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HOOFSTUK 7

MAYER SE KUNS- EN KULTURELE BEDRYWIGHEDE IN DIE 1930'S

7.1 Mayer se amptelike opdragte in die vroeë 1930's

Na die Mayer-egpaar se hervestiging in Pretoria in 1930, dus enkele maande nadat Pierneef in

Julie 19291 die opdrag ontvang het om die Johannesburgse stasiepanele te skep, het Mayer vier

belangrike en onverwagte amptelike opdragte ontvang. Die eerste  was afkomstig van die

Sekretaris van Openbare Werke vir die skilder van ’n muurpaneel in die restaurant van die nuwe

poskantoorgebou in Johannesburg. Die tema is aangegee as ’n uitbeelding van ’n Boere-

piekniek. Die tweede opdrag was om die mure van die eetsaal van die dameskoshuis van die

Normaalkollege  in  Johannesburg  met eg Suid-Afrikaanse natuur- en dierelewetonele te

beskilder. Dit is nie duidelik wie aan Mayer hierdie opdrag gegee het nie, maar dit kon heel

moontlik Moerdyk self gewees het. Moerdyk se goeie vriend, Pierneef, was  op daardie tydstip

nie beskikbaar was nie vanweë sy betrokkenheid by twee amptelike opdragte in Johannesburg

en in Londen. Mayer se artistieke bevoegheid, kundigheid en aanvoeling kon nie gering geskat

word nie en daar is algemeen aanvaar dat  Mayer  die ‘ander’ Transvaalse kunstenaar was wie

met gemak kon instaan om ’n opdrag van so ’n aard suksesvol uit te voer terwyl die groot

volkskunstenaar, Pierneef, elders  twee opdragte in  nasionale belang voltooi het. ’n  Derde

opdrag waaroor daar nie veel inligting bestaan nie, was die uitvoering van ’n muurpaneel vir die

Hoërskool Krugersdorp met die tema van ‘the seven stages of man’.2  Moontlik het Moerdyk,

wat die skoolgebou ontwerp het, sy invloed ook hier gebruik om  vir Mayer  die opdrag vir

hierdie muurpaneel te besorg.3  ’n  Vierde opdrag  was die ontwerp van ’n tapyt vir die gebou

van die  Suid-Afrikaanse Hoë Kommissaris in Londen, met afmetings wat vasgestel was op ses
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by vier voet.4 

Hierdie opdragte het vanselfsprekend vir Mayer welkome finansiële verligting gebring  in ’n tyd

toe Suid-Afrika, soos ander lande, gebuk gegaan  het onder ongekende ekonomiese en finansiële

nood. In sy eie woorde:

... Op die oomblik, waar ons vir die eerste keer ’n eie huishouding opgesit
het en nog baie van ons huisraad en ander benodighede moet aanskaf, het
ek gelukkig die kans om met die skilder van groot muurskilderye
gemiddeld £50.-.. per maand te verdien....5

Die dameskoshuis van die Normaalkollege in Johannesburg is deur Gerard Moerdyk  ontwerp

en is op 27 Februarie 1931 amptelik deur die destydse Administrateur van die Transvaal, J.S.

Smit geopen. Dit was die eerste keer dat ’n argitek in privaatpraktyk ‘n opdrag ontvang het vir

die ontwerp van ’n belangrike provinsiale gebou en nie die Departement van Openbare Werke

nie, soos wat dit gewoonlik die geval in die verlede was.6 Om dié rede kan dit geredelik  aanvaar

word dat Moerdyk, as onafhanklike argitek, die direkte opdrag vir die muurskildering aan Mayer

gegee het eerder as wat dit van die provinsiale owerheid afkomstig was. Met die

ingebruikneming  van die dameskoshuis  is Mayer se muurpanele net terloops genoem deur

enkele joernaliste wat vermeld het dat die uitvoering van die panele wat ’n groep Springbokke

uitgebeeld het, uiters suksesvol en bevoeg was. Met  hierdie  vier ‘amptelike’ opdragte wat

Mayer in hierdie fase van sy loopbaan van owerheidsweë ontvang  het, kan redelikheidshalwe

aanvaar  word dat sy werk vir die eerste keer ook  amptelike erkenning geniet het.

Die feit dat Moerdyk se opdrag moontlik direk deur die Administrateur van die Transvaal

bewillig is, en nie deur die Departement van Openbare Werke hanteer is nie, is insiggewend.

Volgens Moerdyk was die welkome verandering in beleid toe te skryf  aan die tussenkoms van

’n simpatieke Administrateur wat die  moontlikheid  van  die ontwikkeling van ’n nasionale

argitektoniese styl ’n werklikheid gemaak het. Volgens Moerdyk: ‘We regard this from the

national point of view - [as] a chance of getting far greater variation in our buildings. It gives us



201

7The Star, 28 Feb. 1931.

an opportunity of evolving a national style of architecture’.7  Hierdie verandering van prosedure

moet ook gesien word in die lig van Moerdyk se toenemende invloed in kulturele kringe en in

samehang met die uitbouing van Afrikanernasionalisme in die vroeë 1930's wat  vir Moerdyk

die pad gebaan het vir sy uiteindelike groot opdrag, die ontwerp van die Voortekkermonument.

Alhoewel die vroeëre opdragte vir die muurpanele asook die ontwerpe vir Suid-Afrikahuis

welkome finansiële verligting vir die Mayers gebring het, het die haglike ekonomiese toestande

van die vroeë 1930's  as gevolg van die voortslepende Depressie, meegebring dat Mayer se vrou

as welsynwerkster in die Departement van Arbeid in  Pretoria  moes bly werk terwyl hy  op plase

buite Pretoria en in ander dele van die Transvaal gaan skilder het en op dié manier ’n heenkome,

huisvesting en ’n inkomste gevind het. Daar moet ook in gedagte gehou word dat die aktiwiteite

van die weefskool stelselmatig  afgeneem het vanweë die opskorting van die regeringsubsidie

sodat dit in 1939 gesluit is. Behalwe vir sy brose longtoestand wat hom gedwing het om in die

wintermaande na die Bosveld te gaan, het Mayer ontvlugting in sy skilderwerk gesoek, dikwels

weg van sy huislike verantwoordelikhede as broodwinner. Die grootste  psigiese ontwrigting vir

Mayer in hierdie tyd was egter  die knaende gerugte van ’n dreigende oorlog in Europa waarin

Suid-Afrikaanse betrokkenheid feitlik seker was. Dit het meegebring dat  hy vir langer tydperke

op plase in die platteland gaan woon het, deels uit vrees om weer geïnterneer te word, maar deels

ook om in sy skeppende werk te ontvlug met die wete dat hy by vriende onderdak sou geniet.

Hierdie soort bestaan wat hy gevoer het was duidelik selfgesentreerd en het  nie werklik  ruimte

gelaat vir ’n bestendige huwelik nie. Moontlik  het al die jare as alleenloper ook meegebring  dat

hy  sy eie behoeftes as beeldende kunstenaar eerste gestel het bo dié van sy vrou of  sy huwelik.

Die ironie is dat hy in die tien jaar wat hy getroud was, hy ’n intelligente en simpatieke

gespreksgenoot, ’n geborgenheid en klankbord in Marga Mayer gehad het. Dit wil voorkom asof

Mayer, sodra daar druk op hom was om verantwoordelikheid vir sy vrou  of vir sy huwelik te

neem,  sy eie behoeftes eerste gestel  en van sy verantwoordelikhede weggestap het, soos wat

die volgende vroeë inskrywing  (vermoedelik 1930), in Marga Mayer se dagboek illustreer nadat

sy aangesterk het na ’n ernstige mangelontsteking:

...Kort na sy vertrek [na Chris Neethling se plaas], kry ek vanuit
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Porgietersrus ’n brief van Erich wat my grootste skok en ontsteltenis in
my lewe was. Hy skryf dat deur my siekte het sy senuwees weer baie
agteruit gegaan en sy skilderwerk ly daaronder. Hy dink dit sal beter wees
as elkeen sy eie gang gaan. Ek was verpletter.8

Marga Mayer het in hierdie tydperk twee miskrame gehad en was vir ’n tyd lank gehospitaliseer.

Dit is duidelik dat Mayer nie hierdie soort spanning en verantwoordelikheid kon hanteer nie, en

die maklikste uitweg was om van die huis weg te gaan. Hierdie soort gebeurlikhede, wat direk

deur Mayer se onnadenkende selfsugtigheid geskep is, het meegewerk tot die latere breuk in die

egpaar se aanvanklike hegte verhouding en die uiteindelike egskeiding in 1938. Marga Mayer

het haar omstandighede in daardie stadium van hulle verblyf  in Pretoria soos volg beskryf, wat

duidelik  sinspeel op ’n toenemende vereensaming in haar huwelik:

... Erich het in die bosveld of in die Vrystaat op plase van vriende gaan
skilder. Hier het hy goeie versorging gekry en kon [hy] met ’n skildery
vir sy losies vergoed ... Gedurende 1932 het ek elke dag heen en weer na
die ou Tivoligebou geloop en het van £1.10 die week gelewe ! ... Ek kan
nie ons huis sluit nie. Ek moet daar wees as Erich nou en dan huistoe
kom.9

In ’n latere dagboekinskrywing het sy enkele indrukke van hierdie tydperk in haar en Mayer se

lewensomstandighede van die laat 1930's soos volg verwoord:

So kon ek sy vrees vir ’n kamp verstaan. Hy was ’n baie pligsgetroue
mens...in die depressie het hy al sy werk baie goed verkoop. Waar hy
oplase (sic) tuis was, het hy vir die gasvryheid rykelik (sic) met een of
meer skilderye betaal...Ek wil glo dat dit hom dikwels gehinder het dat
hy nie vir my kon sorg nie.10

Wanneer die lewensomstandighede van Mayer  met dié van  Pierneef  vergelyk word, val dit op

dat Mayer se doelbewuste en beplande omswerwinge deur die land uiteindelik ’n sosiale en

finansiële agterstand vir hom tot gevolg gehad het. Soos reeds aangetoon, het hy en sy vrou eers

in 1931 ’n vaste adres in Pretoria bekom toe die egpaar ‘n huis in Muckleneuk gehuur het.

