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HOOFSTUK 4

MAYER SE BYDRAE TOT DIE  UNIALE  TAAL- EN KULTUURKONFERENSIE VAN
DESEMBER 1929

4.1 Inleiding

Te midde van sy omswerwinge met sy vrou oor die lengte en breedte van Suid-Afrika op soek

na unieke inheemse voorbeelde van skeppende handwerk wat eie was aan die Afrikanervolk, het

Mayer steeds voortgebou op sy idees oor ’n ‘nasionale kunsidentiteit’ vir Suid-Afrika. Wat vir

hom in hierdie tydperk van sy loopbaan van kardinale belang sou wees, was om  in sy skeppende

werk en sy in navorsing oor kunshandwerk in Suid-Afrika ’n forum te vind waar hy sy idees oor

’n nasionale kunsidentiteit kon bekendstel en aan ’n gehoor kon toets. So ’n forum het homself

voorgedoen in die vorm van die  Uniale Taal- en Kultuurkonferensie wat in  Desember 1929

onder beskerming van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns in Bloemfontein

sou plaasvind en waarvan Mayer te hore gekom het. Tydens hierdie konferensie is die Federasie

van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) gestig wat ’n besondere groot rol sou speel in die

uitbouing van die kulturele aktiwiteite van die Afrikaner. 

Uit die Mayer-dokumente kan  egter afgelei word dat Mayer òf  te laat van die Konferensie

gehoor het, òf  net  te vér buite die invloedryke kulturele en sosio-politieke kringe van die

opkomende Afrikanerdom beweeg en geleef  het om  belangrik genoeg geag te word om ’n

referaat te lewer of sy werk uit te stal. Pierneef, daarenteen, het midde-in die kulturele brandpunt

gestaan  en alle moontlike geleenthede aan blootstelling benut. As daar na die besluit gekyk word

wat in die amptelike program van die konferensie onder die name van L.J.du Plessis en M.L.du

Toit  gepubliseer is, is dit vanselfsprekend dat Mayer se idees en sy werk noue aansluiting by

die algehele tendens van hierdie konferensie sou vind:

Die vergadering besluit om ’n Uniale konferensie op te roep onder die
naam: Afrikaanse Taal- en Kultuurkonferensie met die doel om
simpatieke vereniginge en persone saam te bring vir die uitwerking van
’n gesamentlike program vir die handhawing van ons Taal op alle gebied
en vir die positiewe ontwikkeling van ons Kultuur, met die oog op
uitvoering daarvan deur middel van ’n sentrale verteenwoordigende
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bestuur en/of gekonsolideerde prowinsiale taal- en kultuurorganisasies.1

4.2 Die Uniale Taal- en Kultuurkonferensie

Mayer het besef dat  hierdie konferensie die eerste in sy soort was en dat dit die ideale platform

sou wees waar hy sy Leitmotiv oor ’n eie kunsidentiteit vir die Afrikanervolk kon voorhou. In

November 1929 het hy ’n skrywe gerig  aan  L.J.Erasmus wat  gemoeid was met die reëlings vir

die konferensie. Erasmus was die Algemene Sekretaris van die Transvaalse

Onderwysersvereniging  en sou bepaald heelwat invloed gehad het wat betref  die reëlings vir

die konferensie. Erasmus het geantwoord dat hy Mayer se versoek om ’n referaat aan te bied

onder die aandag van die Reëlingskomitee sou bring.2  

Mayer het egter eers sy versoek vir deelname aan die  konferensie aan dr. N.J. van der Merwe

gerig, wat in daardie stadium nou gemoeid was by alle  kulturele aktiwiteite en organisasies ter

bevordering van die Afrikanerideaal. Van der Merwe,  die skoonseun  van  pres. M.T. Steyn, was

lid van die ‘Gesuiwerde Nasionale Party’ en ook ’n Volksraadslid. Hy was ook ’n vurige

ondersteuner  van die republikeinse ideaal.3 Van  der Merwe  was ook die voorsitter van

genoemde konferensie  en  het  saam met prof.  E.C. Pienaar, J.W. Potgieter, en  J.F. Ferreira in

die uitvoerende komitee van dié konferensie gedien, met  I.M. Lombard  as sekretaris.4  

Van der Merwe het Mayer se idees ondersteun  en aangemoedig , maar hom meegedeel dat die

program  vir die konferensie reeds opgestel was. Hy het  nogtans  Mayer se brief  aan Lombard

in Johanneburg gepos, ‘’n  Referaat oor die saak deur u gemeld sal baie nuttig wees en behoor
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(sic) ook gepubliseer te word’, het hy aan Mayer laat weet.5 Alhoewel Mayer se referaat  nie in

die amptelike program opgeneem is nie, is dit later volledig in die verslag gepubliseer 

Op 20 November het Mayer ’n antwoord van Lombard ontvang waarin hy bevestig het dat daar

geen geleentheid sou wees om nog ’n referaat op die konferensie-agenda te plaas nie, maar dat

Mayer moontlik ’n geleentheid sou kon kry om kortliks tydens die besprekingstyd van die laaste

referaat op die agenda enkele gedagtes oor sy onderwerp aan te roer. Dit is duidelik dat hierdie

nuus Mayer ontstel het en sy gevoel gekrenk het aangesien hy meer ondersteuning van die

organiseerders  verwag  het. Sy  omvattende briefwisseling met gesaghebbendes en ampsdraers

wat by die konferensie betrokke was dui daarop dat Mayer hierdie konferensie as ’n baie

belangrike forum gesien het wat aan hom die geleentheid sou bied om sy lewenswerk rakende

’n ‘nasionale kunsidentiteit vir Suid-Afrika’ aan die Afrikaanse kultuurgemeenskap bekend te

stel. Mayer het geglo het dat hy werklik ’n bydrae by hierdie konferensie kon lewer en hy het

sy  ontsteltenis aan dr. Van der Merwe oorgedra waarop laasgenoemde soos volg gereageer het:

Ek dink nie u moet die saak  so donker in sien nie. Die Afrikaanse volk
begin nou maar eers konstruktief  te werk te gaan. In die verlede was dit
maar net ’n gedurige hanteer van wapens. Ek is seker u sal wel
geleentheid vind om u boodskap aan die kongres oor te bring en daar sal
ook aandagtig na geluister word. Ek hoop u sal daar wees.6

Intussen het Mayer ook verneem dat ’n kunsuitstalling gereël is wat sou saamval met die

konferensie en dit sou ’n ideale geleentheid gewees het om sy werk en navorsing verder bekend

te stel. Volgens inligting wat Mayer van  Lombard ontvang het, was die Uitvoerende Komitee

van die konferensie egter nie gemoeid met die reëlings van die uitstalling nie, maar wel

redaksielede van Die Nuwe Brandwag onder leiding van dr. M.L. du Toit en dat alle reëlings in

sake hierdie uitstalling reeds gefinaliseer was.7 Dit het Mayer waarskynlik nog  verder ontstel,

aangesien hy redelikerwys kon verwag het om ook genooi te word om aan die uitstalling deel

te neem. As daar egter na die redaksie van Die Nuwe Brandwag in 1929 gekyk word, is dit
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insiggewend dat M.L. du Toit die hoofredakteur van die tydskrif  was,  terwyl Pierneef as die

hoofkunsmedewerker van die eerste uitgawe aangestel is. Pierneef se kunstenaarsvriend

P.A.Hendricks het ook ’n artikel oor sy (Pierneef) werk in hierdie uitgawe gepubliseer, getiteld

‘Beskouing by ’n Skildery-tentoonstelling van Pierneef ’ terwyl vyf swart en wit afbeeldings van

Pierneef se werk in die tydskrif gepubliseer is.8   

Die feit dat Mayer nie oorweeg is om aan die amptelike uitstalling deel te neem nie, moes hom

diep gekwets het. Hy het nietemin oorbeskeie gereageer en  na die  uitstalling as ‘die

tentoonstelling van meesterwerke van Suidafrikaanse (sic) kuns’9 verwys en  homself verder

verneder deur te skryf:

Ek self sou op die oomblik g’n enkele werk kan bydra, wat hom met
daardie meesterwerke sou kan meet nie en in die raam van daardie
tentoonstelling sou pas. Alleen die werke van Wenning en Kottler sou
daardie vertoning nog vollediger en indrukwekkender kon gemaak het.10

Du Toit het in sy inleiding tot die katalogus gemeld  dat gebrek aan tyd die hoofoorsaak was dat

die werk van slegs vyf  verteenwoordigers van die beeldende kunste in Suid-Afrika vir die

uitstalling  gekeur is, naamlik J.H. Pierneef, Maggie Laubser, Anton van Wouw, Gordon Leith

en Gerard Moerdyk. Die werk van Laubser word egter nie in die katalogus aangedui nie. Wat

egter  tersaaklik is, is dat die besluit om die konferensie aan te bied reeds op 24 Augustus 1929

in Bloemfontein  geneem is, meer  as drie maande voordat die konferensie sou plaasvind.

