel aan Visser se warme 
liefde vir volk en vaderland nie. Inteendeel, ons hoor 
hier juis die hartstogtelike volksman, die opregte Boer
seun (,ik ben van den buiten, ik ben van den boer"
Terug na die Karo) met sy ongekunstelde bewondering 
vir heldefigure en heldedade, nooit dweperig-chauvinis
ties nie, altyd fier en manlik. 

Maar tog sien ons Visser hier nie op sy beste nie. Die 
digter is die mindere van die vaderlander. Sy aanleg 
skyn meer liries en humoristies te wees as epies. Waar 
hy dikwels skitter in die minnesang en die puntdig, 
gebeur dit maar by uitsondering in sy suiwer vaderlandse 
epiek. Miskien is dit die afwesigheid van hewig-deur-

• leefde etvaring wat dit vir hom moeilik gemaak het om 
so diep te gryp in die volksiel as ons ouer digters wa t die 
oorlogsmart met eie oe aanskou het, altans geskryf het 
in 'n fel-bewoe tyd van innerlike en uiterlike volks.,. 
verskeurdheid. Miskien is die skeppingstyd van sulke 
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vuderlandse poesie verby. Maar hoe dit ook sy, daar is 
hoogsgelukkige uitsonderinge in hierdie reeks. En eerste 
daarvan Voorslag met sy galopperende ritme, sy fors
gP.spierde woord- en klankbeelding, sy mooi-menslike 
gevoel van kameraderie vir die trouhartige dier-,die 
beste, die trouste van vrinde". Ek laat alleen die aan
hef en slot volg:-

Appelblou skimmel met spierwitte maanhaar
Dit is die ryperd, die baasperd van my; 
Maanhaar en stert soos 'n sybok gekartel- . 
Waar sal ek, Voorslag, jou weerga weer kry? 

Aangeland in die Hiernamaalse Velde, 
Sou 'k van die Aarde net een ding begeer: 
Gee my die beste, die trouste van vrinde, 
Voorslag, my ryperd, gee hom vir my weer! 

Dan is daar Ruiters van die Nag, Die Jongste Burger 
en Die au Voortrekker, met enkele mooi strafes, maar 
hier en daar 'n neiging tot retoriese oordaad. Op een 
bEpaalde gedig moet hier egter in besonder die aandag 
gevestig word, n.l. Die Wapad is my Waning. Sien hier 
die ontstaansgrond: ,Dr. Visser word geroep na die veld 
waar 'n trekboer die nag in sy wa langs die pad oorlede 
is . . In skynbare gelatenheid het die ou moeder haar al 
versoen met die harde felt van haar man se dood, maar 
ontroosbaar klink dit: Waar sal ek nou tog 'n staan
plekkie kry?" 10 9 ) 

Dit het die digter aangegryp, want hier het hy met eie 
oc aanskou en deurskou. En hoe innig menslik is sy 
meegevoel met die verlatene op die trekped, hoe roerend
eenvoudig en suiwer sy vertolking daarvan. Epiek ja, 
niaar in die grond van die saak tog liriek. In die slot-

109) s. H. Eyssen, t.a.p. 



517 

strofe skemer die dieperliggende simboliese betekenis 
deur: die lewensreisiger wat sy Geluksland hier benede 
vergeefs soek:-

Ag, had ek 'n eie ou huisie, 
Al was dit armoedig en klein
'n Voorhuisie met 'n kombuisie, 
'n Slaapplekkie warm en rein. 

En in die kombuisie 'n essie, 
Waarop ek my ete kan kook
'n Ketel, komfoor en 'n tessie, 
'n Skoorsteen wat voordag al rook. 

'n Tafel en daarop my boekie 
En Bybel-my man se geskenk ; 
Ek sit van die pad, in 'n hoekie, 
Die lief en die leed te herdenk. 

'n Venster met twee malfaplantjies
Hoe mooi is die rooi en die groen! 
Waar ek smiddags sit hekel my kantjies 
En al my ou werkies kan doen . 

• • • 
Ek is moeg, o, so moeg al van swerwe; 
Rus smeek ek vir liggaam en gees. 
Sou daar nie vir my, eer ek sterwe, 
Ook erens 'n staanplekkie wees? 

Maar voor oor die wapad staan immer, 
Bekroon deur 'n lonkende ster, 
Dte hoe blou berge van Nimmer 
Wat die weg na Geluksland versper! 
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In die derde reeks, Erns en Luim, sien ons Visser as 
puntdigter in sy element. Hier tref by telkens deur sy 
rake opmerkingsgawe en pittige lewenswysheid, sy gees
tige vernuf en gesonde humor, sy goedige spotlag en 
ondeunde kwinkslag. Net soos Langenhoven is dit hom 
bier in die eerste_ plek ·nie te doen om skoonheid van 
klank en beeld nie, maar om kernagtige lewenswaarheid 
in verrassende spreukvorm-nie om woordkun·s · nie, maar 
om lewenskuns. Laat my dit met enkele tekenende voor
beelde illustreer:-

En Eerlik duur die langste. Ja, 
Dit mag 'n mens wel s~. 

Daar dit sy hele lewe vra 
Voor Eerlik veel sal h~! 

• * • 
Tel al jou seeninge op. 

Elkeen betaal jy duur; 
Want met jou eerste suikerprop 

Had jy jou eerste suur! 

* * • 
Laat die ou Duiwel doodstil staan, 

Kort is die lewe vaak. 
Wie d' onbekende in moet gaan, 

Die moet geen vyand maak! 
* •. • 

'n ;Feit is dit en ewig waar: 
Die man en vrou word een. 

En daarom voel hul by mekaar 
Soms eensaam en alleen. 

* * * 
Getroue liefde is die eis 

Van beide man en vrou. 
En tog, hoe menig troubewys · 

Is geen bewys van trou! 

• • • 
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Ja, arbeid adel. Wie verklaar 
Die bitt're ironie? 

Ons alma! spartel hot en haar
Net adel arbeid nie. 

• • • 
Wie ter wereld verstaan ooit die vrou, 

En wie sal haar geheimenis weet? 
Haar verjaarsdae moet jy onthou, 

Maar haar ouderdom moet jy vergeet! 

• • • 
Op elke boot is een kaptein. 

Hy voer bevel alleen-
Selfs op die huweliksbootjie klein 

Die vraag is: Watter een? 

Sulke puntdigte laat soms dink aan 'n sewentiende
eeuse naamgenoot van die digter, n.l. die Iewenslustige 
Roemer Visscher (wat hom ook graag vermaak het met 
v,oordspeliiJ.ge); ander herinner weer aan Huygens en 
Staring, maar vera! De Genestet se ,Leekedichtjes" kom 
ons bier telkens voor die gees. Trouens, daar bestaan 
n,eer punte van ooreenkoms tussen Visser en De Genes
tet wat tot 'n belangwekkende vergelykende studie aan
Ieiding sou kan gee. 

Onder die !anger gedigte in hierdie reeks moet vera! 
twee genoem word: Waar ou Heidelberg hang aan die 
Suikerbosrand en Lotos-Land. Dis van belang om te 
weet dat die eerste aan Hermanus-strand geskryf is 
(Febr. 1924), toe Visser na sy siekte daar vertoef het. 
Vandaar die gevoel van heimwee na ou Heidelberg, te
meer omdat die ,Bolandse noointjie" wat hy so graag 
daarheen wou verplant, voortdurend sy gedagtes besig
gehou het (soos ook blyk uit Humoresk wat dieselfde 
tyd uit Hermanus aan haar na Heidelberg gestuur is). 
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Maar sien hier weer hoe sy geestige oe tintel, terwyl 
'n ondeunde trek om die fynbesnede mond speel:-

Die noointjies lyk liefies in Adderleystraat, 
En jy sien hul daar drentel van vroeg af tot laat; 
Hul 's vrind'lik 'n vreemdeling hier by die see 
So 'n ins age in die verborg'ne te gee! 
Ek wonder my steeds wat ons Doom'nee sou se 
As die meisies by ons so min klere moes he! 
Gelukkig het hul nog 'n bietjie verstand 
Waar ou Heidelberg hang aan die Suikerbosrand. 

Ek 't Saterdag op die Parade gestaan 
En die bont mensemassa daar gadegeslaan: 
Van melk tot swart koffie was daar elke kleur, 
En van knoffel tot suurkool was daar elke geur! 
Ek wonder terwyl ek die spul so bekyk, 
Hoe dit hier met Aprilmaand se Nagmaal moet lyk! 
Ag nee wat, ek gaan weer terug na my land 
Waar ou Heidelberg hang aan die Suikerbosrand. 

Dan het ons 'n mooi voorbeeld van gemoedelik-skert-' 
sende parodie in Lotos-Land, 'n onhistoriese beskrywing 
van die trek na Luilekkerland , van die voorste voor
trekker, Naude." Hierin figureer o.m. ,die osse van 
Jan F. Celliers"- , mismoedige Neelsies"-'n landstreek 
van , Leipoldtse lente"- , Malherbe se lande vol graan" 
-Totius se ,Trekkerswee is per slot trekkersvet", met 
d.ie totaal onverwagte wending aan die slot. Ook die 
verskillende opskrifte is geestig. En hoe moes die skry
vier nom nie verkneukel het in die skepping van ,al die 
ou rondes" nie! 

Geen naat wat nog hou aan 'n baadjie, 
Verantwoordelikste knope spring at. 
Ou maer Jan de Jaer kry 'n vaatjie
Tot die- hond is te lui om te blaf. --
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Visser se oombliklike populariteit as gelietkoosde volks
digter moet m.i. grotendeels toegeskryf word aan sy uit
gesproke sin vir die humor van die lewe, oorglans deur 
sy aansteeklik-optimistiese lewensblyheid, waardeur hy 
ook so 'n skerp kontras vorm met Marais se versom
berde lewensbetragting. Dis nie die tragiese humor van 
Leipoldt of die satiriese humor van Langenhoven nie, 
maar 'n soort van gemoedelik-speelse, vriendelik-skert
sende humor wat 'n enkele maal oorhel na die ondeunde 
kant toe, maar tog gesond bly omdat dit voortvloei uit 'n 
ruimvoelende en mensliewende hart. 

Leipoldt gee die volgende kensketsing daarvan: ,As 
ek moet aanstip wat sy grootste kenmerkende eienskap 
as digter is, dan sou ek dit sy humor noem. Daar is 
baie soorte van humor. Daar is die studeerkamersoort 
\vaarin die skrywer-jy kan amper sien met watter rim
pels op sy voorkop en met watter haastige hantering van 
s.~· woordeboek-daarop uit is om skaterlag-ammuniesie 
tf' maak, deur aan sy woorde . 'n vergesogte betekenis te 
gee. Dis die humor van Chesterton, en in sekere sin 
ook die van Multatuli-'n soort wat maklik kan nage
aap word sonder om hulle krag te wen, en met die 
gevaar om 'n glimlag tot 'n gaap te verander. Daar is 
die humor wat gryp in die daaglikse lewe, wat so spon-

ltaan- ontwikkel dat die Ieser werklik nie begryp hoekom 
hy daaroor glimlag nie. Dis die humor van Mon
taigne en Addison en, in sy puntdigte, van Grillparzer, 
en dis ook die humor van Visser." 110). 

In die volgende reeks verse sien ons Visser in 'n heel
temal nuwe rol, waar hy hom in die huislike kring met 
Die Kleinspan onderhou. In die eerste plek vir sy eie 
kinders geskrywe, voer hierdie digvertelsels ons dadelik 
die kinderwereld van ons eie jeugherinneringe binne, 

11o) Die Huisgenoot, 21 ·Junie 1929, bls. 21. 
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met sy verbeeldingryke stoffering van mensvreters, tok
kelOsies, kabouters en allerlei geheimsinnige natuur
wesens wat nooit oud geword het nie, hoe dikwels hulle 
ook al in die skemer van die verteluurtjie vir die soveel
ste maal voor die voetlig moes verskyn. Met opgehoue 
asem en groot vraag-oe het my eie kleintjies sit en luis
ter na Makoemazaan, Kokkewiet en Die Mensvreter (in 
die tiperende taal van outa Klaas meegedeel):-

Hoe die mensvreter lyk? Vergeleke by hom 
0 maggies, 

My ou Kleinbasie, wraggies, 
Is die swart TokkelOsie so mooi as 'n blom. 
In sy kop het hy net 'n afgryslike bek 
Wat so wyd as die seekoei se kake kan rek, 
Want al kou hy 'n kind, dan 's daar plek vir nog twintig. 

Allemintig 
Glo, my kleinbasie, wrintig, 

Met 'n kind in sy kies is daar plek vir nog twintig! 

En hoe voortreflik word die kinderverbeelding volge
hou in Biesie, Biesie, Bame, Die TweeZing en Oom Loko
motiet en tant Treinie:-

Ou oom Lokomotief is 'n man 
Wat maar altyd moet trap in sy spoor: 
Want tant Treinie kom knaend agteran 
En sy loer wa t hy aanrig daar voor! 

En hy stamp en hy stoot en hy stimn; 
En hy trek dat sy keelgorrel fluit; 
En hy krul en hy kronkel en kreun, 
Maar hy bring ou tant Treinie bo-uit! 

Daar is verder sulke juweeltjies soos Geen ,Rosie son-. 
der Dorinkie, Adorasie en Lank gelede in Nazareth. Al 
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wat ek hier glad nie kan bewonder nie, is die weergawe 
van die mees bekende maar seker ook mees onsmaaklike 
van aile Afrikaanse oorleweringe-die afgekrapte bob
bejaan-.storie. Temeer nog, omdat die indruk gewek 
word asof 'n ouer boetie die hele geval meemaak en met 
geur en kleur oorvertel. Waar sou ons voorouers hierdie 
bobbejaan tog vandaan genaal het? En waarom moet 
dit nog !anger bestendig word? Hoeveel fyner is die 
Hollandse kinderlegende van ,die ooievaar" nie geteken 
in Klein Ongeduld nie (Rose van Herinnering)? 

Andries Visser is ongetwyfeld ons eerste werklike kin
derdigter. Hy het die seldsame gawe besit om te word 
,gelijk de kinderkens", en daarom kan ons aileen maar 
ir~ stilte treur dat hy plotseling moes swyg, toe hy nog 
maar in sy eerste heerlike lentebloei gestaan het. 

Ten slotte die vyfde reeks Om te Sing, met enkele uit
sonderinge almal ,vertolkinge" van liedere uit Engels, 
Frans, Duits, Vlaams, Deens, Fins, Pools. Hoewel medi
kus van beroep, het Visser 'n veelsydige belangstelling 
in die skone kunste aan die dag gel~. Nie aileen was hy 
vertroud met die Europese letterkunde nie (waarby sy 
kennis van klassieke en moderne tale hom goed te stade 
gekom het), maar hy was tewens een van die eerste en 
grootste bewonderaars van ons Afrikaanse skilder Pier
nee!, en daarby 'n kenner en geesdriftige beoefenaar van 
die toonkuns (vgl. o.a. Visioen en Canto Lamentoso in 
A h. Trouens, hy was aanvanklik ,glad nie seker of hy 
hom sou bepaal tot musiek of tot skryfwerk nie", want 
sedert jare het hy hom beywer in belang van die Afri
kaanse lied en hierdie vertolkinge is deels daarvan die 
resultaat. Daarom moet hulle nie as poesie-op-sig:;elf 
beoordeel word nie, maar as 'n prysenswaardige (en in 
sommige gevalle ongetwyfeld verdienstelike) poging om 
ons te verlos van die kunsteloos-sentimentele ,love 
songs" wat by elke voorkomende geleentheid uitgebl~r 
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word. Die besgeslaagde daarvan is seker die verafri
kaansing van die begeesterende Vlaamse Leeuw (waarin 
Paul Kruger optree as ,ou Afrikaanse leeu"), Kalwer
liefde, Die Maeder by Irene en Lied van die Volkskool. 

(3) ROSE VAN HERINNERING. 

Visser het die roos bemin en in ons Afrikaanse vers
kuns verewig nie aileen as vorstin van aile tuinblomme 
nie, maar ook as simhool van die liefde en die opperste 
skoonheid. Dis die , Leitmotiv" van sy minneliriek, soos 
hiervoor reeds opgemerk is. Sy eerste liefde het hy 
vereer en besing as 'n volmaakte ,wonderroos", sy twede 
as ,Rosa Rosarum", en daarom verwonder dit ook nie 
dat sy her!nneringe aan die verlede, aan , elke wonder
dag· van lewe, liefde en lag", hier saamgestrengel word 
met die roos nie:-

Te kort jou skoonheidsduur, 
Roos van my hof ; 

Vir jou volmaakte uur 
Die Gewer lof! 

Te kort ons liefdestyd: 
Te lank die rou. 

Tog - tot in Ewigheid 
Goddank vir jou! 

Hierdie rose van herinnering vorm maar 'n voortset
ting van die Laetitia-reeks in die eerste bundei. Dit 
blyk uit Die Roos (hierbo aangehaal) sowel as uit die 
tietelgedig, waarin die treurende minnesanger . verlang 
dat ·sy lied sal wees soos , 'n goue kelk waarin met bloe
sems onverwelk die donkerrooie roos van my verdriet 
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... sal duur"; soo;:; , 'n kostelike vaas waarin nog liefd'rik 
word bewaar elk arm verwelkte blaar deur my weleer 
geliefkoos en bemin" ; soos •n urn van edelsteen :-

Wees jy, my lied, die urn van edelsteen 
Waarin die kosb're as, 
Wat eenmaal skoonheid was, 

Deur my nog steeds bewaak word en beween 
Totdat die bittersoet geheuenis 

Van diepe liefde en leed 
Vergaan is en vergeet, 

En wie die roos bemin het . .. nie meer is. 

Weinig het die digter seker kon vermoed hoe spoedig 
reeds hierdie verwagting in vervulling sou gaan. Die 
bittersoet geheuenis van sy liefde en leed is ... verby. 
Maar onsterflik sal dit bly voortklink in sy lied. 

Opvallend is die vir Visser seker ongewone stemming 
van droefgeestigheid en selfs doodsverlange wat hier 
telkens deurskemer :-

Verganklik is, o Lewe, 
Jou rag so fyn gewewe, 
Maar nooit sal ons begewe 
Die vrede van die Dood. 

En hoe innig-roerend vertolk hy sy heimwee na die 
Karo om daar as laaste wens , 'n stukkie grond" te 
vra:-

Waar smorens nog weerklink 'n lied _ 
Op stil-gewyde toon, 

En waar die Heer Sy seen gebied, 
Omdat daar lief de _ woon ; 
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Waar daar nog deur die lewe vleg 
'n Silwerblanke koord-

. Die man eenvoudig en opreg 
En slaaf net van sy woord ; 

Die vrou nog trou aan haar gemaal, 
Gel ukkig met haar kroos; 

Waar nog die seun sy perd opsaal, 
Die dogter nog kan bloos. 

Daar moet nog lug, nog ruimte wees, 
Nog minder swaar die las; 

Daar sou 'n kranke mens genees 
As daar geneeskans was. 

* • * 

'n Wrakke, vroegvermoeide mens, 
Gebroke en verwond, 

Kom hierheen met sy laaste wens 
En vra 'n stukkie grond. 

Hier iewers op die vrye veld, 
Met geur van awendblom, 

Sononder op die wye veld-
Laat hier . . . . die Danker kom! 

Dis of die lewenslas vir hom te swaar word, sodat hy 
·n enkele maal selfs deur 'n gevoel van absolute gebro · 
~enheid oormeester word:-

Die jare kom die bulte oor 
Soos sware, swarte osse; 

Dwarsoor my hart le hulle spoor
Die vaalstreep deur die bosse. 
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Die jare kom, die jare gaan, 
Al dieper sny die groewe; 

Gebroke is ek en gedaan. 
Deur hulle sware hoewe. 

Maar dan breek die lig weer deur. Bring, volgens 'n 
FFanse spreekwoord, die more-spin te!Emrstelling, die 
middag-spin sorg, anders is dit met die aand-spin:-

Driemaal welkom, awendspin! 
Hoop en moed bring jy weer in. 
Goue strale van die dag 
Glinster in jou fyne rag 
Met die Vlinder van Geluk, 
Awendbeeld van moredruk. 
Soet na Iyding-stille rus; 
Na verwyd'ring-welkomskus; 
Soet na twyfel-hoop en moed. 
Spin jou draad: Eind goed, al goed! 