Wanneer Pierneef in die land gereis het, was dit heel dikwels in die teenwoordigheid van ’n
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uitgelese geselskap van invloedryke Suid-Afrikaners of  buitelandse gaste wat saam  op ’n jagtog

of skilderuitstappie gegaan het. Soms het hy buitelandse gaste aan die Suid-Afrikaanse bosveld

en dierelewe bekendgestel.  Wanneer hy in die veld gaan skilder het, het hy hom  ten doel gestel

om ’n versameling van werk tot stand te bring  met die oog op ’n uitstalling, maar om ook

deurentyd ’n voorraad werk beskikbaar te hou indien enige verkoopsgeleentheid sou opduik.

Pierneef was ’n gesinsman en  het  altyd na ’n permanente basis, naamlik sy huis, sy vrou en sy

jong dogter teruggekeer waar hy graag  kennisse, vriende en gaste op ’n gereelde grondslag

onthaal het. Pierneef was ’n baasverteller en bekend vir sy verhale oor die jagveld. Mayer

daarenteen, het deels vanweë sy diepgesetelde vrees vir onder meer internering, meerendeels ’n

swerwersbestaan gevoer wat daartoe bygedra het dat hy nooit werklik ’n standhoudende

vriendekring opgebou het nie.

7.2 Versoeke om skenkings

Wat  opval uit die Mayer-dokumente  van die vroeë dertigerjare, is die verskeidenheid briewe

van instansies en individue  wat die bevordering van Afrikanerkultuur  ten doel gehad het, en dan

vir Mayer en ander Afrikanergesinde kunstenaars genader het met versoeke om  van sy werk by

uitstallings  of op permanente bruikleen beskikbaar te stel. Hierdie soort versoeke  kan gesien

word as pogings van kultuurleiers wat in hierdie tyd by die ontwikkeling en uitbouing  van

Afrikanernasionalisme betrokke was om tasbare voorbeelde van die Afrikaner se kulturele

ontwikkeling byeen te bring. Dit was veral die volgelinge van dr. D.F. Malan en die kultuurleiers

van die Ossewa-Brandwag, soos J.A. Smith en andere, wat hierin bedrywig was. Die politieke

klimaat uit hierdie tydperk word veral duidelik weerspieël in ’n nota wat die tweede sekretaris

van Die Afrikaanse Kunsvereniging, ene D.C.S. du Preez, aan Mayer gerig het:

Waar hier in Johannesburg ’n Kunsgallery (sic) bestaan, waarin
Afrikaanse Kunstenaars maar skraal verteenwoordig is, wil ons graag aan
die outoriteite toon wat die Afrikaanse Kunstenaars presteer het, en
aandring op ’n meer verteenwoordigende versameling in die Kunsgallery
(sic).11

Onder dié instansies wat aan Mayer geskryf  het, het onder meer getel Die Afrikaanse
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Kunsvereniging onder voorsitterskap van dr.Wm. Nicol, wat sy  hoofkantoor in Johannesburg

gehad het, asook  individue soos M.L.du Toit, wat hom as die eerste hoof van die Departement

Afrikaanse Kuns en Kultuur aan die Universiteit van Pretoria ten doel gestel het om ’n

verteenwoordigende versameling van Suid-Afrikaanse kuns vir die Universiteit en vir die land

byeen te bring. Du Toit het  net  na sy aanstelling as hoof  van die Departement ’n

kultuurvereniging, naamlik Castalides, in die lewe geroep, wat daarop toegespits  was om die

studentegemeenskap en die publiek kultureel op te voed deur die aanbieding van uitstallings in

die MacFadyensaal van die Universiteit in die middestad van Pretoria, sowel as deur uitstallings

op die kampus self te reël .12 

Die feit dat Du Toit en ander individue vir Mayer genader het om  werke te skenk, was in daardie

stadium  nie vir Mayer moontlik  nie, gesien in die lig van sy gebrekkige finansiële

omstandighede.

Aan prof. Du Toit het hy op 14 September 1931 geskryf:

Ofskoon ek moet erken, dat ons teenswoordige posisie, tengevolge van
my vrou se maandelange siektes en herhaaldike operasies, nie so is dat ek
enige werk van groter geldwaarde sonder vergoeding sou kon afstaan nie,
stel ek U (sic) opregte belangstelling in my kuns so op prys, dat ek
tenminste my goeie wil wens te toon deur voorlopig ’n beskeie
waterverfstudie...as geskenk aan u departement te gee.13

Naas sy ander betrokkenhede by uitstallings, het Mayer vroeg in 1932 weer begin artikels skryf

en het ook illustrasies gedoen vir die tydskrif Opsaal, wat op die jeug gerig was. ’n Tekening van

die legendariese ou plaaswerker van die Waterberge, naamlik Ou Hendrik, wat Mayer reeds in

1913 geteken het, is in hierdie tydskrif opgeneem by ’n artikel wat Eugène Marais oor die ou

man geskryf het.14 In  dieselfde uitgawe is ook ’n kortverhaal van Mayer gepubliseer wat hy self

geïllustreer het, getiteld ‘Die avonture van twee Boereseuns’. Daarby het hy ook ’n rubriek,

getitel ‘’n Praatjie oor kuns’, gelewer. In hierdie rubriek het hy die verskillende kunsgenres in

die wêreldkultuur bekend gestel en ook verwys na plaaslike voorbeelde soos die beelde van Van
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Wouw by die Vrouemonument in Bloemfontein en die Krugermonument in Pretoria.

7.3 Mayer se betrokkenheid by die Olifantsfontein keramiekprojek.

Alhoewel Mayer gereeld op die plase van vriende gaan woon en werk het, het hy deurentyd na

geleenthede gesoek om sy idees oor ’n kunsidentiteit te bevorder. Terselfdertyd het hy ook na

moontlikhede gekyk om sy eie finansiële omstandighede te verbeter. Een so ’n geleentheid het

hy raakgesien  terwyl hy in Augustus 1931 op die plaas Swerwerskraal naby Potgietersrus

gewoon het. 

Hy  het  vanaf  Potgietersrus  ’n briefwisseling begin met Gladys Short en  Joan Methley  wat

vanaf  1925 by Olifantsfontein in die Transvaal werksaam was15 by die keramiekafdeling van

Sir Thomas Cullinan se aanleg, Consolidated Rand Brick, Pottery and Lime Company Limited.

Cullinan was die direkteur van hierdie onderneming en terselfdertyd ook direkteur van sy ander

meer bekende maatskappy, die Premier (Transvaal) Diamantontginningsmaatskappy.16  Vanweë

sy groot belangstelling in keramiek, het Cullinan  by sy Olifantsfontein-aanleg ’n pottebakkery

aangelê wat bekend sou word as ‘Transvaal Potteries.’ Deur die werk van die twee bogenoemde

kunstenaars sou die ‘Ceramic Studio’ van hierdie instansie verdere bekendheid verwerf.

Die ‘Ceramic Studio’ was gou bekend  vir die hoë gehalte keramiekteëls wat  vervaardig is en

wat in talle belangrike regeringsopdragte gebruik is, soos byvoorbeeld  die Johannesburgse

stasiegebou. Talle polisiestasies en poskantore is landswyd met hierdie teëls versier wat dikwels

ontwerpe ingesluit het  wat tiperend  was van die dorp of streek se geskiedenis of die fauna en

flora.  Naas die produksie van teëls, het hierdie onderneming ook bekendheid verwerf vir sy

huishoudelike keramiek- en  breekware  wat  onder  meer as ‘Linnware’ bekend gestaan het.  

Die idee om met die dames van die ‘Ceramic Studio’  kontak te maak,  het ontstaan uit ’n besoek

wat hulle in  die  afwesigheid van Mayer aan sy vrou in Pretoria gebring het. Daar het hulle hul
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idees vir ’n eg Suid-Afrikaanse styl in die toegepaste kunste, asook in die toegepaste

kunsnywerheid, met Marga Mayer bespreek omdat sy  by  verskeie kunshandwerkprojekte onder

die armblankes in Pretoria en omgewing betrokke was.