Hiervolgens sou daar  dus genoeg tyd gewees het om meer kunstenaars by die uitstalling te

betrek.11

Dit is ook opvallend hoe sterk Pierneef gefigureer het daar hy sowel die voorblad van die

amptelike program  as  dié van die  katalogus vir die kunsuitstalling, ontwerp het. Vanweë
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Pierneef se jarelange vriendskap met Emil Schweickerdt, is daar in die amptelike program

voorsiening gemaak vir die enigste advertensie in hierdie program,  naamlik dié van E.

Schweickerdt waarop ’n linodruk van Pierneef , getiteld Transvaalse Plaas afgebeeld is.12

Verder is Pierneef ook  die geleentheid gebied om dertig kunswerke uit te stal terwyl sy vriend

Gordon Leith vyf-en-twintig werke uitgestal het, Gerard Moerdyk vyftien ontwerpe vir

kerkgeboue, en Van Wouw nege beeldhouwerke. As hoofkunsmedewerker het  Pierneef ook  die

geleentheid gehad om die voorblad van Die Nuwe Brandwag te ontwerp wat vir die eerste keer

in 1929 die lig  gesien het en as mondstuk en vertoonvenster vir Afrikanerkultuur sou dien. Dat

Pierneef hiervoor uitgesonder is, was ’n goeie aanduiding  van sy status onder Afrikaner-

meningsvormers van dié tyd, vir wie hy dié toonaangewende Afrikaanse beeldende kunstenaar

was. Leith was, soos vroeër vermeld, ’n ou skoolvriend, vertroueling en latere vennoot van

Pierneef  en het  sy invloed gebruik  met die  opdraggewing  van die  panele vir die

Johannesburgse stasie. Van Wouw was sy peetvader en Gerard Moerdyk was ’n hegte vriend oor

jare heen. Daar kan dus aanvaar word dat Pierneef se aanbevelings oor wie aan hierdie uitstalling

sou deelneem, na aan sy intieme binnekring sou lê. Dit is  wel insiggewend  dat Pierneef, wat

vroeër  net soveel navorsing onderneem het oor bronne as gevolg waarvan ’n  nasionale

kunsidentiteit in Suid-Afrika tot stand sou kon kom, nie van hierdie geleentheid gebruik gemaak

het om by die konferensie sy idees hieroor verder bekend te stel nie. Daar kan dus  gespekuleer

word of  Pierneef  inderdaad die wesenlike behoefte gehad  het om ’n ‘nasionale kunsidentiteit’

te vestig, soos wat dit die geval met Mayer was. Ook kan die vraag gevra word of  hy,  vanweë

die finansiële en sosiale suksesse wat hy tot in daardie stadium met sy skeppende werk behaal

het, dit dalk nie nodig geag het om sy navorsing verder voort te sit nie of om soos Mayer,

daaroor te skryf, te publiseer en lesings aan te bied nie.  Tydens albei dae wat die konferensie

geduur het was daar tyd op die agenda ingeruim vir die besigtiging van die kunsuitstalling, wat

dui op die belangrikheid daarvan.

M.L. du Toit het Pierneef se plek in Afrikanergeledere ook in die inleiding tot die katalogus

bevestig:

Pierneef gee ons weer landskappe. Dis tog eienaardig dat, sover ons
bekend, daar geen Museum in S.A. is wat van sy werk herberg nie. Maar,
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hy wat ons groot genie is, is deurgedring tot die Boere-wonings. Sy eie
volk begin in te sien dat hy die siel van die Afrikaner in sy landskappe
openbaar ...Ons volk begin reeds ook na hoëre waardes uit te kyk en op
te vul die leemtes wat oorlog en politiek geskep het. Die tyd sal seker
kom dat ook ons groot sal wees, nie as wêreldmag nie, maar as
verkondigers van die hoogste wat die menslike siel voortbring.13

In teenstelling  met die verwagtinge wat  Mayer gekoester het, kan hierdie konferensie beskou

word as ’n reuse bemarkingsoefening en as verdere bevestiging van Pierneef as die skilder van

die Afrikaanse veld en die Afrikanervolk. Terselfdertyd was dit ook duidelik dat  Mayer nie

werklik deel was van hierdie konferensie  wat in Afrikanergeledere  as ’n  kulturele hoogtepunt

beskou is nie. Oor die redes hiervoor kan daar uitvoerig gespekuleer word, maar dat Mayer se

Europese opleiding, sy swerwersbestaan, asook  sy sensitiewe en  beskeie  persoonlikheid

moontlike bydraende faktore was, kan  nie buite rekening  gelaat word nie.

Die konferensie het in hoofsaak op die handhawing en uitbouing van die Afrikaanse taal

gekonsentreer alhoewel die opbou van ’n eie nasionale kultuur op die tweede dag van die

konferensie in referate gefigureer het. Hierby het Mayer se aanbieding  ten  nouste ingeskakel.

Dr. T.J.Hugo van die Universiteit van Pretoria het ’n  referaat aangebied oor die ‘historiese

agtergrond, betekenis en noodsaaklikheid van ’n nasionale kultuur’ , terwyl dr. P.C.Schoonees

sy referaat gefokus het op die ‘praktiese middele tot die bevordering van ’n nasionale kultuur’.

4.3 Indrukke oor Mayer se referaat

In die verslag van die Uniale Taal- en Kultuurkonferensie14 is Mayer se referaat gepubliseer

onder die titel: ‘Die kunstenaar en die maatskappy; geregtig op ruimer tegemoetkoming; Erich

Mayer ontleed plig van individu en Staat in hierdie opsig’.  Mayer het met hierdie voordrag

getoon dat hy  ’n nugter denker met standhoudende argumente en ideale vir ’n uitvoerbare

kulturele program vir Suid-Afrika was. Dit  moet weer eens benadruk word dat sy wye
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blootstelling  aan ’n beleë Duitse kunsopleidingsmodel waar fondse en kundigheid ten volle

benut is, daartoe bygedra het dat hy moontlik oorentoesiasties en idealisties was oor die

ongetapte moontlikhede wat ’n ontwikkelende Afrikaanse kultuur aan die skeppende individu

kon bied. Vanweë sy idealisme het sy idees tekort geskiet aan realisme. Hy het nie tred gehou

met die dreigende sosiale en ekonomiese probleme van Suid-Afrika wat op die Groot Depressie

gevolg het nie. Ook vanweë sy idealisme en  pasifistiese geaardheid het Mayer nie werklik die

ongekende behoefte van die Afrikaners aan ’n eie identiteit, ’n eie taal en die verwesentliking

van hul republikeinse ideaal, diep genoeg begryp nie. In sy inleiding het Mayer eerder daarop

gewys dat as beeldende kunstenaar hy  verwag  het dat die beeldende asook die uitvoerende

kunste  ’n ewe belangrike plek by die konferensie sou inneem:

... ek [het] verwag dat op ’n konferensie wat byeengeroep is om alle
kulturele kragte in Suid-Afrika saam te vat en te organiseer, ook die
belangrikste, maar totnogtoe (sic) in Suid-Afrika mees verwaarlooste
(sic) kultuurgebied nl. Die beeldende en toegepaste kunste, ’n vername
plek sou inneem; ten minste onder die laaste beskrywingspunt: ‘Die
opbou van ‘n eie nasionale kultuur’ (sic)  ... Die tyd, wat vandag vir die
bespreking van ons nasionale kunsprobleme oorgebly het, is so kort, dat
ons die bespreking van ’n opbouende program aan ’n besondere
konferensie sal moet oorlaat want daarvoor alleen sal ten minste twee dae
nodig wees.15

Mayer het sy verwagtinge vir ’n Suid-Afrikaanse kulturele beleid aan sy eie Duitse ervaring en

opleiding  gemeet,  waar kunsskole deur die staat in stand gehou is, versamelings van inheemse

kuns gevestig is, doeltreffende kunsonderwys aan die orde van die dag was, studiebeurse aan

belowende studente beskikbaar gestel is  en  kunsboeke en -tydskrifte met  afbeeldings

gepubliseer is, alles ter bevordering van ’n nasionale kunslewe. Die sosio-politieke problematiek

van die Suid-Afrikaanse samelewing was in  daardie stadium egter ’n oorheersende faktor en sou

nouliks aan die Europese model gelyk gestel kon word:

Self gedurende en na die Wêreldoorlog in die tyd van algemene
verarming is in Duitsland organisasies geskep om die hoë peil van
nasionale kuns en kunsnywerheid te handhaaf as ‘n lewenskwessie vir die
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Volksbestaan.16

Alhoewel Mayer die goeie bedoelings van  kultuurleiers erken het, het  hy  plek-plek  ’n

striemende aanval op die regering geloods en die Suid-Afrikaanse regering as onverantwoordelik

bestempel omdat daar in daardie stadium nog geen Departement vir die Kunste tot stand gebring

is nie en ook omdat daar nog geen  kundige  persoon op die gebied van die kunste deur die

regering  aangestel is om die bevordering  van kultuursake te hanteer nie. Sy argumente en idees

dui op sy ingeligheid en sy belesenheid oor hierdie onderwerp. Wat besonder insiggewend is,

is dat hy Australië uitgesonder het as  voorbeeld  van  ‘n land  wat, soos Suid-Afrika  ook in die

suidelike halfrond geleë is en binne die Britse gemenebes val. Reeds in 1853 is daar ’n  nasionale

kunsskool in Melbourne gevestig  waar ’n omvattende versameling tot stand gebring is bestaande

uit  al die historiese, etnologiese, botaniese en ander onderwerpe wat betrekking gehad het op

die Australiese kulturele erfenis en waarop ’n nasionale kunsidentiteit  gebaseer kon word.

