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HOOFSTUK 2 

Die mens - Will em d'e S:'anderea Hendrikz. 

Willem de Sanderes Hendrikz. is op 13 April 1910 op Brandfort, in 

die Vrystaat, gebore 1 as seun van Ernest Frederick en• Henriette~ 
Marie Hendrikz. 2 

Willem de Sanderes ig; 'n familienaam. Die toevoeging "de San• 

deres" aan die:-: naam i 7s volgens oorlewering va:n France herkom.s. 3 

Willem se vader was 'n prokureur van beroep, en een van die eer

a-te prokureurs in die Vrystaat·! Met die ui tsnndering van 'n 

jaar wat hy in Bloemfontein werksaam was, het hy alty~ in Brand

fort gepraktiseer. Die ou prokureursfirma, onder dfe naam 

Hendrikz en De ; Vletter, bestaan rrog, alhoewel daar niemand met 

die van~ meer daaraan verbonde jja_; nie:. 5 
W'illem 33/ •••••• 

1. Meiring, A~.L. "An Orbi tuary and a · Tribute. Willem de s ·ande
res:: Hendrikz •1' The S:outh. .African .A:rchi tectura:l Record·, 

24-27, Augustus 1959. 
2. Likwidasie en distribusie rekening, Willem Hendrik27<. 

3. J chan de Sanderea Hendl:"ikzt het in 'n onderhoud, 27 Julie 

1968, die volgende familietradisie vermeld: Ehe Hendrikz 

was op pad· na die Kaap in 'n Hollandse skip. Op die boot 

ontmoe·t hy 'n Comtessa de Sanderes wat op pad was na: Ba'tavia 

en 'n gereelde huwelik. In dfe Kaap aangekom het aft geblyk 

dat die Comtessa in verwagting was en gevolglik kon sy die: 

reis nie v:erder voortsi t nie. Die paartjie het hierop be-· 

slui t om hulle in die Kaap te vestig .• 

4. "The Death of Mrs;. Hendrikz'! The Friend, 3 Junie: 1955. 

5. Kor:res:pondensie: E.F. Hendrikz, 9 November 1968. M:h.r. Hen..• 

drikz vertel ook dat sy vader 'h a:ktiewe lid van Brandfort 

se stadsraad was en dat hy verskeie ampstermyne as burge-

meester afgel~ , het. Hy was ook -fisies · aktief em. het o .a·. 
aan voetbal en tennis deelgeneem. Sy geliefkooade : ontspan

ning was egter met 'n boek op d-:ie ru.sbank. Volgena' 'n onvol

ledige koerantberig, .in besi t van~ mnr. A. Hendrikz, "Doyens 

of the Legal Fra:terni ty", was prokureur Hendrikz:. o:p 74-ja

rige leeftyd nog aktief besig met ay werk maar het toe er

ken dat hy darem 'n bietjie oud word en een van die dae gc.;an 

aftree. 
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Willem se moeder, gebore Rademeyer, is in 1868 in Winburg ge
bore. Haar skoolopleidlng het sy aan dle . Greenhill Kloos!ter 
in Bloemfontein en aan die Bloemhof Seminarie, Stellenbosch, 

ontvang. Sy is in 1907 met Ernes-t Hendrikz getroud. 6 

Mev. Hendrikz was kunssinnig, maar die grootmaak van -wier kin

ders het haar voityds besig gehou en dit is~ eers- in later jare 
dat sy tyd kon vind om privaat teken- en akilderklasse by te 
woon. Hierdie basiese opleiding is deur 'n onderwyseres in 
Brandfort, 'n mej. Rossouw, verskaf. Mev. Hendrik~ het pragti

ge naaldwerk gedoen. S.y was 'n belese vrou en he-t in musiek be
langgestel. Haar liefde vir diere het sy aan el ha.ar kinders·: 
oorgedra'. 7 

Willem was die tweede oudste kind van vier. Die oudste was 'n 

dogter, Jaqueline Maida (1908). Na Willem het gevolg .Ernest 
Frederick (Fritz:) ( 1911) en die jongste was nog 'n seun, .Andre 
(1920). 8 'n Broertji.e,Russell.,tus:sen Ernest em Andre,. is in 1919 

oorlede. 

Bra:rr.dfort in daardie tyd was 'n tipiese Vrystaatse dorpie en WCi.l
lem se kinderjare was sorgvry en gelukkig. Die Hendrikz kin
ders het, al het hulle op die dorp gebly, al die voordele van 
die plaaslewe gehad. Die spruit in die dorp was die plek waar 
hewige kleilatgevegte plaasgevind het. v·rugteboorde, omligge~ 
de :plaasdaiflille err' die klipkoppie bokant die dor:p, met die klip
fort daarop, het 'n besondere bekoring vir die seuns gehad. In 
die hoofstraat van die dorpie was die gebruiklike smidswinkel 
waarheen die seuns baie graag gegaan het. 

