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HOOFSTUK 1

DIE SOEKE NA EN ONTGINNING VAN ’N  ‘WARE  AFRIKAANSE KUNS’ 

Like another South African, Olive Schreiner, he [Mayer] believes in
painting the things, the common things that lie around him.1

1.1 Inleiding

Die koms van Erich Mayer na Suid-Afrika in 1898 vanweë swak gesondheid, het op verskeie

vlakke noue aansluiting gevind by sy toegeneentheid tot die Afrikanersaak asook by sy

belangstelling en spesifieke idees oor die beeldende en toegepaste kunste. ’n Aspek van Mayer

se familieverwantskap wat nie algemeen bekend is nie, is dat hy reeds ’n indirekte skakel met

Suid-Afrika gehad het deur middel van die familie Bleek aan wie hy aan moederskant verwant

was.2 Die bekende Afrikanis en bibliotekaris, W.H.I.Bleek (1827-1875)3, was ’n neef van Mayer

se moeder en ’n mens kan aanvaar dat Mayer moontlik op een of ander tyd in aanraking  gekom

het met die navorsing oor die taal en kultuur van die San (Boesman) wat aan Bleek en sy suster,

Dorothea Bleek (1873 - 1948)4, wêreldwye bekendheid besorg het.

Mayer het op sy reise in die binneland van Suid-Afrika afgekom op ’n tot nog toe onontginde

bron van ’n jong pioniersvolk se kunshandwerk, asook ander vorme van skeppende werk,

waarvan  hy  reeds tydens die Anglo-Boereoorlog en as krygsgevangene op St. Helena bewus

geword en in sy potloodtekeninge vasgelê het. Vanweë Mayer se agtergrond, opleiding en

blootstelling aan bepaalde sieninge oor nasionalisme, vaderlandsliefde, die agting vir die natuur

en die bewerking van die grond, het hy die geleenthede gesien en aangegryp om idees te

formuleer oor en struktuur te gee aan ’n tot nog toe ongevormde Afrikanerkultuur. Mayer was
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vanweë sy Duitse herkoms en sy introspektiewe geaardheid veel meer van ’n buitestaander as

Pierneef wat as ’n Suid-Afrikaans gebore Nederlander met groter gemak in die destydse

Nederlandse en veral  Afrikanergemeenskappe in Pretoria opgeneem is. As gevolg van die sosio-

politiese omstandighede van die tyd was Pierneef se lewensomstandighede uiteraard ook meer

bestendig as dié van Mayer en het Pierneef en sy werk, vanweë sy sosiale affliasies, uiteindelik

groter blootstelling geniet  as Mayer. Alhoewel die twee kunstenaars met mekaar bevriend was

en saam besin  het oor die wesenskenmerke van ‘n ‘nasionale kuns’, was dit Mayer wat die

behoefte gehad het en die ‘verantwoordelikheid’ op hom geneem het om iets konkreets oor die

konsep van ‘n ‘nasionale kuns’ te struktureer.

Soos wat dit elders in hierdie hoofstuk aangedui word, was Mayer se siening oor die ontginning

en vestiging van ’n nasionale kunsidentiteit ooridealisties en en uiteindelik onrealisties. Mayer

het die opkoms van Afrikanernasionalisme vanuit ’n Europese invalshoek benader en nie ag

geslaan op die uiteenlopende kulturele, sosiale en ekonomiese omstandighede wat in daardie

stadium in die Unie gegeld het nie. Nogtans het Mayer sy bepaalde idealisme en visie vir ’n

nasionale kunsidentiteit lewenslank gekoester en homself dikwels vasgeloop in polemieke waar

die praktiese uitvoerbaarheid van sy voorstelle bevraagteken is en onder felle kritiek deurgeloop

het.

1.2 Mayer se koms na Suid-Afrika in 1898

Mayer het ’n beurs ontvang om argitektuur aan die Andreas Realgymnasium asook aan die

Technische Hochschule in Charlottenburg, Berlyn te studeer5, maar in 1896 is sy studies  deur

’n ernstige siekbed onderbreek en was hy vir twee jaar bedlêend voordat hy op mediese
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aanbeveling  besluit het om in 1898 ‘n pos as assistent-landmeter in Vrede in die Vrystaat te

aanvaar.6 Mayer sou by twee latere geleenthede (in die somer van 1907 en van 1909 tot 1911)

weer na Duitsland terugkeer waar hy in 1907 in Karlsruhe (sy geboorteplek) en van 1909 tot

1911 in Stuttgart sy studies in die beeldende en toegepaste kunste sou voortsit.7 As Suid-Duitser

van geboorte was Mayer ernstig van geaardheid en filosofies ingestel met geen radikale

voorkeure nie. Dit is vir hierdie studie betekenisvol dat sy lewens- en wêreldbeskouing in die

Suide van Duitsland gevorm is aangesien Hessen, Beiere en die Baden-Württembergstreke van

Duitsland, histories gesien, die Heimat  was van die Völkische Kultur-Ideologie (Volkse- of

Nasionalistiese Kultuurideologie) en hy bepaald met hierdie idees in aanraking moes gekom het.

Volgens Petropoulos:

The völkisch groups originated as a phenomenon in Germany around the
turn of the century (the most prominent were the Dürerbund, the
Werdandibund, and later, the Bayreuth Circle) and are aptly characterized
by the term “radical traditionalists”. Key elements of the völkisch cultural
program included the idealization of the German peasant, the rejection of
all nontraditional aesthetic styles (often referred to by the catch-all epithet
“cultural bolshevism”), and a propensity toward racism based on the
supposition that artistic expression and “blood” are inextricably linked.8

Uit die briefwisseling tussen Mayer en sy jeugvriend uit Hamburg, Alfred von Faber, is dit

duidelik dat hierdie jong Duitsers bekend was met die werksaamhede van die Dürerbund  wat

die volkstradisies van die Duitse volk onderskryf en aangemoedig het. Von Faber was ’n

entoesiastiese ondersteuner van die werksaamhede van die Dürerbund  en in sy talle briewe aan

Mayer het hy die aktiwiteite van die groep in detail bespreek asook die sieninge van die

ondersteuners van hierdie volkse ideologie.9 Hierdie idees het goed ingepas by die ontwakende

nasionalisme van die Afrikaners by wie Mayer later noue aansluiting vir sy sieninge gevind het.
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11Kyk persoonlike ongedateerde aantekeninge van Van der Westhuysen in die
 H.M.van der Westhuysen-versameling.