Mayer het ook na Argentinië verwys as nog ’n land wat in die suidelike halfrond lê maar wat

reeds oor ’n unieke kunsidentiteit beskik het. In sy poging om die owerheid tot nugterheid te

dwing betreffende die  bevordering en  vestiging van ’n nasionale kunsidentiteit in Suid-Afrika,

is dit egter Mayer se gebrek aan realisme eerder  as sy insigte oor die sosio-politieke werklikhede

van die land wat opval.

Mayer het verder gewys op die waarde van  kunsbeskermheerskap wat die werklike begaafde

individu in die gemeenskap in staat sou stel om sy/haar kuns vry te beoefen sonder die sleur van

die materiële bestaan. Hy  het veral klem gelê op die waarde van sodanige ondersteuning van die

kunstenaar deur ’n beskermheer tydens die tussenjare na  afloop van formele studie aan ‘n

kunsskool, en die soeke na ’n  sintese  tussen die oorgelewerde tegniek van die kunsskool  en die

ontwikkeling van ’n eie identiteit en stylrigting van die kunstenaar. 

Nog ’n aspek waarop hy klem gelê het, was die toegif  van ’n eresalaris  wat  deur die regering

aan die kunstenaar betaal behoort te word om hom/haar in staat te stel om ongehinderd skeppend

te kan werk sonder die beperkinge van  materiële eise op die skeppende individu.  Volgens
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Mayer was hierdie idee glad nie vergesog  nie aangesien Ibsen so ’n versoek aan die Sweedse

koningshuis gerig het om hom in staat te stel  om vry te kon skep. Daarteenoor het Mayer die

geval van  Jan F.E. Cilliers genoem wie se haglike omstandighede as vertaler hom daarvan

weerhou het om in sy mees ontvanklike periode van skeppende energie  verdienstelike werke te

kon voortbring. Oor Pierneef se tydperk in die onderwys het Mayer soos volg berig:

Toe Pierneef aan die Normaalkolleges te Heidelberg en Pretoria lesse
moes gee, om sy huisie af  te betaal, moes hy so veel kosbare tyd aan lang
verslae en eksamenpapiere verkwis, dat ’n ernstige senuwee-ineenstorting
die gevolg was.17

’n Verdere punt wat Mayer aan die konferensiegangers voorgehou het, was die probleem van

opdraggewing. Opdraggewing  het dikwels ’n nadelige uitwerking op die kunstenaar se arbeid

tot gevolg omdat die werklike  skeppingsvermoë van die kunstenaar nie tot sy volle potensiaal

benut word nie. Hier het Mayer die genialiteit van die beeldhouer Moses Kottler uitgesonder wat

hoofsaaklik met portretstudies gemoeid was in plaas daarvan dat sy vrye skeppingsvermoëns

aangemoedig is. Die gevolg was dat Kottler sy ware kunsidentiteit in die buiteland  moes gaan

soek. Dieselfde het volgens Mayer met die Suid-Afrikaanse Lieder- komponis, Bosman di

Ravelli, gebeur wat hom in daardie stadium reeds in die buiteland gevestig het.  Hierdie soort

‘foute’ is volgens Mayer uit onkunde begaan omdat die owerhede nie deur kundiges ingelig is

nie. Volgens Mayer kon  Suid-Afrikaanse kunskritici in ’n raadgewende hoedanigheid  ’n

besondere  waardevolle bydrae in diens van die owerhede lewer  aangesien die kritici oor insigte

beskik het wat tot voordeel van die kulturele ontplooiing van die Afrikaner sou kon dien.

’n Ander belangrike aspek  waaroor  Mayer gepraat het, was die gebrek aan ’n nasionale

illustrasiekuns, wat voortgespruit het uit die onbillike behandeling  van  illustrasiekunstenaars

deur die media.Wat dit betref, was die Afrikaanse uitgewers van  Afrikaanse tydskrifte en boeke

te blameer. Die uitgewers het volgens Mayer die gewoonte gehad om die skeppende,

konsensieuse kunstenaar oor dieselfde kam as die amateur te skeer en om sonder onderskeid

dieselfde fooie vir die professionele  as vir die amateurillustreerder aan te bied. In sommige

gevalle is  die amateur selfs  vir illustrasiewerk ingespan sodat ‘n uitgewery ’n paar pond kon

spaar. As voorbeeld het Mayer die tydskrif  The Outspan uitgesonder wat so goed betaal het dat
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’n illustrasie-kunstenaar soos Albert Mason  tot tagtig pond per maand vir sy illustrasiewerk

ontvang het, terwyl Afrikaanse tydskrifte heel dikwels van minderwaardige illustreerders gebruik

gemaak  het  net  om geld te bespaar. Hier het Mayer Die Brandwag uitgesonder wat juis onder

gegaan het vanweë  die swak betaling aan onder meer die  illustreerders ‘asook aan  die

profiteersug van sy eienaars ‘.18

’n Saak waaroor Mayer baie sterk gevoel het en waarvoor hy die owerheid blameer het, was die

gebrek  aan onpartydigheid en ’n bewustelike poging om beeldende kunstenaars en komponiste

volgens hulle  taal- of  politieke oriëntasie van mekaar te skei. Mayer het hier waarskynlik ’n

baie sterk standpunt ingeneem teenoor die heersende politieke bestel en ‘n holistiese benadering

tot  die ontwikkeling en uitbouing van die skeppende kunste in Suid-Afrika bepleit, eerder as

die fragmentering en  afsonderlike  ontwikkeling van kulturele groepe wat  reeds in daardie

stadium aan die orde van die dag was. Hy het verder daarop gewys dat die kunswerk slegs die

draer moes wees van ’n uitgesproke Suid-Afrikaanse karakter en dat dít die enigste kriterium in

die beoordeling van die kunswerk behoort te wees en nie die nasionaliteit van die kunstenaar nie.

Dit kan wees dat Mayer met hierdie uitlatings sy Duitse agtergrond en sy streng Europese

kunsopleiding wou besweer ter wille van ’n groter aanvaarding by Afrikaner kulturele

meningsvormers.

Dit is duidelik dat Mayer sy argumente rondom hierdie kernpunt  goed deurdink en geformuleer

het. Veral van betekenis is dat  hy  voorbeelde voorgehou het van vooraanstaande kunstenaars

uit die binnekring  van  Afrikanergeledere wie se loopbane  bevorder is deur Engelse en Joodse

beskermhere en ondersteuners en nie deur Afrikaners nie. Mayer verwys hier spesifiek  na Van

Wouw wie se loopbaan as beeldhouer eers op dreef  gekom het ná die groot opdrag wat die

Joodse  sakeman, Sammy Marks, aan hom opgedra het om ’n lewensgrootte standbeeld van pres.

Paul Kruger te skep. In Oktober 1896 het Van Wouw skriftelik opdrag van Sammy Marks

ontvang om hierdie standbeeld te skep en teen die  einde van 1896 het  hy en  sy gesin na
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Nederland vertrek waar hy aan die beeld gaan werk het.19  Ander persone wat Mayer in sy betoog

uitgesonder het,  was die argitek Gordon Leith wat die Herbert Baker- studiebeurs ontvang het

om sy studies te kon voortsit, terwyl Pierneef  se  grootste  ondersteuners in daardie stadium sy

Engelssprekende  vriend Price  was,  asook Lady Buxton en die Duitse kunshandelaar

Schweickerdt. Volgens Mayer was ten minste die helfte van die opdragte ‘en die

bestaansmiddele’ van hierdie drie kunstenaars aan Engelssprekende kunsvriende te danke.20

In sy pleidooi om ’n meer holistiese benadering en verdraagsaamheid rondom die kunste het

Mayer daarop gewys dat in lande soos België, Switserland en Kanada waar die taalstryd

deurlopend aanwesig was, kunstenaars en  kunsliefhebbers  mekaar ondersteun en aangemoedig

het sonder dat  verskille in nasionaliteit inbreuk gemaak het op die bevordering van die kunste.