Vir Mayer was  hierdie ’n afsetgebied vir sy jarelange visuele dokumentasie van eg Suid-

Afrikaanse ontwerpe,  naamlik  duisende  keramiekteëls wat  geoormerk sou wees  vir die

versiering  van die belangrikste staatsgeboue landswyd. Geesdriftig het hy op 20 Augustus 1931

aan die twee dames van Olifantsfontein geskryf:

... If  the authorities would agree to pay me 20 pounds a month for some
time, I would like to spend half a week at your studios at Olifantsfontein
evolving [...?] for South African pottery out of my numerous designs of
Bantu pots and calabashes. Quite aware of the fact that a design thought
out on paper might be quite unsuitable for execution in a given material,
I feel the necessity of keeping in touch with the workshop and kiln where
the potteryware is moulded and finished.17

Die keramiekteëls sou natuurlik ook aan hom  ’n bestendige inkomste bied en  hy het  voorsien

dat hy deurlopend van sy ontwerpe aan die ateljee sou kon voorlê  omdat die dames van die

‘Ceramic Studio’ die belangrikheid  van sy betoog vir ’n eg Suid-Afrikaanse identiteit en styl

onderskryf  het:

‘There is a big demand for tiles’, said Miss Short. ‘We set out to
introduce as much South African atmosphere as we can. We have done
a number of old Dutch homesteads and a series of Native life studies, as
well as a collection of South African trees and bushes’. ...Miss Short
[said] ... that it was the policy of the Ceramic Studio to give out as much
design work as possible to South African artists.18  

Mayer het nog altyd die hoop gekoester  dat  hy ’n Carnegie-reisbeurs van die owerhede sou

ontvang en het weer hierdie hoop uitgespreek in in ’n naskrif  in sy brief  aan die dames van

Olifantsfontein :

PS. I think if our collective work should give satisfaction to the
authorities and my temporary appointment should be prolonged, I would
easier get a Carnegie Grant for travelling expenses in order to collect
systematically a much [...?] material for a standard publication of Bantu
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art, to be used ? In our own art schools.19

 
Beide Pierneef en Mayer het die ‘Ceramic Studio’ gereeld in die laat 1920's en vroeg 1930's

besoek. Vanweë Pierneef se betrokkenheid by die Johannesburgse stasiegebou was hy veral

geïnteresseerd  in die ontwerp van die wit en blou teëls wat in die stasiegebou gebruik sou word

en  het  hy saam met Gordon Leith die ‘Studio’ besoek. Pierneef en Mayer se ontwerpe van

Boesman (San)tekeninge is ook deur die ‘Ceramic Studio’ in hulle muurpanele en teëls gebruik.

Ander motiewe wat byval gevind het en  ook deur die ‘Studio’ gereproduseer is, was onder meer

die reekse teëls wat die Suid-Afrikaanse fauna en flora uitgebeeld het. Mayer het heel

waarskynlik ’n belangrike bydrae gelewer in die ontwerp van hierdie plant- en

dierelewestudies.20

’n Onvoltooide konsepbrief  van Mayer  aan die Sekretaris van Openbare Werke, J.S.Cleland,

is in sy nagelate dokumente gevind. Daarin het hy ’n versoek  aan Cleland gerig om aan hom ’n

tydelike salaris  toe  te  staan  sodat hy met sy navorsing en dokumentasie oor eg Suid-

Afrikaanse ontwerpe vir gebruik by keramiekwerk by Olifantsfontein kon voortgaan. Mayer

maak  melding  van ‘work with a more national expression’ en ‘students who had the desire to

develop something like a South African spirit...’ 21, wat daarop dui dat hy die begrip ‘nasionale’

eerder  as ’n eenvormige kollektiewe term gesien het wat die hele land en al sy mense insluit,

as wat hy die klem op die politiese begrip van ‘nasionalisme’ geplaas het. In hierdie brief meld

hy ook  dat prof. O.J.P. Oxley  van  die  Universiteit van Natal hom (Mayer)  kort tevore

verkeerd sou verstaan  het  toe  hy per geleentheid  met Oxley geskakel het en  die term

‘nasionale kuns’ ter sprake gekom het. Volgens Oxley het daar nie soiets as ‘nasionale kuns’

bestaan nie, slegs ‘goeie of swak kuns’.

Dit is belangrik om hier aan te toon dat ofskoon die dames van Olifantsfontein ’n Suid-
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Afrikaanse styl  onderskryf  het, hulle Mayer se idees oor ’n  nasionale  kunsidentiteit  verkeerd

verstaan en  geïnterpreteer het as synde nasionalisties te wees. Mej  Short  het in haar siening oor

die kunste egter ’n uitgesproke eurosentriese benadering voorgehou:

As regards a National Art, if I may express my small opinion, it is not as
though we have as yet become a purely South African nation; there is an
intermingling of so many races... One has been brought up in a tradition
of the country of our origin, and, although we have adapted ourselves, to
a certain degree, to the circumstances of South Africa, we all cling to the
European traditions... unconsciously and consciously, we gain inspiration
from the art of older countries, which has been evolved through
generations of culture.22

Mayer se kontak met en betrokkenheid by die ‘Ceramic Studio’ het behels dat hy van tyd tot tyd

by  Olifantsfontein gaan werk  het en dat daar aanvanklik van sy ontwerpe in die ontwerpboeke

van die ateljee opgeneem is vir uitvoering op teëls en groter panele vir amptelike bou-opdragte.

Die dames van die ‘Ceramic Studio’ was besonder beïndruk met Mayer se dokumentasie oor die

keramiekontwerpe van die verskillende swart stamme en  het alles in hulle vermoë gedoen om

by hom toestemming  te kry om van  hierdie  ontwerpe  direk oor te teken vir gebruik op teëls

en muurpanele. Mayer was egter nie geneë om sonder vergoeding van sy jarelange

dokumentasiewerk  afstand te doen nie. In ’n brief wat duidelik deur Mayer gedikteer en

onderteken is, maar na alle waarskynlikheid deur sy vrou  geskryf is aangesien dit  nie sy eie

handskrif is  nie, het hy hom soos volg hieroor uitgespreek: 

If  I would now allow anybody to make careful copies of a series of  the
best specimens of native pottery, even for a “compensation of a few
pounds [”], I would not only forfeit the priority in utilising my own
studies collected in many years, but I would thereby enable skilled artists
as you and miss Methley, to deduct from these copies as many variations
as my whole collection of Bantu pots contain ... if, in other words, our
responsible departments expect to reap fruit where no seed have been
sown, ... - they cannot expect a hard struggling artist, who besides has
lost years of his life by needless internment and ensuing illness, and yet
kept alive his interest in the development of a truly South African art - to
give away the pick of  his lonely research work for a couple of pounds to
keep up the pretence that all was well with our applied art.23

Mayer het dit beklemtoon dat hy sy navorsing  aan enige openbare liggaam beskikbaar sou stel,
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mits hy die nodige finansiële ondersteuning van so ’n liggaam sou ontvang om sy navorsing te

voltooi en mits hy dit in ’n aanvaarbare vorm sou kon voorstel. Verdere inligting oor Mayer se

betrokkenheid by die projekte van die ‘Ceramic Studio’ kon nie opgespoor word nie, derhalwe

kon daar nie vasgestel word in watter mate en oor watter tydperk Mayer sy kontak met die dames

op Olifantsfontein behou het nie.

7.4 Die Lady Clarendon Spinning and Weaving School 

Die Lady Clarendon Spinning and Weaving School wat in 1933 deur Marga Mayer-Gutter in

Pretoria tot stand gebring is, het weer ter sprake gekom in ’n  nota wat die Suid-Afrikaanse Hoë

Kommissaris in Londen, Charles te Water  op 9 Januarie 1934 aan Erich Mayer gerig het. In

hierdie nota het Te Water ontvangs erken van die geweefde tapyt wat hy  aan die weefskool as

opdrag gegee het, en waarvoor ’n ontwerp van Mayer uitgevoer is:

My dear Mr. Mäyer (sic),
Your beautiful rug with the Gemsbok design has now arrived in this
office and has been admired by many ... Unfortunately, it did not arrive
in time for it to be seen by Lord and Lady Clarendon before they returned
to South Africa, but no doubt you will arrange for them to see your
second carpet when it is ready.24

Volgens Van der Walt25 het Te Water opdrag gegee dat twee  tapyte geweef moes word, maar

omdat die weefgetou nie groot genoeg was nie, is hierdie tapyte eers in twee afsonderlike dele

geweef en later aanmekaar geknoop. Die een  tapyt  het  twee swartwitpense uitgebeeld, terwyl

die motiewe van die  ander tapyt onder meer  vier  kleipotte  uitgebeeld  het met ’n randpatroon

van driehoeke, doringbome en bokke.26 

Soos vroeër vermeld, is hierdie weefskool letterlik uit nood gebore na aanleiding van die talle

werklose blanke vrouens wat vanaf 1932 op ’n ongereelde grondslag by kunshandwerkprojekte

in Pretoria onder leiding van Marga Mayer betrokke was. Marga Mayer het in haar huis ’n
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spinwiel as versiering in  die  woonkamer ten toon gestel wat die aandag  van een van die

werklose vrouens getrek het toe dié vroeg in 1933 by  die Mayers aan huis gaan besoek aflê het.

Na aanleiding van die belangstelling wat die vrou, ene mevrou Webb27, in die spinwiel getoon

het, en die feit dat sy self kon spin en weef, het die gedagte by Marga Mayer  posgevat om

handgespinde breiwol teen ’n laer prys as masjiengespinde wol te bemark  om sodoende ook

werk te verskaf aan die talle werklose vrouens in Pretoria.

Kort  na die besoek  van  mevrou Webb het Marga Mayer briewe  aan verskeie sendingstasies

gerig  waar moontlik ou weeftoerusting  kon gewees het. Sy het ook  navraag gedoen by die

oorblywende Emily Hobhouse- weefskole in Bloemfontein, Trompsburg en Phillipolis, en  het

ook die hulp ingeroep van die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie, die ‘Benevolent Society’ en die

Rooi Kruisorganisasie. Nie lank na haar navrae vir hulp en toerusting nie, het agt vroue aan huis

van die Mayers begin wol was, kaard en spin.28

Wolverkope was in daardie stadium baie swak en ’n besluit is geneem  om eerder weeftoerusting

van oral  aan te skaf om tweedstowwe te weef. Hierdie besluit het gou geblyk  meer

lewensvatbaar te wees  en Marga Mayer het begin om komiteelede te werf. Dit het uitgeloop op

die stigting van die Pretoriase Spin- en Weefskool in 1933. Volgens Van der Walt29 was die

stigterslede Haar Eksellensie, die Gravin van Clarendon, eggenote van die destydse Goewerneur-

Generaal van die Unie, mevroue Charlotte Parker, Machteld Posthumus, Crissie van Warmeloo,

die Burgemeestersvrou  Lilian  Solomon,  en mev. I. Hoogenhout. Later het  mevroue Pirow en

Kuschke ook in die komitee gedien. In 1933 het die Sekretaris van die Departement van Arbeid

tien sjiellings per week aan elke weefster bewillig. Kort na die stigtingsvergadering het die skool

met twaalf  weefsters na geboue in die ou hospitaal in Potgieterstraat verhuis, maar kort daarna

is die groep vrouens na die ou Afsonderingshospitaal aan die westekant van  Pretoria verskuif.