Die nagelate dokumente van Mayer10 dui op sy toegeneentheid tot die Duitse kultuur en Duitse

lewensmilieu, die Duitse volkstipes en kunshandwerk asook die Duitse volk se trots en liefde vir

hulle land en die verbouing van hul grond. ’n Belangrike bron van inspirasie wat spesifiek

ingestel was op die uitbeelding van hierdie aspekte van die Duitse kultuur was ‘n reeks

kunskalenders wat sedert 1905 onder die beskerming van die tydskrif Kunst und Leben uitgegee

is en wat Mayer graag versamel het vanweë die illustrasies wat by uitstek die Duitse landelikheid

en volkslewe uitgebeeld het. Daar kan aangeneem word dat hierdie kalenders ’n belangrike

vormende invloed was op Mayer se siening van die arbeider, handwerk en die pionierslewe op

die platteland asook op sy latere idees oor die ontwikkeling van ‘n nasionale kunsidentiteit in

Suid-Afrika. Een so ’n voorbeeld is ’n kunskalender wat in 1910 uitgegee is getiteld Hessen-

Kunst; Kalender für Kunst- und Denkmalpflege waarin die pentekeninge van die Suid-Duitse

kunstenaar, Otto Ubbelohde bekend gestel is, onder wie se leiding Mayer die skilderkuns

bestudeer het toe hy van 1907 tot 1909 in Stuttgart gewerk het.11  In die voorwoord tot die

kalender word die doelwit van hierdie publikasie deur die uitgewer dr. Christian Rauch, soos

volg saamgevat:
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Die Erweiterung des künstlerischen und kunstgeschichtlichen Bereiches
unseres Kalenders auf das ganze Rhein-Main-Gebiet hat Anklang
gefunden. Vom nächsten Jahrgang ab werden wir auch eine Jahres-
übersicht über die bedeutesten Erscheinungen der Kunst und der
Kunstliteratur unseres Gebietes in knappen Charakteristiken bringen [Die
bekendstelling van die beeldende kunste en die kunsgeskiedkundige deur
middel van ons kalenders het oor die hele Ryn-Maingebied inslag gevind.
Vanaf die volgende jaargang is ons van voorneme om ook ’n jaaroorsig
aan te bied van die belangrikste ontwikkelings op die gebied van die
kunste asook literatuur oor die kuns van ons gebied].12

Dit spreek dus vanself dat Mayer na sy aankoms in Suid-Afrika hom in talle opsigte

vereenselwig  het en nou kon identifiseer met die landelikheid van die Boerelewe en met die

Boer se verknogtheid aan sy grond, die beginsel van ‘arbeid adel’ asook sy vurige

onafhanklikheidsin. As gevolg van sy belangstelling in die kunshandwerk van die Boere en dié

van die inheemse volksgroepe, het Mayer op ’n ongetapte bron van skeppende werk afgekom

wat hom tot so ’n mate geïnspireer het dat hy vir lang periodes deur Suid-Afrika gereis het op

soek na bronne wat  hy  nougeset gedokumenteer het, lesings aangebied het oor die

belangrikheid van ’n nasionale kuns en uiteindelik ook breedvoerig in dagblaaie en tydskrifte

oor sy bevindinge gepubliseer het.  Roos het die invloed van die omgewing op Mayer se werk

soos volg saamgevat:

In siening en temperament bly hy in wese omgewingsgebonde,
verteenwoordigend van ’n spesifieke landstreek en omstandighede, eerder
as ’n uitdrukking van die kunstenaar se persoonlike visie.13

Na sy aankoms in Suid-Afrika in 1898, is Mayer as assistent van die Duitse landmeter, dr E.

Boedeker aangestel wat in daardie stadium besig was met opmeetwerk in die Vrede-distrik in

die  Vrystaat.14  In hierdie omgewing het Mayer gou bewus geraak van die heersende  taalstryd.

Die strewe van die vroeë Afrikanerpioniers om onafhanklikheid van Britse Imperialisme het sy

verbeelding tot so ’n mate aangegryp dat hy in 1899, op die ouderdom van drie-en twintig, in die

distrik Vrede by die Kommando van genl. J.P.Snijman aangesluit het om teen die Engelse te
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veg.15  Hy is egter in 1900 saam met kommandant Sarel Eloff by Mafeking gevange geneem en

as krygsgevangene na St. Helena gestuur totdat hy in 1902 na Duitsland gerepatrieer is.16  Mayer

het op St. Helena maklik ingeskakel by die aktiwiteite van die Boere en het ook aktief

deelgeneem aan die debatsvereniging totdat ’n byna noodlottige aanval van maagkoors sy

gesondheid opnuut ondermyn het. 

Mayer het ook deurlopend geteken en op dié manier die leefwyse en daaglikse bestaan van die

Boere op hulle plase, op kommando, en op St. Helena gedokumenteer. Op hierdie manier het

hy visuele verslag gelewer van sy omgewing en van dié aspekte van die alledaagse lewenswyse

van die pioniers wat sy belangstelling geprikkel het. Naas die  talle  potloodtekeninge wat hy op

St Helena geskep het, is dit ook bekend dat Mayer sy eerste olieverfskildery hier geskilder het.

Hierdie skildery is ’n portretstudie van pres. Paul Kruger wat Mayer in olieverf en met

skilderkwasse geskilder het wat hy toevallig van ‘n Nederlandse krygsgevangene, ene Jansen,

in 1901 as geskenk ontvang het toe laasgenoemde die geleentheid gekry het om na Nederland

terug te keer.17  Naas die skildermateriaal wat Jansen aan Mayer gegee het, het hy ook aan Mayer

die goeie raad gegee om in plaas van lynolie, wat in die kamp onverkrygbaar was, van gewone

lampolie gebruik te maak. Hierdie werk wat Mayer se eerste poging was met olieverf as medium,

is in 1947 deur die Oorlogsmuseum in Bloemfontein vir die permanente versameling aangekoop.

Mayer se ballingskap op St. Helena en Jansen se geskenk kan beskou word as die werklike

beginpunte van sy kunsontwikkeling.18 

Die invloed van Mayer se agtergrond, die bekendheid met die landelikheid van  die alledaagse

boerelewe in Suid-Duitsland en  die diep meelewing  wat hy  hier  te lande  met  die Boere in
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die veld en op St. Helena gedeel het, het daartoe bygedra dat  hy  besonder  nou  met  die  ideale

van die Afrikanervolk kon identifiseer. Die eerste dokument  waarin  Mayer  se nou band  met

die Afrikanervolk duidelik  verwoord word, is ’n brief van ontslag  wat  deur Kommandant  Sarel

Eloff op 7 Augustus 1902 te Deadwoodcamp, St. Helena geskryf is:

Ik certificeer dat de Heer Erich Mayer voor den Oorlog Asst. Landmeter
in Vrede O.V.S. heeft zich als Vrijwilliger bij den storm op Mafeking op
de 12de Mei 1900 dapper gedragen en was gedurende de
Krijgsgefangenschap te St Helena getrouw en werkzaam voor de
Afrikaner zaak: hij verdiend dus mijn inziens ondersteuning in zijn doel:
een nationale schilder voor het Afrikanervolk te worden [my
kursivering].19 

Dit is insiggewend om kortliks kennis te neem van Mayer se omswerwinge na sy  repatriasie na

Duitsland in 1902 voordat  hy hom ‘n jaar na Uniewording  permanent in Suid-Afrika gevestig

het.  Mayer is  in die winter van 1902 via Londen  terug  na Afrika waar hy hom tydelik in

Tunisië gevestig het .Volgens inligting uit die H.M. van der Westhuysen-versameling, het Mayer

tydens sy verblyf  in Noord-Afrika in opdrag een honderd pentekeninge uitgevoer vir ’n

gedenkalbum  ter ere van ‘n besoek van ‘n  hooggeplaaste  amptenaar  aan dié land  maar  dit

kan  nie geverifieer word nie:

Na de oorlog ging hij met zijn deerlik verzwakt lichaam naar Tunis, waar
hij ’n franse (sic) vriend had wonen, in  wiens  huis hij vriendelik werd
opgenomen. Die Fransman hield veel van kunst en met hem besprak onze
zuidafrikaanse artiest allerlei artistieke onderwerpen. Daar gingen zijn
oog en hart voor de schilderkunst open.20

In Mei 1903 het  Mayer weer na sy familie in Duitsland teruggekeer. In  hierdie  periode het hy

vir vyf maande aan die Steglitz Werkstätten in Berlyn studeer in die dekorkuns, ontwerp en

natuurstudies.21  Vanweë sy  akute borskwaal het hy Duitsland weer in 1904 verlaat en na

suidelike  Afrika teruggekeer  maar kon op daardie tydstip slegs toegang  tot  Duits-Suidwes-
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Afrika verkry omdat dit ’n  Duitse  kolonie  was.22  Hier het Mayer hom tydelik gevestig nadat

hy  met ’n bekendstellingsbrief van ’n Kaptein Carl Weiss die vrymoedigheid gehad het om by

die kantore van  Landdros Heinrich von Burgsdorff in Windhoek aan te klop.23  Mayer was egter

nie daarvan bewus dat Von Burgsdorff  etlike weke voor sy aankoms in Windhoek  deur

Khoikhoi naby Mariental vermoor is nie. Dit het  meegebring dat Weiss se bekendstellingsbrief

en ’n moontlike betrekking by die Landdroskantore vir Mayer geen nut gehad het nie en het dit

hom genoop om as klerk in die Staatsdiens diens te aanvaar.24

Mayer het deurlopend  in  sy  vrye tyd geskilder en dikwels per ossewa gereis. Soms het hy weke

lank in die veld geteken en geskilder  waaruit hy feitlik geen geld gemaak het nie.25  Hy het wel

in 1905 ’n opdrag van die Windhoektak van die Swakopmunder Buchhandlung ontvang  om  ses

tekeninge  van verskillende aansigte van Windhoek  te  maak wat  as poskaarte plaaslik en ook

in die buiteland versprei kon word. Uit die verkope van hierdie opdrag het hy  drie pond per

maand verdien en het aansigte van die volgende geboue ingesluit naamlik die Ou

Goewermentswoning, die Ou Hooggeregshofgebou, die Alte Feste, die Katolieke Kerk, die

Kasteel Sperlingslust en die Sendingstasie. 

Volgens Roos26  was  dít die aanvangsjaar van Mayer se professionele kunsloopbaan, maar

vanweë etlike ingrypende onderbrekings in sy loopbaan, bestaan daar by kunshistorici

meningsverskille  oor  presies  wanneer Mayer sy kunsloopbaan  gevestig  het. Tydens sy

Suidwes-Afrikafase het Mayer sy tekenvaardigheid in oefening gehou en meerendeels visuele

verslag  gedoen  van die omgewing waarin hy hom in daardie stadium bevind  het,  maar dit was

uiteraard  ook ’n brood-en-botter-aangeleentheid. Dit kan egter met sekerheid gesê word dat
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vandat Mayer hom vir die eerste keer in Suid-Afrika gevestig  het, hy met die land en sy mense

geïdentifiseer het. Die verloop van sy loopbaan na sy  repatriasie na Duitsland dui daarop dat

hy alles in sy vermoë gedoen het om weer na Suid-Afrika terug  te keer. 

In 1907 het Mayer nog ’n opdrag ontvang , naamlik ’n skildery vir die fassade van die Deutsche-

Afrika Bank in Windhoek. Die som geld wat hy met hierdie opdrag verdien het, het hom in staat

gestel om  aan die einde van dieselfde jaar vir ’n kort tydperk weer na Duitsland te vertrek om

in Karlsruhe in Suid-Duitsland formele opleiding in die beeldende kunste te ontvang. Volgens

inligting uit die H.M.van der Westhuysen-dokumente het Mayer onderrig in skildertegnieke en

litografie ontvang van A. Otto, G. Marburg en Otto Ubbelohde.Terwyl Mayer in Karlsruhe was

het  hy ’n opdrag van die firma Kupferberg Gold ontvang om twaalf  tekeninge te skep met

Duits-Suidwes-Afrika as tema. Volgens Roos 27 het  Mayer hierdie opdrag uitgevoer terwyl hy

in Karlsruhe studeer het, terwyl Van der Merwe 28 van mening is dat Mayer hierdie opdrag

ontvang het na sy terugkeer na Duits-Suidwes-Afrika in 1908. Hierdie tekeninge het bestaan uit

verskillende voorstellings uit die alledaagse leefwyse van die vroeë Duits-Suidwes-Afrika.

Na sy terugkeer na Duits-Suidwes-Afrika in 1908 het Mayer vir ’n kort rukkie  met ’n

huisskilder,  Sander, saamgewerk29 voordat  hy ’n persoonlike opdrag van die bestuur van die

Beamptenkasino30 in Windhoek ontvang het om die ontspanningsaal met vier panele te versier

wat spesifiek Suidwes-tonele uitbeeld. In hierdie panele het Mayer vier verskillende tye van die

dag deur middel van die gebruik van landskap en figure uitgebeeld.

Van 1909 tot einde 1910  het Mayer weer eens na Duitsland teruggekeer om formele onderrig

in die beeldende kunste te ontvang aan die Königliche Lehr- und Versuchswerkstätte in Stuttgart.

Hier het hy hom toegelê op dekorontwerp, anatomie, argitektoniese tekeninge asook potlood-
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en pentekeninge van insekte en plante.31

Mayer se verblyf in Duits-Suidwes-Afrika was uiteraard gedwonge  aangesien die gebied ’n

Duitse kolonie was, maar die droë klimaat het wel bevorderlik tot sy algehele

gesondheidstoestand bygedra. Hy het nietemin nooit weer na Suidwes-Afrika teruggekeer nie,

alhoewel hy in die vroeë vyftigerjare daaraan gedink het om weer in Windhoek uit te stal.32   Dit

skyn asof Mayer geheel en al daarop ingestel was om Suid-Afrika as sy nuwe vaderland  te

aanvaar soos wat duidelik blyk uit Kommandant Eloff se brief van ontslag te St. Helena. Die

politieke veranderinge in Suid-Afrika na Uniewording in 1910 het dit dus vir  Mayer moontlik

gemaak om na Suid-Afika terug te keer waar hy hom permanent in 1911 gevestig het.