Waarteen  hy  egter gewaarsku  het, was die nabootsing van ‘uitheemse kuns,’ alhoewel hy geglo

het dat kuns uit die buiteland wel as ’n standaard en as ‘n barometer van kwaliteit vir die eie

kuns kon dien. Hy was ook van mening dat die nederigste kunsskeppinge uit Suid-Afrika

beskerm moes word om sodoende onder die korrekte bevorderingsmetodes ‘tot ’n

agtingwekkende nasionale kuns sal opgroei’.21

Mayer het  in sy opsomming verwys na etlike belangrike mylpale wat in onlangse tyd op die

gebied van Afrikanerkultuur bereik is, soos  Die Nuwe Brandwag wat as tydskrif  bekendstelling

verleen het en die vertoonvenster was van die Afrikaner se kulturele prestasies in daardie

stadium. Hy het ook melding gemaak van die amptelike opdrag wat Pierneef vir die

Johannesburgse stasiepanele ontvang het: ‘ Daar is die verblydende opdrag  vir die uitskildering

van die nuwe spoorwegstasie  in Johannesburg, wat aan die geniaalste en waardigste Afrikaanse
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kunstenaar gegee is’.22 

Mayer het ook na die argitektoniese werk van Moerdyk verwys wat volgens hom in ’n eg

Afrikaanse tradisie geskep is, asook na die prys  van  vyfhonderd pond wat uiteindelik aan

Jochem van Bruggen  toegeken  is vir sy werk, Ampie, wat hy (Mayer)  as die grootste

letterkundige meesterwerk tot op datum bestempel het. Wat ook van belang is, is dat Mayer

melding gemaak het van die belangstelling in ‘n leerstoel vir Afrikaanse kuns en kultuur aan die

Universiteit van Pretoria: ‘ Is dit nie meer as genoeg bewys, dat nie alleen die goeie wil, maar

ook die offervaardigheid  voorhande is, om ook ons kuns tot ‘n hoër bloei te help ?’.23

In sy slotopmerkings het hy die klem laat val op sekere behoeftes en leemtes waarna die regering

moes omsien, soos byvoorbeeld die totstandkoming van nog een of  twee nasionale kunsskole

waar volledige versamelings van boerekuns asook die kuns van die inboorlinge, uitgestal kon

word. Verdere behoeftes waarop hy gewys het, was die beskikbaarstelling van studie- en

reisbeurse; vry ateljees en kunstenaarswonings wat aan die begaafste oud-studente beskikbaar

gestel kon word totdat hulle finansieel onafhanklik was; dat kultuurtydskrifte sodanig deur die

staat gefinansier sou word dat skrywers en illustreerders van die vergoeding kon leef; dat

lewensvatbare openbare opdragte standhoudend moes wees sonder dat dit op die laaste oomblik

herroep word; dat daar genoeg opdragte uit die nywerhede na vore behoort te kom om sodoende

ontwerpe met ’n eg Suid-Afrikaanse karakter te  stimuleer; die voorsiening van populêre en

goedkoop tydskrifte aan die hele bevolking waarin ’n liefde vir die kunste en  kunswaardering

bevorder kon word; asook goedkoop brosjures waarin uitgesoekte Afrikaanse patrone [ontwerpe]

vir die plattelandse huisnywerheidsmark  gepubliseer  behoort  te word, om sodoende

skeppingskrag te stimuleer:

...As ons al die paar dingeties (sic) en nog ’n paar meer kon kry, waaraan
blykbaar nog niemand gedink het en wat tog onmisbaar is vir die opkoms
van‘n ware Afrikaanse kuns - dan eers sou ons tereg kan sê dat dit ons
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erns is met die opbou van ’n Nasionale Afrikaanse kultuur ! ... En daarom
is dit verder wenslik, dat op ’n nie te verre datum ’n deeglik voorbereide
Uniale Konferensie vir Kunskultuur (in teenstelling met die onlangs
gehoue konferensie vir Taalkultuur, waar ’n belaglike korte bespreking
van kunskwessies net geduld was), byeengeroep word, waar in daelange
grondige bespreking al hierdie so lank verwaarloosde vraagstukke nader
aan ’n behoorlike oplossing gebreng word. Ook hier is dit tyd vir die
leuse:  Handhaaf en bou Nimmer of nou. 24

Mayer het sy referaat met ’n spesifieke doel voor oë vir ’n spesifieke gehoor geskryf en het

daarmee saam sekere kwelvrae en praktiese probleme rondom die bevordering en vestiging  van

’n  Afrikaanse  kultuur uitgelig wat hy aan die kulturele en politieke meningsvormers van die

dag  voorgehou het. Sy aanbieding en pleidooie het die aandag van die pers getrek en op

uitnodiging van  Die Volksblad  het  hy vier addisionele opstelle oor die stand en bevordering

van die Suid-Afrikaanse kuns ter aanvulling van sy referaat geskryf, omdat dié volgens die

algemene mening te kort was om sy idees behoorlik te verwoord. Die eerste opstel het op 3

Januarie 1930 in Die Volksblad verskyn.25

4.4 Mayer se reeks artikels in Die Volksblad

In ’n kort bekendstelling en motivering  het die redaksie daarop gewys dat Mayer in sy referaat

die klem laat val  het op die ongunstige faktore wat die normale ontwikkeling van ’n nasionale

kuns en kunsnywerheid in Suid-Afrika strem. Met  hierdie opstelle sou Mayer egter positiewe

voorstelle aan die hand doen wat die Afrikaanse kuns en kultuur op dieselfde vlak sou bring as

dié van ander ontwikkelende lande in die suidelike halfrond soos Australië en Argentinië. 

Mayer se uitgangspunte rondom die vestiging van ’n nasionale kunsidentiteit het oorwegend

dieselfde gebly alhoewel hy sekere idees vir hierdie reeks opstelle verfyn het. In sy eerste opstel

het hy weer eens die ontstaan van ’n nasionale kunsidentiteit  uiteengesit en veral die rol van die

skeppende kunstenaar in die vestiging van ’n nasionale kuns beklemtoon as die draer en
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baanbreker van  alle kunsvorme waaruit ’n nasionale kuns kan  ontwikkel. Mayer het die

skeppende individu en kunstenaar uitgesonder as die hoekstene van ’n volk se kulturele

ontwikkeling  wat deur hulle skeppende werk ook die siel van hulle volksgenote aanraak.

Daarom was dit onafwendbaar dat ’n lewendige interaksie tussen alle klasse van die samelewing

en die kunstenaar ‘n lewensvatbare nasionale kuns tot gevolg sou hê. Mayer het vervolgens die

belangrikheid  van die beskermheer in die gemeenskap asook van nuwe idees waarmee

kunstenaars vorendag kom beklemtoon:

...om die allerbeste gehalte, die nasionale tradiesie en ’n gedurige
verryking van hul vormeskat te verseker. Want die pure vashou aan
oorgelewerde tradiesies, soos die boerestand dit handhaaf, sou sonder die
bevrugting met nuwe ideë van die kunstenaars, tot stilstand en stagnasie
kan lei, ’n ander gevaar vir die kuns.26

Mayer het ook weer  nadruk  gelê op die rol van die nywerheid om die artistieke produkte van

die nasionale  kunstenaar as ondersteuner en bevorderaar oor die hele wêreld te versprei. Nog

‘n belangrike punt wat hy weer eens geopper het, was die rol wat kunsskole in die vestiging,

opleiding en bevordering van ’n nasionale kuns kon speel. Hy het sy besorgdheid uitgespreek

oor die feit dat bestaande kunsskole met ’n uitheemse gees vervul was en dat daar in  daardie

stadium geen aandag geskenk is aan die behoefte om ‘n nasionale kuns in Suid-Afrika te skep

nie. Nog ’n gedagte wat hy uitgelig het, was die positiewe rol van uitgewers in die land om

geïllustreerde boeke en tydskrifte te publiseer wat die publiek sou  blootstel en rig tot kritiese

oordeel en waardering van die kunswerk. Hy het ook verwys na die rol van die welgestelde

kunsliefhebber wat kon intree waar die owerheid nie oor die finansiële middele beskik nie deur

skenkings aan die volk te maak en deur erflating aan die nageslag. In die verband het Mayer die

ruim skenking van Sir Max Michaelis aan die Suid-Afrikaanse volk uitgesonder en beklemtoon

dat ’n goedingeligte regering met ’n opregte belangstelling in ander welmenende kunsliefhebbers

daartoe kon bydra dat sulke versamelaars soortgelyke toegifte aan die volk maak.