Dit was 'n tydelike fase van neerslagtigheid wat die 
digter deurgemaak het, toe hy as gevolg van sy siekte 
veel in gedagte verwyl het by sy ontslape Laetitia, ont
moedig ook deur die ongenaakbaarheid van La belle 
Dame sans Merci:-

Die golwing van die lig wat daal 
op goue koringare, 

Is glansloos by die gloed wat straal, 
Madonna, van jou hare. 

• * • 
Koud is die Winterberg se top, 

Met nooit 'n lentebloesem, 
Maar kouer nog die hart wat klop, 

Madonna, in jou boesem. 



528 

In hierdie bundel hoor ons ook weer die vaderlandet. 
af. hy By die Monument op die konsentrasie-kerkhof 'n 
gevoelige roukrans weef; as hy die ou Staatswa (wat as 
oorlogsbuit weggevoer was) van oorsee 'n Welkom Tuis 
toeroep; as hy in drie sonnette Bloedrivier herdenk. 
Tretiend word verder in 'n sonnette-reeks die simboliese 
betekenis van Die Otterande van Isak belig, terwyl In 
die Klooster 'n innig-tere vertolking gee van ,die drang 
wat aldeur doelloos is." Diep het die digter hier die 
moederinstink van die vrouesiel deurvoel en blootgele. 

In die twede deel van hierdie bundel hoor ons nogeens 
die vrolike skerts en gulle skaterlag van Visser, sien ons 
weer sy onverwoesbare optimisme en digterlike lewens
humor seevier oor die teleurstellinge van die lewe. Hoe 
geestig word in die eerste gedig die ou-testamentiese 
ftguur van Metusalem geteken-, die man wat hul ver
menigvuldig het by tien! "-van sy eerste tand af tot 
waar hy ten slotte as langslewende 'n wereldrekkord 
geskep het:-

'n Pure man Metusalem, 
Die Raadslid vir Jerusalem! 
Hy tern die woeste Dinosaur 
En skiet die wolhaar-Brontosour; 
En van sy vel maak hy 'n j assie 
Vir klein Maherskalalgasbassie. 
Maar klein Kedorlaomertjie 
En lief Kirjatjaromertjie, 
Die tweelingboetie en sy sussie, 
Kry elk 'n hippopotamussie. 
Tiglatpileser, die parmant, 
Wil niks he as 'n olifant; 
Maar Hammoerabie huil en se 
Hy wil 'n wit harnoster he. 
En klein Metusalem verlang 
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Pa moet vir hom 'n walvis vang . 
.,Habbakukkiena, bly tog stu!" 
.,Ag Ma, hul vat my krokodil!" 
Maar Gog-Magog met bree bors 
Eet soet sy leviatanwors. 
Ja, glimlag moes die moeder wel 
By die verteed'rend kinderspel: 
Hoedat-dis om jou hart te steel-
Die kleinspan met hul diertjies speel! .... 

Die geestige van die hele jongw(!reldse bedryf sit veral 
in die ongesogte patriargaal-A/rikaanse atmosfeer (en 
die be'invloeding daarvan deur uitheemse sedes en ge
woontes) wat hier voortdurend gesuggereer word. So 
lewenswaar is die voorstelling dat Metusalem ten slotte 
in lewende gestalte voor ons staan as oertiepe van ons 
eie Boerebeskawing, waar hy op die dorp gaan woon vlak 
by die dokter en die predikant:-

En so verslyt Metusalem 
Sy ou-dag op Jerusalem, 
En drink en rook op sy gemak 
Sy koffie en sy pyp tabak . ... 

Ewe geestig is die komiese toepassing van ons oorbe
kende Nat en Sap op die eerste wingerdbedryf van 
Noach:-

Hl 

Toe Noach strand teen Ararat, 
Die Ark begin in puin raak, 
Toe s(! hy : ,Aarde, maar dis nat! 
Nou kan 'n mens weer tuinmaak! 

Het ek nie met die Ark geswoeg, 
Was ons ook in die pekel. 
Aan water het ek nou genoeg .... 
'n Lewenslange hekel. 
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:Kom, ::)em en Chammie, maak nou gou 
Vir Pa mooi reguit Glootjies: 
En Jaaf, my kind, kom plant jy nou 
Vir Pa die wingerdlootjies." 

Die kromhout groei, en Noach skink 
Sy sap 'n bietjie later: 
Daarin is sedert meer verdrink 
As in die Vloed se water! 

Hierdie gedigte !ewer twee tekenende voorbeelde nie 
net van Visser se humoristiese wereldbetragting nie, 
maar illustreer tewens een bepaalde aspek van sy dig
kuns wat ongewoon is in ons Afrikaanse poesie en tog 
nie onafrikaans is nie, n.l. sy geestig-oorspronklike ver
werking van bekende Bybelse motiewe. Die Afrikaner is 
oor die algemeen Bybelvas (miskien moet helaas 'n uit
sondering gemaak word vir die teenswoordige jong ge
slag), en hou nogal daarvan om hom 'n grapple te ver
oorloof ten koste van die Bybel. Hierdie neiging sien ons 
by Visser. Maar hy besit die gawe om sulke rriotiewe 
in 'n heeltemal nuwe lig voor te stel sonder om die ge
voelens van sy leser opsetlik te krenk. Verdere voor
beelde daarvan is Proteteer ot Profiteer, In den Beginne 
en Wit eri Swart. 

Die neiging tot ligte skerts en luim het Visser in diE:i 
bloed gesit. Hy kon homself eenvoudig nie bedwing nie. 
As vet ou tant Siena straat-op loop, dan speel daar 'n 
ondeunde flikkering in sy oe, en dadelik het hy ,'n swaar 
voorwerp as ligte onderwerp":-

Verlede Sondag in die kerk 
Merk ek nog weer die wonderwerk, 
Die eienaardigste geval: 
Sy wou gaan sit, toe sit sy all 
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'n Wewenaar wou met haar trou; 
Die landdros se: Nee, bog met jou! 
Dink jy miskien dis hier Turkei? 
Ons wet verbied veelwywery! 

Wil jy as Volksraadslid gaan staan, 
Roep haar byeen en spreek haar aan
Maar jy alleen met haar gaan trou .... ! 
Jy laat my lag-wat pla vir jou? 

Of in 'n blou-maandagse luim fantaseer hy ,verse vir 
die plafon van jou slaapkamer" wat elkeen op sigself 
'n puntdig vorm om verskillende fases van daardie op
icu-rug-stemming te illustreer:-

'n Mens is mal om op te staan! 

Dis grote gekheid om te werk! 

Dis niks as dwaasheid om te trou! 

Dis stommiteit om iets te wees! 

'n Mens kom die ou wereld in, 
Self onbewus van jou begin ; 
Jy groei en netnou is jy groot; 
Jy kwyn en netnou is jy dood. 
Die speletjie-wat gee dit tog? 
Gebore word is pure bog! 

Ten slotte weer 'n reeks puntdigte wat my oor die 
algemeen minder geslaag lyk as die van sy eerste bun
del. Ek kies 'n paar voorbeelde:-
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In die Sondagskool. 

J a, veertig dae agtereen 
En veertig nagte 1ang gereen--'-

Dis 'n rekkord tot op hede. 
,Meneer, mag ek Meneer lets vra?" 
Maar alte seker Japie. Ja? 

,Was die boere toe tevrede?" 

'n Volksleier (enige eeu). 

Sy volk sal hom vereer, vertrou, 
Die toekoms in sy hande laat. 
Vir hom sal hulle glo, al sou .... 
Al sou hy ook die waarheid praat! 

Boer en Brit. 

Net soos die vliee is die Boer: 
Vroeg in die bed, vroeg aan die roer. 
Net soos die vlooie 
Is die ou Rooie: . 
Dis laat voor hy tot stilstand kom, 
En vroeg soek jy verniet na hom. 

'n Bekende Gesig. 

Die Medisyne is my Vrou, 
Die Kuns is my Vriendin. 
Deur eerste word ek druk gehou, 
Die twede sien ek min. 
En dit is goed vir U 
En goed is dit vir my: 
Als ik het kwade wll, 
Ligt •t goede mij nabij ! 
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Uit die laaste blyk Visser se beskeie opvatting oor 
homself as kunstenaar. Weer met 'n bekende Bybelteks 
daarby, maar let op die omgekeerde volgorde waarin die 
kwade en goede te pas gebring word om sy ongeoorloofde 
verhouding tot die Kuns te verduidelik. Gelukkig vir 
ons dat sy huisvrou nogal toegeeflik was en heelwat deur 
die vingers wou sien! 

( 4) DIE PuRPER IRIS. 

Hierdie bundel bevat nagelate gedigte van dr. Visser, 
waarvan hy die uitgawe self nie meer beleef het nie. 
Vandaar miskien dat dit nie die mooi geordende inde
ling van sy vorige bundels vertoon nie. Wat hier dadelik 
opval, is die feitlike afwesigheid V!lon minnepoesie. Daar 
is slegs twee minneliedere, die tietelgedig en Van Ver
lore-Vlei, albei opgedra a an Marie. 

Die verklaring daarvan vind ons in die tietelgedig 
self. In Van Verlore-Vlei is hy nog die smagtende min- . 
neer:-

Jy is die leeurik, 
Ek is die vlei; 
Hoog in die bloute 
Vlug jy vir my. 

Wagtende, 
Smagtende 

Staar ek tot jy 
Ver uit die bloue lug, 
Her uit die koue lug 
Terugkeer tot my. 
Jy is die leeurik, 
Ek is die vlei. 

Maar dan kom eindelik die hoogste geluk in die ver
wesenliking van &Y langgekoesterde liefdesideaal. Soos 
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'n ,Prins van Oosterland" het hy met pelgrimstaf en lier 
deur wonderlande gedwaal, soekende na sy ,Heilige 
Graal" soos die ridders van die Tafelronde van weleer, 
tot hy eindelik staan voor die heilige Manassowaar-meer, 
waar volgens die legende elke duisend jaar die Purper 
Iris bloei. En wie haar aanskou, word ewige geluk deel
agtig:-

Die meer weerspieel die groene woud, 
'n Wuiwend' watervisioen; 
Die hemel straal met !outer goud: 
Dis liefdes hoe, goue noen. 
Wit voels vorm 'n priesterry, 
'n Skugter wildsbok kom en drink, 
En aan die owersy staan Sy, 
As in gedagte diep versink, 
Waar lotusblomme dryf en droom, 
Najade van die watersoom. 

't Was of 'k met vleuels · opwaarts vaar, 
Verhewe ver bo aardse stof, 
En aldeur in haar oe staar 
Tot binne liefdes binnehof. 
Nog tyd nog plaas het meer bestaan
Deurlugtige bestemmingsdag; 
In goue glorie rys die maan
Maan van geluk so lank verwag, 
En purper bloei daar op die meer 
Na duisend jaar die Iris weer! 

Loop stadig, perde van die nag; 
Vertraag, o ure, julle gang; 
Staan, sterre, staan in erewag; 
'n Ewigheid is nie te lang 
-,Tot dag breek en die skadu's vlug"
As hoe liefde hoogty vier. 
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Laag hang die rooi maan in die lug, 
En ek ontwaak en vind jou hier 
En skou weer in die oe trou 
Van my aanbidding . ... toe en nou! 

Hier het ons dus die kulminering van Visser se liefdes
liriek in sy skoonste vorm, so ryk aan suggestiewe ver
beelding in oosterse atmosfeer-seker die tre!fendste 
hulde aan 'n beminde vrou wat nog in ons taal geskryf is. 

Dis 'n groot sprong van Oosterlltnd na ons eie Ka!fer
wereld, maar ook hier is ons digter tuis. Dit blyk uit 
gedigte soos Umzinyati, Amakeia en Impundulu, in die 
laaste waarvan 'n aanskoulike voorstelling van die Kaf
ferbygeloof wat die weerlig as 'n blitsvoel sien:-

Vlamme vuur straal uit sy oe 
As hy neerblits uit die hoe 
Op die aarde ver be nee .... 

Skerper as die skerpste sabel 
Is die krompunt van sy snawel, 
Bloedrooi vere dek sy bors .... 

Hierdie bundel bevat verder verskillende verhalende 
gedigte, drie waarvan besondere vermelding verdien. 
Daar is vereers die roerende heldedaad van Sneeuwitjie, 
nie die bekende sprokie nie, maar die 12-jarige Rachel
tjie de Beer wat met 'n jonger broertjie in 'n sneeu
storm verdwaal en haar eie lewe opo!fer om syne te 
red. Sy stop hom in 'n uitgeholde miershoop, nadat sy 
eers al haar kleertjies oor syne aangetrek het, en bedek 
dan met haar naakte lyfie die opening. En daar vind 
die arme ouers haar die volgende oggend dood-,Sneeu
witjie van die Veld!" 

Die twede lewer 'n mooi voorbeeld van ,hairsplitting" 
Afrikaanse spook-romantiek, waarvan b.v. Bilderdyk of 
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Van Lennep die skrywer kon gewees het. Want dit ver
toon al die kenmerkende eienskappe van dergelike gru
same verhale uit die tyd van die Byron-romantiek in 
Nederland. Dis Die Ruiter van Skimmelperdpan, met sy 
galopperende ritme, wat elke middernag weer verskyn. 
,En dan jaag daar 'n perd met 'n man sonder hoof". 
terwyl ,vuurvonke spat" en ,bloed spuit":-

En dan eensklaps van uit die vervalle gebou 
Kom 'n vreeslike skrikbeeld gevaar, 

Al die hare orent-'n waansinnige vrou 
Met 'n hande-verwringend gebaar: 

,Waarom rus jy nie, rus jy nie, Jan van der Meer? 
Waarom jaag jy my elke nag op? 

Sal daar nimmer 'n einde kom .... altyd maar weer 
Die galop 0 ••• die galop 0 0 0 • die galop?!" 

Die derde en mooiste is ongetwyfeld Wi.t en Swart, 
gebaseer op Rudolph Baumbach se sprokie: Die Teufel 
aut der Himmels Wiese:-

Die kleine kinderengeltjies 
Moet almal skool-toe gaan, 

Elk met 'n goue ligkrans om 
En witte vlerkies aan. 

Hul 'skryf met goue grift'eltjies 
En op 'n silwerlei; 

Die fraaiste sprokies hoor hul daar 
En sing 'n lied daarby. 

Sondagnamiddae mag hulle voor die Hemelpoort speel, 
maar as Sint Petrus, die poortwagter, op sy goue sleutel 
ftuit, dan moet almal dadelik binnekom. Maar 
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Een warme dag het hy gedut; 
Dit het hul gou gemerk; 

En toe-presies soos kinders doen
Ken hul g'n paal of perk. 

Tot daar waar ver is, vlieg hul rond, 
Selfs waar Verbode staan; 

Plat op hul magies 1~ hul daar 
En skou die afgrond aan, 

Waar kleine kinderduiweltjies 
Speel in 'n swarte klomp, 

Met horinkies en spitspuntstert 
(Net een se stert was stomp). 

Gou word kajuitraad gehou, die Jakobsladder neerge
laat: 

En een, twee, drie van onder af 
Die leer op klouter daar, 

Elk met sy stertjie in sy hand, 
'n Swart kabouterskaar. 

Vereers het alles goed gegaan: 
Hul speel so soet as stroop; 

Maar skielik was die duiwel los 
En alles raak oorhoop. 

Een trek die mooiste veertjies uit 
'n Engeltjie se vlerk, 

Die ander rol 'n ligkrans rond, 
Doen enig duiwelswerk. 

Die blomme van die hemelsveld 
Die trek hul roek'loos uit 

Metdat Sint Petrus wakker skrik 
En op sy Sleutel fluit. 
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Maar toe by al die onraad merk, 
So woedend kwaad was by 

Dat, as hy nie onsterflik was, 
Hy kon beroerte kry. 

Die slot van die saak is:-
Die swart kabouters laat hy vang 

En vat hul aan die nek 
En laat hul soos klein katjies val 

T'rug in die Ander Plek. 

Drie weke moes die engeltjies (wat bulle byna doodge
skrik hetl ,sonder krans of vlerk" loop en nooit die poort 
uitgaan nie. Maar gelukkig bet die uitgetrekte hemel
blommetjies op die aarde geval, waar bulle nou as 
madeliejies en sonneblomme bloei. En as iemand bulle 
blaartjies een vir een wil aftel, kan bulle ,'n diep ge
heim vertel". 

In Suster Sonneskyn kry die ,here Prinse van die 
Kerk" 'n flinke veeg uit die pan. En glad nie onver
diend nie, want in ons tyd van ,odium theologicum" 
word regsinnigheid in die leer maar alte graag aan ons 
voorgehou as die enigste saligmakende kriterium, al gaan 
dit ook vaak gepaard met onregsinnigheid in . die lew e. 
Suster Sonneskyn het egter 'n ander opvatting van die 
saak:-

Sy het geen antwoord as die mense vra 
Wat ons hiernamaals eendag sal verrig: 
Sy weet slegs hier 's 'n taak haar opgedra-

Die is haar eerste plig. 

Een vraag sal altyd op 'n antwoord wag: 
,Wat is dan jou geloofsbelydenis?" 
Sy is te besig met die kosb're dag, 

Vol vreugde en droefenis. 



539 

Sy moet geloof he- ja, in owervloed-
Al loop sy nooit--nee nooit--daarmee te koop; 
Want moedig is sy, altyd blygemoed-

Sy 's self 'n stukkie hoop. 

Ek hoor reeds die Engel met sy stem so sterk 
Luid roep, die dag as alle .Skyn verdwyn : 
,Staan terug daar, here Prinse van die Kerk, 

Vir Suster Sonneskyn!" 

Klein Woelwater is 'n mooi pendant van Celliers se 
Klein Ondeug. Kostelik is die slot as Jannie verneem 
dat hulle by ,tant Hannie Presies" gaan kuier:-

Ag Mammie, se Jannie met ogies betraan, 
Vir wat moet ons na die kwaai tante toe gaan? 
Ag Moetsie, ons bly tog maar Hewers hier tuis ; 
Vir wat moet ons kuier by 'n vreemde ou huis? 
As Mams nie kan wag nie tot Jannie eers groot is 
Dan wag ons maar net totdat Tannie eers dood is . 

Ook hier weer 'n reeks meer of minder geslaagde voor
beelde van Visser se sinspreukige erns en luim. Ek ves
tig alleen die aandag op die groep Visvangs, waarin hY 
na aanleiding van Keet se Troos o.a. ook met homself 
(as visser ) 'n lopie neem:-

Was van jaarvroeg af tot op hede 
' n Visser met een vis tevrede? 

Geestig word hier deur voortreflik volgehoue beeld
spraak op ,das Ewig-Weibliche" gesinspeel as Visse. Goud
en silwervis veroorsaak baie hoofbrekens, en die inge
voerde soorte wil nie hier aard nie, veral ,oorseese rooie 
haring"! En al wou Keet iemand anders (miskien hom
self?) ook troos met die versekering dat die see vol van 
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visse is, van Salomo se tyd af tot op hede bly die vis
vangs maar 'n ,glibberige" bedryf! En die ergste van 
al:-

Die visser vlei hom hy stel wette
En word gevang in eie nette. 
Die visse maak hul nie beangs nie
Bewerk hul dan nie self die vangs nie? 

Sou die P.S. gedien het om die huislike vrede te be
waar? 

Ek staan oor Salomo verwonderd
Ekself besit 'n huisvrou-honderd! 

Kragtig en fors staan die vaderlander dan weer voor 
ons in sy besielende wekroep Nimmer ot Nou, gerig tot 
sy volk na aanleiding van die naderende verkiesingstryd. 
Self mog hy ,die uur van bestemming" nie meer beleef 
nie. Net twee dae voor die stemdag is hy uit die stryd 
weggeroep:-

Sal ons die Voortrekker-stempel bestendig
Heer van sy hoewe en baas van sy plaas-
Of deur verslapping ontaard en lamlendig 
Op ons geboortegrond kneg word en klaas? 
Had ons die Eendrag-die Mag-van ons leuse; 
Had ons die Wil om te handhaaf, te hou .... 
Hier 1~ die kruispad, en kort is die keuse, 
Maklik die dwaalweg, maar .... lank die berou! 