Mayer het hom in Suid-Afrika gevestig op ’n tydstip toe Afrikanernasionalisme in die smeltkroes

was. Uniewording het grotendeels ’n breër Suid-Afrikanisme in die oog gehad, waarin

konsolidasie tussen die twee wit taalgroepe ’n sleutelelement sou vorm. Spoedig het

Afrikanerleiers, met genl. J.B.M.Hertzog aan die spits, egter besef dat die kulturele belange van

Afrikaners deur die veel magtiger Engelse kultuur oorheers kon word. Die regerende Suid-

Afrikaanse Party onder leiding van genl. Louis Botha en na sy dood, genl. J.C.Smuts, het nie

dieselfde sienswyse gehuldig nie en ’n botsing met Hertzog het op die stigting van die Nasionale

Party in 1914 uitgeloop. Dié party sou vir die volgende twee dekades die politieke instrument

van Afrikanernasionalisme wees. Mayer was dus in daardie stadium  aan ’n kragtige Afrikaner

nasionalistiesgesinde  milieu blootgestel wat in ’n bloeitydperk sou ontwikkel en  waarin sy

idees oor ‘n ‘nasionale kuns’ positiewe inslag sou vind. 

Soos wat dit  reeds duidelik  geblyk  het uit  Mayer se betrokkenheid by  die Anglo-Boereoorlog,

het  hy  sterk geïdentifiseer  met die sieninge en strewe van die Afrikaners. Die algehele

aanvaarding van  sy nuwe vaderland het hom in ’n posisie geplaas om onontginde visuele

materiaal en die skeppende werk van die Boerepioniers op die platteland asook dié van die

inheemse volksgroepe eerstens  te ontdek, te dokumenteer en  te ontsluit  en daarvolgens sy
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sieninge oor ’n  nasionale kuns te ontwikkel, te verfyn  en  te boekstaaf. Op dié manier het

Mayer naas  Pierneef  in die pionierstydperk van ’n verenigde  Suid-Afrika, ’n besondere ryk

bron van inligting en idees rondom die Afrikaner se kulturele ontwikkeling ontgin en  nagelaat.

Sy  talryke  artikels en lesings oor ’n eie of  ‘nasionale  kuns’ vir Suid-Afrika kan gesien word

as hoekstene waarop politici, kulturele leiers en ander kunstenaars later gesteun en voortgebou

het  in  hulle soeke en pogings om struktuur en identiteit  aan ’n jong volk oor te dra en ’n

bewussyn  te skep van ’n  kulturele erfenis. 

Mayer het na sy aankoms in Suid-Afrika in 1911 vir ’n  kort  periode in  Port Elizabeth gewoon.

Volgens ’n resensent van De Volkstem het die werk wat in hierdie tydperk tot stand gekom het

weinig meer van Mayer se Europese opleiding getoon. Hy het die alledaagse lewe in hierdie

hawestad uitgebeeld waarin  hy daarin geslaag het om die unieke Suid-Afrikaanse atmosfeer vas

te lê. Sy vakopleiding ‘heeft hem echter geholpen om snel en treffend te leren weergeven wat

zijn kunstenaarsoog freppeerde’.33  

In  hierdie tydperk  het  hy met die skilder W.G.Wiles (1875-1966) bevriend geraak. Wiles het

jare lank ’n leidende rol in die kunsaktiwiteite van die Oos-Kaap gespeel. Uit die Mayer-

dokumente blyk dit dat Wiles aanvanklik  met volstruise naby Alexandria geboer het en dat

Mayer in hierdie tyd gereeld op uitnodiging die plaas besoek het waar die twee kunstenaars in

die vrye natuur geskilder het en indringende gesprekke oor die kuns gevoer het: ‘I appreciated

your company and thoughts and have certainly got some good from our mutual criticisms [and]

conversations on  things  artistic and philosophic’ 34, het Wiles by geleentheid aan Mayer

geskryf. 

In 1912 het Mayer hom in  Pretoria gevestig waar hy met J.H.Pierneef asook met Pieter Wenning

(1873-1921) bevriend geraak het. George Smithard (1873-1919), wat in daardie stadium in

Pretoria gewoon het, was ook ’n  goeie vriend van Wenning gewees en het saam met hom oor

naweke gaan skilder, hom in die etskuns onderrig en  ook saam met hom en Pierneef aan
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uitstallings deelgeneem as lede van die groep The Individualists.35  Volgens Nel 36 het Smithard

vir Pierneef in die etskuns onderrig terwyl dit uit die Van der Westhuysen-dokumente blyk dat

dit Mayer was wat Pierneef aan die hout- en  linosneëtegnieke  bekendgestel het.37  Dit was egter

Wenning  wat Mayer na die kunshandelaar Schweickerdt geneem het en  hom aan die eienaar

Emil Schweickerdt voorgestel het. ’n Lewenslange vriendskap het hieruit voortgevloei. Die

firma Schweickerdt was nie net ’n gesellige vergaderplek vir die kunstenaars gewees nie, maar

vandat die firma tot stand gekom het, het Emil Schweickerdt  met woord en daad die kunstenaars

ondersteun. Hy het op gereelde grondslag uitstallings aangebied en hulle werk  met ywer onder

die Pretorianers bemark. In die geval van Pierneef en Mayer het hy selfs so vér gegaan om

namens hulle korrespondensie asook  handelsooreenkomstes aan te gaan.38

Dit was ook Wenning wat Mayer aan die redakteur van De Volkstem, Gustav Preller  voorgestel

het. Onder Preller se leiding is die eerste omvattende artikel oor Mayer as kunstenaar, getiteld

‘Op bezoek bij ZA Kunstenaars’, op 20 Desember 1912 in dié koerant gepubliseer.Een van die

weinige selfportretstudies van Mayer is by hierdie artikel ingesluit.  Preller  het  ook vir Mayer

geleentheid gebied om ’n vignette vir De Volkstem te ontwerp wat hom  met ’n inkomste gehelp

het.39 

Vanweë moeilike finansiële omstandighede het Mayer in dieselfde jaar vir ’n kort tydperk  na

Potchefstroom verhuis op aandrang van Hendrik de Graaff, die uitgewer  van  Het Westen in

Potchefstroom en later van  Het Volksblad in Bloemfontein.40  De  Graaff  het vir Mayer ’n pos
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as illustreerder by die koerant  aangebied om  vignettes vir die verskillende rubrieke van die

koerant  te ontwerp. Van die vignettes wat Mayer vir die koerant ontwerp het was onder meer

vir rubrieke soos Buitenland, Zuid-Afrika, Kinder-Kolom, Gedachten en Wenken, Schiet-

Vereniging, Feuilleton, Onze Brievenbus en Huis en Werf. Dit  het   Mayer die geleentheid gegee

om hom, naas sy skeppende werk, ook as illustreerder  te  vestig  wat ook ’n deurlopende

addisionele inkomste sou verseker.41  Terwyl hy  in  Potchefstroom gewoon het, het Mayer ook

die illustrasies vir ’n kinderboek en ‘n skoolboek voltooi.42  Alhoewel Mayer se pos by Het

Westen hom redelik besig gehou het, was dit vir hom finansieel gesproke nie lonend gewees nie.