Op jong leeftyd het die seuns met die tradis:ionele klei-osse 
kennis gemaak. Geel potklei was in grootmaat op die werf be
skikbaar. Van die gewone klei-osse het Willem gou uitgebrei na 
perde me·t rui ters. Hy was sterk beinvloed deur die "Cowboy"-
filmS3 en -stories en hy het hom toegel~ op perde met cowboysl, 
kompleet met hoede, rewolwers en die wye broeke wat hnlle tradi

sioneel gedra, het. 9 

Deurda:t 34/ ••••• 
6. nThe Death of Mrs_. Hendrikz", The Friend, 3 Junie-, 1955. 
7. Korrespondensie: E .• F. (Fritz) Hendrikz, 9 November 1968. 
B. Likwidasie en distribusie rekening, Wiliem Hendrikz. 
9.. Korrespondensie: E.F. (Fritz) Hendrikz, 9 November 1968. 
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Deurdat die arms: egter so maklik afgebreek het, het hy later 
maar geen arms meer aan.gesit nie. 10 

In sy jonger da-e was prokureur Hendrikzc baie lief vir perdry. 
Hy was goed bevriend met die s:tasiebevelvoerder van die plaa~ 
like_ polisie en hulle het die polis-ieperde dikwels gaan oefen. 
Willem e.n sy broer Ernest, het dan gehelp om die perdestalle 
skoon te maak. Die bantoekonstabel was natuurlik bly oor crie 

hulp en het hulle een keer, op eie versoek, aan mekaar geboei 
en in die gevangenir3sel toegesluit. Saam met hulle vader het 
hulle dan ook dikwels op plase in die omgewing gaan jag - eers 
met die perdekar en later met die motor. Sodbende het hulle 
redelike s-kuts~- en perderui ters geword. Willem was baie lief 
vir perdry en het nooit sy belangstelling in hierdie diere ern 
sport verloor nie. Die Hendrikz kinders was verder aangemoadig 
om troeteldiere aan te hou. Daar was altyd ieta lewendigs in 
die huis of op die werf o.a. koeie, k&lwers, perde, honde, don
kies en selfs 'n a pie. Die kinders is egter ook s-terk aan-ge• 
moedig om te Iees. Aan leesstof het dit nooit ontbreek ni~. 
In die huis was 'n groot versameling boeke en tydskrifte bes-kik
baar. 11 Een: hele muur van die wo onkamer was 'n bo ekrak van 
vloer tot plafon. 12 Elke lid van d.ie: farnilie kon inteken op 'n 

geliefkooade tydskrif. Daar is ook gebruik gemaak van die 
dorpsbiblioteek en die boekwinkel van mnr. Verwoerd, die vader 

van Hendrik Verwoerd, die latere Ee:rste Minister van Suid-.Afri• 
ka, wat 'n groot vriend van prokureur Hendrikz; was, 

Willem kon nooi t genoeg tyd kry vir lees nia. Voor die konrs 
van elektristteit het die kerse dikwels tot laat gebnand en was 
Willem die laaste om sy boek n:eer te sit. 13 DieleesS:tof van 
die Hendrikze was nie beperk tot die Afrikaanse leesstof van 
daardie dae nie, daar was ook altyd buitelandse tydskrifte in 
die huis:. 14 Deurdat Willem so baie gelees het, he:t daa-r vir-· 
hom w~relde oopgegac.n wat nie vir die normale Afrikaners-:eun van 
daardie dae bestaan het nie'. Van jongs af reed~ het hy bewus 
geword van 'n andersoortige wye w~reld wat ontdek kon word. 

Soos 35/ •••••••• 
10. "Will em Hendrikz-, . South Africa's most outstanding Sculptor: 

The Friend, 22 Augustus 1950 
11. Korrespondensie: E.F. (Fritz) Hendrikz, 9 November 196.8. 
12.. Korreeyondensie: Hans-je Hend:t;ikz~ , 13 Oktober 1968. 
13.; Korrespondensie: E.F. (Fritz) Hendrikz, 9 November 1968. 
14.. Onderhoud: Hansje Hendrikz, 25 J.ulie 1968. 
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Soos verwag kon word ,het Hendrikz- as volwassene hierdiffi lees-,.. 
ltt~ behou. Hy het hom nie beperk tot boeke oor kuns en ~ 
verwante onderwerpe nie~ Sy belangstelling het oor 'n wye ver-

s:keidenheid van onderwerpe gestrek. Hy het graag werke van 

skrywers soos Huxley en James Joyce gelees:, asook boeke oor 

kuns en ander onderwerpe, veral oor inboorlingkuns ', in die oor
spronklike Dui ts. 15 

Willem kon van jongs af goed teken. S.y akoolboeke was al tyd 
versier met wapens of skilde, Romeinse soldate of wilde diere. 

Op die kolf van die seuns se windbuks het Willem 'n arend met 
ui tgestrekte vlerke met 'n knipmes ui tgekerf. 16 Op 'n stadium 

het hy vir homself 'n eksemplaar van n.Ampien ge!llustreer.17 

Verder het hy baie belangges~tel in sy moeder se skilderye en 

het probeer om dit na te boots. 

