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                                                            OPSOMMING

Hierdie proefskrif  is ’n studie oor die bydrae van die Duits-Joodse kunstenaar Erich Mayer tot

die vestiging van ’n estetiese bewussyn en die bevordering van ’n kunsidentiteit in Suid-Afrika

tot aan die einde van die 1930's. Mayer is in 1876 in Duitsland gebore. Weens gesondheidsredes

het hy hom in 1898 in Suid-Afrika gevestig waar hy veral met die Boerepioniers op die

platteland geïdentifiseer het en hom gou tuis gevoel het in die landelike milieu. Hierdie

natuurlike toegeneentheid tot die vroeë Afrikaners het aanleiding gegee tot sy latere deelname

aan die Anglo-Boereoorlog. Met sy grondige Europese agtergrond en opleiding aan verskillende

kunsakademies in Berlyn en Stuttgart, het Mayer gou besef dat die Suid-Afrikaanse gemeenskap

in die algemeen,  maar veral die vroeë Afrikaners in die besonder, ’n algehele gebrek geopenbaar

het aan enige Europese kunshistoriese kennis of enige estetiese bewussyn oor die beeldende en

toegepaste kunste. 

Mayer is vroeg reeds blootgestel aan en het besonder belanggestel in die kunshandwerk van die

Duitsers wat deel uitgemaak het van eeue-oue Duitse tradisies en wat bygedra het tot die unieke

nasionale volksaard van die Duitsers.  Met hierdie belangstelling het Mayer stelselmatig begin

om die unieke kunshandwerkartikels van die Afrikanerpioniers te versamel. Hy het hier ’n

geleentheid gesien om via voorbeelde van plaaslike kunshandwerk ’n estetiese bewussyn by die

Suid-Afrikaanse gemeenskap en meer spesifiek by die Afrikaner aan te wakker. Mayer was van

mening dat die sinvolle ontwikkeling en bemarking van hierdie kulturele voorwerpe en ontwerpe

daartoe sou  kon bydra om ’n eie kunsidentiteit met ’n sterk nasionale karakter in Suid-Afrika

tot stand te bring.   

Wat die beeldende en toegepaste kunste betref, het Mayer ’n wye belangstellingsveld gehad en

het hy ook omvattende navorsing oor die inheemse boukuns, meubelontwerpe en

kunshandwerkartikels van die vroeë Boerepioniers, asook oor dié van die inheemse

bevolkingsgroepe, onderneem. Hy het die land deurreis op soek na geskikte voorbeelde van

kunshandwerkartikels, gereeld lesings aangebied en artikels gepubliseer, die alledaagse

Boerelewe op die platteland visueel gedokumenteer en op dié manier ’n besondere ryk

nalatenskap daargestel.
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