Hoog was Visser se ideale as volksman, verhewe ook sy 
opvatting van die kunstenaarstaak. En dit stem tot 
dankbaarheid dat hy nog tydens sy kortstondige kuns
loopbaan die voldoening mog smaak wat in die volgende 
beskeie wens uitdrukking gevind het:-
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Daarom •. hoog sy jou doelwit en strewe 
Met geen wens vir 'n gawe of guns, 

Mag jy dan, voor jy sterwe, 'n hoekie verwerwe 
In die heerlike Tempel van Kuns! 

(5) UIT ONS PRILLE JEUG. 

Hierdie mooi geHlustreerde kinderbundeltjie is meer 
bepaald vir die heel kleintjies bedoel en laat ons nog
eens besef hoeveel ons kinders in Visser verloor het. Hier 
vind ons die kinderlike eenvoud en natuurlike onge
kunsteldheid wat op die eerste gesig so vanselfsprekend 
lyk en tog so moeilik te bereik is vir wie die aangebore 
gawe daarvoor mis. Visser is altyd kinderlik sonder om 
ooit kinderagtig te wees. Maar wat veral opval, is die 
totale afwesigheid van die gewone sedeprekery wat soveel 
kinderlektuur bederf, wel die beste bewys dat die digter 
die kindersiel geken het. Nie dat hy alle moraal opset
lik negeer nie, maar as iemand wil weet hoe hy dan wel 
,gesedepreek" het, laat hom by voorbeeld Kierang Speel 
lees. 

Hoe kostelik word verder die liewe onskuld geteken in 
Die Strandlopertjie wat soos 'n groot speld verdwyn, en 
as die ontstelde moeder hom eindelik langs die see vind, 
moet sy verneem dat hy net gou gaan swem het:-

Jy alleen? In vredesnaam! 
,Nee, met ander kinders sa~m." 

Watter ander kinders, Dries? 
Was dit seuns of meisietjies? 

,Mammie, ek weet self nie wat nie: 
Hul 't nie kleertjies aangehad nie!" 

Sien hier nog 'n brokkle kinderlewe uit meer voorbeel
de wat lnderdaad ... . Zewe:-
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Liejde met Gevoel. 

(Vir 'n oudjie wat m et die tong stoot.) 

Waarom huil klein Sussie so? 
Netnou het sy niks makeer nie. 
Dis weer Boetie, kan jy glo
Maak hy naar nie altyd seer nie? 

Waarlik, hy het haar gebyt: 
Kyk daar sit die merk, my lammie
'n Splinternuwe stoutigheid .... 
,Dis maar net van jiefde, Mammie!" 

Liefde?-Dis 'n mooie grap! 
Wat moet Mammie met jou doen 
As jy so jou sussie hap? 
,Slaan my, Mammie, maar eers soen!" 

,Maar eers soen! "-Ek bid jou aan! 
Se my nou: Wie kan dan slaan? 

(6) SLOTBESKOUING. 

Visser kan by uitstek die digter van die teenswoordige 
geslag genoem word, wat ook al die oordeel van die nage
slag oor hom sal wees. Want dit ly nie die minste twyfel 
nie dat sy gedigte onmiddellik by oud en jonk (selfs by 
mense wat anders weinig smaak vir poesie openbaar) 
ingeslaan het soos die van geen ander onder sy jonger 
tydgenote nie. Wat ouderdom betref, behoort hy na
tuurlik nog tot die eerste geslag van die Twede Taalbe
weging (hy is ouer as Leipoldt en Malherbe), maar as 
digter moet hy tot die twede geslag gereken word. En 
daar moet bepaalde tedes bestaan waarom hy dadelik 
b~, sy eerste optrede vir hom 'n plek kon verower (Selfs 
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naas ons ouer en meer bekende digters) as die mees 
geHiefkoosde volksdigter van die teenswoordige tyd. Ek 
meen dat dit hoofsaaklik aan tweerlei oorsaak toege
skryf moet word : eerstens aan die tydsomstandighede 
en twedens aan die aard en gehalte van sy kuns. 

Visser het op die toneel gekom toe die eerste bloei
periode van oris poesie reeds verby was. Ons ouer dig
ters het weinig of niks meer geproduseer nie, en daar 
was skynbaar geen jonger kragte om hulle op te volg 
nie. In hierdie periode van digterlike verslapping, stU
stand selfs, het hy plotseling 'n nuwe geluid laat hoor 
wat dadelik grootse verwagtinge gewek en 'n nuwe lente 
voorspel het. Dit was in die feesjaar 1925. En dit kon 
tewens as 'n gelukkige voorteken geld dat sy verskyning 
juis moes saamval met die 50-jarige jubileum van die 
Genootskap van Regte Afrikaners, sowel as met die finale 
en volledige erkenning van Afrikaans deur die Staat (in 
die gesamentlike historiese sitting van Volksraad en 
Senaat op 8 Mei 1925). Deur hierdie gebeurtenisse het 
die geskiedenis van die Afrikaanse taalstryd van die 
afgelope halfeeu weer prominent op die voorgrond getree 
en die algemene aandag besiggehou, wat ongetwyfeld 
ook sal meegewerk het om Visser die spontane ontvangs 
te besorg wat hom allerwee te beurt geval is. 

Maar twedens het Visser inderdaad ook in meer as 
een opsig 'n nuwe geluid laat hoor. Ons het reeds gesien 
dat sy sluimerende talent op vry gevorderde leeftyd 
eers tot voile ontwaking gekom het, en wel onder besie
ling van die Liefde-die magtigste van alle geestelike 
hefbome sedert eeue her om wat diepste en hoogste in 
die menslike siel is, tot uiting te bring in sy skoonste 
vorm. Sy kuns was dus nie meer die van die nuweling 
wat nog onseker rondtas in 'n chaos van ongeordende 
stemminge nie, maar die lied van sy liefde was die 
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sonore geluid van 'n reeds deur smart geheiligde en deur 
ervaring gerypte sielsaandoening. En daarom kon dit 
ook uiting vind in melodieuse woordmusiek, waarin sy 
diepste smart en opperste geluk saamgesmelt het tot 'n 
reine akkoord van dankbare hulde en kinderlike onder
werping aan die Beskikker van sy lewenslot. Dit alles, 
vera! die laaste, moes wei vanself weerklank vind in die 
volksiel. Daarom kan Visser ons eerste waaragtige min
nedigter genoem word. 

Voorts moes sy sonnige lewensblyheid en humoristiese 
lewenswysheid vanself sterk tot die menigte spreek, vera! 
waar dit tot uiting gekom het in sulke kernagtig-epi
grammatiese, maar tog lig bevatlike en maklik verteer
bare vorm. Naas sy persoonlike liefdesliriek beweeg die 
lnimige volksanger hom hier op die meer algemeen mens
like terrein van die alledaagse lewe met sy veelvuldige 
skakeringe van lig en donker. En hoe beminlik-geestig 
i.> sy betragting van die droewig-komiese gewerskaf van 
die ondermaanse lewensbedryf, sodat ons vanself gedwing 
word om met hom saam te lag, al skuil daar soms ook 
erens 'n ingehoue traan. Hier is dit waar ons Visser leer 
ken as mens wa t al laggende en skertsende menige diepe 
lewenswaarheid verkondig, en wat jou onwillekeurig 
aantrek deur sy simpatieke persoonlikheid, sy ernstige en 
nobele lewensopvatting, sy kinderlike godsdienssin, sy 
sprankelende vernuf en gemoedelike humor, sy lewens
blye optimisme, sy warme liefde vir sy ewemens, vir volk 
en vaderland. 

En ·dan is daar sy kinderverse, waarin hy self weer 
kind word om saam met kinders te fantaseer, te voel, 
k lag en .... te hull. Geen wonder dat hy ook die kin
derharte moes verower nie. 

Alles wat ons van Visser in druk besit, dateer eintlik 
maar uit die laaste vyf jaar van sy lewe. En ten spyte 
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van sy onmiskenbare geryptheid van talent kan dit nog 
maar as sy eerste lentebloei aangemerk word. Wat die 
volle somer sou gebring het ... . dis nutteloos om daaroor 
te fantaseer . In een van sy briewe aan skrywer hiervan 
het hy opgemerk: ,U weet, Medisyne is my wettige huis
vrou en sy le beslag op al my beste kragte en ure, en veel 
kans is daar nie om die vriendin-die Kuns-op haar 
sonneheuwel te gaan besoek nie. Daarom sal my letter
kundige poginge, vrees ek, in die woorde van Hullebroeck 
(toe hy die opbrengs van een van sy konserte betrag) 
,maar povertjes!' bly." 

Laat ons dankbaar wees dat Visser, in die kort tydjie 
wat hom gegun was, tog af en toe die sonneheuwel kon 
gaan besoek bet. Die vergesigte wat by daar gesien en 
die vreugde wat by daar gesmaak en in klank en beeld 
vertolk bet, sal vir ons 'n inspirasie bly tot in lengte 
van dae. 

§ 10. Dr. A. D. Keet. 

(1) LEWENSLOOP. 

Keet is in 1888 gebore in Alice. Hy bet in Kaapstad 
en sedert 1909 in Amsterdam, Holland, in die Medisyne 
gestudeer. In 1918 bet hy die finale arts-eksamen afgele 
en is die jaar daarop terug na Suid-Afrika, na sy huwelik 
met 'n Hollandse dame, eweneens arts van ben>ep. Sy 
is die ,Bekoorlike Kind," aan wie sy reeks liefdesgediggies 
bulle ontstaan te danke het. Die egpaar praktiseer 
sedert die tyd as geneeskundiges op Senekal in die Vry
staat. 

Keet se verspreide gedigte, wat aanvanklik in Neder
landse en Afrikaanse tydskrifte verskyn bet en wat almal 
dateer uit sy Amsterdamse studietyd, is in 1920 gebun
del onder die· tietel: Gedigte van A. D. Keet (4e dr. 1925). 

11 
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{2) GEDIGTE. 

Hierdie bundel j eugpoesie is ingedeel in die volgende 
vier rubrieke: (1) Van die Natuur, (2) Van die Lewe, 
(3) Van Liefde, (4) Van Volk en Vaderland. 

Die eerste bevat natuurindrukke, hoofsaaklik uit die 
vteemde. Daar het hy die eienaardige bekoring van die 
Amsterdamse gragte in die aand gevoel:-. 

Ou Amsterdam is tog so mooi 
Met al sy liggies uitgetooi 

In danker, danker nagte. 
Dis liggies hier en liggies daar, 
In lange rye aanmekaar, 

Wat flikker in die gragte. 

En honderdduisend ogies loer 
Op spieelgladde watervloer 

Daar bowe uit die hemel. 
Dis liggies hier en liggies daar, 
En bootjies wat so saggies vaar 

Dat ligte golfies wemel. 

Daar het hy met byna kinderlike vreugde en opgetoen
heid die sprokiesagtige skoonheid van die Hollandse 
sneeuval bewonder:-

Sneeu, sneeu, lieflike sneeu 
Daal op die aarde neer; 

Dit val en dit swewe, 
Dit sterf en dit lewe-

0 kyk tog, hoe k6m dit al weer! 

Sneeu, sneeu, heerlike sneeu
Moeder, kom kyk tog hoe fraai! 

Miljoene klein vlokkies 
In stukkies en brokkies 

Word wyd oor die wereld gesaai! 
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Maar daar het hy ook vol heimwee gesmag na die 
sonstrale van sy geboorteland, en op na'ief-kinderlike 
toon gesmeek dat die Hollandse wintersonnetjie tog 
moet skyn:-

Sonnetjie skyn! 
Sonnetjie skyn! 

0 , skyn by my venster in. 
Koud is die wind wat daar buite waai; 
Danker die walk wat daar bowe draai ; 

Sonnetjie, kom tog in. 

Sonnetjie klein! 
Sonnetjie rein! 

Steek tog jou koppie uit; 
Jaag tog die wolke daar bo uiteen ; 
Soen tog my oe, wat ween en ween, 

Reg deur my vensterruit. 

En as die heimwee te sterk word, dan voer sy verbeel
ding hom terug na die vaderland, waar hy hom verdroom· 
in 'n aandmymering op die stoep _ van 'n boereplaas. Die 
roerlose stilte word alleen onderbreek deur 'n eentonige 
paddagesang en 

Ver 
In die veld 

Gaan 'n skreeuende kiewiet tekeer. 
Hy vlieg op en neer, 
Heen en weer, 

Verskrik 
Deur 'n jakhals wat tjank in sy buurt .... 

Dis roerloos stil. 

En die sterre, 
0 God, die sterre! 

Hoe mooi 



·rs· die firmament versier 
En uitgetooi, 

Asof daar altyd feeste word gevier 
Daar bo in die hemel, 

Ver-
v er van hier! 

Let op hoe mooi die skrikbeweginge van die kiewiet 
deur die onrustige ritme aangedui word. En so is daar 
vir die digter, by al wa t Holland ook mag te sien gee 
aan natuurskoonheid, maar een Suid-Afrika :-

Gee my 'n vlakte ruim en wyd, 
Gee my die veld se oneindigheid-
En die lekker geur wat die lug daar dra: 

Gee my Suid-Afrika! 

Die twede rubriek word gekenmerk deur 'n enigsins 
pessimistiese stemming. Grondtoon daarvan is die hard
held en wreedheid van die lewe, die skerp kontras tussen 
skyn en wese. Wat 'n vlekkelose reinheid en kalme 
vrede gee 'n besneeude landskap te sien, maar diep daar
onder verberg die aarde sy danker hart. So is die lewe 
dikwels, veral in groot stede:-

So vele vroue sien ek gaan 
Langs helverligte strate; 

Glimlaggend kyk hul almal aan
En tog is hul verlate! 

Daar val so bale blare neer 
Op troostelose strate; 

Die winde waai hul heen en weer
En elkeen is verlate . ... ! 
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En hy dink aan ,'n dogter van my eie volk," wat hy 
langs die Johannesburgse -strate sien swier het-'n ver
welkte orgidee! Almal opdrifsels wat die lewenssee ten 
slotte uitspoel. 

Wreed is die lewe dikwels ook teenoor die kunstenaar, 
want ,all poets are dead":-

Dis snaaks dat sangers dood moet gaan
Dood moet gaan; 
om op te staan. 

Maar wat het so'n sanger na sy dood aan 'n groot 
naam? Vandaar die weemoedig-ironiese toon in Die 
arme digter. Begraaf hom mooi, hy wat sy hele lewe 
deur moes worstel om 'n bestaan te maak. Spyker sy 
doodkis toe met spykers van silwer en goud-en laat 
hom dan asseblief met rus:-

Waardering was nie sy deel nie, 
Sy laste was swaar as lood-

0 gee hom 'n mooi begrafnis, 
En laat hom met rus .... hy is dood! 

Aan die slot word die tragiese stemming enigsins ver
helder deur die luimige Muskietjag, wat hom so uit
muntend leen tot aanskoulike voordrag. Humoristies is 
al dadelik die ongewilde teenstelling tussen die kolos 
van 'n mens wat op 'n muskietjag uit is, en hom daarby 
met soveel vertoon klaarmaak om die genadeslag toe te 
dien, asof hy dit met 'n groot monster te doen het. En 
dan die kostelike slot van die jagparty:-

Hoe sedig sit hy, o die kring! 
Sy kinders kan maar kranse bring, 

Nou gaan die vabond sterwe .... 
Pardoef! Dis mis! Daar gaan hy weer! 
Maar d66d sal hy, sowaar, ek sweer

My naam is Vander Merwe! 
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In die derde rubriek, Van Liejde, laat Keet ons 'n stuk
kie outobiografie sien uit sy Amsterdamse studietyd-sy 
wi.sselende stemminge van twyfel en hoop, vreugde en 
smart, voordat sy liefde wederliefde gevind het in die 
ideaal van sy hart. Menigmaal het hy daar gestaan 
voor 'n 

Probleem. 

'n Mot vlieg vol van lewensblyheid 
Vas teen 'n soekligtoring aan, 
So spog'rig, asof Lot nog Vryheid 

Vir hom bestaan-
En hy vergaan! 

Die soeklig gooi sy glinster-strale 
Wyd oor 'n see van woesteny
Verkondig skippers telkenmale: 

Bly ver van my, 
Bly ver van my! 

Geliefde! So 't jou oog-geflonker 
My vaak al voor die vraag laat staan. 
Of ek moet uitbly in die donker, 

Of nader gaan
Jy trek my aan! 

Daar het hy haar beeld gesien in elke blom, omkrans 
met 'n halo van reenboog-ringe ; daar het hy dikwels 
ic die verbygaan 

Net maar gesien Mn enkel blik
N et maar gehoor my hart; 

0 God, hoe onuitsprekelik 
Is tere, diepe smart. 
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Net maar gesien, al s6veel maal
N et maar gevoel hoe mooi 

En rein sy is, my ideaal, 
My wonderskone nooi. 

Maar eindelik het die ,mirakelkrag wat mense same
snoer" 'n groot wyding in sy lewe gebring, toe hy haar 
kon begroet as sy Bekoorlike Kind:-

Bekoorlike kind! ek weet nie wat dit is 
Of hoe dit kom nie; 'k weet alleen maar dit: 
Dat ek nog altyddeur jou beeld aanbid, 

En steeds die tintel van jou oe mis. 

Is dit die glans, waarvan ek nimmer was 
Dat dit 'n man so aangryp, altemit? 
Of is dit net bekoring? Nee, daar sit 

Oneindig veel meer agter dan jy gis. 

Dit is die krag wat digters stil laat staan 
Voor al wat lief en skoon is op dees' aard; 

Dit is die Siel, wat so sy wee baan 
Van hart tot hart, tot twee aaneen-gepaard 

Hul hele lewe same verder gaan .... 
Lief kind, o maak my lewe lewenswaard! 

En nou was hy natuurlik die gelukkigste man in die 
wereld, wat in 'n stroom van verse sy liefdesgeluk uit
jubel, soos in die volgende b.v.: -

Die purper van purpere lugte, 
Die lila van sonnedaal-

Die sterwende dag se sugte, 
Hul laat my gedagtes dwaal. 
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Ek dink aan 'n blonde meisie, 
Ek dink aan 'n kleurige brief, 

En ek hoor in my siel net een wysie
Ek het haar, o, so lief! 

Klink daarom die volgende trooswoord nie 'n bietj ie 
harteloos teenoor ander nie? Of was dit sy eie liefdesmart 
wat hy op hierdie manier probeer sus het? 

Wat! Treur jy oor 'n meisie? 
Ou maat, jy laat my lag! 

En sinds wanneer het die noointjie 
Oor jy dan s6 'n mag? 

My kragtie, kerel, skaam jou, 
Jy is mos al 'n man. 

En die see is vol van visse
Ek dag jy wis daarvan! 

Wonderlik tog die betowerende invloed van die liefde! 
Hoe kan bepaalde insigte plotseling daardeur gewysig 
word en die hele lewe heeltemal 'n ander aanskyn kry. 
Vroeer het die arme digter gesmeek om sonskyn, soos 
blyk uit die verse hiervoor aangehaal, en ook uit die 
volgende versugting:-

Ag, ek sug na die land, na my vaderland, 
Waar die son so skitterend skyn-

0, die warme son; o, die heerlike bron, 
Waarsonder ek steeds sal kwyn! 

Maar n6u het die verliefde digter heeltemal 'n ander 
opvatting:-

Ek haat die felle daglig, 
Ver.ag die grote son

Ek sou hul albei martel 
En ophang, as ek kon! 
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Gisterawend in die maanskyn 
Het ek my nooi gesoen

Vandag toe ek haar aankyk, 
Wou sy dit nie weer doen! 

Ek min die sagte streling, 
Die streling van die maan

Die daglig bring verveling, 
En maak my nooi net skaam! 