In hierdie artikels is dit ook opvallend dat Mayer, soos hy dikwels in  sy lesings en geskrifte

gedoen het, Pierneef as die grootse skilder van die Afrikaanse veld en die Afrikanervolk

uitgesonder het terwyl hy  in oordrewe nederigheid na sy eie werk verwys het. Tog was daar by

tye ’n ondertoon van  kritiek en selfs verbloemde sarkasme te bespeur wanneer hy na Pierneef
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se suksesse verwys het wat dikwels as gevolg van laasgenoemde se sosiale en politieke

betrokkenhede,  tot amptelike en private opdragte gelei het. In ’n punt van kritiek teenoor die

Guild of South African Artists27 waarvan Pierneef ook lid was, maak Mayer daarvan melding dat

selfs hierdie vereniging wat hom ten doel gestel het om ’n eg Afrikaanse kuns daar te stel, dit

nie kon verwesenlik nie omdat dit nie in voeling  met die Afrikaanse volk en tradisies was nie:

Die Guild of South African Artists, wat al jare voor die Wêreldoorlog
bestaan het en waarvan o.a. Hendrik Pierneef in Transvaal, Hugo Naudé
en Edward Roworth in Kaapland en Wallace Paton in Natal lid was, het
sy doel - die skepping van ’n grootse, eg Afrikaanse kuns - nie kan bereik
nie, omdat dit nog geen voeling met die Afrikaanse volk en sy tradiesies
gehad het nie.28

In sy tweede artikel29 het Mayer die klem laat val op die organisasie van kunsonderwys in Suid-

Afrika en ook  riglyne voorgestel vir die totstandkoming van ’n eg Suid-Afrikaanse kunsskool.

In die strewe na die ontwikkeling van ’n nasionale kuns het Mayer beklemtoon dat daar eerstens

weggebreek moes word van die wanbegrip dat die beeldende en  die toegepaste kunste geskei

moes word. Volgens hom het daar by die kunsskole in die buiteland, waar net die ‘vrye kunste’

beoefen is, ’n  sogenaamde kunstenaarsproletariaat van  jongmense ontstaan wat uiteindelik vir

niks in die arbeidsmark bruikbaar was nie. Dit  het  die owerhede genoop om die opleiding

sodanig te herstruktureer dat dit verpligtend was om ook ’n praktiese kunshandwerk te bestudeer

ten einde die kandidaat met ’n ambag toe te rus waarmee hy of sy tot die arbeidsmark kon

toetree. Mayer het die volgende vorme van kunshandwerk voorgestel:  dekorasieskilder of

klipmesselaar, kunsdrukker, boekbinder, illustrasie- en plakkaattekenaar, litograaf of

pottebakker, kunsfotograaf, metaalwerker of ontwerper van weefprodukte.30

Dit is duidelik dat Mayer se idees deur sy kennis van Europese rolmodelle maar veral deur sy

eie  Duitse rolmodel, beïnvloed is en dat hy ’n sterk en omvattende kultuurhistoriese begronding
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voorgestaan het waaruit ’n nasionale kuns kon ontwikkel. Hy het egter  nie werklik besef dat die

kulturele ontwikkeling van die Afrikaner  nog skaars in wording was nie en dat die taalstryd en

die ideaal tot  selfbeskikking vir eers die deurslaggewende sosio-politieke doelwitte van die

politieke asook  kulturele meningsvormers was. Volgens hom was daar ’n wye verskeidenheid

van studiemateriaal binne die bereik van die Afrikaanse student daar die land oor ’n  oorvloed

voorwerpe beskik het wat as geskikte studiemateriaal kon dien. Etlike van Mayer se idees was

sinvol, maar beslis ooridealisties, en sou nie op daardie tydstip in die politieke en kulturele

ontwikkeling van die Afrikaner genoegsame ondersteuning ontvang het nie omdat heelwat van

sy  idees na alle waarskynlikheid  vergesog  en volksvreemd was. 

Mayer se idees was sinvol, maar uiteraard was hierdie ideaal wat hy in die laat-1920's en vroeë-

1930's geskets het, nie haalbaar nie en sou deur baie Suid-Afrikaners as vergesog bestempel

word, veral as daar na sy volgende vergesig gekyk word: 

Veral moet ’n dieretuin met ’n moontlike ryke versameling van die mees
tiepiese Afrikaanse diere in die nabyheid van die kunsskool wees, of
ewentueel spesiaal daarvoor aangelê word. Desgelyks ’n botaniese tuin,
met die mees karakteristieke plante, ten minste van die provinsie of
klimaat. As ons bedink dat hierdie onderwerpe van ewe groot belang vir
die skilder of beeldhouer van Afrikaanse diere en jagtonele is, as vir die
ontwerper van Afrikaanse sierkuns, sal dit nog duideliker word, hoe
prakties die vereniging of ten minste naburige ligging van die beskrewe
kunsskoolgroepe is.31

Nog ’n aanbeveling was dat ’n tipiese outydse boereplaas met opstal, stalle en veekrale,

gereedskap, en ossewaens in die nabyheid van die kunsskool tot stand moes kom wat sou kon

dien as agtergrondmateriaal vir eg Afrikaanse taferele of as voorbeelde vir gebruik in die

illustrasiekuns. Egte ou Afrikanertipes wat volgens Mayer besig was om vinnig te verdwyn, sou

as modelle kon optree: ‘...bedien deur moontlik opregte kaffers, hotnots en boesmans, onder

toesig van ’n tiepiese Boerefamilie, wat spesiaal aangestel is om buite hul plaaswerk ook as

modelle te dien, wanneer dit nodig blyk’.32

Mayer het ook die noodsaaklikheid van uitstappies in die natuur beklemtoon wat die studente
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die nodige blootstelling sou gee aan die Suid-Afrikaanse landskap met sy wye verskeidenheid

voorwerpe  wat  as studiemateriaal sou kon dien. Waarskynlik  het die Duitse ingesteldheid

teenoor die natuur, waar studente in die vrye natuur gaan stap en gaan skilder het, of bloot net

natuurstudie beoefen  het, vir Mayer hier as rolmodel gedien. Een van die belangrikste bronne

wat volgens Mayer by so ’n Afrikaanse kunsskool tuisgehoort het, was ’n museum waaruit

studente inspirasie kon put, met voorbeelde van historiese kleredrag, meubels en gereedskap, en

wapentuig,  asook ’n argief met tekeninge van voorwerpe wat nie meer in hul oorspronklike

vorm verkrygbaar was nie wat  as illustrasiemateriaal  kon dien. ’n Boekery met volledige

afbeeldings van die geskiedkundig belangrike plekke en geboue in die land was nog ’n

belangrike bronverwysing vir skilderye en ‘wandplate’ met ’n historiese tema.

In ’n tyd toe generaal Hertzog Eerste Minister was en sy party die destydse ‘ Naturellevraagstuk’

in die 1929-verkiesing ‘n strydpunt sou maak, en genl. Smuts voorgehou is as ‘die apostel van

’n swart Kafferstaat’33, het Mayer ’n sterk  holistiese siening  openbaar en ’n pleidooi gelewer

vir die erkenning van die skeppende werk van die inheemse bevolkingsgroepe as deel van ’n

ontwikkelende  nasionale  kunsstyl waarvan die sterk dekoratiewe ontwerpe veral vir die

nywerhede van groot belang sou  wees. Volgens Mayer het die ‘artistieke nywerhede’ in  daardie

stadium nie ’n voldoende afsetgebied in die Unie gehad nie, maar met ’n uitgesproke nasionale

kunsstyl wat hy juis ook in die werk van die inheemse volksgroepe herken en bekendgestel het,

sou Suid-Afrika op die gebied van ontwerp op die wêreldmark kon meeding:

Hoe kan ons o.a. aan die produkte van ons pottebakkerye, wewerye,
mandevlegwerke, dekorasieskilderye ens. ’n duideliker Afrikaanse
karakter verleen, as deur die verwerking en veredeling van die dikwels
voorbeeldig mooie versierings van egte Kafferpotte, kalbasse of
mandjies, of die toepassing van die unieke Boesmantekenings, wat b.v.
Pierneef dikwels in sulke verruklik mooie ontwerpe vir  tapyte  en
naaldewerk  omgeskep  het?  34