Kunsonderrig was in daardie dae maar skaars en Willem moes maar 

self sy eie talent ontwikkel. Toevallig het 'n Dui tse skilder, 

Fritz Hickmann, hom vir 'n kort tydjie o:p Brandfort kom vestig 

en Wlllem het sodoende die geleemtheid gehad om sy eerste te• 

ken- en skilderklasse privaat byte woon. 18 Va:mhierdie VFoe~ 
werkies het een bewaar g_ebly.. Di t is 'n pastel tekening wat 

toon dat die 14-jc:q:-;ige Wlllem toe reedS3 'n ve.rbasende s:in vir lyn 

en perspektief gehad het. 19 

Tydens di~ Eerste,. W~reld-oorlog he't die twee oudste broers in

tens belanggestel in enige ietawat met milit~re krygs~uig, u
niforms, knope, wairens, vlae en_: die,.s meer :te db-en gehad het. 

Die pas teruggekeerde· soldate;, nl. tw,ee a-oms en prokur.e"!ll' Hen

drj..kz- se jonger ve1llloot,, wat by die Hendrikz:f'am:Llie ingewoon 

he-t, asook 'n Basoetoe tuinjong, wat _in Oos-A,f:rika oorlogsdi'ens: 

gedoen he~t, het hierdie belangstelling v~rder a:angemoedig. 

Hier moet waarskynlik die begin van Willem se belangstelling vi:rr 

heraldiek gesoek word. 
Will em 36/ •••••••••• 

15. Korres.pondenste: Hansje Hendrikz' - 13 Oktob'er. 1968.· 

16. K;orre:apondens-ie: E.F.(Fritz) Hendrikz, 9 November :1.9&8 .• 
17-• uwillem He;ndrikz.,South .Africa's-~ most outstanding S-culptor", 

·The Friend, 22 ,Augustus 1950. 

18. Korrespondensie: E •. F.(Fritz) Hen~ri).<z, 9 November 196-.8• 
19. s ;chwellnus:, O.E. "Wlllem d-e S~and·eres : Hendrikz.n, Tydskri£ 

vir Lette;rkunde, 52:-57, J aargang 2, no.. 1·, Maart 1-952 • 
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Willem was ·n baie entoesiastiese skoolkadet en was in sy se

nior skooljare •n knap en deftige onderoffisier. 20 Hy het 

toe reeds die bynaam "Captain" gehad. 21 As skolier het Wil

lem ook belanggestel in sport en hy was ·n goeie voetbalspeler. 

Sy beste vakke was Houtwerk en tale en hy het veral in ~et

terkunde belanggeste1. 22 H~ en die skryfster,Hettie Smit, 

wat later die bekende boek 11 Sy kom met die Sekelmaan" geskryf 

het, het saam privaat Engels Hoer geneem terwyl die res van 

die matriekklas Engels Laer geneem het. Hulle het baie grap 

-pe gehad, veral in verband met Chaucer. 

Op skoal was Willem ·n aangename persoon, opgeruimd maar tog_ 

teruggetrokke en eenkant. Hy was •n dromer en idealis 23 maar 

nie in die sin wat hy toe oe deur die lewe gegaan het nie. 

Baie jare later het hy in ·n toespraak van sy kinderjare ver

tel, waaruit sy skerp en kritiese opmerkingsvermoe geblyk 

het. 24 

Mnr. en mev. Hendrikz was tradisionele gasvrye plattelanders 

en enige besoeker, groat of klein, was altyd welkom. Willem 

se broer, Fritz, onthou dat die atmosfeer in hulle ouerhuis 

onvergeetlik was. Die kinders het van kleins af hulle plek

ke leer ken en daar was sekere vasgestelde re~ls in die huis. 

Tog is hulle, in vergelyking met hulle tydgenote, nie streng 

konserwatief grootgemaak nie. Enige versoek wat hulle aan 

hulle ouers gerig het, was op meriete oorweeg en die beslis

sings daaroor was duidelik. 25 

Hulls 37 I ...... . 
20. Korrespondensie: E.F.(Fritz)Hendrikz, 9 November 1968. 
21. Korrespondensie: J.A. Rossouw, 18 Julie 1968. 
22. Korrespondensie: E .• J-.(Fritz)Hendrikz, 9 November 1968. 
23. Onderhoud: Mev. S.J.H. van Vuuren, 28 September 1971. 

24. In aantekeninge vir 'n toespraak gehou vir lede ~an die 

Maria van Riebeeckklub wat in die besit is van mnr. A. 

Hendrikz, vertel Willem van die mooiste doringboom in die 
Vrystaat, 1angs die kerk wat uitgekap is omdat daar a1-
tyd n onderlinge onenigheid was oor wie se motor daar 

mo·es s taan.. Die skoolraad he t a1 die peperbome op die 

skoal terrein ui tgekap en •n ui theemse llprivet"-heining 
daaromheen geplant. Hierdie mense het hulle stemme oor 

Kuns en Kultuur op vergaderings laat hoor. 