Keet is 'n verdienstelike voorloper op die nog skraal 
ontgonne terrein van ons Afrikaanse liefdesliriek. Sy 
minneliedjies besit 'n bekoring van hulle eie, en word 
vera! gekenmerk deur spontanelteit van gevoel en uiting, 
soetvloeiende sangerigheid, die afwesigheid van strope
rige sentimentaliteit en die aanwesigheid van 'n bemin
like tikkie humor. 

In die Iaaste afdeling Van Volk en Vaderland hoor ons 
die geesdriftige jong vaderlander, wat dikwels 'n vuriger 
patriotisme aan die dag le as digterlikheid van gevoel en 
uiting. Hy is besiel met grootse ideale vir die toekoms:-

Van waar Sambesie dreun 
Tot Tafelberg se top, 

Groot rys Suid-Afrika 
Voor my verbeelding op: 

Ek sien hoe koringvelde 
Ons dor Karo verryk, 

En oral vir ons helde 
Gedagtnis-tekens pryk. 

Ek sien wei duisend stede 
Verrys van uit die grond; 

Ek sien ons volk tevrede, 
Herenigd en gesond. 

-- - I 
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Ek sien ons arendsvlugte, 
Ek sien ons bloue lug; 

Ek hoor geen droewe sugte
Ek sien ons vryheid trug! 

Maar die ideaal sal nie sander inspanning verwesenlik 
word nie:-

0 volk van my, daar is nog arbeid, 
Daar is nog roem, daar wag nog stryd; 

Jy moet nie bang wees vir wat kom nie
Wees slagvaardig, wees bereid! 

Telkens word hier weer die vryheidsideaal besing, 
waarvoor daar reeds soveel goed en bloed geoffer is in 
die loop van ons geskiedenis:-

Dit is beter ver, om 'n blinkende ster 
Uit die tent van 'n wa te sien, 

Dan om hoog te woon, op 'n koningstroon
Met die hoop om more te dien! 

En verder:-

Vryheid! Vryheid! dierbaar ding, 
Waar elke mens na smag, 
Van jou sal ek gedurig sing-
Jy is 'n volk se krag! 

Ons sien dit ook in gedigte soos Pretoria-,voortrek
kerrusplaas, voortrekker-trots," en veral in die volgende 
mooi sonnet:-

Dingaansdag 0914). 

Soas 'n drenkeling, bedreig deur Dood, 
Spartel en spat en sy ganse mag verset 
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Teen woedende waters; en dan ternouernood 
Deur magtige hande uit groat gevaar word gered ·
So worstel ons Verlede rand vandag 
Voor my verstand se oog. Ons hef hom bo 
Die See van Lang-Vergeet-Al met die krag, 
Wat ons Geheue no em .... En ons sit so 
En peins oor wat gely is in die hoop, 
Dat valle vryheid nog ons lot sal wees. 
Maar ag, ons land het ons met bloed gekoop
Op menig grafsteen kan 'n mens dit lees
En tog moet ons, die brekers van die baan, 
Die Pioniers, ons pad nog oral slaan! 

Keet se geluid is egter nie orals ewe suiwer nie. Veral 
in sy vaderlandse gedigte slaan hy dikwels 'n retoriese 
toon aan. Die sterkste voorbeeld daarvan is seker Aan 
my Moedertaal, wat hy laat dreun en bulder, juig en 
jubel, bruis en ruis, klink en galm! Sulke bombastiese 
taalgebruik vorm 'n skerp kontras met sy gewone een
voud van toon. Ook in Suid-Afrika se Helde maak hy te 
veel gebruik van sulke afgeslete digterwoorde soos oorde 
en koorde. Sulke bewuste konsessies aan rym is meer
male oorsaak van swak versreels. So kom dit dat golwe 
kan steun en kreun! Dan maak hy hom soms skuldig 
aan oordrewe grootpraterigheid, soos b.v. in die slot
strafes van Sing uit jou lied en Groot-Suidatrika, en 'n 
enkele maal aan 'n banaal-oppervlakkige voorstelling. 

Ondanks dergelike gebreke vertoon Keet se jeugpoesie 
'n eie, hom kenmerkende, digterlike stempel. Dit is nie 
buitengewoon groats of diep nie, maar spontaan en na
tuurlik, vriendelik en sangerig, voor alles beminlik-een
voudig en kinderlik-opreg .. 
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§ 11. Dr. Th. Wassenaar. 

(1) LEWENSLOOP. 

Wassenaar is in 1892 gebore in die distrik Middelburg, 
Transvaal, waar hy sy eerste onderrig ontvang het. 
Sedert 1910 was hy student in die Medisyne in Amster
dam, waar hy in 1918 sy arts-eksamen afgele het. Daar
na het hy in Lydenburg gepraktiseer en later op 'n 
regeringskommissie die land deurreis, met die oog op 
toekenning van oorlogspensioene. Daarop is hy weer 
terug na Holland om in oogsiektes te spesialiseer, en het 
hom na sy promosie tot M.D. op Pretoria gevestig as 
oog-spesialis. Sedert 1914 het hy begin verse skrywe, 
aanvanklik onder die skuilnaam Adeodatus. Sy versprei
de gedigte uit Nederlandse en Afrikaanse tydskrifte is 
in 1921 gebundel onder die tietel Gedigte. 

(2) GEDIGTE. 

Wat by Wassenaar dadelik opval, is die groot verskil 
tussen sy eerste gedigte wat uit sy studentetyd dateer, 
dus van v66r 1918, en die wat daarna ontstaan het. Sy 
vroegste gedigte vorm die twede helfte van hierdie bun
del, sy latere en meer gerypte gedigte die eerste helfte 
daarvan. 

'n Mens sou verskillende van die gedigte uit sy eerste 
periode met een woord kan karakteriseer as kinderpoe
sie, omdat bulle nog heeltemal die gedagtegang en 
lewenssfeer van die kind openbaar, wat met na1ewe ver
bEelding alleen nog maar die buitekant van die lewe 
in die alledaagse natuurverskynsels rondom hom waar
neem en bewonder. Voorbeelde daarvan is o.m.: Aand
liedjie, Die Windjie , Blompie, Die Somer Kom. 

Hoe lewendig-aanskoulik word b.v. die dwarrelende 
windjie geteken:-
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Soos 'n katjie speels 'n mms1e 
In sy kloutjies rond laat vlieg, 

Skommel jy jou blare-huisie, 
Tot die takkies almal wieg. 

Orals vroetel jy en snuffel 
Elke graspol deur en deur, 

En terwyl jy hul kernuffel, 
Jomp jy nog die blompies' geur. 

En hoe kinderlik-vertroulik klink die volgende:-

Goeinaand, liewe maantjie, goeinaand! 
Dis alles so stil om my rond: 
Die hoendertjies sit in die boom 
By voeltjies op takke en droom, 
Waar silwer langs blare heen stroom 
En liggies laat dans op die grond. 

Goeinag, liewe maantjie, goeinag! 
Nag sterretjies, almal goeinag! 
As ek strakkies my ogies sal sluit 
En my flikkerende kersvlam is uit, 
0 loer dan vir my deur die ruit, 
En ek sal van jul droom, goeinag! 

In 'n reeks vaderlandse gedigte word reeds 'n dieper 
toon aangeslaan: Op die dood van Pres. Steyn-mooi 
om die diepte van aandoening en onwrikbare optimisme; 
Die Voelswerm-tegnies knap om die klankskilderende 
taalaanwending, veral in die eerste strofe, maar die slot 
is swak; Afskeid by die Groot Trek-veral mooi om die 
slotgedagte, maar die twede strofe is in die verband glad 
te uitdaend-grootpraterig; Bloedrivier-fors-aanskoulik 
van plastiek en dramatiese spanning, maar ook hier . is 
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die slot minder bevredigend. Enkele voorbeelde ter 
illustrasie:-

Die voelswerm vlieg in vrye vlug 
Op ftukse vlerke deur die lug, 
En swier en swaai van links na regs, 
As was dit maar een voeltjie slegs. 
Hul seil na bowe, skiet omlaag, 
Trotseer die storm en windevlaag, 
Maar vrolik vlieg die swerm, en swenk 
En sweef en kantel in 'n wenk, 
Geheimvol, deur 'n snelle krag, 
Wat, onverwag, tog was verwag. 

* * * 
Vaarwel dan, onvoltooide werk
Gebraakte akkers sonder saad! 
Jy is my soos 'n kind, wat sterf 
Juis as hy wil begin te praat. 
Maar beter is dit sonder lets, 
Dan met besit, self niks te wees; 
Die grootste rykdom van die mens
Dit is 'n frisse, vrye gees. 

* * * 
Hul kom! hul kom soos aasvoels aan, 
Die wye vlerke oopgeslaan, 
En. bek en pote rooi gekleur 
Van prooi, nog pas uiteengeskeur. 
0 hoor hoe dreun dit, soos hul kom! 
Dit woel en wemel rond en om, 
Van skildvel, assegaai, barbaar! 
Van Soeloes, Soeloes ·aanmekaar! 

Pan sien ons hoe Wassenaar se digterlike siening van 
die lewe om en in hom geleidelik dieper en ryker word. Hy 
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bepaal hom nie !anger enkel tot die uitwendige lewens
verskynsels nie, maar soek om deur te dring tot die die
perliggende wese daarvan. So sien hy die weerspiei:Hing 
van die oneindige hemelruimte in stilstaande water as 
sinnebeeldig van die diepere betekenis van die lewe. Wie 
alleen na die oppervlakte kyk, sien net die blare en slyk 
wat bo-op dryf, maar wie dieper kyk, sien:-

Daar dryf die los wit wolkies 
Soos skepe op die see, 
Soos op 'n somerlandskap 
Verspreide troppe vee. 

Hy sien die hoe hemel 
So diep daaronder welf, 
So rein en ongemete 
Soos lig en diepte self. 

So is in alle dinge 
'n Diepte te ontdek, 
Waar suiwre siel van skoonheid 
Sig aan die stof onttrek. 

So is ook die son, waarin hy vergeefs probeer staar, vir 
hom 'n sinnebeeld van die onpeilbare waarheid :-

Ek wou so graag die Waarheid sien, 
Die Lig wat elke mens wil dien: 
Ek peins, ek bid en staar omhoog; 
Ek sien, maar sluit verblind my oog; 
Ek sien maar skimme, weet ma'lr dit: 
Dat daar iets waars verborge in sit. 

In sy eenvoudige studeervertrek voel hy hom nie 
!anger alleen en eensaam nie, want alles daar omring 
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hom as soveel s~ille vriende, met 'n innigheid en ver
troulikheid wat welsprekender is as mensetaal:- . 

Ek hou van stille vriendlikheid, 
Van vriendskap sonder woordepraal, 
'n Stil vertrek vol innigheid, 
Waar sagte gloed van haardvuur straal. 

Ek hou van die gemeensaamheid, 
Waarmee die dinge my omring, 
Wanneer· ek saans in eensaamheid 
Die lang-lang ure deur moet bring. 

Gelukkig hy wat stilte tot 
'n Vriend in eensaamheid kan maak; 
Hy hoor 'n ftuistering van God 
Die teerste wat sy siel kan raak. 

Ook sy natuurbeeldinge wen gestadig aan 'n groots
heid van visie en 'n forsheid van diksie, in vergelyking 
waarmee sY eerste natuurgediggies byna triviaal klink. 
So bv. Hoeveld, met sy grootse en wydse siening:-

Groot soos 'n vuurbol gaan die aandson onder, 
Bepereld hang die nag hoog oor die veld, 
En span die melkweg oor die stille ruimte 
Sy bleekwit boog van sterre ongeteld. 

Daar le die vlakte sluimerend aan my voete 
Stil-dromend in die bleke maneskyn. 
Die koppies verweg lyk soos donker hoofde 
Van reuse lanka! in die grond verdwyn. 

So ook Middaguur, met sy aanskoulike plastiek:

Vaal bulte oor, tot bewende horison, 
Le al die veld te stowe en te skroei 
In gloeiwit-blakerende sonneglans: 
Die lug self skyn tot sonlig te vergloei. 
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'n Boereplaas ver langs oorwaasde kim, 
Skyn los en dansend op die lug te dryf, . 
'n Skip wat skommel op 'n see van lig, 
Wat sa wends weer . tot vlakte sal verstyf. 

Mooi van ritme en beelding is verder sy bewondering 
vir Holland:-

0 Holland, ek hou van jou, 
Ek hou van jou jonge gesig, 
As Lente in Meima!J,nd met sonneskyn trou 
Op velde, met kleure verlig. 
Ek hou van jou oeroue stoere gelaat 
By winter, as newels jou wimpers beslaat, 
en mistige sluiers, deur wolke gespan, 
Die son uit jou oe vir maande verban. 

Ek hou van j ou edele trekke wa t Tyd 
Gemerk het met tekens van vrugbare ·stryd: 
Kon dyke, kanale en duine praat--
Die rimpels, getuiend van wil en daad
'n Ewige lag sou jou mond versier, 
Vir altyd sou jy oorwinning vier! 

Soos uit voorgaande sitate . genoegsaam blyk, bevat 
Wassenaar se poesie uit sy studentetyd, naas veel wat 
nie meer as middelmatig kan heet nie, reeds veel wat 
selfs voortreflik kan genoem word. Maar dan kom hy 
huistoe in 1918, en reeds op die tuisreis en kort daarna 
skryf Wassenaar 'n aantal sonnette wat ons verbaas laat 
staan om die digterlike ontwikkeling wat daai:uit spreek. 
Sommige daarvan behoort seker tot die skoonste wat 
nog in Afrikaans geskryf is, sowel om die diepte van 
gedagte en gevoel, as om die pragtige natuurbeelding 
en die skoonheid van klank en ritme. Enkele voorbeelde 
kan dien om dit te illustreer. Allereers sy See-sonnette, 

Jl 
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die eerste met sy pragtig-skilderende klanke in die 
oktaaf en sy gewyde stemming in die sextet; die twede 
met sy suggestief-onrustige seebeweging in die oktaaf 
en sy mooi vergelyking in die sextet:-

I. 

Stilsterwend sink 'n glorievolle dag 
Weg in die bloute van die oseaan, 
So rustig soos 'n droom, so groots van prag, 
Dat see en lugte in aanbidding staan. 

Soos verre bosse aan die horison, 
Lyk wolke wat daar opkom uit die see. 
Daaragter daal die grote ronde son 
Soos in 'n graf van diep-besielde vree. 

0 Liefste, heilig is Herinnering, 
En elke aand sal onvergeetlik bly, 
Wat my opnuut my liefde lief laat kry; 
Opnuut die droom van skone lewe bring: 
Die oseaan van diep gevoel waarin 
'k Myself verloor en spraakloos vreugde win. 

n. 

0 magtige oseaan, jy wydgestrekte, 
Omsirkeld deur die ongemetenheid, 
Diep in jou boesem rus die onontdekte; 
Alleen jou swaar gehyg verneem die tyd. 

0 nooitvermoeide see wat immer-woelend, 
Getye reel na gange van die maan 
En op die storm se stem on tstuimig spoelend, 
Jou branders op die rotse stukkend slaan! 
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0 ewige deining van die Grote en Magtige! 
So dein die breed sterk stroom van valle lewe 
In my klein hart. Ek nietigste kristal, 
Ek mag ook speel met glans van die ewig-pragtige. 
Die skepping het ook my sy doel gegewe: 
Een polsslag in die ritme ~ van die Heelal! 

Daar is verder Nag, waarin die godsbesef ~en mensbesef 
van die digter, as polsslag in die ritme van die Heelal, 
so klaar-bewus uitgespreek word :-

Ek voel dat daar 'n band, onsegbaar teer, 
Die groot Heelal tot een geheel verbind; 
Dat daar 'n gees wat ewig is regeer, 
Voor wie die skepping klein voel soos 'n kind. 

'n Onbegrepe wereld sonder sin 
Sou hierdie lewe wees vir hom wat in 
Homself alleen 'n siel en wese vind: 
Hy dwaal, 'n vreemde tussen wesens doof en blind. 
In h6m alleen word waar geluk gewek, 
Wat hom in alles, die Al in hom ontdek. 

En wat 'n gevoelig-impressionistiese beelding en sug
gestief-vredige stemming in 

Bergtoppe. 

Nog raak die son die hoogste bergetoppe, 
Die dale rus alreeds in skaduwee, 
As vredig langs die hange nog in troppe 
Wit bokke wei en bontverspreide vee. 

Die dag verdwyn en teen die aand se klaarte 
Rys honderdkoppig, puntig-skerp omlyn, 
Die bergereeks se magtige gevaarte, 
In deinsi:g-blou, 'n waas deurskynend-fyn, 
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Beminde aarde, berge vrede-draend, 
My hart is stil en ope soos die lug: 
'n Ewige verlange, swygend-vraend 
Uit eeue-nagte van bestaan se vlug, 
Sweef oor die bergetoppe in die aend: 
Dis eind'loos stil . . Nag .. Eensaamheid .. 'n Sug. 

Dan kom die magtige besieling van die liefde-die ewig
menslike en ewig-godlike in die mens-in Wassenaar 
se lewe, en nou word alles in die stralende glans daarvan 
gesien en besing. 'n Nuwe dageraad breek in sy lewe 
aan:-

Ver agter ronde koppies breek die dag, 
Met jubelende glorie deur die nag; 
Die vlaktes wyd ontwaak tot skemer-rus 
En wag tevrede van hul taak bewus, 
Met nuwe moed van ewig-herbegin. 
0 skone Dagbreek, Daagraad wat oorwin! 
Die laaste newels op die veld verdwyn: 
Die s·teenbok lig sy kop en sien die Dag verskyn! 

0 stil begin van sulke ma,gtige Daad; 
Geboorte soek die hartjie van 'n saad, 
'n Kleine hart die ewig-grote wens. 
Ja Liefling, aan my warme hart gedruk, 
Jy Dageraad van stralende geluk, 
In Liefde le wat god is in die Mens. 

En net soos by Jacques Perk, wat die hele natuur 
oproep om hulde ·te bring aan sy Mathilde, heet dit 
hier:-

0 son wat glansend staan aan bloue hemel, 
Skyn mild en koestrend op haar wee neer ; 
Jul vriendelike sterre wat daar wemel, 
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0 lag haar toe, sy is so rein en teer! 
En jy, Natuur, strooi blomme op haar weg: 
Dat ek vir haar 'n needrige kransie vleg! 

Wassenaar verkies by voorkeur die stille bekoring van 
die skemeruur om oor sy liefdesgeluk te mymer. Daarby 
moet 'n gevoelige tekening van die natuur telkens weer 
as agtergrond dien, waarop sy gewyde stemminge gebor
duur word. Voorbeelde daarvan is 0 Sterre, Verre, 
Berge, Die groat Stad, Geluk en die volgende:-

Sawends word die aarde ruimer, 
Die hemel hoer en my hart so wyd, 
Dat dit die polsslag voel van heel die lewe, 
Die sagte deining van 'n ewigheid. 

Lang donker skaduwees van ranke borne 
Le lynreg oor die landskap uitgesprei, 
En strek hul arms verlangend na die Ooste 
Om stil die nag die hemel in te lei. 

Die seeblou lug is vol gewyde stemming; 
Daar vlieg 'n reier rustig en aileen 
Met lang sterk slae-swart teen helder aandlug,
Die groot stil nag en onbekende teen. 

En o, daar word in my 'n grootse stilte, 
'n Vrede naamloos-heilig openbaar: 
Geluk, o Lief, verlang soms om te sterwe, 
Die soetste vreugd om swygend aan te staar . 

. Maar veral Op die Toring (aan die end van die Kaap
stadse seehoof) is 'n pragtige voorbeeld van grandioos
impressionistiese natuurskildering, so vol gewyde stem
ming, en in volkome harmonie daarmee-twee biddende 
harte:-
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Vlammende wolke aan die heme!, 
Roerlose borne teen awendlug, 
Landskap in vrede, 'n stille ontroering: 
Dalende daglig, 'n salige sug! 

Donkere stad daarginds in rookdamp, 
Rasende wereld, om goud en om eer
Vredige aandgloed hier op die water, 
Swarte voels vlieg heen en weer. 