In  sy derde artikel35 het Mayer nadruk gelê op die landwye trefkrag van korrekte opleiding van

kuns- en kunshandwerkonderwysers om  uiteindelik ‘n eg Suid-Afrikaanse kunsgees oor die hele
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land te laat posvat. Volgens Mayer was die belangrikste doelwit van ’n nasionale kunsskool dus

nie soseer die opleiding van, soos hy daarna verwys het, ‘vrye kunstenaars’ nie, maar meer

spesifiek die opleiding van  kuns- en kunshandwerkonderwysers wat goed toegerus was om ’n

eg Suid-Afrikaanse dekoratiewe stylrigting in skole en kunsskole te vestig. Dit sou tot voordeel

van die ‘artistieke nywerhede’ asook tot die plattelandse huisvlytwerk wees:

Dit is dus ’uitnemende maatskaplike taak wat die sodanig ingerigte
kunsonderwys vir die hele land sal verrig, en wat duisende vroeër
ongebruik liggende kragte sal bruikbaar maak vir die kulturele opbou en
die welvaart van Suid-Afrika. Die betreklik groot somme, wat in die
begin sal moet uitgegee word om die hele organisasie doeltreffend te
maak, sal later die hele volk met rente ten goede kom.36 

Mayer wou  graag groter skakeling sien tussen die kunsonderwys en die huisvlyt wat deur soveel

Afrikanervroue bedryf is. Hoewel  uitheemse ontwerpe, veral uit Engeland, in daardie stadium

na die mark gestroom het, het hy  ook melding gemaak van die oorspronklike kunshandwerk met

’n uitgesproke Suid-Afrikaanse karakter wat deur middel van ‘fantasiebegaafde werksters’ op

die  mark gekom  het. Volgens Mayer moes  hierdie  Suid-Afrikaanse  kunshandwerk  uiteindelik

met die ware boerekuns van ander lande  vergelyk. Ook in hierdie verband bepleit hy ’n

omvangryke versameling van boerekunshandwerk wat by die voorgestelde nasionale kunsskool

gehuisves kon word, wat as voorbeelde vir die studente kon dien en moontlik  deur hulle tegnies

verbeter en  verfyn  kon word. Hierdie verbeterings kon in voorbeeldboekies  aan ’n groot groep

kunshandwerkers oral in die land beskikbaar gestel word. Gesien teen die agtergrond van die

Depressie en werkloosheid, kon die aankoop van sulke werk vir die versameling ook meehelp

om werkverskaffing onder die armblankes in die dorpe en in die plattelandse gebiede te

bewerkstellig.  Die verspreiding van voorbeeldboekies  waarin die ontwerpe van inheemse diere-

en plantstudies byeengebring is, asook voorbeelde van ‘Boesman- en Bantoekuns,’ sou volgens

Mayer meehelp om gouer by ’n eg nasionale kunsstyl te kom.

Mayer het weer eens na Duitsland as rolmodel verwys waar kunstenaars ou tradisionele

kunshandwerk bestudeer het en ook vir ’n paar jaar in  volksnywerhede soos wewerye,

pottebakkerye ensovoorts gaan werk het. Toegerus  met  hierdie kundigheid het hulle dan na die

kleiner dorpies en plattelandse gebiede terug gekeer om vir mense  hierdie  handvaardighede te
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leer en sodoende werkverskaffing te bewerkstellig: ‘... en aan duisende mense nie alleen goeie

inkomste verskaf nie, maar ook die verlore tevredenheid en liefde vir deeglike werk teruggegee

het, wat die beste middel teen Bolsjewisme en rewolusie is’.37 

Naas die behoud van soveel van die kunshandwerktegnieke wat besig was om uit te sterf en wat

op dié wyse weer in Duitsland oorleef het, was dit vir Mayer belangrik dat die Afrikanervolk,

wat in daardie stadium onder die gevolge van die droogte, die Depressie en die gepaardgaande

armblankevraagstuk gebuk gegaan het,   die waarde en nut van so ’n nasionale kunsskool moes

insien, asook van die opheffingswerk wat sodanige kunshandwerkprojekte in die stede en dorpe

en op die platteland kon bewerkstellig. Soos vroeër vermeld, is dit egter duidelik dat Mayer in

sy opregtheid, en met sy Europees-Duitse opleiding, sy ideale volgens hierdie twee maatstawwe

getoets en beoordeel het, sonder ’n diepgaande insig en begrip van die politieke onderstrominge

en polarisering van groepe wat in daardie stadium besig was om in Suid-Afrika momentum te

kry. 

In sy vierde  artikel wat op 7 Januarie 1930 in Die Volksblad verskyn het38, het Mayer sy aandag

toegespits op die organisasie van kunsonderwys in die land en ook die rol van die skeppende

kunstenaar in die samelewing uitgespel. As eerste prioriteit moes daar ambagskole of

voorbereidende tegniese skole oor die hele Unie verspreid  wees met deeglike kunsonderwys in

tekenwerk en  smaakvolle  ontwerpe, sover moontlik in ’n Suid-Afrikaanse styl.Vir hierdie

studie moes studente inskryf: ‘...uit watter maatskaplike stand ook wat nòg vir boerdery, nòg vir

kantoorwerk, nòg vir besigheid begaafd is, maar wat die talent en die begeerte het om met

knappe handearbeid hul brood te verdien’.39

Die onderwysers wat in hierdie vakke onderrig gee, moes almal aan ’n nasionale skool vir kuns

en kunsvlyt opgelei wees waarvan daar ten minste ses of  twaalf  in die vernaamste

opleidingsentra in die land behoort te wees. Volgens Mayer kon die bestaande kunsskole volgens

die modelkunsskool, wat as die Nasionale Kunsskool sou bekend staan geherorganiseer word.
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Laasgenoemde sou dan al die voorbereidingswerk doen en sou  as nasionale instelling ’n

onontbeerlike rol in die ontwikkeling van die leerplanne van die satelliet-kunsskole speel. Uit

die doelwitte wat Mayer vir die nasionale kunsskole neergepen het,  is dit opvallend dat hy sy

aandag in  hierdie stadium op die belangrikheid  en opleiding van ontwerpers vir die nywerheid

gerig  het en nie op, soos hy dit gestel het, die opleiding van ‘vry skeppende kunstenaars’ nie.

Dit  dui daarop dat Mayer, wat moontlik deur sy vrou se maatskaplike agtergrond en

betrokkenheid by werkverskaffing aan arm blankes beïnvloed was, bepaald die

werkloosheidsvraagstuk voor oë gehad het tesame met die noodsaaklikheid van ’n  handvaardige

opleiding wat oral werk kon  skep. Ook moes die  nasionale  identiteit van ’n land uiteindelik in

die ontwerpe van nasionale motiewe gesetel wees. 

Mayer het die volgende punte as prioriteite gestel waarop die nasionale kunsskole hulle

oogmerke moes instel: eersteklasontwerpers moes vir die nywerhede gekeur word wie se

ontwerpe nie net op papier nie,  maar ook in die praktyk, goed moes wees en in die gegewe

materiaal afgewerk  moet word; daar moes ook samewerking tussen die personeel en leerlinge

plaasvind aan alle artistieke werk wat van openbare betekenis was, tot tyd en wyl daar voldoende

selfstandige kunshandwerkers en ontwerpers was wat ’n opdrag in ‘ ‘n goeie nasionale kunsgees’

sou kon uitvoer; die publikasie van voorbeeldboeke vir huisvlyt-  en  kunshandwerkers  wat oor

die hele land versprei kon word,  asook die publikasie van geïllustreerde boeke oor die beeldende

en toegepaste kunste (byvoorbeeld monografieë oor Suid-Afrikaanse skilders, beeldhouers,

argitekte en belangrike ‘kunsnyweraars’ met afbeeldings van hulle werke); die opleiding van

kunsonderwysers vir alle skole maar in die besonder vir die kuns- en ambagskole, asook

onderwysers wat met demonstrasiemateriaal deur die land  kon reis om lesings en praktiese

klasse aan te bied; en, laastens, die verskaffing van ’n deeglike tegniese fundering vir die ‘vry

skeppende kunstenaars in die land.’40    

Oor die beskikbaarheid van hoër kunsopleiding was Mayer van mening  dat elke

kunsambagskool, maar veral die  eerste  nasionale kunsskool, aan elke begaafde student die

volle  geleentheid moes gee om  ’n studie te maak van  vrye teken-,  skilder- of  modelleerkuns,

die  anatomie van mens en dier, en geheue-oefeninge en vrye ontwerp, om te verhoed dat  ware
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talent nie gestrem word nie. Indien ’n student  ’n buitengewone kunsbegaafdheid in die skilder-,

beeldhoukuns en selfs boekillustrasie sou toon, behoort hy of sy onthef  te word van die verpligte

kunsonderwys- en ambagsopleiding om  slegs op die hoër kunsbeoefening te konsentreer. Slegs

een kunskollege van ‘uniwersiteitsrang’ sou  in daardie stadium voldoende wees om beeldende

kunstenaars op te lei. Hierdie opleiding moes plaasvind onder leiding van Suid-Afrika se voorste

skilders en beeldhouers, wat tot op daardie tydstip hul eie opleiding grotendeels  in die buiteland

ontvang het. Mayer het  Kaapstad as sentrum voorgestel vanweë die stad se historiese

belangrikheid, die talle kunsgalerye en aanwesigheid van die ‘vrygewige kunsbeskermer’, Sir

Max Michaelis, wat in Kaapstad woonagtig was en moontlik ruim tot die finansiering  van  so

’n  kunskollege sou kon bydra.41  Mayer het beklemtoon dat so ’n kunskollege noue skakeling

met ‘n kunsambagskool behoort aan te moedig en dat selfs die studie van ten minste een

kunsambag verpligtend behoort te wees vir studente in die suiwer beeldende kunste,  behalwe

waar die talent en ontwikkelingspeil van so ’n student onbetwisbaar is en sy of  haar toekoms

as beeldende kunstenaar tot ‘n groot mate verseker was.