Hierna is die naam van die weefskool verander na ‘The Lady Clarendon Spinning and Weaving



211

30Van der Walt, Weefkuns in Suider-Afrika, p. 46.

31Van der Walt, Weefkuns in Suider-Afrika, p..46.

32Van der Walt, Weefkuns in Suider-Afrika, p. 47.

33Van der Walt, Weefkuns in Suider-Afrika, p. 47.

School’ waar nie minder nie as twee en dertig vrouens in diens geneem kon word.30       

Onder leiding van Marga Mayer is daar uitvoerig  met verskillende wolsoorte geëksperimenteer

om ’n geskikte wolsoort te kry wat redelik krimp- en kreukeltraag was. Na baie ure van

eksperimentering met die kookproses en die byvoeging van chemikalieë is daar uiteindelik ’n

ongekartelde wolvesel verkry waardeur die wol sy inherente kreukeltrae eienskap behou het.31

Hierdie deurbraak  het meegebring dat die tesktielstowwe wat by dié weefskool geweef is, ’n

geredelike mark in Engeland gekry het. Die vrouens het ook met sybokhaar geëksperimenteer

en het  selfs drie tapisserieë geweef, maar skaapwol het uiteindelik bewys dat dit die mees

veelsydige grondstof van al die vesels was, veral by tapytweef.32

Erich Mayer het gou by die ontwikkeling van hierdie weefskool betrokke geraak en ook die

skeppende  en finansiële  moontlikhede vir die  weef  van sy eie ontwerpe in die vooruitsig

gestel. Hier kon hy ook sy besondere  kennis  van  die fyn  hand- en weefwerk wat hy oor jare

heen oral op die platteland opgedoen het met al die tegniese moontlikhede, asook  die beperkinge

van die weeftegniek,  aan  die vrouens van die weefskool oordra. Hy het ook instinktief  geweet

watter van sy  ontwerpe die mees geslaagde produk  sou oplewer. Van  meet af  aan het hy die

eg Suid-Afrikaanse karakter van hierdie artikels beklemtoon, wat soos volg deur Marga Mayer

in ’n onderhoud saamgevat is: ‘...Hoe nasionaler ’n toegepaste kuns is, hoe groter is die

internasionale  appresiasie...’.33 Met Mayer se ontwerpe vir die weefskool is die inheemse motief

soos blomsoorte, roofdiere, boksoorte en  Boesman (San)-tekeninge vir die eerste keer in die

Suid-Afrikaanse weefkuns gebruik.

Ander belangrike opdragte wat hierdie weefskool ontvang het, was deur die bemiddeling van die

Gravin van Clarendon. Een van hierdie opdragte was die weef van ’n tapyt en tapisserie as

trougeskenk vir die Hertog  van Kent en Prinses Marina van Griekeland wat op 29 November
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1934 in Westminister Abdy getroud is. ’n Ander belangrike bestelling  wat deur die bemiddeling

van Lady Clarendon deur die weefskool uitgevoer is, was vir Lady Violet Astor, suster van ’n

destydse Britse kabinetsminister. Hierdie opdragte is almal volgens die ontwerpe van Mayer

uitgevoer en het aan die weefskool besondere aansien in Suid-Afrika en veral in Engeland

besorg.  Volgens Van der Walt 34 is daar min van hierdie werke onderteken of gedateer.

Die weefskool het sy produkte hoofsaaklik by uitstallings bemark, soos by die jaarlikse

tentoonstelling van vrouehandwerk wat deur die Johannesburgse dagblad The Star in die

Selbornesaal in Johannesburg aangebied is. Die  Lady Clarendon Spinning and Weaving School

het  vanaf 1934 ’n eie stalletjie by hierdie tentoonstelling bekom en vanaf 1936 het Lady

Clarendon in haar persoonlike hoedanigheid ’n jaarlikse  uitstalling van die produkte van die

weefskool in die balsaal van die goewerneurswoning in Kaapstad aangebied. In 1936 het die

Skool ook die geleentheid gehad om sy  skeppende werk op die Rykstentoonstelling by

Milnerpark in Johannesburg  uit  te stal. Vanaf 1938 is vertoonkaste op die Windsor Castle-

posboot aan  hierdie weefskool  toegewys waarin hul handwerk uitgestal is.35

Met die toename van al hoe meer hulpbehoewende vrouens wat by hierdie weefskool vir werk

kom aanklop het, het Marga Mayer besef dat meer kennis nodig was om die weefprojek

suksesvol te bestuur en uit te bou en dat haar eie kennis oor die verskillende weeftegnieke nog

redelik gebrekkig was. ’n Uitsonderlike geleentheid het hom vroeg in 1936 voorgedoen  na

aanleiding van uitsprake deur die destydse Minister van Verdediging, Spoorweë en Hawens,

Oswald Pirow, oor sy ideaal  om, volgens  die Duitse model, spin- en weefskole oor die hele land

te  vestig  as heenkome vir  dogters wie se  ouers aan die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens

verbonde was. Pirow  het  vroeër vlugtig met Marga Mayer geskakel oor die moontlikheid om

so ’n weefskool by Majuba in Natal tot stand te bring. Volgens ’n dagboekinskrywing is sy op

20 September 1935 saam met ’n  amptenaar van die Departement Unie Onderwys, ene mnr Kuyt,

na Majuba vir ’n terreininspeksie.36 Aan hierdie idee van Pirow is  egter nooit uitvoering gegee



213

 

37Marga Mayer-Gutter-versameling, boek 2, Argiefnr. 114/441, ongedateer, p. 64,
 Nasionale Argiefbewaarplek, Pretoria.

nie en geen redes hiervoor kon opgespoor word nie. Vanweë die  reeds gevestigde  aard van die

Lady  Clarendon  Spinning and  Weaving  School en die bekendheid wat die produkte uit hierdie

weefskool reeds verwerf het, asook  die besondere  geesdrif  en ideaal van Marga Mayer om

weefskole dwarsoor die Unie te vestig, het Pirow besluit om haar op staatskoste na Duitsland te

stuur. Die doel van die reis was dat Marga Mayer eerstehandse  inligting  sou inwin  oor die

organisasie en bestuur van die vrouearbeidskampe asook die verrigting van landsdiens deur

dogters ter verligting van die depressienood in Suid-Afrika.

Marga Mayer het gedurende haar Europese reis  ook ’n vlugtige besoek  aan Finland gebring

voordat  sy laat in 1936 na Suid-Afrika teruggekeer het.  Pirow se ideaal  om

vrouearbeidskampe en landsdiens op die Duitse model in Suid-Afrika tot stand te bring, is egter

nooit verwesenlik  nie. Tydens haar verblyf in Duitsland het Marga Mayer gou gesien dat die

sogenaamde Vrouelandsdienskampe direk betrokke  was by die oorlogsvoorbereiding en dat die

vrouens lang skofte in ammunisie- en staalfabrieke moes werk, weg van hulle huise en kinders.

Wat dus voorgehou is as  suiwer Duitse nasionaal-idealisme, was  niks anders  as dwangarbeid

nie.37 Marga Mayer het na haar terugkeer haar eerlike indrukke oor die haglike omstandighede

in hierdie vrouekampe in ’n verslag aan Pirow oorgedra waarop sy nooit erkenning van ontvangs

of enige terugvoering van die Minister ontvang het nie. 

  

Na die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in November 1939, kon die  twee-en-dertig

vrouens wat by die weefskool in diens was ’n baie beter inkomste by die ammunisiefabrieke in

en om Pretoria verdien en  het  hulle die weefskool verlaat. Die hospitaal waarin die weefskool

gehuisvas was, moes inderhaas ontruim word om vir ’n ammunisie-opslagplek plek te maak en

die Regering  het oornag sy  subsidie aan die weefskool onttrek vanweë die oorlogspoging.