Magtige see in vredestemming; 
Ver le die· berge in violet; 
Twee staan gearmd hierbo op die toring
Biddende harte . . . . 'n dankgebed. 

Wassenaar se minneliriek is anders as die van Keet, 
grootser van visie en kragtiger van ekspressie. Dit het 
minder van verliefdheid en meer van verering, wyding, 
aanbidding. Hoe sterk ook al sy gevoel, of hoe diep sy 
aandoening, hy weet om dit tl'l beheers, en daarom is 
sy minnepoesie vry van alle sentimentele verliefderig
heid of banale koketterie, iets wat so dikwels by jong 
digters aangetref word. 

Nog 'n paar mooi teenstellinge vind ons in Droom en 
Waarheid en Kennis en Gevoel . . So dikwels het hy in 
wondersoete droom sy •geliefde omhels, met die gevoel 
asof hy 'n hemel omvou ,vol soet en heiligste geluk." 
En as dan op ontwaking die ontnugtering volg, is dft sy 
troos: ,Die vreugde wat in drome sit, is soeter dan wat 
werklik is." Sy kennis leer hom dat die maan 'n dorre 
wereld is, sonder eie lig en !ewe-

Dit leer hul my, o heerlik blanke klaarte, 
Wat half die wereld met jou lag bekoor, 
En 'k neem dit aan, gehoorsaam kind van wysheid, 
Maar glo nog meer wat my my hart laat hoar. 



567 

Ek hoar die lied van ewige bekoring; 
Die maan gly voort op silwermelodie 
Van honderdduisend ·tintelende sterre; 
Ek ho.or die woord van aile poesie! 

Adams Droom, die eerste en grootste gedig van die 
bundel, is 'n slot-fragment van 'n uitvoerige, nog on
uitgegewe epiese gedig oor die Skepping. Blykens hierdie 
fragment het Wassenaar seker wys gehandel om hom 
voorlopig nog nie te waag aan die publikasie van so 'n 
ambisieuse digwerk as 'n epos oor die Skepping nie. 
Want al bevat dit vee! verdiensteliks, dit bewys tewens 
dat hy nog lank nie oor die meesterskap beskik wat 
vir die uitbeelding van so 'n grootse onderwerp vereis 
word nie. 

Wie hom tot taak stel om die eenvoudige en tog so 
verhewe skeppingsverhaal opnuut te verhaal, moet oar 
haas bowemenslike gawes beskik, omdat hy feitlik as 
herskepper optree wat opnuut die wording van aile dinge 
voor sy verbeeldingsoog sien plaasgryp. Dit vereis, om 
net twee dinge te noem, 'n buitengewone verbeeldings
krag en 'n ewe buitengewone objektiveringsvermoe. 

Aan die eerste ontbreek dit Wassenaar seker nie, maar 
in die twede skiet hy m.i. ver te kart. Hy staan nie 
objektief teenoor wat hy daar beskryf nie. Die lirikus 
verdring die epi~us . As twintigste-eeuse wetenskaps
mens staan hy nie los van die eerste volmaak-geskape 
mens af nie, maar skryf aan Adam gevoelens en ge
waarwordinge toe wat hy v66r die sondeval seker nog 
nie kon ondervind het nie. Self verklaar die digter: 
,Onmoontlik dat in jou verbeeldingskrag voorkennis sou 
bestaan" van komende gebeurtenisse. En tog laat hy 
Adam nie aileen 'n gemis van lets onbestemds voel nie, 
maar as gevolg daarvan stel hy hom selfs voor as moeg 
van verveling, lusteloos, troosteloos, verlate! Verder 
Iaat hy Adam in sy droom dinge sien, waarvan hy nog 
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geen die minste ervaring, geen voorkennis hoegenaamd 
kon besit het nie. Die slang het maar later eers vir 
die mens 'n simbool geword van al wat ,vals, vuil en 
onderkruipend" is. En dan so 'n ,doodsgeraamte met 
'n blommekroon"! Uit dit alles blyk dat Adam hier 
niemand anders as Wassenaar self is nie. 

Maar inderdaad mooi-digterlik is die voorstelling van 
Eva se skepping. Al wat die Bybelverhaal ons meedeel, 
is dat Adam in 'n diepe slaap geval het, terwyl God 
uit sy rib Eva geskape het. Wassenaar laat hom in sy 
drobm 'n digterlike visioen kry van wat op daardie 
moment van onbewustheid plaasvind:-

Toe, as 'n geur 
Wat binnewaai uit opestaande deur, 
Reg uit die blomtuin vol in bloei vandaan, 
Het deur sy hart 'n soet gevoel gegaan 
Van iets heel ver, iets naamloos teer ... 
'n Vredige · aand, so heilig en so rein, 
Waarvan die rooi deur verre bosse skyn. 
En o, dit was asof uit skemerlig 
Twee arms, blank en fyn, bevallig sig 
Na hom toe rig en om sy hals heen sluit 
Met reine innigheid . . . . 

En toe Adam ontwaak, ontmoet sy verwonderde blik 
'n mensgedaante, naas hom op die groen gras uitgestrek. 
Na'ief-aanskoulik is die tekening van sy ontroering, sy 
ongekunstelde verwondering en bewondering, en sy 
eerste liefdedaad :-

Bewend vir die plek, 
Vol vrees en eerbied tree hy 'n end terug. 
Dit was asof ontroering selfs die lug 
Laat tril rondom hom, toe sy oog aanskou 
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Die heilig-skone liggaam van 'n vrou, 
Volmaak in vorm en lenigheid van Iyn. 
Kyk, in die welwing van haar boesem dein 
die magtige lewe reeds ; hoe swel haar bors 
Van onbegrepe Ius, van heilge dors 
Om ewig te bestaan. Onnoembaar skoon 
Is sy, 'n kunswerk van God self, die woon 
Van al wat goed en . rein en heilig is. 
En Adam voel 'n soet geheimenis 
Hom van sy siel en wese meester maak . . . . 
Tree soetjies nader, dat sy nie ontwaak, 
Buig oor haar heen en raak haar Iippe aan, 
Met sagte vinger.-Kyk, hoe skoon,-daar gaan,~ 
Hoe heerlik-skoon,-haar grote oe oop, 

·verhewe blou, vol glans van soetste hoop. 
Hy wou weer trug, maar roerloos as versteen, 
Bly Adam staan geboe oor haar heen, 
Begogel deur die straling van haar blik .. .. 
Misterie, ewig-menslik, -:goddelik! 
0 kyk, soos dagbreeks glansende skemering 
Met stil gebaar die starre nag verdring, 
En met 'n lag die ligte dag verkond, 
So speel 'n glimlag om haar rosemond, 
So teer-bekoorlik, onweerstaanbaar in 
Die heilige drang om laggend te oorwin
Dat Adam in vervoering van geluk 
Die eerste · soen op Eva's Iippe druk . 

• • • 
0 heilige Liefde, hier in die hart ontwaak, 
Wat mensbestaan aan Gods gelyk moes maak, 
Jy is ons siel, die diepste wat ons is-
Die troos dat ons 'n paradys moet mis. 

Hoewel sy latere gedigte nie almal op dieselfde 
hoogte staan nie, gee Wassenaar se eerste bundel reeds 
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'n merkwaardige ontwikkeling van sy digtertalent te 
sien, wat vorm sowel as inhoud betref. In sy beste 
gedigte openbaar hy dikwels 'n digterlikheid van ver
beelding, innigheid van gevoel, diepte van gedagte, 
tekenende beeldspraak, skilderende plastiek, fris
oorspronklike siening en segging, wat gelykstaan met 
die -beste werk van ons ouer digters. 

§ 12. Adv. H. A. Fagan. 

(1) LEWENSLOOP. 

Fagan is in 1889 gebore op Tulbagh. Hy het op 
Stellenbosch en later in Londen gestudeer, waar hy in 
1913 advokaat geword het aan die Middle Temple met 
die LL.B.-graad van die Londense Universiteit. Daarna 
het hy hom in Kaapstad gevestig as advokaat, waar hy 
'n tydlank sub-redakteur was van l)ie Burger. Na hy 
gedurende 1920 die eerste professoraat in Regsgeleerd
heid aan die Universiteit van Stellenbosch waargeneem 
het, is hy weer as advokaat in Kaapstad werksaam. 

Van hom het verskyn Uit 'n Studente-Album (prosa
sketse), 'n Eerste Digbundel (1917), Immensee en ander 
Verhale ('n vertaling uit Duits-Burgerleeskring No. 2, 
1918), 'n bloemlesing Uitgesogte Ajrikaanse Verhale 
(Burgerleeskring II, No. 5) en Lenie ('n toneelstuk, 1924). 

(2) 'N EERSTE DIGBUNDEL. 

Fagan het as student Hollandse verse begin skrywe, 
een waarvan in hierdie bundeltjie voorkom: De Vrouwen 
van het Voorgeslacht. Dit dateer· uit 1908 en vertoon 
nog die stereotiepe digtertaal van v66r 1880:-

Vast als 'n eik staat d' eedle vrouw 
schoon woeste winden loeien ; 
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gelijk de martlaar, pal, getrouw, 
zeegvierend in zijn boeien. 

Steeds feller rukt het stormgeweld 
de takken he en en weder ; 

de boeien steviger gekneld, 
de foltersmart word wreder 

In sy weinige Afrikaanse gedigte, geskryf tussen die 
jare 1912 en 1917, word dieselfde toon ook nog 'n enkele 
maal gehoor. Tot die beste daarvan behoort Ouboeta, 
Soos die windjie wat suis en 

Op Knysna-Strand. 

Daar is 'n kuil, 
'n holte in 'n rotsbemuurde strand, 
waarin die branders ewig spoel en dreun; 
en in die mond van die spelonk, daar skuim 
en kook die water wild en woes, asof 
die ganse oseaan wil binnedring. 
Met storingeweld en blinde woede stuif 
die golwe op hul kerkermure toe, 
en teen die rotsgewelwe druis en kraak 
die felle branding-waar dit breek, en dan, 
gestuit, verpletterd, tot die afgrond keer, 
en daar verlore gaan. 

Ek ken 'n siel, 
nog ruimer dan die oseaan, waarin 
oneindige gedagtes bruis en woel, 
en met die felheid van 'n stormgety 
'n uitkoms soek in enge digtertaal; 
maar ag, te groot vir mensewoorde, sink 
dit in die stille diepte weer terug, 
waar dit gebore is. 
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§ 13. Adv. F. van den Beever. 

{1) LEWENSLOOP. 

Van den Heever is in 1894 in Heidelberg (Tvl.) gebore. 
Hy het op Ermelo skoolgegaan, en was daarna student 
aan die T.U.K. op Pretoria (1914-1916). Toe het hy 'n 
tydlank onderwys gegee en daarop klerk geword van 
Regter Gregorowski. Later het hy hom as advokaat 
gevestig op Windhoek (S.W.A.) en is sedert enige jare 
regskundige adviseur van die Regering. Van hom het 
in 1919 verskyn Gedigte. 

(2) GEDIGTE. 

Onder ons jonger digters wat nog maar 'n eerste 
bundel in die lig gegee het, neem Van cten Heever 'n 
afsonderlike plek in. Hy onderskei hom deur 'n sterk
sprekende persoonlikheid, met 'n hartstogtelike tempera
ment en 'n enigsins vertroebelde lewensvisie. Daarby 
word sy eerste bundel veral gekenmerk deur 'n klassiek
getinte, kernagtig-gedronge, soms stroewe en onsuiwere, 
maar beeldryke, fris-oorspronklike en uiters individuele 
segging. 

Daar skryn in hierdie jong digter se verse by wyle 'n 
smartlike weemoed om teleurgestelde liefde, geskokte 
godsvertroue, uitgedoofde lewensideale-wat sonis oor
slaan tot 'n bitter-vertwyflende spotlag. Grondtoon 
van die weemoed droef ons reeds teen uit die eerste 
gedig van die bundel,_ Aan ,Madonna," waarin ons 
verplaas word in 'n pragtig-getekende, suggestief-digter
like sprokiesatmosfeer, met sinnebeeldige beduiding. Die 
digter tree op as bedelaar, wat aan die Fee-koningin 
sy kosbaarste gawe bied, maar dit word afgewys:-
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uaar dring 'n stoet van ridders om haar been 
En bied in diamante-bekers wyn, · 
Wat in die halflig fonkel soos robyn, 

Bied op geboe kniee, een vir een. 

En deur die dromme van die dartel stoet 
Dring daar 'n beedlaar wat sy hoof laat hang, 
En bied haar in 'n blon'lkelk opgevang, 

Diep-buigend, wat hy het-sy hartebloed. 

'n Oomblik speel 'n glimlag, soos die maan 
deur wolke skemer, oor haar rosemond, 

Terwyl sy vreugde uitstort in die rond
Sy kon die dure gawe nie verstaan .... 

Dieselfde bedelaar ontmoet ons later meermale. Nou 
speel hy in verbeelding die rol van ,blonde veroweraar" 
teenoor 'n ,Griekse slavin" (Die Skat van Petrossa-'n 
pragtige voorbeeld van welluidende klankbeelding!), 
maar ,ontmoet net oe wat soos ysskerwe sny." Dan Is 
hy die har~stogtelike minnaar (Die Kus), wat in ver
voeri:r;lg gloeiende lippe ,dring aan lippe marmerkoud," 
waarop die lied sterf uit sy hart. Elders lag hy homself 
uit as 'n ,sot wat onweerkerig min" en met 'n glimlag 
op die lippe sterwe. En hoe smekend vlei hy dan weer 
om tog die salige samesyn van die oomblik ten voile 
te geniet, eer die gloed van die hartstog verdwyn soos 
wolkpaleise van winde gebou. Dis of 'n mens Omar 
Khayyam hoor: ,Ah, my Beloved, fill the cup that clears 
To-day of past Regrets and future Fears .... " Daarby 
weer t.reffende expressionisme met sinnebeeldige beteke
nis:-

Die haelwit gestapelde wolke, 
Paleis van die winde gebou! 
·Hoe sou ek hul helmnis vertolke 
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En saggies dit_ fiuister vir jou? 
Verguld steek die domme nog witter 
Af teen die velde van blou, 
Soos jou oe en perlemoer skitter 

Soos dou. 

Sal ek fiuister? Ons ryk in die weste 
Word van sieraad ontbloot; 
Die winde verstrooi nou ons veste, 
Selfs wysheid moet dood; 
Maar wyl lippe op lippe kan bewe, 
Bied my jou mond, Lief, bied nou, 
Eer ons gloed, eer ons hartstog begewe
Soos paleise van winde gebou. 

Om hom dan weer te verdiep in weemoedige mymering 
(Herdenking) oor 'n pakkie briewe, waaruit 'n geur 
opstyg wat in sy siel 'n snaar laat tril ,soos 'n ou, ou 
lied vol verlange na iets vaag en ver". En wat 'n smart
like aandoening skryn dan weer in gedigte soos In die 
Park en Aan my Moeder, om wat ·hy verloor het. 

Ons tref by Van den Reever meermale bekende 
motiewe aan, wat o.a. reeds by Celliers en Leipoldt voor
kom. By die aanwending van sulke motiewe verval hy 
egter nooit tot geestelose navolging nie, maar weet om 
deur sy individuele segging 'n eie oorspronklikheid te 
bewaar. Voorbeelde hiervan is Lacrimae Rerum, Die 
Blomme en Sondagmore, gedigte wat lank nie tot die 
minste in die bundel behoort nie. 

Die eerste herinner dadelik aan Celliers se Ironie, 
waarin hierdie digter gewaag van 'n pen wat hom as 
geskenk aangebied word, en hoe hy daarmee verlee 
staan, want:-

Ek wil die pen in die hemelblou, 
in die geur van blomme doop; 

in awendgloed, 
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in heldebloed, 
in son en m6redou. 

Maar 'n kwelgees ruk die pen van my af, 
en doop dit diep in swynedraf 
en gryns: ,de, skrywe nou! " 1 1 1 ) 

By Van den Heever heet dit:-

Doop jy jou pen net in westergloor, 
Verag jy die grond so met trane deurtrap? 
Jou skrif sal vergaan soos die kleure daar smoor, 
Soos 'n lae gepeupel die hande klap. 

Doop jy jou pen in 'n mensehart, 
Skryf jy jou skrif met 'n siel wat wroeg? 
Jou woord sal bestaan wyl 'n menseoog 
By 'n mensesmart 'n traan kan voeg. 

Oppervlakkig beskou, maak die laaste gedig die indruk 
van 'n satiere op die eerste. As dit as sulks bedoel was, 
sou dit egter 'n mislukte satiere wees, omdat dit alleen 
sou bewys dat Van den Heever die totale inhoud van 
Celliers se poesie nie ken nie, of sy beeldspraak bier 
verkeerd interpreteer. Asof Celliers alleen oog sou he 
vir die natuur, en nie vir die siel en die smart van die 
mens nie! Buitendien is Ironie op sigself reeds die 
noodkreet van 'n gemartelde , siel wat wroeg"-'n siel 
wat smag na godedrank, maar gedwing word om hom 
te vergenoeg met swynedraf. M.i. het Van den Heever 
in Celliers se gedig alleen 'n aanleiding gevind om deur 
middel van treffende beeldspraak Celliers se diepere 
bedoeling te aksentueer, deur naamlik al die nadruk te 
laat val op die minderwaardige van alle oppervlakkige 
geliefhebber in sentimentele natuurskildering sonder 

111) Die skrywer moes destyds selfs resepte vir varkenskos 
vertaal. 



576 

lewensdiepte, waarvoor jong aspirant-digters so 
,beroemd" is. Mooi is die weinig standhoudende daar
van gekenskets deur die smorende westergloor wat so 
gou vervaag tot grys, en die wegsterwende handgeklap 
van 'n gepeupel, met sy ewe onsekere as luidrugtige 
toejuiging. 

Die Blomme is 'n baie goed geslaagde variasie op 
Leipoldt se bekende Oktobermaand-tema: ,Viooltjies in 
die voorhuis," ens., met heeltemal nuwe motiewe daarin. 
Veral verrassend is die slotwending om die ongesogte, 
maar trell'end-juiste vergelyking. Orals waar die digter 
sy blik wend, gewaar hy net blomme:-

Die rooies wink die luidste, 
Viooltjies knik gedwee; 

Die wind ontlok die soetste geur 
En wieg die blommesee. 

En waarom wink en geur hulle so? Die by wat oor 
die tuin soem, op soek na heuning, gee die antwoord! 
Dan meteens staan die digter nie langer in 'n blomtuin 
nie, maar in 'n mensetuin. En weer kom die vraag, 
waarom die rokkies van sy en kant so ritsel en trippel 
orals rond? Die antwoord lui:-

Die oe kyk brutaal 
En ander luik gedwee

Cupido sweef van blom tot blom 
En bring sy pyle mee! 

Of dit nie raak gesien is nie-die opsigtig-wenkende 
rooies (brutaal-uitdagende kykers!) en die gedwee
knikkende viooltjies (sedig-luikende wimpers), met die 
Cupido-by wat almal verlief omhels! 



577 

Hoewel Sondagm6re weer laat dfnk aan gedeeltes uit 
Celliers se Martjie en Dorpsondag, gee Van den Heever 
hier 'n treffend-suggestiewe tekening van die Sondag
stemming op 'n stil boereplaas, en veral van die wyding 
van so 'n voorvaderlike, intiem-huislike godsdiens
oefening. Raak gesien is die manier waarop die gewyde 
stemming na die diens verbreek word:-

Dit is stil in die voorhuis 
En stilte rus swaar op die bulte daarbuite, 
En stoffies hang blink in die lug, waar die venster 
'n Gulde balk van louter luister inlaat. 

Daar word boeke gevat: 
Die psalm gaat statig opruis, 

Ruis weg oor die druipende wilgers, 
Waar die tortels selfs luister; 

'n Hiemne aan God, aan wie dit gerig is, 
'n Statige hiemne van rus en van vrede, 

'n Wierook-kolom. 
Dis weer stil. 

Luid kraal die .haan in sy beurtsang-
En nou word gepraat, eers saggies dan luider, 
Nou word selfs gelag ... die stemming verbroke

Die diens is verby. 