Hy het nietemin deurlopend geskilder en sy werk oral probeer bemark. In hierdie tyd het hy sy

eerste sukses behaal met die verkope van sy  werk  op ’n uitstalling  in  Johannesburg by die

A.B. Pringle-kunsgalery in Eloffstraat 43 wat hom  laat  besluit  het  om   in 1913 weer na ’n

groter dorp soos Pretoria terug te keer waar hy naas groter werksmoontlikhede, ook reeds ’n

vriendekring  onder kunstenaars en vooraanstaande Afrikaners soos Gustav Preller opgebou het:

In zijn kunsbroeders hier ter stede vond hij overeenstemming van
gedachten, de vriendschap was onmiddelik  gemaakt bij zoveel gelijkheid
van idealen en met volle, frisse moed begint de heer Mayer zijn
kunstenaarsleven in onze administratieve hoofdstad.44

Dit  moet deurentyd in  gedagte  gehou word dat daar in die vroeë jare na die Anglo-Boereoorlog

en na Uniewording  feitlik  geen  noemenswaardige kunsaktiwiteite in Pretoria of  Johannesburg

bestaan het nie. Suid-Afrika was in ’n  proses  om van die nagevolge van die oorlog te herstel

en om ’n ekonomiese en politieke  infrastruktuur te vestig. Hierdie omstandighede het

kunstenaars soos Mayer genoop om van alle moontlike geleenthede gebruik te maak om hulle
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werk en selfs hulle ontwerpvaardighede aan instansies bekend te stel in ’n poging om ’n bestaan

te maak, al sou so ’n instansie nie direk op die bevordering van die Afrikanersaak ingestel wees

nie. Staatsinstellings asook entrepeneurs het in daardie vroeë jare dus dikwels na persone met

’n ‘kunstige aanleg’ gesoek wat  kentekens en ander ontwerpe kon uitvoer en op die manier is

ontwerpkompetisies  gereeld vir hierdie doel uitgeskryf. 

So ’n geleentheid het hom aan die einde van 1912 voorgedoen toe Mayer juis ’n ontwerp vir ’n

‘patriotiese seël’ aan The South African National Union voorgelê het. Uit die dokumentasie kan

nie bevestigend vasgestel word of  die  Unie ’n kompetisie uitgeskryf  het vir die ontwerp van

hierdie seël nie. Die president van hierdie Unie was F.S. Malan wat twee jaar vantevore as

Minister van Onderwys in die Botha-kabinet ingesweer is. Een van  die doelwitte wat hierdie

Unie nagestreef  het is soos volg op die briefhoof saamgevat: ‘To promote the spirit of patriotism

and the sense of partnership throughout British South Africa in the devlopment of our country,

its products and its industries’.45

Alhoewel dit uit hierdie brief  blyk dat Mayer die eerste prys vir sy ontwerp ontvang het, het die

Algemene Sekretaris van die Unie, H.E. King, interessante aanbevelings gemaak wat aantoon

dat Mayer in daardie stadium  nog glad nie vertroud was  met sekere aspekte van byvoorbeeld

die landboubedryf in Suid-Afrika nie:

We are prepared to award you the prize if you will make the following
alterations. Delete the Ostriches (sic) and show one only, delete sheep
and show one only, which must be a Merino not persians (sic) as you
have it. Merino sheep are the kind from which we get our wool. In the
Tobacco (sic) plant the flower should be shown, and instead of the mealie
plant show the cob only.46   

Ander belangrike illustrasiewerk waarby Mayer in hierdie tyd betrokke was, was die twee

buitebladontwerpe van Die Brandwag naamlik die Taal-Nummer van 1 April 1913 en die

Dubbel-Nummer van 10 Desember 1913 wat deur die Wallach’s Drukkerij & Uitgewers

Maatskappij in Pretoria uitgegee is. Eersgenoemde ontwerp beeld die Van Riebeeckstandbeeld

in Kaapstad uit wat die grondlegging simboliseer terwyl twee Boerekrygers op perde voor links
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en regs in die ontwerp figureer, met ’n suggestie van ’n massa wat noord saam met die

perderuiters beweeg. Aan die bokant van die ontwerp is drie portretstudies van Jan H. Hofmeyr,

links bo, S.J. Paulus Kruger, in die middel bo, en Marthinus T.H. Steyn, regs bo. Die ander

ontwerp is ’n uitbeelding van ’n tipiese dorpstoneel met ’n Boeregesin  in die voorgrond. Links

op die voorgrond  is ’n ossewa en in die agtergrond is ’n uitbeelding van ’n markplein met figure

wat deur geboue omring word. Mayer  het  vir  hierdie  soort  illustrasiewerk vyf sjielings

ontvang maar sy  naam het  duidelik by  al die illustrasies verskyn wat reklame aan sy werk

verleen het.

Omdat daar in daardie stadium nie geleentheid tot ander opdragwerk was nie, het hierdie soort

illustrasiewerk   Mayer vertroud gemaak met  historiese gebeure en persoonlikhede en hom

steeds meer ingestem op die Afrikaners se geskiedenis en toekomsideale.47  

Mayer se ideale  om  as ’n  Suid-Afrikaanse kunstenaar aanvaar te word is aktief deur die pers

ondersteun en aangemoedig. 

Hij heeft niet alleen oog voor’t eigenaardige van ons landschap en onze
mensen in al hun tekenende houdingen, doch hij beschikt ook over de
gave, de kunde en de vaardigheid om dit alles weer te geven. En ten
slotte, waarderen en bewonderen wij ook in hem de vaste wil om
Afrikaans te zijn, om ons ‘n eigen kunst te geven [my kursivering].48

In die jare 1913 tot in Augustus 1914, het Mayer aktief aan die kunslewe in Pretoria en

Johannesburg  deelgeneem. In  April 1914 het hy aan ’n uitstalling in Johannesburg deelgeneem

wat deur die Johannesburg Civic Association georganiseer is. Die titels van werke wat hy vir die

uitstalling ingeskryf  het, dui daarop dat hy gereeld in die Transvaal begin rondreis het maar dat

hy  wel nog teruggeval het op van sy ouer werk. Van die titels van die werke is onder meer  Six

quaint views of  Port Elizabeth, Scene from Boer life: Camp rumours, The Coolie shop, Pretoria

en The thornbush, Waterberg District.  Die  reise wat hy in die Transvaal onderneem het, het aan

hom die geleentheid gebied om op plase tuis te gaan waar hy die alledaagse aktiwiteite van die

Boere in sy werk gedokumenteer het asook dié van die inheemse volksgroepe. Op die manier het

hy ook sy  werk aan die plattelandse bevolking bekend gestel. In  Julie 1914 het Mayer vir ’n tyd

lank op die plaas Rietfontein in die Rustenburg distrik by die familie Swart ingewoon. Die
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briewe wat hy in hierdie tyd aan familie in Duitsland geskryf  het is ’n besonder  insiggewende

bron van inligting oor die omstandighede van die Boere op die plase, die algemene milieu op die

platteland  en die soort bywerk wat Mayer verrig het om  homself  te  onderhou. Dit kom ook

in sy briefwisseling duidelik na vore dat sy chroniese gesondheidsprobleme, psigies sowel as

liggaamlik,  die  vernaamste oorweging was om hom in die droë klimaat van Suid-Afrika te kom

vestig:

Diesmal kommen meine herzlichen Geburtstagswünsche wieder aus einer
anderen Ecke Transvaals, wo ich auf sechs Wochen zum Studium weile.
Erst war ich hier bei einem befreundeten Buren Schullehrer, den ich von
St Helena her kenne...Hier herrschen noch manche sehr merkwürdige alte
Bräuche, die ich aufmerksam studierte. Auch ist noch manches
überbleibsel der früheren Buren tracht zu finden, obgleich der Burenkrieg
fast alles vernichtet hat... Meine Gesundheit ist hier sehr gut
[Hierdie keer kom my hartlike verjaarsdagwense weer uit ’n ander deel
van die Transvaal, waar ek tans vir ses weke navorsing onderneem.
Aanvanklik was ek hier by ’n  Boere onderwyser wat ek van St Helena
af  ken, ...Hier is nog talle uiters merkwaardige ou gebruike, wat ek
nougeset bestudeer.Ook is hier baie oorblyfsels van die vroeëre
Boerepioniers te vinde, alhoewel die Boereoorlog feitlik alles vernietig
het...My gesondheid is hier baie goed].49

Uit die inhoud van hierdie brief  kan afgelei word dat Mayer in die proses was om

studiemateriaal in die platteland te  versamel vir ’n uitstalling wat hy vir September 1914 in

Johannesburg beplan  het. Mayer was ook van voorneme gewees om uit die opbrengs van die

uitstalling nog een keer na Duitsland terug te keer om sy studies te voltooi, en ook sy suster en

ou vriende uit Posen te sien, voordat hy na Suid-Afrika sou terugkeer.50

In ’n brief aan sy suster Olga gee Mayer ’n raak beskrywing oor die pioniersgees wat op die

platteland geheers het  en uiteraard ook die algehele gebrek aan enige kulturele aktiwiteite soos

wat hy dit in Europa ervaar het en waarmee hy grootgeword het. Uit sy nagelate briewe wat hy

aan familie en vriende geskryf  het, asook  na aanleiding van sy omvattende artikels wat hy oor

’n ‘nasionale kuns’ vir Suid-Afrika geskryf  het,  is dit duidelik dat Mayer begeesterd was met

die ryk bron wat hy hier te lande aangetref het.  Hierdie ongekunstelde pionierslewe en die ou
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gebruike  van  die Boere was inderdaad  een van die belangrikste bronne vir Mayer se idees

waarin  hy  al  die  moontlikhede  raakgesien  het  om struktuur aan ’n  tot  nog  toe ongevormde

kulturele  erfenis te gee en om op so ’n wyse ’n Afrikaneridentiteit te help vorm:

...In den letzten Tagen habe ich einpaar feine Studien gemalt, darunter
eine ganz grosse Studie von einem typischen Achterfeldburen, die gut
genug wäre für die Galerie [Schweickerdt] in Pretoria... Vielleicht  male
ich auch nur noch einpaar Burenstudien, wozu ich ja sonst nict leicht so
gute Gelegenheit finde. Die guten Leute hier haben sich so langsam an
meine Arbeit gewöhnt und vertrauen, dass ich die Studien nicht
missbrauchen werde um sich lächerlich zu machen, was immer im
Anfang ihre Befürchtung ist, da sie echte Kunst, selbst gute Bilderbücher,
nicht kenne. Ich zeige ihnen immer erst die Kunstmappen von Richter
und Rudolf Schäfer und Millet und was in eigenen besten Arbeiten. Aber
auch dann sind nur wenige bereit, in ihren Alltagskleidern und bei ihrer
Arbeit sich abzeichen zu lassen.
[...In die afgelope dae het ek ’n paar goeie studies geskilder, waaronder
’n baie groot studie van ’n tipiese Boer uit die Agterveld, wat goed
genoeg is vir die galery [Schweickerdt] in Pretoria...Miskien skilder ek
nog ’n aantal Boerestudies, waarvoor ek buitendien nie maklik
geleentheid kry nie.Hierdie goeie mense het stadigaan gewoond geraak
aan my soort werk en my begin vertrou. Daarom wil ek nie graag die
studies misbruik om hulle belaglik voor te stel nie, wat aanvanklik hulle
vrees was, aangesien hulle egte kuns, selfs kunsboeke met afbeeldings
daarin, glad nie geken het nie. Ek wys hulle altyd eerste die
kunsportefeuljes van  Richter en Rudolf Schäfer en dié van Millet met
hulle besondere eienskappe. Maar selfs dan is min van hulle bereid, om
hulle in hulle daaglikse kleredrag of in hul werk te laat nateken].51

Die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog  in Augustus 1914 het egter al Mayer se planne om

sy kunsopleiding in Duitsland te voltooi, verydel. Maar  uit  sy korrespondensie  met sy suster

Olga blyk dit dat hy daarmee vrede gemaak het om na alle waarskynlikheid nooit weer na

Europa  terug te keer nie. Mayer het ook as gevolg van sy belangstelling in die warm en droë

Transvaalse landskap en in die Boerelewe, ’n nuwe rigting vir homself en vir sy skeppende werk

gesien wat hom op daardie tydstip met ’n gevoel van kalmte, entoesiasme en selfvertroue vervul

het.52

Wat  Mayer egter nie voorsien  het nie was dat hy weer eens as Duitser  geïnterneer sou word
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in omstandighede wat  hom  psigies en fisies ’n geweldige knou sou gee, veral in ag genome dat

hy  nie belang gehad het by die heersende politieke stryd nie. Aanvanklik kon hy as ’n ‘nie-

genaturaliseerde’ Duitser ongehinderd op die platteland werk, maar met die uitbreek van die

Eerste Wêreldoorlog en met die onrus rondom die Rebellie is Mayer op 22 Oktober 1914 op agt-

en-dertig jarige ouderdom in hegtenis geneem en na die interneringskamp Fort Napier in

Pietermaritzburg gestuur waar hy vir vier-en-twingtig maande in aanhouding was.53 Sy

ontwikkelende loopbaan  as beeldende kunstenaar is  weer eens met hierdie internering

onderbreek  deurdat  hy vir ’n lang periode uit die gemeenskap verwyder is terwyl kunstenaars

soos Pierneef, Oerder, Van Wouw en Wenning  ongestoord en vry  kon skep en hulle  werk veral

in  Pretoria asook in ander sentra aan ’n steeds toenemende en belangstellende kunspubliek  kon

bekendstel. 

Hierdie omstandighede  het  byvoorbeeld ook daartoe bygedra dat Pierneef as persoon en as

beeldende kunstenaar, veel meer geleenthede gehad het  om sy loopbaan as  kunstenaar  te

bevorder, om  ondersteuning vir sy werk in  sy vriende- en kenniskring in Pretoria, Johannesburg

en in die Kaapkolonie uit te brei en om ’n mark vir sy werk te vestig. Ook deur middel van sy

betrokkenheid by vooraanstaande Afrikanerintellektuele en by  kulturele organisasies wat die

Afrikanersaak bevorder het, soos De  Zuid-Afrikaansche Akademie voor Taal, Letteren en Kunst

en Die Afrikanerkring, was Pierneef in die voordelige posisie om sy werk en idees te bemark.