Aldus het die Tweede Wêreldoorlog ’n vinnige einde gebring aan die suksesvolle en skeppende

onderneming van Marga en Erich Mayer.
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7.5 Mayer se buitelandse reis

Gedurende hierdie skeppende en finansieel lonende tydperk in Mayer se lewe het hy steeds nie

geskroom om sy idees oor die kunste in die tydskrifte en nuusblaaie oor te dra nie. Na die sukses

van die drie muurpanele wat hy in die vroeë dertigerjare as opdragwerk in  Johannesburg en in

Krugersdorp uitgevoer het, asook die reeks belangrike opdragte en die goeie kwaliteit

tekstielstowwe wat by die weefskool ontwikkel en na Skotland en Engeland uitgevoer is, het

daar vir die Mayer egpaar vir die eerste keer finansiële verligting gekom. Marga Mayer-Gutter

het soos volg oor hierdie tydperk geskryf: ‘ ... Ons het nou vir jare met bitter min klaar gekom,

daar was dae wat ek nie geweet het hoe om siel en liggaam aan mekaar te hou, maar in die 9 jare

van ons getroude lewe het ons nooit ‘n pennie geleen nie’.38

Die nuwe finansiële vryheid wat deur die muurpaneelopdragte en die werk by die weefskool

bewerkstellig  is, het aan Mayer die  selfvertroue gegee om vir die eerste keer na ses-en-dertig

jaar in Suid-Afrika, op agt-en-vyftigjarige ouderdom na Europa terug te keer. Hy het op 14

September 1934 na Italië vertrek met die doel om tot Mei 1936 in Europa te bly waar hy veral

in Florence sy studies in die skilderkuns wou voortsit.39

Ander oorwegings wat hierdie besluit  kon beïnvloed het was dat Mayer sy suster Olga en van

sy jeugvriende graag weer wou sien, veral in die lig van ’n moontlike oorlog in Europa. ’n Ander

oorweging wat reeds vroeër bespreek is en wat moontlik ook hier geld, was dat Mayer van  tyd

tot tyd van sy  huweliksverantwoordelikhede teruggedeins het en eerder by vriende op plase gaan

bly het waar hy sonder enige finansiële bekommernisse kon skilder en net verantwoordelikheid

vir homself  kon neem. Nog ’n aspek wat  moontlik ook tot sy besluit bygedra het, was dat

behalwe vir sy ontwerpe wat deur die weefskool in hulle produkte gebruik is, Mayer geen

verdere verantwoordelikhede teenoor die skool gekoester het  nie en  die  bestuur daarvan

volledig aan sy vrou oorgelaat het. Dit is opvallend dat Mayer tydens die hoogtepunt van die

weefskool se aktiwiteite, naamlik einde 1934 tot  ongeveer Mei 1936, na die buiteland vertrek
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het terwyl sy vrou die weefskool met al die werknemers en hul bestellings alleen aan die gang

gehou het. Soos reeds genoem, het ook Marga Mayer aan die einde van Maart 1936 na die

buiteland vertrek.

Oor die spesifieke datums waarin Marga Mayer haar studiereis in die buiteland afgelê het, is daar

nie heeltemal duidelikheid nie. Aangesien sy  haar herinneringe reeds op  gevorderde leeftyd op

versoek van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing opgeteken het,  is dit moontlik dat

haar geheue haar in die steek kon gelaat het. In  haar nagelate dokumente meld sy dat sy in Julie

1936 haar reis na die Skandinawiese lande voltooi het40, en dat sy in September 1936 in Genoa

aangekom het waar Mayer haar ontmoet het.41   Dit is egter bekend dat Mayer aan die einde van

April of  Mei 1936 na Suid-Afrika teruggekeer het terwyl sy in April na München gereis het.42

Behalwe vir ’n paar opmerkings oor haar aansluiting by Erich Mayer in Europa wat Marga  in

haar dagboeke opgeteken het 43, is daar  nie veel meer oor Mayer se  reis bekend nie. Slegs ’n

fragment van ’n brief  van  Mayer  aan  Moerdyk (uit Florence geskryf), is in die Mayer-

dokumente opgeneem.44  Dit is moontlik dat die brief eers in rofwerk geskryf is.  Die skrif is in

’n groot  mate onleesbaar, maar in hoofsaak doen Mayer aan Moerdyk verslag oor sy indrukke

oor kunsonderrig by die Kunsakademies in  Florence, en meld hy  dat hy slegs aan die tempera-

en freskotegnieke blootgestel was sonder om geleentheid te kry om  self  muurpanele in  hierdie

tegnieke uit te voer. Uit hierdie fragment kan afgelei word dat Mayer teleurgesteld was met die

stand van die kunsonderrig in Florence en dat hy eerder na Duitsland wou gaan om  sy

kunsstudies daar voort te sit. ’n Interessante punt wat deur E.C.de Haas in ’n voorgraadse
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Kunsgeskiedenisstudie gemaak is45, is dat die oorlog in Abessinië (Ethiopië) twee dae voor

Mayer se aankoms in Florence uitgebreek, en dat alle aandag van die Italianers op die

verwikkelinge rondom die oorlog gevestig was en dat weinig klasse aangebied is. Nog ’n punt

wat deur De Haas gemaak is, is dat Mayer gegrief was omdat alle kunsklasse, museums, galerye

en biblioteke gedurende die wintermaande reeds om 15:30 gesluit het in ’n poging om

elektrisiteit te bespaar.46  Mayer het ook Duitsland besoek waar hy kort kursusse by

kunsakademies in Stuttgart, en moontlik ook in Lübeck, gevolg het 47 voordat hy na Suid-Afrika

teruggekeer het. 

Marga Mayer het einde Julie 1936 van Skandinawië na Suid-Afrika teruggekeer waar sy

spesifiek na spin- en weeftoestelle gaan kyk het met die hoop om van die toerusting te koop.

Erich Mayer het in Augustus na Pretoria teruggekeer, maar behalwe vir ’n dagboekinskrywing

van Marga, kon geen verdere inligting oor die tydperk direk  na sy terugkeer opgespoor word

nie:

Erich het natuurlik van die bosveld terug gekom en my verras met die
pragtige ontwerpe vir muurbehange en matte. Hy was gelukkig baie
gesond en het baie lekker by die Neethlings in Porgietersrust kon werk,
ek het dadelik ‘n groot verbetering in sy olieverf tegniek gesien. Die 6
maande in Florens (sic) wat (sic) baie goed vir hom gewees.48

M.L. du Toit het na Mayer se terugkeer ’n kort nota aan hom gestuur: ‘... Ek is bly om te hoor

dat u terug is, en dat u so veel bate (sic) gevind het by u studie oorsee’.49  Afgesien hiervan kon

geen verdere inligting oor Mayer se verblyf in Europa  opgespoor word nie. Betekenisvol is dat

Du Toit in dieselfde nota na ’n spesifieke uitstalling verwys het en die volgende versoek aan

Mayer gerig het ‘... Ons moet ons beste  werk  by hierdie Tentoonstelling hê, en ook werk wat
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’n werklike Suid-Afrikaanse atmosfeer het’.50  Du Toit het  waarskynlik  na die

Rykstentoonstelling verwys wat vanaf September 1936 tot Januarie 1937 in Johannesburg sou

plaasvind  waarvan hy (Du Toit) die voorsitter van die kunskomitee in die Suid-Afrikaanse

afdeling was. Mayer het egter nie aan hierdie uitstalling deelgeneem nie en geen redes vir sy

afwesigheid by hierdie belangrike uitstalling van Suid-Afrikaanse kuns kon opgespoor word nie.

Die werk van  Suid-Afrika se voorste kunstenaars was op hierdie uitstalling verteenwoordig,

naamlik Walter Battiss, Gregoire Boonzaier, Bertha Everard, Leo Francois, Emily Fern, Anton

Hendricks, Edith King, Francois Krige, Maggie Laubser, Hugo Naude, J.H. Pierneef (wat die

meeste werke op uitstalling ten toon gestel het, naamlik ses),  Alexis Preller, Edward Roworth,

Irma Stern en Maud Sumner.

Soos wat Marga Mayer in  haar dagboekinskrywing  aangedui het, is Du Toit se nota  aan Mayer

aan ’n adres in die Potgietersrus-distrik gerig. Dit bevestig dat Mayer baie bewus was van sy

fisiese weerloosheid en so gou doenlik  na sy terugkeer  uit ’n Europese somer wou wegkom  na

’n warmer klimaat. Aldus het hy uitgewyk  na die Transvaalse bosveld waar hy by die familie

Neethling  kon tuisgaan en ongehinderd kon skilder.

7.6 Mayer oor kunsonderrig in skole 

In ’n brief  wat  Mayer in September 1936 aan die Redakteur van Die Vaderland 51 gerig het,

word sy belesenheid, belangstelling en kritiek oor aspekte rakende die Suid-Afrikaanse  kuns-

en kulturele milieu weer eens geïllustreer. Soos wat die geval  met etlike ander briewe en

dokumente was, het Mayer hierdie brief nooit  gepos nie, maar ‘nie afgestuur nie’ op die

dokument geskryf.  Laasgenoemde kan ’n  aanduiding   wees  dat  hy  baie impulsief opgetree

het oor aspekte waaroor hy sterk gevoel het, maar nie altyd gemotiveerd genoeg oor die saak

gevoel het om dit deur te voer nie.  Dit mag ook wees dat hy in een of ander stadium deur sy

persoonlike dokumente gewerk het en dit  nodig  geag  het  om  aan te dui watter briewe aan die

pers of ander instansies hy  wel versend het.
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In hierdie brief wat hy onder die titel ‘Kunsonderwys aan Afrikaanse skole’ geskryf  het, het  hy

die redakteur gelukgewens met die toename in artikels oor  Suid-Afrikaanse kuns en kunstenaars.

Hy het die  redakteur ook  bedank vir die volledige verslag oor die Kanadese  kunskenner, dr.

A.Lismer, wat op besoek aan Suid-Afrika was en wat in ’n lesing ’n pleidooi oor die

belangrikheid van ’n nasionale kuns vir Suid-Afrika gelewer het. Mayer se hoofrede vir die skryf

van hierdie brief was egter om  die redakteur daarop te wys dat die berig oor Lismer ’n

belangrike ‘fout’ bevat het wat aan die lesers reggestel moes word ‘daar dit  van die allergrootste

belang vir ons kultuur is’52. In die berig is melding gemaak dat ’n uitstalling van Suid-Afrikaanse

kuns by die ‘Hoërjongensskool, Pretoria’gereël is om saam te val met die lesing van dr. Lismer.