Wie in Glaashuise woon waag baie om klippe te gooi 
na die glaashuise van ander. Tog kan Van den Heever 
die verleiding nie weerstaan om 'n paar van ons ouer 
digters te parodieer nie. ,Bommelby, bommelby, met 
jou wit bandelier, wat beteken jou singe en wat maak 
jy hier?" het duidelik betrekking op Leipoldt se ,Sekre
tarisvoel met jou lange bene, met jou stadige stappies, 
wat maak jy hier?" 

,My siel is so wyd soos die oseaan" slaan weer op 
Fagan se Knysna-Strand, terwyl ,Dis newels, net newels 

Kl 
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wat warrel en vlie" blykbaar doel op die telkens her
haalde aanhef in Totius se Trekkerswee : , Dis heuwels, 
heuwels, heuwels net." 

As parodie lyk hierdie gedig my minder geslaag, omdat 
dit te weinig geestig van toon is, en die gedigte waarop 
dit betrekking het seker net so goed kan , deurgaan vir 
poesie" as sommige van Van den Heever self. Die tietel 
laat dan ook vermoed dat hy homself nie uitsluit nie. 

Maar geestig inderdaad is Die verhuising van Cupido. 
Stel u net voor hoe die minnegodjie van klassieke her
koms, eers in 'n Adamspak gedos, daar nou moet uitsien 
met 'n hardedop-keil en manel! Hy het verve! saam 
met die veranderde sedes. Daar's nie meer tyd vir 
rosegeur en maneskyn nie ; materialisme gee nou die toon 
aan. Selfs by ons word die huwelik ook al gereel deur 
middel van advertensies in die koerant! Cupido het nou 
'n up-to-date sakeman geword. Alle romantiek is weg:-

Cupido het eers vry rondgedwaal 
Met sy boog en sy skigtebos, 

Behoudens 'n lintjie .. wat krul, maar skraal 
In 'n Adamspak gedos. 

Maar die Cherubyne mis hom nou; 
Ag, die sedes verve! met die tyd! 

In die kas le sy vleueltjies opgevou, 
En nywer regeer nou en nyd. 

Sy guitige streke het hy laat staan, 
Laat met rus nou die pare in die park; 

'n Hardedop-keil en manel het hy aan
Hy 't verhuis na die aandeelmark! 
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As geheel dus 'n mooi voorbeeld van humoristiese 
satiere, met kernagtig-rake aanwending van 'n klassieke 
beeld om die veranderde maatskaplike verhoudinge te 
hekel. 

Hierdie bundel bevat verskeie ander gedigte wat 
afsonderlike vermelding verdien, Daar is b.v. die tref
fende sonnet op Die Beeld van Oom Paul, strak van 
siening en uitbeelding; Die saunter, waarin 'n mens 
vanself meewieg op die ritmiese beweging van hierdie 
dans in sulke suggestiewe kleure geskilder; 'Die Possie 
met sy tipies-Afrikaanse spookatmosfeer; In die Hoeveld 
- , waar kuddes waaigras huppel oor die veld"-waarin 
so aandoenlik die weemoedige verlange van die myn
werker na son en veld geteken word. Maar veral mooi 
gesien en geteken is die volgende aanskoulike kinder
tafereeltjie, waarin so juis die teenstelling belig word 
tussen die kind wa t nou al vir grootmens wil deurgaan, 
en die grootmens wat so graag weer kind sou wil wees: 

'n Speeltoneel. 

Ag, moet hul nie stoor nie, laat jou voetstap nie hoor nie, 
Kom ons hulle oor die laning beloer. 

Kan jy mooiers verlang dan die kindergesang 
En die geestige, mane rumoer? 

Met 'n blaar in sy hand staat die predikant, 
Lees daaruit die formulier voor 

Waarmee hy hul trou; daar word huise gebou, 
Die gelag onder werke gesmoor. ' 

Nou word daar gedoop, dan weer suiker verkoop 
Vir blikkies en skerfies en blare; 

'n Floue gelawe, 'n kuiken begrawe 
Met luide en droewe gebare. 
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Kon ons maar soos hulle die wereld verag 
En spot met sy wel en sy wee; 

Of die wereld al frons-daar klink hul gelag, 
En die wereld lag hoofskuddend mee! 

Eindelik moet nog vermeld word Rit-Rympie. Hier 
word, deur middel van aanskoulike woordbeelding en 
fors-gespierde ritme, vlak voor ons geestesoog 'n oorlogs
tafereel afgespeel, vol kruitdamp, hoewegedonder en 
kanongedawer. Wat 'n huiweringwekkende, pragtig
rake beeldspraak in die voorstelling van daardie liddiet
bom wat soos 'n ,.ryperd van die Dood" deur die on
stuimige lugruim hinnik :-

·Die koetils die blits, dat die klippe so brand
Hoera vir die reuk van 'n roer!-

Maar die tien en Jan Pieterse hou daardie nek, 
Help bewaar ou Transvaal vir die Boer! 

,.'n Uur nog, net ene"-'n uur van die hell
As ons maar die nek kan hou, 

Dan is ons kommando die drif veilig deur! " 
En hy bid sonder handegevou! 

Wild en wyd, wild en wyd, 
Gee die perde maar teuel en spoor; 

Jy hoor net daaronder die hoewegedonder, 
En hierbo fluit die koeels langs jou oor. 

Daar hinnik 'n liddiet, ryperd van die Dood, 
Blits hemel en aarde deureen; 

Die stof wyk-die mense 's die drif veilig deur
By Jan Pieterse leef nog net een .... 

Nou jaag hulle twee uit, maar sy maat word gewond, 
en terug storm weer Pieterse ,.deur die vlaag van lood." 
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Hy le die gewonde dwars oor sy saal, en ry op 'n stap 
verder onder die koeelreen. ,Laat staan, hy 's held"
klink dit plotseling van Engelse kant, terwyl hoera's 
weerklink en hoede in die lug opgaan:-- · 

Jan Pieterse draai hom sy vyande toe 
en wuif hulle dank met sy hoed; 

Al stappend verdwyn hy op die horison daar 
In 'n raam van die westergloed. 

So hoera vir die klank van stiebeuel en spoor, 
En hoera vir die reuk van 'n roer! 

God behoede ons veld van die vreemde geweld 
En bewaar ons ou land vir die Boer. 

Van den Heever laat ongetwyfeld 'n nuwe geluid 
hoor, nie altyd ewe suiwer nie, maar nooit benede peil 
nie; en dis te betreur dat hy hom deur onsimpatieke 
kritiek laat ontmoedig het en aan sy onmiskenbare 
digtertalent sedert die verskyning van sy eerste bundel 
die swye opgele het. 

§ 14. Dr. J. R. L. van Bruggen. 

(1) LEWENSLOOP. 

Van Bruggen (Kleinjan), jonger broer van Jochem, 
die bekende romanskrywer, is in 1895 in Johannesburg 
gebore uit Nederlandse ouers wat hulle in 1892 daar 
kom vestig het. Die oorlogsjare het hy met sy moeder 
en susters in Holland deurgebring, terwyl sy vader 
en broer op kommando was. Nadat hy in 1913, 
as ,volslae Engelsmantjie uit die King Edward VIIth 
skool-dop gekruip · het," is hy na die T.U.K., Pretoria, 
waar hy as medestudent van Van den Heever vir die 
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eerste maal in aanraking gekom het met die Afrikaanse 
beweging. Sy eerste digproewe was in Engels en Hoog
hollands gestel. Na verkryging van die M.A.-graad is 
Van Bruggen in 1919 na Amsterdam, waar hy in 1922 
gepromoveer het tot doktor in die Wysbegeerte op 'n 
proefskrif oor Lektuurvoorsiening vir Kinders en jeugdige 
Persone. Sedert dien het hy onderwys gegee, eers in 
Johannesburg, later in Potchefstroom. 

Van hom het verder verskyn: Lentestemme (1919) ; 
Gedigte ( 1925)-'n verbeterde bloemlesing uit sy eerste 
bundel; Japie, 'n roman (1922); Inleiding tot die studie 
van Letterkunde (1925), in medewerking met dr. P. C. 
Schoonees. 

(2) LENTESTEMME. 

Hierdie bundel jeugpoesie dateer uit Kleinjan se Pre
toriase studentetyd. In sy voorrede verklaar hy, na 'n 
taamlik ,revolusionaire" beskouing oor die verhouding 
van kunstenaar tot nasionale kultuur, o.m.: ,Maar omdat 
die digter eers mens is en dan digter, omdat hy homself 
nie opsluit in 'n duffe studeerkamer nie, maar sy vinger 
hou op die polsslag van die lewe, en sy sensitiewe siel 
drenk met die groot natuur waarvan hy self 'n atoom 
is, daarom sal die lied wat in hom sing geen seurige 
klaggie wees van eie leed, of 'n pieperige opw.ellinkie van 
eie vreugde nie, maar daar sal in sy gedig gehoor word 
die diep tone van mense-wee en mense-vreugde." 

Verder verklaar hy dat sy eie ontwikkeling veral aan 
drieerlei invloede onderhewig was : die kuns van die 
Tagtigers, die Engelse belletrie en ons eie natuurskoon
,drie ontsaglike invloede dus, maar invloede wat die 
basis kan vorm van 'n wye kuns-koers, as ons net nie 
verval in naapery nie, maar in alles probeer om die 
invloede wortel te laat skiet in eie sielelewe, en in eie 
nasionale kultuur." 
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Met hierdie uitsprake sal iedereen dit geredelik eens 
wees. Van Bruggen se poesie is egter grotendeels 'n 
loenstraffing van die beginsels wat hy hier neerH~; want 
so sterk het hy allerlei inheemse en uitheemse invloede 
ondergaan, dat hy dikwels verval tot naapery, wat 
gedagtegang en stemming sowel as natuurskildering en 
taaltegniek betref. In teenstelling met Van den Heever 
se frisheid, het hy hom so verdrink in die Tagtigers se 
stemmingsliriek, dat sy eie geluid maar betreklik selde 
gehoor word. En dan verwonder dit dat hy daarby so 
dikwels gebruik maak van die stereotiep-soeterige, oor
drewe-romantiekerige ,digtertaal" wat juis die Tagtigers 
so heftig bestry het in hulle kritieke. 

Laat my enkele van die ,digterlikste" voorbeelde uit 
sy bundel opsom:-lome sonnedrome, loomrige noen, 
soele lentenoen, loomrigbloue daeraad, bloue heilige nag, 
groene boorde, goue dag, heilige sonlig, matte awend, 
gryse nag, silwere doutjies, lelie-handjies, murmelende 
melodietjies, winde-elegietjies, liejde-geurtjies, perelende 
glimlag, perelende mond, liejdesglimlag van die bleke 
maan, stil in die arme van die heilige nag, lui in die 
arme van die lispel-nag, die gryse wereld peins, die 
aandwind lispel minnekosend, laue winde sug 'n klaag
lied. rond, as somernagte harmonies sluimer, dubbel 
loomrig hang die hete noen, vol blou misterie droom 
'n silwer awend, langsaam sleep 'n vale nag haar 
sluier .. . . 

Dis dieselfde bedwelmende wierook-atmosfeer van 
Joubert se vers-makery. En net soos Joubert herhaal 
Kleinjan dieselfde afgesaagde melodiee so dikwels dat 
'n mens se gevoel ten slotte weier om daarop te reageer. 
Want dis oorbekende digterklanke en derhalwe dekadente 
naklanke wat totaal afgerinkink is. 

Kleinjan is by uitstek subjektief. Die sentrum waarom 
sy gedagtewereld voortdurend beweeg, is my siel(e), my 
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hart(e) , my wese. En al wil hy so graag ,die diep tone 
van mense-wee en mense-vreugde" opvang en vertolk, 
doen dit ons alte dikwels aan as 'n ,seurige klaggie van 
eie leed, of 'n pieperige opwellinkie van eie vreugde.' 
Dis meer 'n gesuggereerde en in eie binneste vertroetelde 
wereldsmart (soos ons die ook in Japie aantrefl as waar
agtig-deurleefde sielsvaring. En dan kan hy soms soveel 
van sy stemminge geniet dat hy sy gedagtes glad ver
geet, met die gevolg dat sy taalaanwending en beeld
spraak soms wonderlike dinge oplewer. So b.v. kom 
dit 'n , grote harmonie" kan ,rondsweet met sagte sye 
vlerke"; dat 'n perelende glimlag van viktorie uit 
martlaarsbloed en donkre dood gewring" kan word; dat 
die nagwind ,deur duisend blare 'n sag-soemende 
melodie" kan speel, wat klink soos 'n ,opdoemende 
skoonheids-simfonie"! 

Die spore van Kleinjan se bewonderde voorgangers is 
in hierdie bundel orals duidelik sigbaar; en met hemin
like openhartigheid het hy later enkele van die mees 
opvallende voorbeelde van wat hy tereg kenskets as 
,plagiaat" (ten opsigte van Hooft en Kloos) erken en 
in besonderhede ontleed en toegelig, ten einde te laat 
sien hoe destyds , sy gedagtes rondgetas het in die 
donker van sy sielelewe, waar nog nie veel duidelik 
afgebaken was nie, en waar in hoofsaak 'i:J. verwarde 
geklink van Tagtiger-klanke was." 11 2 ) 

Maar as hy daarin slaag om die vreemde invloede af 
te skud, is dit wei die moeite werd om na hom te luister. 
So b.v. in die volgende gevoelvolle sonnet:-

11 2 ) Vgl. Schoonees en Van Bruggen: Inleiding tot dte 
studie van Letterkunde, p. 33. 
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Aan Generaal de .la Rey. 

Eerwaarde vryheidsheld, dit was Gods hand! 
Ons sal maar weer die lendene omgord 
En warme trane oor ons wonde stort, 
Want swaarkry is die stempel van ons land. 
Vry soos die winQ.e was jou fiere gees, 
En sober as ons velde jou gemoed. 
Seun van ons Vaderland in murg en bloed, 
Jou vryheidstem was nie verniet gewees! 
Ons het geween, Gen'raal, ons het geween-
0, 'k sien weer voor my gees die dodewa. 
Maar 'k weet dat in my siele was alleen 
Die stralend' pyn van Jong Suid-Afrika! 
Daar was 'n stem van lewe in die dood-
My hart was somber-maar my hart was groot! 

Soms kan hy so verrassend-eenvoudig, maar so innig
mooi sy ontroering vertolk, soos in die volgende Simpel 
Liedjie, met sy treffende slot:-

Ek ken 'n melodietjie 
S6 menslik en s6 rein, 
Dat heel my siele saamween, 
Saam met die liedjie klein. 

Die liedjie is so simpel 
Dat elkeen dit verstaan: 
'n Kindjie het vanawend 
Sag na die Heer gegaan. 

Ek ken 'n melodietjie 
Van onse sterflikheid
Maar o, die moederharte 
Moet glo aan d' ewigheid! 
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Onder die natuurgedigte verdien Die Koket spesiale 
vermelding. Dit getuig van fyn-digterlike waarneming 
en uitbeelding. Veral die houding van die kokette rosie 
word mooi weergegee :-

Die reent het my tuintjie skoon gewas, 
En 'n windjie dwaal daarin; 

Hy sleep sy soetste geure saam 
Om 'n roseknop te win. 

,Kom saam, my liefie," fluister hy ; 
,'k Gee alles wat ek het-

My vrye siel, die hemelblou, 
Dit alles, alles skenk ek jou, 

En 'k vra jou hartjie net!" 
Om roserooie lippies plooi 

'n Glimlaggie, o ai so mooi; 
Sy skud haar koppie heen en weer, 
,Kom more weer, kom more weer!"

Die rosie was koket! 

'n Sonnestraaltjie het plesier 
En lag die windjie uit. 

Hy hang 'n perel om haar hals, 
En soen die roselippies mals

Die rosie word sy bruid! 

Veel van die minneliriek in hierdie bundel is ongeniet
baar weens die veelvuldige aanwending van die reeds 
genoemde seerrug-akkoorde, en daarby hel Kleinjan se 
erotiese gevoel soms gevaarlik oor na die sentimentele 
kant toe. Kan 'n mens egter oor hierdie besware heen
stap, dan val daar wel iets te waardeer in die stemming 
van sonnette soos 'n Liefdestem, Vergifnis en Herinne
ring. Mooi het hy die volkstoon getref in Ballade. 
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(3) GEDIGTE. 

,Wat in hierdie bundeltjie aan die publiek voorgel~ 
word"-aldus die skrywer-,is geen blote hersiene en 
verbeterde uitgawe van Lentestemme nie. Die werkie 
bevat 27 nuwe gedigte en 'n verbeterde bloemlesing van 
die verse uit Lentestemme, wat die skrywer nie graag 
in die snippermand wil gooi nie." (Voorwoord.) 

Sy eerste bundel dateer uit 1919. Sedert die tyd het 
Van Bruggen nie aileen 'n Europese studiekursus deur
gemaak nie, maar saam met Schoonees 'n boek geskryf 
waarin hy in besonder die wese van die poesie ontleed 
het. 'n Mens kan dus met reg verwag dat iemand wat 
die teorie so haarfyn ken, ook in die praktyk daarvan 
blyk sal gee, wat dan ook tot op sekere hoogte hier wel 
die geval is. Wel is hier nog orals spore van Kleinjan 
sigbaar, maar dis duidelik dat Van Bruggen hom nie 
gespaar het nie. Want nie aileen is nagenoeg die helfte 
van wat hy ·, in jeugdige oormoed geskrywe het" een
voudig geskrap nie, maar wat oorgebly het is in die 
meeste gevaile grondig ,hergecastijd en hergekleed". 
'n Enkele voorbeeld kan dien om die ,verbetering" te 
laat sien. Ek laat die nuwe lesing onder die oorspronk
lige volg: -

Stil le die goudstad-stil die mensgejoel- . 
Stil in die arme van die heil'ge nag. 
Slegs matte ligte wat in donker voel-
'n Eindloos hulploos aardse sterrewag. 
En 'k weet nie waarom in my heromwoel 
Gedagtes wat my pynlik het laat lag! 

Stil le die goudstad. Net die dowwe dreun 
Van myne, nou en dan 'n ·trein . wat fluit 
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En stilte skeur-en verder geen geluid, 
Behalwe net die wind wat erens kreun. 
En 'k weet nie hoekom deur die kalme nag 
Geluide sweef wat pynlik my laat lag! 

Dis inderdaad 'n groot verbetering. Die soetelik
romantiekerige atmosfeer is vervang deur 'n gevoelig
suggestiewe milieuskildering. Van Bruggen was egter 
nie orals ewe gelukkig nie. Maar al kon hy hom nog· 
nie heeltemal losmaak van die ,hiper~digterlike" ter
minologie van Lentestemme nie, getuig die ,verbeterde 
bloemlesing" van veel groter natuurlikheid en oorspronk
likheid as die eerste uitgawe. 

Die nuwe gedeelte van hierdie bundel is egter teleur
stellend. Dit bestaan hoofsaaklik uit Amsterdamse 
minnepoesie wat wel vir die digter self, as vertolking 
van eie gewaarwordinge, 'n sekere waarde mag besit, 
maar tog te onbeduidend van inhoud en dikwels banaal 
van vorm is om op algemeen-menslike terrein meer dan 
oppervlakkige belangstelling te wek. Ons boor bier nog 
glad nie die ,diep tone van mense-wee en mense
vreugde" nie. Inteendeel, dit verbaas 'n mens om
vera! na sy grondige studie oor Verskuns!-sulke klink
klare rederykery soos b.v. die volgende hier aan te tre:f:-

,Kyk, laaiende liefde stroom uit die bors I van die 
beweride veld soos sterk gesange I wat street na die son 
in smekende, bange I onlesbare liefdesdors" (wat 'n 
beeldspraak!); ,in jou hare het die veld sy geur I ver
loor, jou oe sal! die sere wond I wat bloei en brand vir 
jou die eeue deur" (baie slegte salf daardie!). 