25. Korrespondensie: E.F.(Fritz)Hendrikz, 9 November 1968. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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Hulle was ·n opgewekte familie met ·n ui tbundige humorsin_. 26 

In sy matriekjaar was Willem voornemens om aansoek te doen 

vir opleiding as leeroffisier by die Militere Akademie te 

Sandhurst, Engeland. Willem se ouers was nie baie ingenome 

met hierdie idee nie en hoewel hulle hom nie teengestaan het 

nie, het sy ontsag vir hulle gevoelens hom laat besluit om 
1 . . . t . 27 1ewers un1.vers1. e1. t toe te gaan. Willem wou.. graag .•n lrY.ee1d~ 

houer word - v±r sy vader was 'n regsilo-opbaan, liefs in sy ei.e 
p:vaktylr- v:ansel:ffsproke-nd.. Sy moeder, wat van die begin af ·n 

simpatieke begrip vir haar seun se aspirasies getoon het, het 

egter gevoel dat Willem •n veiliger loopbaan as die van 'n 

beeldhouer moet kies. Ten slotte het di t ui tgeloop op 'n kom

promis en Willem het besluit om argitek te word. 28 So het 

hy ingeskryf vir die kursus in argitektuur aan die Universi

teit van die Witwatersrand. 

Gedurende die eerste jaar aan die universiteit het Willem sy 

eerste vrou 1 Johanna Francina Smuts (Hansje) ontmoet. Haer 
suster was •n vriendin van Willem se suster. Willem was 

vreemd in die stad en hy word deur die Smutsfamilie genooi om 

te kom kuier. Hy draai ~ paar keer halfpad om maar daag tog, 
uiteindelik een Sondag op. Dit was liefde met die eerste 

oogopslag. 

As gevolg van ·n ernstige motorfietsongeluk kon hy nie aan die 

einde van die jaar eksamen afle nie en moet die jaar daarna 

sy eerstejaarskursus herhaal. 29 

Terwyl Willem aan die universiteit studeer het, washy 'n lid 

~an die Verteenwoordigende Studente Raad en het ~ ook aange-
slui t bp di_e universi tei t se Argi tektuur Vereniging. Hy het 

ook deel uitgemaak van die universiteit se eerste rugbyspan3° 

en 38/ •••••• 
26. Korrespondensie: Hansje Hendrikz, 13 Oktober 1968. 
27. Korrespondensie: E.F.(Fritz)Hendrikz, 9 November 1968. 

28. Schwellnus op. cit. 
29. Onderhoud': Hansj e Hendrikz, 25 Julie 1968. In ·n brief 

(28 Januarie 1975) vertel Hansje dat die basis van Willem __ 
se skedel gebreek was en dat hy vir maande ·n gespalkte 

kakebeen gehad het. 
30. "Personalia", onvolledige koerantuitknipsel in die besit 

van A. Hendrikz. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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en het as bebaarde haker glo heelwat opskudding veroorsaak.3l 

Hoewel hy deur die simpatieke aanmoediging v:an prof. G.E. 

Pearse 'n blywende belangstelling in die boukuns ontwikkel het, 

was Willem tog ook vervul met verteren.de belangstelling in 

die ski1der en veral in die beeld.houkuns.3 2 Tydens sy stu

dentejare kon hy byvoorbeeld nie die verleiding weerstaan om 

beeldhouklasse by die Tegniese Kollege in Johannesburg te 
neem nie.33 

Vir sy finale eksamen in die argitektuur het Willem na Landen 

gegaan.. Die geld vir hierdie reis het hy verdien met buite

blad ontwerpe wat hy vir "Die Huisgenoot" gemaak het. As ge
volg van ·n misverstand het hy twee maande te vroeg in Landen 

aangekom. Hy het die geleentheid aangegryp om deeltyds kuns

klasse by die Central School of Art by te woon waar John 

Skeaping een van sy leermeesters was. Dit het die einde vaTh. 

Hendrikz se "veilige" loopbaan beteken. Eenmaal in die kos

mopoli tiese atmosfeer van 'n Europese kusskool kon niks hom 

meer keer nie. Enige weke na sy aankoms in Landen het ·n ont
stelde vader en moeder 'n brief ontvang dat hy die boukuns 

vaarwel toegeroep het en die geld,wat hulle aan hom vir die 

argi tekseksamen gegee het, wou gebruik om vir 'n jaar by •n kuns-
skool in te skryf.34 

In hierdie besluit het Hansje, aan wie hy op daardie stadium 

verloof was, 'n belangrike rol gespeel. Haar bystand het hom 

gehelp om die argitektuur ta laat vaar ten guns~ van beeld~ 
houkuns. Sy was in Suid-Afrika terwyl hy in Landen was en 

op sy versoek het Hansje sy vader hon met di.e nuw,a :o..mstan:dig-

hede laat ve~scen.35 
Hendrikz 39/ •••••••• 

31. Korrespondensie: E.F.(Fritz)Hendrikz, 9 November 1968. 

32. Schwellnus op. cit. 
33. "Personalia." Onvolledige koeranuitknipsel in die besit 

van A. Hendrikz. 'n Werk ui t die j are, ·n duiwelsmasker 

is lank deur sy moeder in 'n laai gebere, bang vir wat 

die mense daarvan sou s~. Dit is tans in die besit van 

mnr. EoF. Hendrikz. 
34. Schwellnus op. cit. Volgens 'n brief van Hansje, geda

teer 2 April 1976, wou Willem die geld gebruik vir die 

uitstalling in Londe~. 
35. Onderhoud: Hansje Hendrikz~ 25 Julie 1968. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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Hendrikz het gevoel dat,as hy sy argitekseksamen sou afle, hy 

hom verplig sou voel om ook _in di~ rigting in sy onderhoud te 

voorsien. Soa hy egter die eksarnen nie afl§ n~e, sou hy sy 

geld moes verdien as heeldhoue,r. Di t is hierdie oorweging 
wat hom die keuse- laat maak het.36 

Hendrikz het onder uiters moeilike omstandighede studeer. 