In ’n brief aan Mayer het ’n vriendin, Mädy Gerstäcker, soos volg oor Pierneef se suksesvolle

loopbaan berig: ‘Yes, Mr Pierneef  has made quite a name in Pretoria. Next Monday (15/11/15)

there will be an exhibition of his pictures in (sic)  the  first  floor of  De Bussy’s  store’.54 In ’n

opvolgbrief aan Mayer het Mej Gerstäcker berig dat Pierneef se werk van ’n hoë standaard was

en dat hy oorwegend landskappe uitgestal het waarin hy met besondere en by tye onmoontlike

kleur gewerk het wat volgens die skryfster slegs in Suid-Afrika voorgekom het.55  In ’n brief aan
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Mayer het Pierneef ook bevestig dat hierdie uitstalling besonder suksesvol was: ‘Aangaande mijn

tentoonstalling, kan ik U melden dat het een groot sukses is geweest. Financieel is het ook goed

afgelopen. Nu ga ik voor eenige weken rusten’.56

Ondanks die terugslag wat internering gebring het, kon Mayer darem die genoegdoening smaak

dat sy eerste  artikel getiteld ‘Oor die toekoms van ’n nasionale kuns in Suid-Afrika’ op 10

Desember 1914 in Die Brandwag gepubliseer is. Hierdie blad het destyds onder die redaksie van

dr. W.M.R. Malherbe gestaan. Die artikel is aanvanklik op 2 Oktober 1914 deur Mayer as lesing

aangebied  by die ‘Kring van Afrikaners’ (sic) in Pretoria. Op 22 Oktober 1914 is hy op ’n plaas

in die Magaliesberge in hegtenis geneem en vandaar oorgeplaas na die Pretoriase Gevangenis

voordat hy  via  Roberts Hoogte na Pietermarizburg gestuur is.57  Hierdie artikel kan beskou

word as Mayer se ‘manifes’ waarin  hy  sy  navorsing en idees oor ’n ‘nasionale kuns’(of

volkskuns) wat  oor etlike jare heen versamel en verfyn is, saamgevat  en aan die Afrikanervolk

voorgehou is. Al hierdie idees sou met die verloop van  tyd verder uitgebou word en in

Desember 1929 by die Uniale Taal- en Kultuurkonferensie aangebied word. ’n  Deurlopende

tema in Mayer se artikels en lesings was sy opvatting dat die beeldende en toegepaste kunste van

die belangrikste aspekte van ’n volk se kultuur uitmaak. 

As vertrekpunt het Mayer die ontwikkeling  van die Afrikaanse taal, wat  reeds bestaan het

voordat die taalstryd vorm aangeneem het, vergelyk met  die stand van die toegepaste kunste,

boukuns en die beeldende kunste waarvan talle voorbeelde reeds bestaan het, maar wat geen

aftrek by die algemene publiek en diegene met ’n meer kritiese ingesteldheid gekry het nie. Soos

hy dit self gestel het:

Vóór die taalstrijd in die Kaap begin het, het die taal reeds lank al
bestaan, en daar was ook liedjies en spreukies en storietjies in die taal,
wat als die wortel van die letterkunde kan beskouw word...Maar vóór
daar ’n eintlike letterkunde kon ontstaan,ik bedoel ’n boek of groter
gedigwerk van blijvende waarde, moes die taal eers tot ’n skrijftaal
gemaak worde...Daar is ’n hele fonds van overlewerde of naief ontstane
artistieke vorme voorhande, nie alleen in die bouwkuns nie, maar ook in
die beeldhouwkuns (soals houtsnijwerkies) en ook in die teken- en
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skilderkuns, waar dit aangewend is in naaldwerke en in versieringe van
stamlijste, wat net so ten onregte oor die hoof gesien word als wat dit
vijftig jare gelede die geval was met die afrikaanse (sic) taal.58

Wat opmerklik is van Mayer se artikel is sy belesenheid en die sterk filosofiese aanslag wat uit

sy Duitse agtergrond spruit wanneer hy stellings maak soos:

Die kuns is die taal vir die onuitspreeklike dinge...Kuns is des te opregter
hoe verder dit van die bewijsbare en uitlegbare gedagtes verwijderd is,
hoe meer dit uit die diepste afgrond van die onbewuste en onverklaarbare
sielsbeweginge afkomstig is, hoe nader dit verwant is aan die begrippe
van mystiek en mysterie.59

Dit is net so duidelik dat Mayer ’n sterk idealistiese en  nasionalistiese  siening gehad het  oor

kunsbeoefening. Volgens hom moes die  kunswerk óf die produk gewees het van die kunstenaar

se liefde vir die mensdom en die algehele skepping, óf ’n  produk uit die land en volk waaruit

die kunstenaar as individu en as skeppende persoon ontwikkel het. By  herhaling  het Mayer

beklemtoon dat ’n volkskultuur nie sonder ’n  nasionale kuns kan bestaan nie aangesien die

gemeensaamheid wat in die volkskuns tot uiting kom, die siel van die volk vertolk . Dit was ook

vir hom ’n uitgemaakte saak dat ’n nasionale kuns slegs op die benaming kon aanspraak  maak

wanneer dit onomwonde dié karaktertrekke van één nasie [my kursivering] gedra het, wat dui

op ’n nasionalistiese lewensbeskouing:

...so dat ’n mens die nasie uit sij kuns sou kan leer ken, al het hij verder
geen kennis van die nasie self nie. Want op hoeveel punte ook die kuns
van vele of self alle nasies ooreenkom, sodat selfs sprake kan wees van
die internasionaliteit van die kuns, so duidelik is ook die eigenaardigheid
van elke uitgesproke nasie in sij kuns te vinde ! 60

Mayer voer sy argument verder en sonder drie belangrike ontwikkelingsfases uit wat ’n

nasionale kunsbeoefening onderskei, naamlik die naïewe uiting soos die volkskuns, volksliedjies,

volksdanse, huisbou, huisraad, meubels, en huisgereedskap:

Die soort van naïve kunsbeoefening begin bij alle nasies reeds op die
laagste stap van ontwikkeling, en blijf bij sij konservatiefste gedeelte,
namelik die buiten-bevolking, tot in die hoogsontwikkelde tijd behoue als
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’n natuurlike band tussen die mens en die natuur.61 

In ’n tweede  ontwikkelingsfase  van ’n  volk se kunsbeoefening word die unieke nasionale

karakter veral beklemtoon en versterk  deur middel van  aanraking, maar ook deur die

wisselwerking met ander volksgroepe. Wanneer die besondere karaktereienskappe van elke volk

vergelyk sou word,  word die verskille in elke volksgroep beklemtoon. Hierdie besondere

karaktereienskappe en gebruike van ’n  volk word dan deur die kunstenaars in taferele,

muurskilderye of in monumente uitgebeeld. Mayer beklemtoon hier die belangrikheid van die

kunstenaar se kritiese afstand teenoor sy onderwerp:

Die man wat dit vir die eerste keer onderneem, moet seker mate van
kritiese distansie van sijn onderwerp besit, al is dit sijn eie nasie wat hij
wil afbeeld, maar hij moet tog ok die grootste liefde vir die nasie koester
en in haar diepste sielsbeweginge ingedronge wees, of sijn werk sal nooit
die hoogte van ware kuns bereik nie.’Wat die kunstenaar nie lief gehad
het nie mag hij nie afbeeld nie,’ sê Goethe; en dit verklaar die geringe
waarde van so vele ‘nasionale kunswerke’ wat op order ontstaan het.62

Die derde ontwikkelingsfase ‘ontstaan alleen op die toppunt van ’n grote nasionale

ontwikkeling’63 te wete die manifestasie van die kunstenaar se eie gevoel wat tot die universele

spreek. Die plek van die kunstenaar in die gemeenskap word ook in hierdie fase in oënskou

geneem: 

Waar hijself  [die kunstenaar] hom net bewus was ’n uiting te gee aan sijn
eie gevoelens of die van die gehele mensheid, sal nie al te lang daarna
iedereen wat nie tot dieselfde nasie behoort nie, sij afkoms van hierdie
nasie in sij werk gewaar worde, en wat aan sijn eie tijdgenote naar ’n
revolusionêre gewelddaad gelijk het, word als die grootste skepping van
sijn nasie beskouw.64

Mayer het ook waarskuwings aan die Afrikanervolk gerig om nie  hulle skeppende  werk aan

beïnvloeding  van vreemde of : ‘ingevoerde of selfs opgedronge  kunsstijle wat nie uit die gees

van die land gebore is nie’, 65 bloot te stel nie, maar om eerder uit eie bodem te skep en na die
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Suid-Afrikaanse leefwyse en die natuur vir inspirasie te kyk: ‘Die natuurlikste toestand is die

volkomenste, en dis uit hierdie dinge dat die digters en kunstenaars van Suidafrika (sic) nog

altijd hulle diepste inspirasies sal ontvang’.66

Hierdie aspek is vir hom veral van belang by die oprigting van kunsskole, waar ‘die invloed van

vreemde kunsstijle wat die gees van andere nasies dan die afrikaanse verwesenlik word’67  ten

alle koste vermy moet word. Dit is duidelik dat Mayer hier na die Nederlandse en Britse

kunsskooltradisies verwys:

Die één skool dring aan die kinders die in Engeland of elders ontwikkelde
ornamentiek op, sonder samenhang met die natuurlike behoeftes en
begeertes van die afrikaanse nasie, die andere importeer somaar ’n
vreemde tegniek soals weverij sonder om die bekwaamheid tot uitvinding
van eie monsters in die nasionale smaak te ontwikkel.68

 Nog ’n aspek wat hy aanroer is die noodsaakliheid van ’n  bewaringsbewussyn by die Afrikaner:

Dis treurig om te sien, hoe onnodig soms, een na die ander van die
fraaiste ou gebouwe afgebreek, van die boomplantasies en lanings
afgekap, van die ou meubels en gereedskappe verwaarloos word...Selfs
die oue kappies en naaldwerkies, die geslagsregisters en andere
versiersels, voornamelik ook die  houtsnijwerkies is onse hele aandag en
eerbiediging werd....69

Voorts lewer Mayer ’n sterk pleidooi vir die vryheid van die kunstenaar binne die gemeenskap

wat tema, beplanning en uitvoering betref sonder die druk wat daar deur die samelewing op hom

uitgeoefen word. Hy sou ook graag wou sien dat die kunstenaar volkome ongestoord moet kan

werk sonder die onderbrekings van die daaglikse sleurwerk aangesien dit ‘digterlike

onvrugbaarheid’ tot gevolg het. Hierdie idealistiese idees  van Mayer is egter  geskoei op die

Europese kunsskooltradisie waarin hy opgelei is, en dit ook duidelik is dat  hy verby  die

heersende  kulturele, sosiale en ekonomiese  omstandighede  van die land gekyk het. Nogtans

toon  hierdie insigte dat Mayer ernstig besin  het  oor die stand en die toekoms van die beeldende

en  toegepaste kunste in Suid-Afrika en  dat  hy  bepaald ’n toekomsvisie gehad het vir die
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ontwikkeling van ’n ‘eie’ kunsstyl wat in Suid-Afrika  verder moes ontwikkel. Hierdie

idealistiese siening kom duidelik na vore in sy uiteensetting van ‘n voorgestelde  kunsleerplan

by kunsskole:

 Die elementaire kursus van opleiding in die vrije of aangewende kunste
en kunsthandwerke moet ten minste 4 jare duur, en geen sertifikaat mag
vóór die tijd uitgereik word nie. Die beste studente van sterke originele
begaafdheid moet na die tijd ’n vrije werkkamer vir hulle self vir 1 of 2
jare krij waar hulle onder die leiding van een van die meesters
selfstandige werke mag uitvoer, en vir die allergrootste talente moet
beurse beskikbaar gestel word, om in de buiteland hulle studies te
voltooi.70 

Mayer  beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om kunsonderwysers en die amptenary op

te lei deur middel van die instelling van kursusse in kunswaardering aangesien ’n oppervlakkige

begrip en benadering tot die beeldende kunste die hele oefening  rondom ’n kunsbewussyn sou

verydel. 

Dit moet benadruk word dat Mayer hom by  uitstek  met die nasionalistiese sienings van ’n jong

Afrikanervolk geïdentifiseer het waarby sy idees oor die ontwikkeling van ’n ‘nasionale kuns’

in ’n tyd van stryd om ’n identiteit  en ’n nasionale ‘ontwaking,’ goed ingepas het. Alhoewel hy

bevriend was met etlike Nederlandse en Engelse kunstenaars, kon hy nie met die

Europeesgegronde kunsagtergronde van hierdie kunstenaars identifiseer nie. Daarom bly dit

ironies dat so ’n ‘manifes’ asook die talryke artikels juis uit die pen  van ’n soortgelyke

buitelander  moes voortspruit. Dit was uiteindelik net Pierneef gewees wat hom ook daadwerklik

met die Afrikanersaak bemoei het, met wie Mayer deurentyd ’n diskoers kon voer oor onder

meer ’n ‘nasionale kuns’ vir Suid-Afrika. Nogtans gee dit  ’n  aanduiding van die algehele

gebrek  wat  daar op kulturele vlak veral in die Noorde van die land  onder die Afrikanerpioniers

bestaan het. Mayer het dit as sy verantwoordelikheid beskou om met sy idees en Europese

kundigheid ’n kulturele basis daar te stel waarop die Afrikanervolk kon voortbou:

Als Suidafrika ooit ’n grote kuns wil voortbreng, dan moet daar eers ’n
andere verhouding van die nasie teenoor sij grote digters en kunstenaars
kom. Die staat sal sij verpligting moet nakom, om die manne wat hulle
uiterste kragte jare lang ingespan het om aan hulle nasie ’n reine en
waardige kuns te skenk, te verseker teen uiterste nood en
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verdrukking...mog die tijd spoedig aanbreek, dat Suidafrika, wat so rijk
is aan grote begaafdhede, maar nog nie weet wat om daarmee te begin
nie, deur ’n verstandige polititek ook op die gebied van kuns en
kunsnijverheid in die wedstrijd der nasies sij man kan staan ! 71

                        