En selfs die ,verbeterde bloemlesing" !ewer nog sulke 
onverbeterlike gestamel-op-rym soos b.v.: ,uit sy koue 
slape 1 draai met soete gape I winter om."; ,ek het my 
liefde verberg I in 'n lustige lied I en nou is die deuntjie 
dood I waarin ek my hart wou giet!" (ja, giet soos 'n 
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stuk lqod!). Voorts vind Van Bruggen dit nodig om ten 
twede male in druk aan die wagtende wereld te verkon
dig_ dat ,my pyp en ek droom"!! Of hy ontlas hom van 
die hoogs-digterlike ontboeseming: ,My kop is moeg van 
dink!" Sou dit die rede wees waarom ons hier so baie 
ondigterlike kopwerk aantref? 

Laat my ten slotte die aandag vestig op die eerste 
gedig in die bundel, nl. Heimwee, waarin eenvoudig en 
suiwer die weemoedige verlange van die oorsese student 
na sy sonnige vader land geteken word:-

0 , 'k sien weer die son op die velde 
En die ewige blou lug bo, 
En my hart skiet vol van heimwee 
Wat drome bring in Il\Y oe. 

§ 15. C. M. van den Beever. 

(1) LEWENSLOOP. 

Van den Heever is in 1902 gebore in die Konsentrasie
kamp by Norvalspont, op die wal van die Grootrivier. 
Hy is cius een van die weinige gebore kampkinders wat 
daardie ontsettende oordeel oorleef het. Tot sy dertiende 
jaar was hy op 'n klein plaasskooltjie in die distrik 
Trompsburg, waarna hy agtereenvolgens die Brebner
skool en Greykollege-skool in Bloemfontein besoek het._ 
Na Matrikulasie (1920) was hy 'n tydlank onderwyser, 
toe in die Staatsdiens, en vervolgens student aan die 
Grey-Universiteitskollege, waar hy in 1924 sy B.A.-graad 
behaal het. Daarna was hy verbonde aan die redaksie 
van Die Landbouweekblad en later van Die Volksblad, 
waar hy o.a. die Kunsafdeling moes behartig. Einde 
1926 het hy die M.A.-graad in Hollands behaal, die 
Porter-beurs vi-r buitelandse studie verwerf en na Hoi-
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land vertrek, waar hy einde 1929 doctorandus in die 
Nederlandse Lettere geword het. Hy hoop om later 
die doktorsgraad te verwerf op 'n proefskrif oor Die 
digter Totius, sy betekenis vir die A/rikaanse Letter
kunde. Sedert begin 1931 tree hy op as lektor in 
Nederlands en Afrikaans aan die Grey-Universiteitskol
lege. 

Van hom het verskyn die digbundels Stemmingsure 
(1926) en Die nuwe Boord (1928). Verder die romans 
Langs die Grootpad (1928) en Droogte (1930). Ook 'n 
novelle Op die Plaas. Hieruit blyk dus dat Van den 
Heever, op wie se letterkundige vorming dr. D. F. Mal
herbe groat invloed gehad het, een van die vrugbaarste 
onder ons jongste skrywers is. 

(2) STEMMINGSURE. 

Sing van die siel se smarte 
deur elkeen in stilte gely; 
sing van brekende harte 
wat moedig in duisternis stry. 

Sing van die dood wat ons dade 
gou dek en ons dag verkort; 
sing-want daar 's geen genade
eer die stof oor die doodkis start. 

* * 
Deins'rig is die heme!, met 'n wolkseil vaal gespan 
oor 'n wereld moeg, verlate, soos 'n afgeleefde man. 

* * * 
Vaal seil die pad oor die bulte om nimmer end te kry, 
langs afdraand en deur slate, by plaas en dorp verby; 

* * * 
Waar soos 'n swygende monument die kerk se taring 

staan 
om afskeid te gee aan dooie as die stoet die straat afgaan. 
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Waar ou geboggelde berge, rein soos 'n blou altaar, 
in ewige aanbidding op na die hemel staar. 

* * * 
Lei dan die pad nie huis-toe nie, is daar nerens 'n uit

spanplek 
wat die pelgrim kan oorskadu, of die grond hom kan 

oordek? 
Waar die siel sy smart vergeet en ellende verlore is, 
eer die wereld hom kan sluit in lanfer van duisternis? 

* * * 
Maar alles bly maar duister, en oor die donker grond 
soek spoke ook maar troost'loos hulle rus hier by ons 

ron d. 

En die sterretempel skitter en verbleek by die glans van 
die maan, 

maar nerens wys 'n hand die pad se einde aan. 

En oor die veld waai wenend weemoedig-mooi die wind 
en sing die klag van siele wat hier geen rusplek vind. 

In hierdie verse hoor ons die grondtoon van Van den 
Heever se hele eerste bundeltjie. Dis of die namelose 
leed en onsegbare weedom van die Konsentrasiekamp 'n 
donker skaduwee oor sy jong lewenspad gewerp het, 
aan die beklemming waarvan hy vergeefs probeer te 
ontkom. Hy is soos 'n droewig-eensame en rusteloos
soekende siel wat steeds verlangend heenblik oor deinse
rige sonnevlaktes en skemerende maanligvertes, tot diep 
agter die mistieke sterremantel van die nag, om daar 
te speur na die oplossing van die groot lewensraaisel 
van ons mensbestaan, maar wat altyd weer teruggedryf 
word tot die onverbiddelike einde waar .,die stof oor die 
doodkis stort":-
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Die lewe is 'n veldheer 
wat mense tot stryd aanlei, 
hulle graf-toe dryf-en dan grynsend 
weer nuwe siele kry 

(Nag) 

Die mensewesens verdwyn maar, 
oor die voetpad groei weer kweek. 
Die sielsverlange skryn maar; 
wie sal die eensaamte breek? 

(Verby) 

En weemoed stroom sag uit die stilte alom 
en verlangens word heimlik gebore. 
Ag, ek sien net die spore van mense sink 
met hul lewensdrome verlore. 

o, die maan is 'n siel wat iewers iets soek 
in die wye Heelal verlore, 
en moeg van soek sink hy eensaam weg 
en die nag dek sy silwerspore. 

(Nagweemoed) 

Ek soek en dwaal verlangend rond, aileen; 
my soek na kennis het my vreug verteer, 
my siel het sag in sUite uitgeween, 
vergeefs gesmeek, gedors: gee meer, gee meer. 
Diep in die nag van raaisels bly ek staan
waar gaan ek heen, waar kom ek tog vandaan? 

(Bestaan) 

In die laaste vers sien ons die Kleine Johannes wat 
sy Windekind-paradys verloor het en nou troosteloos 
ronddool, omdat Wistik die weetbegeerte in hom gewek 
het deur skone beloftes, maar self nie by magte is om 
hom die goue sleuteltjie tot die geluk te verskaf nie. 
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En staan hy by, 'n doodkis en betrag die einde van wat 
gister nog mens was, _dan skryn_ dit snerpend deur sy 
siel:- ~ 

0, dan verdrink my lewensvreug in pyn, 
so grondeloos-vernie.t lyk die b!;!staan! 
Ag God, die lewentjie het net kom skyn, 
en in die aarde moet die mens vergaan. 
Ek treur nie om die stof in stof v.erdwyn, 
maar om die lewe-in-dood waarvoor o_n_s staan. · 

Daar le 'n waas van sag-skreiende, soms aangrypend-:
droefgeestige, weemoed oor hierdie jong digter se lewen&
betragting wat telkens weer in klaende mineurtoon 
uitgesnik word. By voorkeur soek hy die stilte van die 
aand en die nag, veral omdat dan sy geliefde aandster
, die nag se hartjuweel"-as enigste ligstraal op sy donker 
lewensweg val , soos 'n spatsel goud": -

0 beeld van eensaamhei(l! Siel van my I ewe! 
Wat aan die hemel blink daar ver, 
en deur die skeem'ring skit'rend bewe

my awendster! 

En elders: 

Hoe min ek jou, my awendster, 
daar op jou donker, eensaam pad! 
As saans reeds swyg die lamgebler, 
dan wink jy soos 'n wag daar ver 

met goud omvat. 

Lank was die dag vol lewenswee, 
die pad so l:!Waar, so eindloos-ver, 
maar blink was jy diep in die swart, 
hoog in die hemel van my hart-

my awendster. rn 
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En deur die donker wereldnag 
leef in my, maar oneindig-ver, 
die beeld met al sy wonderkrae, 
die ideaal se skitterprag-

my awendster. 

Van den Heever is 'n kind van die plaas en die veld. 
Die grootse verlatenheid van die Vrystaatse vlaktes, 
omkring deur die ,yl-bloue bande van die ver-verre 
rande", moet 'n onuitwisbare indruk op sy kindergemoed 
gemaak het, want daarheen gaan sy liefde en verlange 
telkens weer terug as die lewenslas te swaar druk :-

Ek is weer op die plaas van vroeer jare 
waar ek die ·reine vreugde van 'n kind 
geniet het, ver van al die stadsgevare . . 
Hier in my leef die groot verlange weer 
en na die plaas dwaal my verbeelding heen, 
dis of die ou verlede na my keer 
soos skimme van die dooie-ver, aileen. 
Want alles het verdwyn, dis net die skat 
van ou herinnering, die soete pyn 
wat ek dan telkens uit sy skuilplek vat 
en met my kinderliefde laat oorskyn. 

So word deur 'n hees-klaende konsertienadeun ou 
plaasherinneringe weer verlewendig :-

en op hul leef herinnering en swewe na kinderjare 
na kinderjare, rykste van die lewe, 
na dae lankal dood-lankal nie meer. 

Van den Heever verras ons nie juis deur oorspronklik
heid of besondere skoonheid van segging nie, en by 
meerdere rypheid sal sy selfkritiek seker heelwat vind 
om deur te haal. Maar sy gevoel is ongetwyfeld opreg. 
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Dis nie die gesuggereerde ,Weltschmerz" en sentimentele 
geliefhebber van romanties gestemde rymelaars nie. 
Daar sit ook . eie klank in die uiting van sy stemminge, 
al werk die telkens terugkerende motiewe o.m. van aand 
en nag met sy bloedrooi maan (wat 'n enkele maal selfs 
goudgeel, of ook wel 'n geel spanspekskyf is, maar 
gelukkig nooit doodsbleek nie) op die duur wel 'n bietjie 
vermoeiend op die leser se aandag. 

Dat sy eerste bundel egter onmiskenbare blyke van 
meesterskap, veral oor sy verstegniek, openbaar, daarvan 
lewer 'n twintigtal sonnette die bewys. Ek haal twee 
voorbeelde aan ter illustrasie:-

Ll 

Die Westewind. 

Ek hoor steeds weemoed in die westewind 
as hy hier huilend oor die velde gaan, 
en soos 'n sug van eensaamheid sy baan 
deur borne ween en n~rens rusplek vind. 
Ek hoor ou stemme weer, en soos 'n kind 
verneem ek in die veldlied, bly voldaan, 
iets van die stem wat uit my sielsharp gaan, 
en dis of ek daarin vertroosting vind. 

Ag, van verstand se eerste lig in my 
die vraagvlam het ontsteek, het ek gehoor 
die stem van pyn wat in my wese bly; 
en reeds as kind het in die stemmingsuur 
sy sagte ruising soms my vreug verstoor 
en my in stille eensaamheid gestuur. 

Aand op die PZaas. 

'n Lang yervelige somerdag die sterf 
in wolkegrotte rooi van vuur'ge goud 
laag oor 'n bergelyn geplooid en oud; 
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'n Kafferstem klink hard ver oor die werf, 
maar alles is so stil, so stil vanaand! 
'n Stofwolk goud-omlyn rys bo die kraal, 
patryse skreeu daar ver; 'n sweepklap dwaal 
deur die verlate lug in echos aan. 

En alles gaan tot rus in hierdie uur 
as aandverlangens in die siel versmelt 
tot 'n gebed wat brand vol liefdevuur
hoe innig . kruip die skeem-ring oor die veld! 
die dag rus sag in nag, en vuurtjies blus, 
dis net die hart wat nooit nie, nooit nie rus. 

(3) DIE NuwE BooRD. 

0 weemoed van die skemermuur, 
my siel word ryk bedou 
as met herin'ringsmantel jy 
my saans hier kom omvou. 

Daar is geen uur die hele dag 
so ryk aan sielespraak 
as nou, wanneer jou vleuelslag 
van ver die hart genaak. 

0 weemoed van die skemermuur, 
herin 'ringskoningin, 
jy lok my telkens van die daad 
jou dromewereld in. 

Hier trii daar nog wel die ondertoon van weemoed 
uit Van den Heever se eerste bundel van twee jaar 
vroeer, maar tog minder troosteloos en verlate. Dis nie 
soseer die weemoed self nie as die herinnering daaraan. 
Daar is nie meer die wanhopig-blinde rondtas na 'n 
ontwykende steunpunt in die danker lewensnag nie. Die 
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onbestemde verlangens van vroeer het tot meer beson
kenheid en kalmer berusting gekom. Daar is dikwels 
selfs 'n stemming van reine sielsgeluk as hy die wel
dadige uitstraling ondervind van ,'n lamp wat ek 
nerens gewaar" (Al langs my gedagte), of homself voel 
as ,'ri trilling van musiek van die Heelal---een enkel 
klank van al die orreltone wat van sfeer tot sfeer in 
harmonie vibreer" ('n Trilling van). 

Hy is bier nie meer die troostelose eensame wat. soos 
'n stuurlose bootjie rondgeslinger word op die onstuimige 
deininge van SY smartgevoel nie, maar veeleer die stil
mymerende dromer wat 'n sielsgenot daarin vind om 
sy windharp uit te hang, ten einde as luisteraar iets op 
te vang van die trillinge wat oor die jare been dein 
uit die ,harp van die eeue":.-

Harp van die eeue, heel die menselied 
die word 'n soeker troostend aangebied; 
hy vind homself in jou, sy siel se lied. 

En elders :-

Langs fluisterpad van die gevoel ontvang 
ek uit 'n ander wereld wete; hang 
die gees sy instrument maar uit, dan kom 
'n ewigheid deur hom. 

0 dierbaar digkuns, wonderbare fluit, 
gevul met klanke, vol van sfeergeluid, 
al breek die spanning ons-verteer ons haas, 
ons moet tog op jou blaas! 

Telkens laat hy hom hier gaan op die wiekslag van 
die verbeelding na die onsienlike wereld van drome, 
sweef hy tussen droom en daad-,die siel se skone twe~ 
lingsdraad": :-
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Ek het langs sware boekery 
soms diep 'n lewenswens gekry 
om my ou tentjie ver hier van 
die wysheidslugspieel oop te span. 

Om saans in stemming-skaduwee 
my siel aan dromery te gee, 
om rustig, diep te kan aanskou 
wat fantasiee in my bou. 

Om net te voel en nooit te se 
wat op die siel se weegskaal le; 
om nooit verborge drome in 
die woord se vangweb vas te spin 

Maar as die daaddrang hom terugdwing tot die werk
likheid, dan word hy weer die soeker wat orals rondom 
in die natuur, in die mensbestaan rondspeur om die 
diepere Wese van die oppervlakkige. Skyn te onderskei. 
En dan kom hy weer voor menige vraagteken te staan:-

Wysheidslabirint, nooit kry 
die mens jou donker gangery 
se kronkel-end-tog bly ons wag 
op volle straling van die dag. 

* * * 
0 mensbestaan, klein altaarvuur, 
gevoed deur ewige brandstof wat 
die mens hier in sy dwalingsuur 
een oomblik na die Lig laat vat! 

Ek gaan al bewend nader om 
te vra hoe lang die pad sal duur, 
ek buig al dieper om te kom 
by U gewyde braambosvuur . 

• • • 
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0 maatslag van die Tyd, al sling'rend gaan 
ek soos 'n vlokkie op die golwe aan, 
en voel die deining wat ek nie verstaan. 

Byna al hierdie gedigte is in die eerste persoon ge
skrywe, omdat die digter voortdurend met homself besig 
is, met eie gewaarwordinge, stemminge, verlangens. En 
dan hoofsaaklik in dieselfde metrum wat maar selde deur 
'n sterk ritmiese akent gekenmerk word. Die meeste 
daarvan is kort gediggies, waarvan die mymerend-beto
gende, meer as suggestief-beeldende, gedagtegang soms 
vaag-onklaar bly en moeilik .te volg is. Baiemaal is dit 
nie meer as gedagte-op-rym nie. Dis betreklik selde dat 
'n gedig as geheel ons ontroer deur volmaakte harmoni
sering van vorm en inhoud, omdat hy nie by magte is 
om ,verborge drome in die woord se vangweb vas te 
spin" op so 'n wyse dat die Ieser spontaan meedroom nle. 
Die enkele verhalende gedigte openbaar nog 'n gebrek 
aan volgehoue suggestief-dramatiese uitbeelding. 

Die Nuwe Boord toon ongetwyfeld 'n styging in Van 
den Heever se poesie, maar dis nog nie die vervulling van 
'n belofte nie. Dis mooier om die eerlike wil as om die 
volwrogte daad. Gelukkig besef hy self dat sy ,skep
pingsdroom", al was die tog so groot, nog maar enkele 
korrels op die dorsvloer toon. Miskien was hy die twede 
keer te haastig om by die dorsvloer te kom. Maar as 
hy self verklaar: ,ek speel my fluitjie vals al op die 
lewenswals", dan is die Ieser bereid om hom veel te 
vergewe en hom sy eie woorde toe te roep--gedagtig aan 
die ewige waarheid van Hippocrates: Ars longa, Vita 
brevis est:-

0 siel wat nou jouself hervind, begin 
die lewe weer, keer tot jouselwe in 
en leer, deur na die diepte in te delf, 
jou wesensdiamant te vind, jou Self! 
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§ 16. Jonger Digters . 

. (1) Van Harper Martins het in 1916 'n versbundeltjie 
verskyn: Die Losberge en ander Gedigte, grotendeels 
kinderlik-onbeholpe gerymel. In die swakste verse daal 
die skrywer qenede die gemiddelde peil van die ou 
Patriot-skool, terwyl hy dit in die beste nie veel verder 
as 'n swak navolging van Leipoldt bring nie. Met 
jeugdige voortvarendheid het Martins in 1920 'n twede 
bundeltjie in die lig gegee: Die Rustelose Gees en ander 

nuwe gedigte. Hoewel hierdie ,praggies en gedagte
vraggies", soos hy hulle self met kinderlike trots noem, 
oor die geheel 'n vooruitgang is op sy eerste proewe, 
bevat hulle nog maar baie min poesie. En by meerdere 
ontwikkeling sal hy dit waarskynlik self betreur dat hy 
ooit sy magnum opus ,Die rustelose gees", wat nogal 
met die tietel ,epos" vereer word, in die lig gegee het. 
Die twee mees geslaagde gedigte is twee pentekeninkies 
van Die Smous en Die Steenbokkie. Martins se dig
proewe herinner aan die volgende puntdig van Staring:-

De rij pe kennis hoort-
De onrijpe neemt het woord! 

(2) Ontwaking en ander Gedigte (1920) van Lodovikus 
gee blyk van veel meer digterlike talent as die verse van 
Martins. Wat by hierdie dominee-digter egter ook nog 
die deurslag gee, is nie ritme nie, maar rym. En waar 
dit die geval is, kom die kuns gewoonlik in die gedrang
die poesie word doodgeskaaf. Daarby vertoon sy taal
aanwending en beeldspraak nog alte veel die geykte 
stempel van de Hollandse predikantepoesie uit die vorige 
eeu. Dat hy egter 'n duidelike besef het van wat poesie 
is, blyk uit die volgende strofes:-
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Dit lyk my ·of die groot heelal 
'n Harp van God kan wees: 

Stil oor die snare, sonder tal, 
Stryk nag en dag Sy Gees. 

Soms gaan my hart se deure oop 
Stil-stil, en dan beginne , 

Die soet musiek daardeur te loop 
en roer die windharp binne. 

En wa t is nou my poesy 
Dan da t my stramme vinger 

Rond voel om weer die akkoord te kry 
En stoterig uit te slinger? 