Weens die ekonomiese depressie en ·n gevoel van eie trots was 
hy byna van alle geldelike hulp afgesny en hy moes dikwels 
hanger klas toe gaa~.37 Vanaf 18 tot 31 Julie 1934 het Hen

drikz deelgeneem aan 'Il groepuitstalling in die Cooling Gall.e
ry, Londen. Die uitstalling was gehou deur ses kunstenaars 

van die Gemenebes en het uit beeldhouwerk, skilderye en teke
ninge bestaan. John Skeaping_ het ingewillig om die voor
woord tot die katalogus te skryf.3S 

Hoewel 40/ ••••••••• 
36. Onderhoud: J. de s. Hendrikz, 27 Julie 1968. Prof. 

H. Martienssen vertel, 24 September 1968, dat as Willem 
besluit om kunstenaar te word, hy besluit om dit voluit 

te word. Hy speel die rol van kunstenaar uitstekend 
en hy geniet sy rol. Vir hom is kunstenaar wees, 'n 

manier van lewe. Kuns moet deel vorm v;an jou daaglik

se bestaan. 
37. Schwellnus op. cit. Die jagtersinstink van di.e Suid

Afrikaanse b:oer het hom op die Trafalgarplein egter •n 

slag goed te pas gekom. Hy het ·n ou dame die duiwe 

sien voer. Toe sy klaar was en haar pakkie weggooi 
het Willem dit opgetel en met die laaste paar krummels 
in sy hand gewag. •n Paar minute later was hy op pa<l, 

met twee duiwe in die moue van sy wintersjas, terug ka
mer toe. Die Nieu-Seelandse beeldhouer met wie hy die 
ateljee gedeel het was geskok maar ook hanger en. daar
die aand het hulle "Soep al la Nelson" geniet. Wille.m 
het die opmerking gemaak dat duiwe in ieder geval die 

beeldhouer se grootste vyand is. 

Volgens ·n brief van Hansje, gedateer 13 Oktober 1968, 
het Willem gedurende hierdie tyd eers vir n tyd lank in 
Earls Court gewoon en vervolgens na Chelsea verhuis. 

38. Katalogus: The Cooling Galleries, 92 New Bond Street 

W.I. Sculpture, Paintings and Drawings by 6 Colonial 

artists. 
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Hoewel Hendrikz vir ongeveer 'n jaar in die buiteland studeer 
het, het hy geen diploma of sertifikaat verwerf nie, tog moes 
hy die een of ander bewys ontvang het dat hy wel klasse byge
woon het terwyl hy in Londen was, daar hy later sy M.A.
graad behaal het.39 

Voordat Hendrikz in 1934 na Suid-Afrika teruggekeer het, het 
hy eers vir 'n paar maande na Dui tsland gegaan, waar hy 'n stu
die gemaak het ~n moderne beeldhoukundige argitektuur.4° 

Kort na sy terugkoms in Suid-Afrika het Willem en Hansje op 
8 Desember 1934 in die huwelik getree.41 

Hansje 41/ ••••••• 
39. Korrespondensie: Hansje Hendrikz, 28 Januarie 1975. 
40. "Personalia" onvolledige koerantuitknipsel in die besit 

van A. Hendrikz. 

41. Hansje Hendrikz vertel in 'n onderhouct, 25 Julie 1968., 
dat hulle in die Sykapel Vtan St. George's Katedraa~ in 
Johannesburg getroud is. Willem het Deken Palmer ge
ken en die troue gereel, al was hulle lidmate van di.e. 

N.G. Kerk. Hansje was geklee in 'n pikswart rok van 
bui tegewone snit wat gemaak was volgens 'n tekening van 
Willem. Tenspyte van sy kunstnaarsopvatting, het Wil
lem ingewillig om die konvensionele troudiens te aan
vaar, terwille van die gevoelens van Hansje en sy moe
der. 

Op die troufoto' s het Willem reeds die volbaard wat hy 
deur sy lewe gedra het. Hy het dit slegs een keer af
geskeer en wel toe hy en Hansje (ongetroud) voorgestel 
is as kerklidmate, op versoek van Hansje wat darem wou 
gehad het dat hulle kinders gedoop moes word. Dit is 
moeilik om hom voor te stel sander hierdie danker baard 
wat hom na 'n Ou Testamentiese profeet laat lyk het. 
Die volgende staal tjie is deur 'n verlangse familielid:_ 

E.F. Hendrikz (telefoongesprek, 22 Augustus 1968) ver
tel: Toe Hendrikz in 1934 van Engeland teruggekeer het 
was wit pakke hoog in die mode. Hy het, in 'n wit pak 
geklee, en met danker golwende hare en baard aan die 
deur van sy vroeere losiesplek geklop. Die swart be
diende het oopgemaak, een kyk gegee en na binne gestorm 
terwyl hy uitgeroep het: "Miesies, miesies, kom goul 