Mayer se hele betoog  was  vervolgens daarop gerig om  die koerant tereg te wys op sy foutiewe

beriggewing en op die indruk wat geskep is dat die sogenaamde Afrikaanse ‘Hoërjongensskool’

die inisiatief geneem het om dr. Lismer uit te nooi en ook die uitstalling beplan het. Mayer het

dit  benadruk dat hierdie ‘Hoërjongensskool’ inderdaad die Engelse hoërskool vir seuns was,

naamlik  Pretoria Boys’ High School, en nie die Afrikaanse Hoër Seunsskool soos wat die berig

dit verkeerdelik wou oordra nie:

Moet ons dan altyd ons oë daarvoor sluit, dat in die meeste Afrikaanse
Hoërskole, en selfs in die Hoërjongensskool in Pretoria, hoegenaamd
geen kunsonderwys gegee word nie, en dat die Hoofstad van die Unie
nog geen enkele kunsskool besit nie, terwyl in beide die plaaslike Engelse
Hoërskole, ewe  as in ander lande, die opleiding in die beoefening en die
genieting van die skool kunste as ’n essensiële deel van alle hoër
opvoeding beskou word ? 53

Mayer het vervolgens daarop gewys dat die  Pretoria High School for Girls reeds die afgelope

twaalf jaar elke jaar ’n uitstalling van die werk van een gekose Suid-Afrikaanse kunstenaar, soos

onder meer Hugo Naudé, Pierneef, Volschenk en Mayer, aangebied het en dat die 

...groter meisies opstelle moes skryf oor hul indrukke van hierdie en enige
ander kunstentoonstellings in die stad; en terwyl die onlangse
tentoonstalling in die Boys’ High, wat aan die inisiatief van die skool se
bekwame en entoesiastiese kunsonderwyser Walter Battiss te danke was,
sover ek weet, die eerste betekenisvolle gemengde kunstentoonstelling in
Pretoria sedert die Groot Oorlog was, was die leerlinge van die
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Afrikaanse Hoërjongensskool nie eers van skoolweë aangemoedig om
hierdie tentoonstelling te besoek nie.54

Ter afsluiting het Mayer die hoop uitgespreek dat die plaaslike en provinsiale owerhede daarvan

kennis sou neem dat die regering  Lismer aangestel het om vir ’n tydperk van ’n jaar

kunsonderrig in die skole, bedoelende die Engelssprekende skole, te bevorder en dat hierdie

geleentheid gebruik moes word om die ontoereikende en dikwels ontbrekende kunsonderrig in

Afrikaanse hoërskole op dieselfde standaard te bring as in die skole waar Engels die voertaal

was.

 

7.7 Die simboliese Ossewatrek van 1938 en Mayer se Joodse herkoms

Mayer se betrokkenheid by die  simboliese  Ossewatrek  van 1938 was van korte duur.55

Nietemin het dit hom die geleentheid  gebied om  sy  jarelange betoog vir ’n eie identiteit in die

beeldende kunste wyer bekend te stel. Die tyd asook die geleentheid was ontvanklik vir sy idees

en dit sou  moontlik ook aan hom verdere geleentheid bied om van sy skeppende werk te

verkoop, aangesien die onderwerpmateriaal uiteraard geskik was en direk aanspraak gemaak het

op Afrikanersentiment. 

Mayer se entoesiasme oor die herdenking van die simboliese Ossewatrek is deur die naderende

oorlog in Europa gedemp. Ten spyte van die oplewing van Afrikanernasionalisme en die pro-

Duitse sentimente onder Afrikaners gedurende hierdie tyd, het hy heel waarskynlik bedreig

gevoel deur die moontlikheid van nog ’n oorlog en wou hy as uitlander eerder uit die oog bly as

om sigbaar te wees en moontlik as kunstenaar aangehaal te word. Sy vrees om in daardie stadium

weer geïnterneer te word is soos volg deur Marga Mayer bevestig:

Erich se planne oor verblyf was op daardie stadium [1939] baie vloeibaar.
Hy sou weer eens swerf vanweë sy vrees om weer geïnterneer te word;
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terwyl ek na Port Elizabeth sou verhuis as fabriekinspekteur.56

Die 1930's was ’n tyd waarin talle Afrikaner-intellektuele, -akademici en -nyweraars  toenemend

na Duitsland gekyk het as rolmodel van ’n volk wat met sy gedrewe nasionalisme homself  op

alle vlakke uit die haglike oorlogstoestande van die Eerste Wêreldoorlog opgehef het. Hierdie

gedrewenheid wat die ‘volkse’ verabsoluteer het, en ’n totale onverdraagsaamheid teenoor

kommunisme en alles wat Joods was weerspieël het, was simptomaties van die radikale

Nasionaal-Sosialisme wat deur Adolf  Hitler beliggaam is. Duitsland is deur  talle Afrikaner-

akademici en -intellektuele beskou as toevlugsoord en as intellektuele  Heimat  waar hulle  veral

op nagraadse vlak  hulle studies  gaan voltooi het. Hierdie grotendeels misleide individue het met

hernude ywer na die Unie teruggekeer om hier die Duitse nasionalistiese lewensbeskouing  as

’n  bloudruk  vir soortgelyke Afrikanerideale voor te hou.

Hierdie idees het veral weerklank gevind in  die  Ossewa-Brandwag wat op daardie tydstip

parallel met die opkoms en verspreiding van fascisme in Europa ontwikkel het. Hierdie

ontwikkeling, asook die toenemende anti-semitiese houding van D.F.Malan se ‘Gesuiwerde’

Nasionale Party  het daartoe bygedra dat die instroming van Jode uit onder meer Nazi-Duitsland

deur wetgewing beheer is. Die Wet op Vreemdelinge (No. 1 van 1937) is spesifiek so bewoord

dat daar nie spesifiek teen Jode as sodanig gediskrimineer is nie, maar teen alle persone wat nie

Britse onderdane was nie. Die ‘Gesuiwerde’ Nasionale Party was egter nie hiermee tevrede nie

en Malan het ’n voorstel ingedien dat alle Joodse immigrasie na Suid-Afrika stopgesit word.57

In heelwat Afrikanerkringe was daar ’n pro-Duits gesindheid met sterk anti-semitiese

onderstrominge, terwyl daar van  die kant van pro-Engelsgesindes weer ’n sterk  anti-Duitse

gevoel in die land geheers het. Hierdie uiters onrustige sosio-politiese klimaat moes op ’n

psigiese sowel as op ’n emosionele vlak ’n  groot invloed op Mayer gehad het aangesien daar

’n aspek van sy lewe was wat tot vandag  toe nog glad nie algemeen bekend is nie, naamlik dat

hy van Joodse afkoms was. Soos reeds bespreek, was dit  vir Mayer baie belangrik  om in die



221

58J.C.Steyn, Van Wyk Louw;‘n lewensverhaal, deel II. (Kaapstad,Tafelberg,1998),
p.1055.

Afrikaner se sosiale en kulturele milieu opgeneem te word en om ook  as individu en kunstenaar

deur hierdie gemeenskap erken en aanvaar te word. Alhoewel Mayer baie trots op sy Duitse

agtergrond was, het hy nie die Joodse faset van sy lewe negeer nie, maar dit eerder dig gehou

alhoewel hy  besef  het  dat dit juis die Afrikaner met sy sterk  sosiale en godsdienstige

konvensies  aan hom groter aanvaarding in sy  aangenome land en in  Afrikanerkringe sou gee.

Soos reeds genoem, kon die feit dat Mayer ’n ‘uitlander’ van  Joodse afkoms was, en in

voorkoms ook  sterk  Joodse  gelaatstrekke getoon  het,  waarskynlik op daardie spesifieke

tydstip binne die  sosio-politiese klimaat van Afrikanernasionalisme en in sekere invloedryke

kringe as problematies of selfs as omstrede beskou word. Wanneer sy besonder sensitiewe

geaardheid in ag geneem word, kan verder  aanvaar word dat  hy homself  in daardie stadium

weer eens  as ’n  slagoffer van omstandighede beskou het by  wie  twee van die belangrikste

ankers waaraan die identiteit van die individu gemeet word, ontbreek  het. Die eerste anker was

’n  plekbewussyn  wat  deur burgerskap bevestig  word, en  die tweede ’n godsdiensidentiteit wat

juis by die Afrikaner binne die drie susterskerke geleë was en as een van die hoekstene van

Afrikanerskap beskou is. ’n Aspek wat later in meer besonderheid bespreek word, is dat dit uit

sy nagelate dokumente blyk dat hy  lewenslank  na ’n geestelike geborgenheid gesoek het wat

aan hom ’n religieuse identiteit,  en dus moontlik ook wyer sosio-kulturele aanvaarding, in sy

aangenome land kon gee. Mayer het byvoorbeeld ook ’n  besondere  belangstelling in Oosterse

denkstrukture asook in Indiese en Persiese  religieuse gebruike, gehad.  In 1968 het Marga

Mayer in ’n brief aan N.P. van Wyk Louw Mayer se diep religieuse instelling soos volg

verwoord: ‘My man, Erich Mayer, hoewel nie ’n gereelde kerkganger nie, was diep religieus.