Die laaste reel is swak (ook al weer om die rym), maar 
in die laaste strofe word 'n juiste karakteristiek gegee 
van sy eie poesie. Al is hy nog nie by magte om die 
ruising van die windharp suiwer weer te gee nie, voel 
hy tog dat dit die verhewe roeping van die digter is-

. om die musiek van die Heelal te vertolk. En juis daarom 
moet hy ,rein van hart en suiwer van hande" wees! 

(3) Afdrukkies van Indrukkies (1921) deur Johann G. 
Smit, gee wei blyk van 'n sekere rymvaardigheid, maar 
:verder as min of meer onbeduidende rympies bring die 
skrywer dit nie . Aand is nog die mees geslaagde poging 
om ten minste 'n bepaalde stemming in enigsins digter
like vorm te vertolk. Maar wanneer sal jong aspirant
digters tog besef dat poesie nog iets meer is as berymde 
woordereekse? En dan het Smit sowaar probeer om 
'n paar koeplette uit Bilderdyk se Atscheid na te rym 
en as sy eie voor te stel in Die Dag-'n kostelike voor
beeld van brutaal-onbeholpe letterdiewery! 

(4) Oorwinning en ander Gedigte (1922), deur Willem 
Kamp, verdien besondere vermelding, omdat dit al dade-
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lik veel hoer staan as die reeds genoemde bundels. Ons 
het in hierdie bundeltjie 'n jeugdige digter wat hom nie 
maar net vermaak met onbeduidende versmakery nie, 
maar 'n fris-oorspronklike siening en segging openbaar. 

,Oorwinning," 'n epiese gedig in vyf afdelinge, geskryf 
in vry-ritmiese verse, is as geheel 'n bale verdienstelike 
stuk jeugwerk, al word nie orals dieselfde peil gehand
haaf nie. Dit behels die geskiedenis van 'n weeshuis
seun, Dolf Kruer, wat met bitterheid ·vervul is oor sy 
troostelose lewenslot, maar in stilte grootse ambiesies 
koester vir sy eie toekoms. Hy sal hom deur 'n onge
nadige God wat sy moeder van hom weggeneem het, 
ten spyte van sy opregte gebede, nie van sy koers af 
laat bring nie. Hy sal nou met eie kragte sy pad deur 
die wereld slaan en die oorwinning behaal. Hy sal 
rykdom en aansien verwerf, en dan sal hy die lewe 
geniet. 

Sy ambiesie word vervuL Maar as hy na jare van 
inspanning en volharding eindelik sy lewensdoel ver
wesenlik sien, dan tref hom die hand van God. Deur 
'n motorongeluk verloor hy SY oe. Lank en bitter is sy 
wanhoopsworsteling, maar eindelik kom hy tot inkeer 
en berusting. Dan laat hy hom weer na sy ou weeshuis 
bring, en daar op die lande, waar hy as kind geswoeg 
het saam met ander en sy toekomsdrome gedroom het, 
daar behaal hy die grootste oorwinning-die oorwinning 
oor hom self:-

En laggend staan hy daar alleen, 
met volle Somer in sy blye siel; 
sy !deale dryf weer in hom op; 
sy ideale om te breek, te wen 
en magtig sterk te staan . . . . 
En in sy vreugdesang voel hy dit tril: 
Hy het gewen! ... maar teen homself. 
Hy staan daar magtiger as een 
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wat volle lig van altwee oe het; 
maar magtig in net Een, nie in homself. 
En Hy wat hom die kragte het gegee 
om heel die w~reld uit sy pad te breek, 
sy pad w.at hom na volle Somerlewe heen sou lei, 
laat hom sy ware vryheidslied nou sing .... 

Mooi het Kamp hom ingeleef in die kinderlike 
opstandsgedagtes van die weesseun, wat dit b.v. ook nie 
kan verstaan waarom God 'n sterk seun soos Frans deur 
die weerlig laat tref nie, terwyl gebreklike Willempie 
gespaar word-,ou Willempie wat net verklik en hull." 
Minder goed geslaag is die voorstelling van Dolf se lewe 
in Johannesburg, maar die laaste afdeling is weer goed. 

Deur allerlei klein trekkies weet hy om kleur en lewe 
te gee aan sy voorstelling van die ,slawelewe" in en om 
die ,Grou-grys weeshuis." Kyk b.v. na so 'n toneeltjie:-

Weer is dit ploegtyd en die seuns werk hard, 
'n Sweepgeknal weereggo deur die helder morelug: 
,Ho! ha! Hier Agterberg, ho! Landman, ha!" 
En ploegskaar skitter in die moreson 
waar swart, vet kleigrond net soos golwe rol. 
Met skerp en skreeuende gekras 
vlie swart en vaal spreeus hoog op uit lande, 
om twyfelagtig in 'n wilde vlug weer verder neer te stryk. 

Die korter gedigte getuig almal van 'n digterlik-gestemde 
gemoed wat vir die eerste maal in aanraking kom met die 
lewe en ernstig begint te peins oor die diepere betekenis 
daarvan. Dis die begin van die lewensstryd om die ver
band te soek tussen skyn en wese, en grondtoon van 
hierdie rondtastende stemminge word in die volgende 
reels geuit:-
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En ek voel ons w~reldlewe gaan, 
soos 'n ster wat skiet in sy prag; 
nog nouliks gesien in sy fonkeling-
of verduister, vergaan, in die ewige nag. 

(5) Die ou Murasie en ander Gediggies (1924) deur 
Theo. W. Jandrell, is geskryf ,vir die hoer klasse van 
die Laerskool." Die digter, self onderwyser, het dus 'n 
bepaalde doel voor oe gehad. Vandaar die uitgesproke 
didaktiese strekking en die huislike en vaderlandse aard 
van die meeste gedigte. Jandrell is egter nooit opsetlik 
prekerig van toon nie, maar weet om sy didaktiek 
meestal in aangename en. bevatlike vorm in te klee . 
Wat hier egter te veel gemis word, is digterlike 
verheffing en 'n persoonlike ritme. Die gevolg is 'n 
eentonige tiktak-dreun wat op die duur vervelig word 
en onwillekeurig Vader Cats voor die gees roep. 

'n Enkele voorbeeld ter opheldering:-

As die opdraans lank en swaar is 
en jou maters moed verloor, 

sit jou skouer aan die wiel dan, 
help hul eers die ergste oor. 

Wees tog nooit 'n arm ou remskoen 
as jou maat na vore beur. 

Gooi hy tou op, neem die voortou 
oor die rug of turfgrond deur. 

Maar is jy op steile afdraand 
en jou wa is swaar gelaai, 

stadig, stadig oor die klippe! 
Nou's dit tyd vir briekaandraai! 
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In enkele gedigte word egter 'n forser toon aangeslaan, 
soos b.v. in die lewendige skildering van Die Warrel
wind. 'n Voorbeeld van droe humor lewer die volgende 
antwoord van Meneer wat Jan waarsku teen die drank 
as sy grootste vyand en dan die verdediging moet hoor 
dat Meneer hom geleer het om sy vyand lief te he:-

Ja, Jan, dat jy jou vyand 
tog altyd lief moet he .. 

maar dat jy hom sal insluk, 
dit het ek nooit gese! 

Van die huislike gediggies beval Aan die Deur en 
Grietjie die meeste. Die laaste veral is aandoenlik. 

Jandrell se poesie neem geen hoe vlugte nie, maar is 
ook nooit heeltemal onbedui<iend nie. Hy is 'n vriende
lik-gemoedelike volksanger wat op die terrein van die 
skool en huis seker gehoor mag word. 

(6) Van Dirk Mostert het in 1925 'n bundeltjie verskyn 
onder die tietel Elker Siele. Uit die eerste bladsye blyk 
al dadelik dat hy met liefde besiel is vir sy eie volks
verlede, nee nieer, hy word deur 'n vurige patriotisme 
aangespoor om te sing oor ,Volk en Taal." Want as 
hy sou swyg-

Dan sal haas die klippe geen stemme 
van juiging en jubel verhef ; 

maar sal smelt in die hemel se strale 
as hulle my skahde besef. 

As hy sou swyg-, dan sal' selfs die sneeu op die berge 
tot hitte van skaamte moet bloos." Ja-,selfs die modder 

·op slymige paaie sal skaam wees om teen my te spat." 
En om die klippe nie te laat beset en smelt nie, om die 
sneeu nie te laat bloos nie, om die modaer nie te laat 
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.skaam word nie-daarom verkondig hy met snarespel 
en trompetgeskal ,die roem van my nasie." 

By ,murmelstrome" luister hy na die ,voorspoedsmare" 
van die ,stoere voorgeslag" ; in die ,winterweedom" ver
neem hy weer die ,lydingsmare" van 'n ,harde voor
geslag." Dan sien hy in die ,winterdwarrels" allerlei 
,dwarrelbeelde," vol van ,oorlogsdampe" en ,kruitrook
dampe." Maar gaandeweg word die ,grusame winter
beelde" weer vervang deur ,lente-weelde," want kyk
,die sang van lentebriese VERSMOOR die angsgeskrei van 
barre winterwinde." En hoor:-

Die grom van donderstorme 
rol hemelruimtes deur; 

met blink gevlymde blitse 
word die rougewaad geskeur. 

So kondig donderdreunings 
die groot triomfuur aan 

wat na die swaar volharding 
vir 'n volk te wagte staan. 

Dirk Mostert voel hom verder gedrolige om te sing 
oor ,Die Liefde," en hy doen dit veral graag-,wanneer 
die helder lenteson se strale die lenteblom .se wang 
gedurig kus, wanneer die skepping self in drome rus." 
Waar die liefdesanger hom op hierdie digterlike oomblik 
bevind, vertel hy ons nie. Maar dit moet erens buite
kant die dromende skepping wees, anders moet hy mos 
saamdroom! 

Hy doen dit verder graag in die aand-,as die wind 
op die naglug al sy strale ' gooi." En sulke liedjies wat 
hy ,op die naglug strooi," noem hy ,duintjies." Die 
hoogtepunt van digterlikheid bereik sy liefdesliriek 
wanneer hy in vervoering uitroep: ,ek het jou geweldig 
lief!" 
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Voorts vergas Dirk Mostert ons op allerlei kwasi
digterlike lewenswysheid ,Uit die Lewensstryd," waar 
alles onderhewig is aan ,smart en kommer, swaar en 
slommer; stoot en stampe, pyn en rampe." 

,In elker siele le 'n diep misterie"-is die tema waar
oor Dirk Mostert ten slotte in sy magnum opus nie kan 
uitgepraat raak nie. Sommige siele is soos lenteblomme, 
vol ,geurewasem en. wierookwalme en siererykdom en 
hemelglorie en jeugdetinte en jeugdeweelde." Ander is 
weer soos ,swart ontloofde wortelstamme," maar daar 
sal 'n dag kom dat alle sielsgeheime ontsluier sal word. 

Uit voorgaande voorbeelde (wat vertienvoudig sou kan 
word) is dit heeltemal duidelik dat Dirk Mostert nie 
,'n singende digter" is, soos hy homself in een van sy 
gedigte noem nie, maar 'n vlot-rymende retorikus van 
die jaar nul! Deur studie en lektuur het hy 'n hele 
skat van ,digterlike" woorde versarnel, en die word nou 
mooi agtermekaar, netjies en fatsoenlik en onberispelik, 
op maat en rym-ja, veral op rym-gebring en in boek
vorm as ,poesie" uitgegee. Maar sulke dinge soos oor
spronklik-individuele taalaanwending en uitbeelding, 
fyn-digterlike aanvoeling van die gevoelswaarde en 
klankwaarde en betekeniswaarde van afsonderlike 
woorde, gedagteskoonheid en beeldskoonheid en ritmiese 
skoonheid, kortom-harmonisering van vorm en inhoud, 
wat veral by die lirikus eerste vereiste is-daar het Dirk 
Mostert nie die minste besef van nie. Wat hy te se 
het, mag hier en daar nog die moeite werd wees, maar 
dan word dit hopeloos verknoei deur die dorre doods
beendere van 'n rammelende retorika. Met hierdie 
publikasie het die skrywer ·sy eie doodvonnis as digter 
gevel. Die enigste gedeelte in hierdle bundeltjie wat 
nog enige reg van bestaan het, is die vierde afdeling, 
,Liedjies en Ballades," veral Oujaarsaand. 
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(7) Weerklankies (1928) is die tietel waaronder 
,Eitemal" veels te haastig sy Huisgenoot-versproewe 
gebundel het, voorsien van 'n spoggerige maar mislei
dende Voorwoord deur Imker Hoogenhout. ,Wan
klankies" sou miskien 'n meer gepaste benaming gewees 
het, want in die 126 bladsye kom daar hoogstens 'n paar 
dosyn versre1Hs voor wat miskien op die naam van 
poesie aanspraak kan maak. Die res is of tipies-ouder
wetse of ultra-moderne woordegepingpong. As die leser 
hierdie oordeel hard vind, laat hom dan maar gerus 
die bundeltjie self ter hand neem en daarby in gedagte 
hou dat dit uit die jaar 1928 dateer. · 

Die vlot-rymende versknutselaars van teenswoordig 
(wat 'n alte gewillige ruimte in Die Huisgenoot vind, 
om dan met onbekwame spoed na 'n uitgewer om te 
sien) moet nou eenmaal tot die besef gebring word dat 
daar reeds 'n kwart-eeu verloop h~t sedert Marais se 
Winternag en Celliers se Vlakte. Ons begin dus al met 
'n sekere mate van trots terug te sien op soiets as 'n 
bepaalde digterlike tradiesie. En wil iemand vandag 
daardie tradiesie handhaaf---of hom verstout om 'n nuwe 
te skep-dan moet hy nie 'n ontydig geborene wees nie. 

Eitemal rym baie maklik, veels te maklik, en daarby 
is hy 'n goelaar met woorde, veral fonkelnuwe woorde, 
soos b.v. kristallyn en ultramaryn, vibrato en stakkato, 
indigoprag en bajtablou, sag-mesmeriese gestreel en 
embrionale sluimer. In hierdie bundel bloei en verwelk 
nog eeueoue rose op eeueoue wange, en word liefies 
gesoen op ,lokkende lippies van rooi verweel," of ook wel 
,rooier as seegras of robyn", terwyl ,liggies en laggies 
en lonkies stout in haar oe toernooi speel''. 

Voorts hoor ons hier van ,honderd myl van skeiding
smart",· van ,wolkebloesems op die boesem van die lome 
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nag"; van 'n doringboom wat staan ,ver op die wal 
van die wereld en waak oor 'n slapende heelal" (waar 
sou die digter hom nou bevind?); van 'n maan wat staan 
as die inkarneerde skoonheid, 'n silwermuntstuk aan 
die hemel" van Vaalrivier wat tussen Vrystaat en 
Transvaal ,vloei deur geskiedenis"; van ,bosse maagde
lik-groen, deurswier van voels wat duisendstemmig 
tierelier"; van ,'n paddakoor het tone donker-swaar van 
timber uitgebrul met sterk vibrato in die stem"; van · 
'n liefdestoneel onder 'n wilgerboom waar ten slotte 
,twee monde word vereen-die wereld en die wilg ver
dwyn vir my en haar" .... 

Maar onnodig om die voorbeelde te vermenigvuldig. 
Die slotgedig lui as volg:-

Aan My Ongeskrewe Gediggies. 

Beminde kinders van my stemmingsuur 
Ek wou jul so graag klee in klank en kleur 
En as apostels van my weedom deur 
Die wye, onbekeerde wereld stuur; 
Maar by gebrek aan kleurstof, klank en toon 
Moes ek jul, ongekleed, aan d'oog onttrek 
En in die diepste van my hart 'n plek 
Toewy· om droef-tevrede in te woon. 

Jul is my dierbaar want aan elke een 
Kleef daar 'n stukkie van my mensesiel; 
By een se swaar geboorte 't ek gekniel; 
By een het ek in onmag stil geween. 
Op bodemdieptes van my siel gesus, 
Le mooier skulpies as hier op die kus. 

Die laaste twee reels is die beste in die hele bundel. 
Hierdie bekentenis stem 'n mens tog sagter teenoor 
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Eitemal, omdat hy so veel wil en so weinig kan! En 
daarom is dit so jammer dat hy ontydig gaan vis het 
na sy skulpies in plaas te wag tot die bodemdieptes 
hulle vanself as voldrae skepping spontaan na die 
oppervlakte sou voer. 

§ 17. Besluit. 

skrywer hiervan het hom in hierdie werk ten doel 
gestel:-

(1) Om 'n historiese oorsig te gee van die ontstaan 
en ontwikkeling van die Twede Afrikaanse Taalbeweging 
en van die merkwaardige evolusie in ons taalbeskouinge, 
as direkte gevolg daarvan, ten opsigte van die plek wat 
Afrikaans behoort in te neem in skool en universiteit, 
kerk en staat. 

(2) Om in hooftrekke die taalverhoudinge in Suid
Afrika sedert die ontstaan van die · Taalbeweging te 
skets, die letterkundige taalgebruik van ons vernaamste 
prosaskrywers en digters aan die Afrikaanse spraak
werklikheid te toets, en die verskillende invloede na te 
gaan wat aanvanklik daarop ingewerk het. · 

(3) Om 'n krities-historiese oorsig te gee van die poesie 
wat uit die nuwe beweging voortgekom het van 1905 
tot 1930. 

Die laaste afdeling, waaraan meer aandag bestee is as 
aan die twee voorafgaandes, is dus nie enkel literatuur
geskiedenis nie, maar meer bepaald 'n letterkundige 
portrettering van ons hedendaagse digters, en dus ook 'n 
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uiteraard suiwer subjektief-persoonlike waardebepaling, 
waarvoor die skrywer hom enkel kan beroep op eie gevoel 
en smaak en insig. En as hy met liefde en bewondering 
die eerste digblommetjies uit ons Afrikaanse letterkun
dige tuin aan die leser voorhou-en hi~r en daar ook 
'n weelderige bossieplant uittrek-dan is dit nie in die 
eerste plek omdat hy so 'n buitengewone kunswaarde 
daaraan wil toeken nie, maar om die groot kulturele 
betekenis daarvan vir ons volk. Want hier het ons die 
openbaring in sy skoonste vorm van 'n eie opbloeiende 
geesteslewe, die verwesenliking van die strewe na self
standigheid van die Afrikaanse volksgees, die bewys dat 
die periode van vreemdelingskap in sy eie land vir die 
Afrikaner verby is. Dit is die ware betekenis van die 
literatuur wat uit die Twede Afrikaanse Taalbeweging 
voortgekom het, en waarsonder die beweging 'n misluk
king sou gewees het. 

Wanneer ons let op die kort ontwikkelingsgang van 
die moderne Afrikaanse poesie, en in gedagte hou liat 
nagenoeg al ons digters 'n abnormale ontwikkeling gehad 
het, deurdat hulle die natuurlik-vertroude klanke uit 
hulle vroegste jeug vaarwel moes se, vandat hulle die 
eerste dag op 'n skoolbank geklim het, om eers op later 
leeftyd hule nasionaal-digterlike kindskap en burger
skap te hervind-dan is daar alle rede om tevrede te 
wees met die digterlike voortbrengsels van die Afrikaanse 
,vroeg-renaissance," en om met optimistiese verwag
tinge die verdere ontwikkeling daarvan tegemoet te sien. 

Die jaar 1925 sal altyd geboek staan as een van die 
belangrikste mylpale in die geskiedenis van die Afri
kaanse Taal en Letterkunde. Want in hierdie jaar het, 
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~aam met die vyftigjarige ,stigtingsjubi~~um van pie 
Gev,ootskap . van Regte Afrikaners OP, 14 Augustus 1875, 
ook die finale en volledige erkenning van Afrikaans 
deur die Staat plaasgevind in 'n historiese sitting; en 
by eenparige besluit, van albei Huise van die Parlemertt 
op 8 Mei, 1925. 

Met hierdie gedenkwaardige gebeurtenis is die taal
stryd in Suid-Afrika dus vergoed beslis; en die afgelope 
halwe eeu, veral die twede helfte daarvan, sal bekend 
staan as een van die allergewigtigste periodes in die 
kultuurgeskiedenis van Suid-Afrika. 

STELLENBOSCH, 

DESEMBER 1930. 