Dit is die Here Jesus Christus." 
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Hansj e: was 'n opgeleide snels:kriftikste:r. S:y he$ begin me:t 'n 

s:tudie: in die Regte: maar h@t di i7 weer laat vaar tne ay sm ··wil-

Iem getroud' fs-'. Na hulla: troue het sy as snelskriftikst-er ge-

werk. Van:. W'illem s:e pa het die paartjie~ (£ZOO) (R4.00) a;s; 

trougeakenk gekry en hulle het in 'n kelderwoonsrtel in Ros;abel 

Plac·e, Hill brow~ gaan woon. Di-e woo:rifFtel h&t ui t twee kame:rs: 

bestaa:n waarvan die een ingerig was as 'n atelj ee, terwyl die: 

ander as woonvertrek moes gedien het. Later het hulle in 'h 

woonste1 in Peter Hous.e gewoon. Hulle het &legs:; twee meubel-

s:tukke gehad, 'rr bed en 'n steel. 42 

Willem was nou val tydse beeldhouer. Hy was jonk e-n id-ealis~ 

ties3 en besie-~ me-t die rewolusion~re teorie€:3 van die moderne 
kuns.43 

Maar !+:2/ ........ . 
41 -. (vervolg) Willem Hendrikz was 'n groat man. Sy gesig was:: 

42. 
43. 

karaktervol: sagte groen-bruin o~, klassieke neus en in-

geto~ glilllag en dan die danker hare en baard. Mev. Inea 

Aa:b-Tamsen, wat een van &y ffitudente was, onthou in 'n on

derhoud, 17 Augustus 1968, dat di t veral sy hande, en d:ile; 

manier waarop hy hulle gebruik he:t, was wat 'n mens bygebly 

het. 

Hy het nie van klere gehou nie, vera:l nie aan vzrouens.; nie. 

Hansje vertel in 'n onderhoud, 25" Julie 196:8, dat hy die: 

S.ania.m beeld "Maeder en Kind" eers as naakfigu~ gemo<felt~ 

leer het en eexs daarna; klere: oo-oor aangebring het. 

W.at sy eie kleredrag betref wEB hy 'n perfeksionis. As: hy 

werklik konvensioneel aangetrek was., was di t in die besstre 

smaak. Prof. H. Ma"Ttienssen, vertei in 'n onderhoud, 24 
September 1968, dat Hendrikz s :e klere al tyd van pragtig ge

weefde materiaal was en perfek in alle; besonderhede. 

Onderhoud! Ha.nsje Hendrikz, 25 Julie 1968. 
Will em HendrikZ' was 'n ware in tellektueel. Kuns;tenaar 

wees het vir hom beteken om die lewe in vorm ui t te a·ruk. 

Hy was egter nie~ net gel.nteresseert in alle fasette van 

die Iewe nie maar het oak navorsi.ng gedoen, gelees; en na

gedink oor 'n wye verskeidenheid van onderwerpe wat by die 

beeldhoukuns~ aanges1ui t he.:t. 
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Maar hy was nog onbekencr. Diffi eerate groot opdrag wat hy <ts 

beeldhouer on tvang het, was vir 'il muurpaneel in ciie ingang v:an 
Ea.comhuiSJ in Johannesburg. 44 

Hy het in hierdie tyd ook geleentheid' gekry om sy kennis:; VELTD 

decorontwer:p wat hy gedurend·e g:y universi tei tEEjare opgedoen 

het, toe te :pas. Hy het d':ie decor vir 'n opvoering v:an Steflli"'11 

Zweig se "Volpone", 'n maskerS1?eil wat in dle kunsskouburg van 

Johannesburg opgevoer is-~ antwerp, asuok lart·e:r vd.:rr Siegf'ried

Mynhardt s~e o:pvoering van "Tiie· Rooi Pruik" wat op 'n l.andswye 

toer gegaan het en waarin Hansje ook 'n rol gespeel het·. 45 

Vcmaf' 30 April tO't 11 Mei 1935 het hy sy eers:te ui ts:talling in 

Shld-A'frika gehou. Di t wa s 'n eenmanui tstal.ling wat pla:as:ge-

vind het in d-ie vertoonlokaal van rre Kook em Kessel in Johannes

burg. Die voorwoord in die katalogus was geskryf deur Rex· Mar

tienssen ~ djje ui ts-talling is- geopen deur air William Dalrym

pie-.406 Behalwe beeldhouwerk was daar ook tekeninge op die ui t -
s·talling, o .a. sy decorstudies tirr ''Volpone:n. 47 

Van 8 tat 13 Junie 1936 het hy deelgeneem ann 'n groepsui tsffiaJ. . ..

ling in die; stadsaal van Bloemfontein waar hy tekeninge en twee 

beeldhouwerke ui tgestal. het'• 48 

Hy ~3/••••••e a e 
44. Meiring OJ2• cit. 
45. (foto) Rand~ Daily Mail, 22 Maart 1936.asook KorreSJ?onden-

&ie: HB:JJfo~ e:: Hendrikz;, 2 April 1976. Mev • . Ine:s Aab-

Tamsen vertel in 'n on<f<:rhouct, 17 Julie 196B, hoe graag 

Hendrikz-. , to a- hy a;an die personeel -v:an dlie Witwatersrand

ae Uhiversiteit verbonde was, gehelp he:t met aie decor 

van studente:-opvoeringa~ Hy het ook belangges·tel in ko s• 

tuumon twerp. 