Oor die ervaringsveld en ‘leertyd’ van die beeldende kunstenaar was Mayer van mening  dat die

kunstenaar hom- of  haarself  eers moes bewys deur die deeglike bemeestering van: ‘sy gesigte-

en ideëwêreld’ 42 of,  anders gestel, die Leitmotiv van die kunstenaar: ‘... wat hom miskien al van

sy kinderjare af so bekoor en besiel het, dat niks hom van die strewe na selfuiting kon afhou

nie’.43

As voorbeeld het Mayer die uitbeelding van die landskap gebruik, geskilder deur die

landskapskilder wat in die Kaap opgelei is maar wie se versugting in die Transvaalse bosveld

lê. Volgens Mayer sou so ’n kunstenaar hom- of  haarself  eers vir jare lank  moes verdiep in die

spesifieke stemming van die besondere ‘landskaptipe,’ en die kleur- en vormnuanses inneem om

uiteindelik visuele vertolking daaraan  te kon  verleen. Die hunkering na ’n spesifieke omgewing
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waarna die kunstenaar sou wou uitreik, sou volgens Mayer vanselfsprekend reiskostes meebring

wat slegs deur reisbeurse ondersteun  kon word om sodoende volle artistieke beheersing oor sy

of haar onderwerp te verkry. Vir die jong kunstenaar met ’n belangstelling in die uitbeelding van

die outydse Suid-Afrikaanse lewenswyse, wat  hoofsaaklik  net in die verafgeleë streke van Suid-

Afrika te vinde was, het Mayer egter ’n ander prentjie geskilder oor  privaatstudie wat

omvattende reis- en verblyfkostes sou meebring en wat volgens hom slegs haalbaar sou wees

deur die goedgunstige geldelike ondersteuning van ’n weldoener: ‘Dis daarom dat ons nog geen

eg Afrikaanse figuurskilder het nie, ook geen Afrikaanse illustrasiekuns en geen historiese

taferele wat tegelyk korrek en artistiek is nie’.44 

Mayer het  al die praktiese en finansiële probleme uitgelig van ’n kunstenaar wat ingestel was

op juiste historiese skildering, soos byvoorbeeld besoeke aan argiewe, die beskikbaarheid van

geskrewe asook lewende bronne, korrekte kleredrag, gereedskap, werktuie en werksterreine. Die

werklikheid was egter dat talle kunstenaars nie ’n geskikte ateljee gehad het of voldoende

kunsmateriaal om hulle ideale te verwesenlik nie en daarom was dit volgens Mayer net so

belangrik om juis die jong kunstenaar wat so pas sy of haar kunsskoolopleiding voltooi het, te

ondersteun en veral finansieel aan te moedig sodat hulle  hul skeppende ideale kon bereik, as om

slegs aan gevestigde kunstenaars erkenning te gee deur hulle werke aan te koop.

Ter ondersteuning van sy idees het die belese Mayer van voorbeelde uit ander lande gebruik

gemaak en aangetoon hoe  van die mees begaafde kunsstudente toegang gehad het tot ‘vrye

studie-ateljees’, ’n toelae vir die betaling van hulle modelle, groot reisbeurse, ensovoorts, wat

deur die staat of ’n beskermheer aangebied is. Hierdie praktyk behoort in Suid-Afrika op

dieselfde vlak toegeken te word as die toekennings en ere-salarisse wat aan begaafde

wetenskaplikes beskikbaar gestel word aangesien geen wetenskaplike of navorser in ’n posisie

is om sy of haar eie laboratorium, instrumente en boeke uit eie sak te finansier nie. In hierdie

verband het Mayer die kulturele noodsaakliheid daarvan beklemtoon dat die beeldende kunste

op dieselfde vlak as die wetenskap gefinansier behoort te word, aangesien die skeppende

kunstenaar en die ‘baanbrekende ontwerper’ uiteindelik die groter weldoener van sy volk en die

mensdom was.
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’n Interessante onderskeid wat Mayer getref het was dié tussen ‘egte’ en ‘onegte’ kuns. Met

laasgenoemde het hy in kuns met suiwer materialistiese oogmerke gedagte gehad:

Hy [die kunstenaar] staan eties nie veel hoër nie as die ‘Christelike’
predikant wat sy beroep net gekies het ter wille van die versekerde
inkomste en die gesiene posiesie wat dit hom verskaf, en hy behoort nie
beter aangesien of behandel te word as die fabrikant wat nie in ’n
werklike behoefte voorsien nie, maar net op die onontwikkelde smaak of
die wisselvallige luime van die publiek spekuleer.45

Mayer het ook op sekere kunshandelaars, uitgewers en private ‘kunsvriende’ gewys wat daarop

uit was om die jong, ontwikkelende beeldende kunste in die land tot hulle eie voordeel te

misbruik en te eksploiteer deur hul optrede wat  hy as ‘kultuurvyandig’ bestempel het. Dit het

kortom daaroor gegaan dat belowende kunstenaars dikwels  verlore  gegaan het omdat  hulle hul

skeppende werk ondergeskik gestel het aan die  produksie, en dikwels oorproduksie, van

sogenaamde  niksseggende ‘kunsprodukte’. Mayer het egter  wel erkenning gegee aan die

menigte ideaal-gesinde kunstenaars en amateurs wat tussen die ‘geldmaker-artieste en die

baanbrekende skepper’46 gestaan het wat nie voldoende talent besit het nie en dus ook nie so

onontbeerlik soos die werklike skeppende kunstenaar was nie, maar in ’n kultureel hoog

ontwikkelde land: ... altyd min of meer die morele erkenning en simpatie vind, wat elke

hoogstrewende mens verdien.47 In sy slotopmerkings het Mayer weer eens ’n pleidooi gelewer

vir onpartydigheid, onbevooroordeeldheid en kundigheid wanneer daar beleidsbesluite oor kuns

gemaak word.

4.5 Die erkenning van die kunstenaar in die gemeenskap 

Hoewel daar min dokumentêre getuienis bestaan oor reaksie op Mayer se referaat by die Uniale

Taal- en Kultuurkonferensie, is daar aanduidings dat die algemene  publiek wel kennis geneem

het van sy idees en navorsing soos wat hy dit in die vier opvolgartikels in Die Volksblad

uiteengesit het.

Mayer was ook ’n kampvegter vir die erkenning van die kunstenaar se regmatige plek binne die
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Suid-Afrikaanse samelewing.  In ’n  artikel wat op 20 Januarie 1930 in Ons Vaderland verskyn

het48, het hy die jammerlike omstandighede van die kunste en sekere kunstenaars in die land

toegelig en verwys na die omstandighede van twee van Suid-Afrika se voorste kunstenaars,

naamlik  Henri ten Brink en Emanuel de Roubaix, wie se behoeftige lewensomstandighede hy

deur middel van die pers onder die aandag van die owerhede en die publiek wou bring. Mayer

het dieselfde artikel aan Die Volksblad gestuur wat dit op 25 Januarie 1930 gepubliseer het.

As vertrekpunt het Mayer die verhaal gebruik van die onbekende Persiese digter (moontlik

Firdusi), wat die skepper was van die Duisend-en-Een Nagte, maar wat in verhongerde en

haglike omstandighede gesterf  het  net toe die Sultan daarvan te hore gekom het en hom  met

’n karavaan  vol  voedsel en klere na die storieverteller gehaas het. Die punt wat Mayer wou

tuisbring, was dat soveel skeppende kunstenaars dikwels te laat deur die owerhede ondersteun

word. Dit is waarskynlik nie vergesog om te spekuleer dat Mayer dalk sy eie omstandighede

voorgehou het nie, aangesien hy in teenstelling met Pierneef,  nooit finansieel gemaklik daaraan

toe was nie. As plaaslike voorbeeld het hy na die Nederlands-Suid-Afrikaanse komponis Henri

ten Brink se omstandighede verwys. Ten Brink is op die vooraand van uiteindelike erkenning

vir sy skeppende werk, wat die Uniekantate van Jan F.E.Cilliers ingesluit het, in Pretoria oorlede.