Hoe het hy nie die ware en aristokratiese van ons eenvoudige opregte Boere raakgesien nie’.58

Die feit dat daar geen inligting oor sy Joodse afkoms in sy nagelate dokumente gevind kon word

nie, dui daarop dat ook sy  vriende en sy aangetroude familie, wat na alle waarskynlikheid van

hierdie faset van sy lewe bewus was, dit onderspeel het. Van al die studies oor Mayer, verwys
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slegs dié van Olivier59 na sy  Joodse  afkoms wat sy ontdek  het in  bandopnames en  dagboeke

van Marga Mayer-Gutter.60  In  haar verhandeling  meld Olivier dat die familie Mayer reeds met

die geboorte van Mayer  in 1876 aan die Lutherse Kerk verbonde was en dat  hy op 4 Maart 1891

in die St. Jacobi-kerk in Berlyn as lidmaat van die Lutherse Kerk voorgestel is.61

Soos reeds bespreek, het Mayer na sy koms na Suid-Afrika van meet af aan ’n  toegeneentheid

teenoor die Afrikaner gehad en was dit sy bedoeling  om in Suid-Afrika ’n nuwe lewe tot stand

te bring en die land  as sy nuwe Heimat aan te neem. Hy  het  aanklank  gevind by die

pioniersgees en die landelikheid van die Afrikaner, vrywilliglik in die Anglo-Boereoorlog geveg

en het in latere jare  nou geïdentifiseer  met die strewe en stryd van die Afrikaner tot

selfbeskikking. Die vurige oplewing van Afrikanernasionalisme in die dertigerjare, asook die

oproep uit politieke en kulturele geledere om Suid-Afrika tot ’n  republiek te verklaar, moes

Mayer instinktief  laat besef  het hoe belangrik ’n  volksbewussyn was en dat dit  aan hom ’n

geborgenheid, ’n pleksin  en uiteindelik  ook  aanvaarding onder die Afrikanermeningsvormers

sou gee. 

Marga Mayer-Gutter meld  dat  Mayer reeds vroeg in hulle verhouding aan  haar genoem het dat

hy in die vroeë 1920's  met ene ds. Knottenbelt  van die Methodistekerk in  Rustenburg kontak

gemaak het in ’n poging om aan hierdie kerk op die dorp te behoort.62  Volgens Marga Mayer

het Erich Mayer op daardie tydstip ook vir Walter Battiss in Rustenburg leer ken  wat ’n lidmaat

van die Wesleyaanse Kerk was. Na ’n paar besoeke aan hierdie kerk, het hy (Mayer) hom egter
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meer tuis gevoel in die Methodistegeledere.63

Nadat Mayer in 1927 (toe hy reeds in sy vroeë vyftigs was), vir Marga Gutter ontmoet het en hul

huweliksvooruitsigte ’n werklikheid geword het, was daar  twee belangrike gebeurlikhede wat,

met sy Joodse afkoms inaggenome, in alle waarskynlikheid aan hom ’n sin van ‘tuiskoms’ en

identiteit  binne die (Suid)-Afrikaanse sosio-kulturele en -politiese  milieu  gegee het. Die eerste

gebeurtenis word deur Marga  se moeder in ’n brief aan  haar man en kinders beskryf  tydens ’n

verblyf by haar dogter (Marga) op Brits in 1927 waarin sy aspekte van  die religieuse karakter

van die man beskryf  wat om die hand van haar dogter gevra het: 

Vandaag (sic) heeft Erich toen een gewone goude ring aan Marga’s
vinger geset ... Hij is een degelike krisselike (sic) man. Behoorde als kind
aan de Luterse (sic) kerk. Nu wil hij bij ds Kotse (sic) te Rustenburg
belijdenis  [aflê] en tot de Gereformeerde kerk behoren. Ik ben dankbaar
dat sij zoo’n degelike knappe man sal krijgen en Pa ook sal heelemal te
vrede wesen dink ik.64

Die tweede  belangrike  aspek  wat Mayer  na sy verlowing aan Marga Gutter in 1927 dadelik

afgehandel het, was om die Eed van Getrouheid af te lê, veral te midde van die toenemende anti-

semitiese sentimente wat juis in daardie stadium na vore begin tree het. Mayer was waarskynlik

daarvan bewus dat sy Joodse afkoms rugbaar sou raak en dat dit  sy aansoek om burgerskap kon

beïnvloed, en  het dus die aansoek sonder versuim gerig en die Eed dadelik afgelê. Die feit  dat

Mayer  vanweë sy swak  gesondheid ook nooit weer permanent  na Europa sou kon terugkeer

nie en  hy vir die eerste keer ’n emosionele geborgenheid in Marga Gutter ervaar het, het aan

hom die moed van sy oortuiging gegee om op 29 Augustus 1927 die Eed  af  te lê. Op dié dag

het hy Marga versoek:

... bly sterk, behou (sic) my lief en staan by my met al die middele wat
ons werklik kan help tot ’n blywend geluk en vervulling van ons heilige
Taak as Afrikaner-leiers - Ek het gister my eed van getrouheid geteken,
ek stuur dit vandag na Pretoria en sal binnekort ’n volburger van die
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beminde land wees.65

Alhoewel geen briewe van sy vriend Alfred von Faber of van sy suster Olga uit hierdie tydperk

in sy persoonlike dokumente behoue gebly het nie, kan aanvaar word dat Mayer  ingelig was oor

die politieke omstandighede in Duitsland asook oor die Nazi-aktiwiteite. Tydens sy studiereis

in Europa het hy en sy vrou in 1936 kortstondig by mekaar aangesluit en saam na Duitsland

gereis waar hulle Mayer se suster Olga in Berlyn besoek het. Sy was vir baie jare verbonde  aan

die Universiteit van Berlyn as professor in Semitiese Tale en  het tydens die Mayers se besoek

hulle deeglik ingelig oor die toenemende gevaarlike politieke omstandighede in die stede asook

die presiese wyse waarop die ‘Heil Hitler’-groet oorgedra moes word66. Olga het ook daarvan

melding gemaak dat kollegas aan die universiteit en in die Departement van Semitiese Tale van

tyd tot tyd ondervra is en ook sonder rede deur elemente in die Hitlerjugend en die Gestapo

geteister is. 

Alhoewel dit uit Marga Mayer se dokumente blyk dat  Mayer  na sy terugkeer van sy studiereis

aan Europa wel met sy suster en moontlik ook met sy vriend Alfred von Faber per brief  kontak

gehou het, kon  geen briewe opgespoor word nie. Dit is wel bekend dat sy suster in 1942

spoorloos verdwyn  het en dat Von Faber, wat die Tweede Wêreldoorlog oorleef het, alles in sy

vermoë gedoen het om uit te vind wat van haar geword het67. Olga Mayer was in 1939 reeds vyf-

en-sestig  jaar oud en in ’n ongedateerde inskrywing in haar dagboek het Marga Mayer kortliks

melding gemaak van haar verdwyning en die sin afgesluit met die woord ‘Dachau’ en ’n

vraagteken.68

Gesien binne hierdie konteks, is ’n terloopse opmerking van Marga Mayer teenoor haar vader
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in ’n brief van September 1935 besonder eienaardig:

Tot Erich se vertrek Donderdag, het ek goeie berigte van hom ontvang,
maar vandag lui die Nederlandsche Bank my op en vertel dat hulle ’n
radiogram van Erich gekry het dat sy krediet brief vir £180 weg is.Ek
wonder of dit gesteel is ...Hy het ongelukkig 2 jode en nog iemand anders
in dieselfde hut [kajuit] en 80% van die passasiers aan boord is jode ! Dus

             sal die reis nie te aangenaam wees nie.69 

Terugskouend beskou, kan  dié woorde  geïnterpreteer word as kenmerkend van ’n algemene

anti-semitiese instelling  wat in daardie stadium onder ’n groot deel van die Afrikaners

voorgekom het. Dit bly nogtans vreemd dat Mayer se vrou, wat uiteraard van sy Joodse afkoms

bewus moes gewees het, so ’n  onsensitiewe stelling  kon gemaak het. Die enigste moontlike

verklaring hiervoor is dat Mayer so natuurlik by die Afrikaanse gemeenskap ingeskakel het dat

sy vriende en die ander aangetroude familielede sy Joodse afkoms as so ver verwyderd van die

huidige omstandighede beskou het dat dit nie meer as belangrik geag is nie. 

Dit blyk egter  asof die Joodse kwessie tog van tyd tot tyd in die breër familiekring bespreek is

en dat Mayer die gematigde en sensitiewe stem was wat moontlike skerp emosionele uitlatings

by wyse van voorbeelde wou temper. By geleentheid het hy sy skoonsuster Rina (Van

Drimmelen) gekritiseer oor haar skynbare mistasting wat prof. Lion-Cachet se herkoms betref

en aan Marga Mayer die volgende geskryf:

Rina se idees is tog soms al te verkeerd. Professor Lion Cachet was ’n
volbloed Jood en met ’n juffrou van Rooy getroud en hul dogter (’n
halfjodin) [is] weer met prof. van Rooy [getroud] en so is daar vele
gevalle in Suid-Afrika.70 

Die feit dat daar ’n artikel en ’n koerantberig gedateer 1938 en afkomstig uit Duitsland tussen

Mayer se dokumente gevind is waarin ’n kunsuitstalling  met ’n sterk  nasionaal-sosialistiese

inslag bespreek is, dui sonder twyfel daarop dat hy steeds met óf sy suster óf  Von Faber kontak

moes gehad het. Die een  artikel is in die nasionaal-sosialistiese dagblad, Das Schwarze Korps71
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(Die Swart Korps) gepubliseer, terwyl die oorsprong  van die  ander  artikel wat deur Karlheinz

Backhaus geskryf is, onbekend is.72  Dit is moontlik in ’n tydskrif gepubliseer  wat Mayer

gereeld uit Duitsland ontvang het, naamlik Die Kunst für Alle (Die Kuns vir Almal).