46. Katalogus:;: De Kock en Kessel, Ris:sikst. Johanne,s:burg: 

30 April-11 Mei 1935. 
4 7. ns:tuden t' s exhibition of modern drawings and sculpturen 'J 

onvolledige koerantberig in die besit van A. Hendrikz. 

4:8. Ka tala gus!: 0. V. S. Kuns en KunS:v:lyt Vereniging, Stad

saal, Bloemfontein. 
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Hy het ook deelgen.eem a'an die- Suid-Afrikaa.nmr; ktmsu.i ts:talling 

van die Ryks-;tenf,o onstelling wat op 14 S.eptember 1936 in J oh&""l.-
. . . 49 neaburg begJ..n he.to 

Vir d.te vol tooiing van ey eersrte groot. opdrag - di;e muurpanele 

in Escomhuis - het hy ~ vir d·aardie a·ae, 'n groot s:om geld ont--

v:ang n Hy he.t daa1:7nee 'n mot or ge 1<o o p EmJ. in 19 3)6 o ors-e e ge~ 

gaan~ 50 Hy en Hans:je het B£lgi~, Frankryk, Duitsland, OoSJ

tenryk en Ttail.i~ vi r V'Jf ma and·e Ia:nk met hulle: motor d'eurkrui·s 

Waar hy f 'ei tlik in die: kunSmUS81llD.S g elewe heto 5·1; 

Hendrikz het gedurende hierdie:: reiro me-t 'n s :tudie van argi tek,..... 
tonies::e beeldhoukuns· begin, waaraan hy 'n hele aantal ja-re; ge .. , 

werk hete 'n Deel hiervan het hy gebruik op 'n simpoaium oor 

Kuns3 in die A'::rgi tektuur:o Di t iEr gepubliaeer in <fj_e offisi ele 
orgaan van die Inffiti tuu t varr Argi tekte::. 52 

T.:n J1mie ·· 193'7 h e t hy teruggekeer van s-:y stuciiereiS3 om vanctf 

1: JuliH I 9 .3~7 sy aans-telling as JJektor in Kunsgeskiedenisi en Te

kenk:uns.:, aan die Uni vers:i tei t van die Wl twaters:rarrd te aan~ 

vaar .., 53 In di e Kun s:geskiedenis het hy geko:nsentreer o:p seke--x.'e' 

onderwerpe wa ari .n hy self geinteress-eert was, soos:' B':anto:e pot-

tebakkery, Primi ti ewe kuns; ~ Argais:e: kun& en decorontwerp. Vl r 

die klassiek e kuns he t hy geen belangstelling gehad nie en: hy 

wou nie; lesings: craa:coo r a anbied; nia:. 54 Va:rr 1937 tot 1945· wa s 

hy verbonde aa.11. cite u.:nJ.versi tei t met 'n onderbreking -w.een&.; oor

logsdi ens ~ 55 
Hans-je 44/ • •-• • • f> e ~ e ~-

4:9. Katalogus ·: Rykskou, ·19361!t 
50 ~ Onderhoud: Ha..11.s.je Hendrikz .~ 2'5 Julie 1·96.8. 

5::1. Y9 Ku:nss:kilder v ertel van sy indrukke:J1 
, Die VaderlandJ 12 

J"illlle 1937.,. Di t is · gedurende hierdie: reia: d'a t Willem i n 

Frankryk die kameelhaar monnikapy, wat hy s.:o dikwels ge~ 

dra het, bekom het" By hierdie monniks:py het hy ge.wo orr~ 

lik s:anda:te of houtklompe aang etrek7o 

52.. Hendrikz., W •. de S ¢ 
11 Art in Archi tecturen, The. SDuth Af

]j.~an .A.rohi tectura;.L Reco~ 82-88, April 1948. 

53 o "Kuns:sik.ilder vertel v.e:rr. sy indrukkeJ', Die Vaderiand, 

1:2" Junie ~1937 o 

54·o Onderhoud : Prof~ He Marti ens sew, 24 September t968t,l 

5_5 a Onderhoud~: Hansj e Hendrikz~, 2?.5 Julie 1968 o. 
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Hane"j-o- 01'1. W"-i).~QJU e~ · ou.d.e"to lctnd.., .J ohro'l de S:andeitea:,. is~ . .op 8 

September 1938 gebore, die tweede, 'n dogter, Annemarie, het op 

9 Junie 1940 die lewenalig aanskou. Hansj a wat na· haa:rr- huwe

lik benewena tikwerk, ook verhoog- en raaiowerk gedoen.het, was 
nou voltyds moeder, vrou en o;ok Walle:m se s :ekreta:res:se.56 

Hans:je was gedurende hulle hele getroude lewe Willern s-e a:nker 

aan die werklikheid·. Hy het volmondig erken da:t sy die stao
biliserende invloed in sy lewe was(? sonder wie sy swerwers,.. 

drang sicoon handui t sou geruk het.513 S:y was 'n Iewenslus-tige 

persoon, sander om rusteloos: te wees. s:y was nugter en prak

ties:, wakker en taktvol en het tussen Willem en die ]ewe ge-
59 &~aan. · Sy was sy twee tttae:te op d1e aarde. 