Nog ’n skeppende kunstenaar wat Mayer op sy  reise deur die land leer ken het, was die skrywer

Emanuel de Roubaix wie se sketse oor Boesmanland van hom ’n geliefde skrywer gemaak het.

De Roubaix het vanweë sy beskeie persoonlikheid nooit daaraan gedink om munt te slaan uit die

oplae van sy  werk wat in daardie stadium reeds tienduisend eksemplare beloop het  nie. ’n

Ernstige siekbed en geen finansiële ondersteuning van sy uitgewers nie het hom genoop om aan

Mayer te skryf, wat dit op hom geneem het  om  De Roubaix se finansiële nood onder die aandag

van  die  publiek en die owerhede te bring. Mayer het dit benadruk dat De Roubaix se werk as

egte volkskuns beskou moes word en dat die owerhede hierdie skrywer behoort te ondersteun:

As prof. Hugo van die T.U.K. gelyk het, met sy bewering, dat alle egte
kultuur in SuidAfrika Boere-kultuur is, en as ons Minister dr.Malan moet
geloof, dat ons hele kulturele bestaan op ons volkskuns en volkskultuur
berus, dan is die werk van hierdie Boesmanlandse skrywer en digter een
van die onmisbare skakels in die wording van ons Suidafrikaanse kultuur
... Is daar geen hulp, geen Helpmekaar, geen de Villiersfonds, waaruit hy
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[De Roubaix] dadelik ’n ryklike som kan kry, as teken van waardering,
van dankbaarheid vir die skatte waarmee hy sy volk verryk het, en as
middel om weer herstel te raak.49

Alhoewel die redaksie van Ons Vaderland die publiek versoek het om finansiële bydraes via die

koerant aan De Roubaix te stuur, kon daar geen verdere reaksie op Mayer se brief of sy pleidooi

vir ondersteuning opgespoor word nie. Ter viering van De Roubaix se vyftigste verjaarsdag op

10 November 1930, het Mayer egter weer eens in die pers die skeppende werk en kunstenaarskap

van De Roubaix onder die aandag van die publiek gebring met ’n artikel wat in Ons Vaderland

verskyn het.50  Mayer het ook van belangrike kontakte gebruik gemaak  om  van De Roubaix se

omstandighede onder die aandag van invloedryke Afrikaners te bring. Een van sy  pleitbriewe

wat behoue gebly het, is ’n brief wat hy op 17 Februarie 1930 van Molteno af aan prof.

M.S.B.Kritzinger gerig  het51  terwyl hy (Mayer) en sy vrou in daardie stadium deur Suid-Afrika

gereis het. Mayer het in hierdie brief onder andere na die striemende aanval van dr.

F.E.J.Malherbe verwys wat De Roubaix se selfvertroue die nekslag toegedien het52, maar dit is

nie bekend of Kritzinger op Mayer se brief gereageer het  nie. Mayer het wel die geleentheid

benut om terselfdertyd sy eie posisie en toekomsplanne aan Kritzinger bekend te stel,

waarskynlik met die hoop dat Kritzinger, wat in invloedryke kringe beweeg het, vir hom

voorspraak sou doen indien die geleentheid hom sou voordoen. Die aard van die kontak of die

hegtheid van die vriendskap tussen Mayer en Kritzinger is nie bekend nie, maar uit die inhoud

van hierdie brief kan afgelei word dat dit vir Mayer belangrik was dat Kritzinger kennis neem

van sy toekomsplanne.

Een  noemenswaardige  reaksie op Mayer se bogenoemde artikels is  in die rubriek Van alle

kante wat weekliks in Die Burger verskyn het, gepubliseer. Op 22 Augustus 193053, het die



142

54Kyk berig in Die Burger, 22 Aug.1930.

rubriekskrywer repliek gelewer op ’n brief van ’n leser van die Paarl, mev C.J.le Roux,

sekretaresse van die hoofbestuur van die Vroue-Landbouvereniging van die Kaapprovinsie,

waarin sy die afwesigheid van oorspronklike ontwerpe by vrouehandwerk betreur het en waarin

sy  hierdie afwesigheid  aan die gebrek  aan voldoende egte Afrikaanse patrone

[ontwerpe]toegeskryf  het. Sy het  na ’n uitstalling van Mayer verwys wat vroeg in Augustus

1930 in die Paarl plaasgevind het waar hy ’n ‘lanternplaatlesing’ aangebied het oor die invloed

van die swart- en Boesman (San)-kuns op die Afrikaanse kuns en ‘versieringstyl’ asook aspekte

van Boerekuns in Suid-Afrika. Die skrywer het die belangrikheid  van  Mayer se jarelange

navorsing oor hierdie onderwerpe beklemtoon, iets wat ook deur die rubriekskrywer onderskryf

is. Albei  het Mayer aangeprys en uitgesonder as dié persoon wat met sy entoesiasme en

navorsing op hierdie gebied die ‘gebruikskuns’ (kunshandwerk en nywerheidsontwerp) in ’n

doelgerigte rigting sou kon stuur. Die kwessie  van befondsing vir die kunstenaar is ook deur

mev. Le Roux aangeroer aangesien sy van mening was dat ’n persoon soos Mayer en ’n

navorsingsprojek van so ‘n omvang deur die staat ondersteun behoort te word. Beide mev Le

Roux en  die rubriekskrywer het die aanstelling van ‘’n ontwerper van eg Suid-Afrikaanse

‘patrone’ deur die Staat bepleit en dit is duidelik dat hulle Mayer se verdienstelikheid vir so ’n

posisie ondersteun het. 

 

Nog ’n brief oor dieselfde aangeleentheid het op 13 September 1930 in die Paarl Post verskyn

onder die opskrif  ‘Skepping van ‘’n nasionale kunsstyl’. Die skrywer was ene mev. F.le Roux

en die brief  het verskyn na afloop van die tweede kongres van die Vroue Landbouvereniging

wat op 5, 6 en 8 September in Port Elizabeth gehou is.54 In haar brief het mev. F. le Roux ook

na Mayer se uitstalling in die Paarl en sy idees rondom die vestiging van ’n nasionale kunsrigting

verwys,  maar haar vertoë was eerder gerig op die armblankevraagstuk en hoe die ontwerp(e) van

eg Suid-Afrikaanse onderwerpe en die verspreiding daarvan na boervrouens en -dogters op die

platteland moontlik  kon  meehelp om armoede teë te werk en inkomste te skep.

Daar kan nie met sekerheid vasgestel word of Mayer ook as spreker by die kongres van die

Vroue Landbouvereniging in Port Elizabeth  opgetree het nie, maar uit meegaande skrywe wil

dit  voorkom  asof  hy wel noue skakeling met die Vereniging gehad het aangesien die
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briefskrywer  met idees vorendag gekom het wat eerder geklink het na dié van Mayer wat hy

in Januarie 1930 in sy reeks artikels in Die Volksblad aangevoer het. ’n Voorbeeld hiervan is dat

ontwerpe deur die Staatsdrukker in ’n goedkoop ‘vorm’ aan elke tak van die Vroue

Landbouvereniging van die Kaapprovinsie beskikbaar gestel moes word vir gebruik as

huisvlytprojekte met ’n nasionale karakter. Die briefskrywer het ook direk uit die besluite van

die kongres in haar brief aangehaal: 

Ons voel ook verseker dat genl. Kemp gereed sal wees om vir ons vroue
net soveel te doen as vir die mans, as hy besef dat die werk ook ’n deel
sal uitmaak van die oplossing van die armblanke-vraagstuk...Mnr Erich
Mayer het hom ook bereid verklaar om in hierdie volksaak te help, en al
sy tyd en kragte uitsluitlik beskikbaar te stel tot die ontwikkeling van ’n
egte Afrikaanse kuns...Ek stel dus voor dat die Kongres so ’n aanstelling
aanbeveel, en die Minister vra om sy ernstige aandag aan die saak te
skenk.55 

Alhoewel die lewe en bydrae van Mayer se vrou, Marga, nie deel uitmaak van hierdie studie nie,

is dit tog belangrik om te meld dat sy as maatskaplike werker ’n lewendige belangstelling gehad

het in die opheffingswerk en opleiding van  armblankes in hierdie tyd. Sy het van Mayer se

ontwerpe gebruik gemaak  by die opleiding van vrouens en dogters in sekere handvaardighede.

Marga Mayer het ook op gereelde grondslag artikels aan dagblaaie bygedra oor haar en Mayer

se karavaanreis deur die Unie en ook oor haar idees omtrent  die belangrikheid van onderwys

en opvoeding aan die volk.  