Hiermee word nie gesuggereer dat  Mayer enigsins deur die nasionaal-sosialistiese

lewensbeskouing beïnvloed is nie. Dit skyn eerder asof sy belangstelling  toegespits was op  die

afbeeldings van die kunswerke wat by  hierdie berig  en artikel gepubliseer is. Al die werke op

hierdie uitstalling het een of  ander aspek van die Duitse boerelewe uitgebeeld en met Mayer se

belangstelling in die vroeëre pionierslewe van die Afrikaner-boer,  asook in ag genome sy liefde

vir die ongeskonde veld en die lewe op die Suid-Afrikaanse platteland, moes hierdie afbeeldings

uit sy eertydse Heimat tematies nou aangesluit het by sy jarelange belangstelling en betoog vir

’n  ‘nasionale identiteit’ in die beeldende kunste wat uit eie bodem [my kursivering] tot stand

moes kom. Duitse kunstenaars wie se werk vir hierdie uitstalling gekeur is, sluit onder meer die

volgende in: H.Hoyer en Otto Hoyer, Hans Toepper, Joachim Vollmberg, Franz Eichhorst,

Hermann Tiebert, Emil Belthan en Wilhelm  Überrück. Die  kunswerke wat in Backhaus se

artikel afgebeeld is gee ’n goeie idee van die soort werk wat by Mayer byval sou vind vanweë

die sterk nasionalistiese inslag daarvan, naamlik Bauer mit Ochse (Boer met os), Bauermahl

(Boere-maaltyd), Dankfest  (Dankfees), Bauernpaar (Boere-egpaar), en Bäuerin mit Tragkorb

(Boervrou met (dra)-mandjie). 

Die kunsuitstalling wat ter sprake is, was getiteld  Deutscher Bauer - Deutsches Land (Duitse

Boere van Duitsland) en is deur twee prominente nasionaal-sosialiste georganiseer, naamlik

Richard-Walther Darré (1895-1953) en Alfred Rosenberg  (1893-1946). Van  belang is dat Darré

die leier was van Hitler se  Rykslandbou-unie en   in  Duitse geledere bekendheid  verwerf het

met sy Blut und Boden (Bloed en Bodem), ’n  ideologiese spreuk waarin die lof van die Duitse

landbouer en die opkoms van ’n nuwe Duitse landelike adel besing is. Rosenberg het homself

as die nie-amptelike ‘filosoof’ van die Nasionaal-sosialisme  beskou en het opspraak verwek met

sy radikale anti-semitiese en anti-Bolsjewistiese publikasies. Hy  was aanvanklik redakteur van

die Nazigesinde dagblad Völkische Beobachter en teen 1942 is meer as ’n miljoen eksemplare
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van  sy berugte Mythus der XX. Jahrhunderts (Mite van die Twintigste Eeu) waarin sy teorieë

oor ras en Ariese rassuiwerheid uiteengesit is, verkoop.73   

Soos reeds vermeld, was daar in hierdie stadium in sekere  akademiese en intellektuele

Afrikanerkringe ’n besondere meelewing en ondersteuning vir die Duitse saak. Hierdie

belangstelling in die Duitse Weltanschaung (wêreldbeskouing) het ’n  besondere oplewing in

pro-Duitse artikels tot gevolg gehad wat in  verskeie  Afrikaanse  asook Afrikaans/Duitse

kulturele tydskrifte gepubliseer is. Een so ’n artikel waarin die kulturele bydrae van Erich Mayer

as Duits/Suid-Afrikaanse  kunstenaar bespreek is, het in Maart 1938 in Die Kultuur-Skakel

verskyn.74  Soos die voorafgaande koerantberigte, is hierdie artikel ’n goeie voorbeeld van die

soort dokumentasie wat Mayer in sy persoonlike argief bewaar het waarin aspekte van sy

kunstenaarskap bespreek is, waarin  voorbeelde van sy werk afgebeeld is, of waarin idees en

beskouings wat hom as kunstenaar geïnteresseer het, bespreek is.

Hierdie  artikel in die Kultuur-Skakel het, soos baie van die vroeëre artikels, ’n oorsig van Mayer

se lewe en werk gegee. Wat egter  hier veral van belang is, is twee uittreksels  uit ’n brief  wat

Mayer op 3 Augustus 1902 van St. Helena aan ’n onbekende vriend geskryf het. In ’n voetnoot

by hierdie artikel word berig dat hierdie brief na jare weer in die hande van die ontvanger van

die brief beland het. Dit blyk uit  hierdie brief dat dit wat Mayer reeds in 1902 met soveel

geesdrif  en entoesiasme oor die onbekende volk aan die suidpunt van Afrika aan die onbekende

vriend geskryf het, en.wat sy persoonlike ingesteldheid teenoor sowel die Boere en die

Afrikaners  as sy kunstenaarsloopbaan  gekenmerk het, lewenslank sy Leitmotiv sou bly. In die

eerste uittreksel75 uit hierdie brief  het Mayer sy voorneme om in Suid-Afrika te bly, te kenne

gegee en  vervolgens die Boere (Afrikaners) aan die onbekende vriend bekend gestel. Hy noem

onder andere dat hy sy lewe en werk in die toekoms grotendeels aan die Boerevolk wil wy. Hy

meld ook dat van die uitlanders wat saam met hom op St Helena gevangenes was, moontlik nie
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sy besluit om in Suid-Afrika te bly  sal verstaan nie, maar dat indien hulle die Boere leer ken,

hulle sy besluit sal insien. Hy berig ook kortliks dat hy goeie gesondheid geniet en dat hy gretig

is om weer skeppend te werk, maar dat hy bepaald heimwee na Suid-Afrika het.       

Dit is egter die tweede uittreksel wat van besondere belang is, aangesien Mayer sy Duitse aard

asook sy diepgewortelde lojaliteit teenoor, en verlange na Duitsland, hier verwoord. Hy skryf

dat alhoewel hy wat sy denke en sy aanvoeling betref, altyd ’n Duitser sal bly, daar twee

sieletrominge is wat  sy wese omvou, maar waarvan  die Afrikaanse die oorhand het. Hy

verduidelik verder dat die lotgevalle van  die Duitse volk hom altyd sal bybly, maar dat indien

hy die kans gegun  word, hy na Suid-Afrika wil terugkeer en sy skeppende krag  aan  die

Afrikaanse volk wy, aangesien hierdie volk tot grootse nasieskap bestem is.76 

Hoewel Mayer sy hele lewe lank ’n pasifis was, het hy voordeel getrek uit sy identifikasie met

die Afrikaners en die Afrikanersaak in dié sin dat pro-Duitse sentimente onder Afrikaners in die

laat- 1930's  aan hom die nodige selfvertroue gegee het om nie sy Duitse identiteit heeltemal prys

te gee nie.

Nog ’n insiggewende artikel in Mayer se nagelate dokumente  wat uit hierdie tydperk dateer, is

een waarby een van sy werke afgebeeld is. Hierdie artikel het in 1938 in die studente-

kunstydskrif Castalia verskyn wat destyds deur die Universiteit van Pretoria uitgegee is77 en is

in Afrikaans deur ’n Duitse uitruilstudent, G.von Natzmer, vir hierdie tydskrif geskryf. Die

Universiteit van Pretoria het in die  vroeë 1930's,  onder aanvoering van prof. M.L. du Toit van

die Department Afrikaanse Kuns en Kultuurgeskiedenis ’n Duits-Suid-Afrikaanse studente

uitruilstelsel tot stand gebring  as deel van  die kultuurskakeling tussen hierdie twee lande. Du

Toit, wat self  ’n Meestersgraad in Duits gehad het, het in die vroeë 1930's sy studies in

Duitsland voortgesit waar hy in 1938 oorlede is.78
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Oor Mayer se belangstelling in hierdie artikel kan slegs gespekuleer word, maar dit kon heel

moontlik tweeledig gewees het. Aan die een  kant sou Von Natzmer se idees oor ’n breë

nasionalisme hom interesseer het omdat aspekte van ’n nasionalistiese lewensbeskouing

noodwendig by sy eie idees oor die vestiging en uitbouing van ’n eie identiteit in die beeldende

kunste aangesluit het. Hierdie artikel is egter in ’n uitgesproke anti-Amerikaanse trant geskryf

en is eerder ’n nasionaal-sosialistiese betoog tot  kultuurvorming, veral as die volgende uitlating

van Von Natzmer in ag geneem word:

So sê Hitler: ‘As ek van Duitse kuns praat, dan wil ek die maatstaf
daarvoor sien in die Duitse nasie, in sy wese en lewe, in sy gevoel en
gewaarwording; en die ontwikkeling van die kuns in die ontwikkeling
van die nasie’.79

Dit kan egter ook wees dat Mayer die artikel tussen sy persoonlike dokumente gehou het juis

omdat een van sy  waterverfwerke van wilgerbome, ’n stroompie en twee figure, daarby

afgebeeld was, en moontlik ook omdat hy Duits was en die skrywer met hom en sy werk  kon

identifiseer.

Vir ‘n kunstenaar wat in die Wes-Europese kunstradisie opgelei is maar aan die einde van die

negentiende eeu sy Heimat weens ’n lewensbedreigende longkwaal vir die onbekende moes

prysgee, het Erich Mayer met sy entoesiasme  en sterk intellektualiteit die Suid-Afrikaanse kuns-

en kulturele milieu in ’n bepaalde tydsgewrig op ‘n unieke wyse verryk. Binne die raamwerk van

sy lewensomstandighede in die 1920's en 1930's het hy  in ’n groot mate daarin geslaag om

sowel die plattelander as die stedeling aan ’n spesifieke siening en ’n diskoers oor fasette van

die estetiese bloot te stel. As kunsopvoeder het sy wye belangstellingsveld, sy vakkundigheid

en sy fyn en sensitiewe waarnemingsvermoë daartoe bygedra dat sy idees en invloed op vele

terreine neerslag gevind het.