Die Hendrikz:e het graag onthaal en Willem was 'n sj a-rmante gas

heer. Hy hei; 'n groat behoefte gehad aan intieme kontak en was 

op sy gelukkigste as h~0met sy vriende of familie kon aanffit by 
hulle Iang hout tafel. 

Hy was 'n aangename c:aus-eur wa·t prikke:l.end' kon praat oor kunsi en 

die lewe en·, hy het dikwels 'n skerp oordeel gevel of 'n opmerking 

gemaak, wat tog ook weer baie menslik was,. 61 Me~t ffW etpranke-

lende ffin vir humor kon hy kostelike s:taaltjies.-: vertei, meesta1 

nie die waarheid. nie e.n. self uitgedink. 62 

Hoewel 4.5/ ••••••• o ,, 

56. Bothma, Manena: "Hy het "Reenn gemaak", Sari;e Marais,, 

bl. 18, 19,30, 31, Z4 Junie 1953. 
57. Korrespondensie: Hans:j e Hendrikz;, 13 Okto ber 196B'. 
58. S.chwelinua<. o:e ~ c.i t, ~ 

r9. Bothma OE• cit. 

60. Onderhou~: Prof. H. Martiensaerr, 24 September 1968. 
Wil1em s:e s .eun, J ohan, vertel ook, '2!7 Julie · 1968, dat sy 

vader 'n connois·aeur van goeie wyn was en homs:.elf kon ver

loor in n .bord goed Voorbereide VDedael. 

61. Dekker t G. tHn Skeppende lewe beeindlg11:, Die Huisgenoo t~ 

28-31, 8 Mei 1959. 
6Z• Onderhoud: J. cie S::. Hendrikz', 27 Julie 1968. Een -wan 

hierdire staal tjies:; is: die volgende(TAWillem Hendrikz; het 

:plek in harte van alle~ kunsiTiefhebberS3 verojwer," Die 
Transvaler, 10 J anuarie; 1959): Gedurende d'ie oorlog in 

d.iie Libiese woestyn .het Hendrik2'i, 'n obaes.sie ontwikkel om 

net een keer te bad. Hy het sry cirinkwater begin s:paar e~n 

toe hy genoeg gehad het, die toneel begin voorberei. 'n 

Duik in die $JlldJ in die duik 'n boksceil en daarin die 
ko.sbare/ •••• Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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Hoe:.\~lel hy geneig was tot dfe filoaofie wa:s~: Willem Hendrik2£ to:g 

nie:~: 'n godadienatige ma:n in die sin a·a.t hy nie ke:nlUik geori~n-

teerd~ was nie::. 63 Sy apontane lewenaf'ilos:ofie hat aa.ngeslui t 
by die oosterse filoaofie, aooa Tau-isme_-. a:f Zem-Bhoedisme:. S'iJ, 

was die skeppi:rnJg vir hom 'n daagliks-:e wonder., . Hy kon op die 

grand s::lLt, met 'n handvol aarde in sy hande en <I'an vergeet van 

a:nder ding e.. Da:ru. kon 'n mens: nie:· tot hom· deurdring nie:, . cfi:t. 

was asof hy met die grana· gekommunikeer het. Watuurlikhei<T, 

eenvoud' en S)?·ontani tei t · was nie ne-t belangrike~ beginaeia; in EfY 

Iewens:filosofie nie, maar ook-'n manier van lewe wat apont&.'Ull 
uit homself voortgevloei het!. 64 

Met die ui tbreek v:a:rn die Tweede ~rel!dboxlogr het Will em gevaei 

dat hy in so 'n tyd nie kon &t.gterbly mie: en d'crt dit sy plig wa:s; 

om by dl:e leer aan te slui t~ . 65 V:a:m 1940 tot 1943. was .. -hy ver• 

bonde aan die GeniekorpS:~ as atafoffis-ier Kamoufie:ring• 66 Iry 

was eerffi ins:trukteur by die auid-A:frikaanse Mll:l t~re Kollege em 

daarna dian hy as staf~offiaier in die Suid•.Afrikaana~. g;eni~. 

troepa: 46/. •· •·•·• •• ·-
62. Cvervolg) kos·bare water. Op die rand van die nirwa.na 

het hy, natuurlik s:onQ.er 'n draad aan, begin . s.eep smeer. 

~ter hom het hy eienaardige geluide gehoor. Toe hy om-. 

kyk was 'n kameel besig om al sy badwater uit te d.rinki. 

6J. Onderhoucf.: Hanag a:· H:endrikz:, 25 Julie 196.8.- Wil'lem het 

ges~ dat hy 'n ate!s.z was en hHt di t ook geskryf a's hy Slf 

kerkverband1 iewers.: moes·;, invul. Hy het pr~dika:nte vermy.. 

64. Onderhoud: J • de s;. Hendrikz, 27 Julie- 196.8;. .'h Gebeur

tenia wa:t 'n: groot indruk op Hendrikz:: gemaak he?t, was die 

volgende: Hy was op-· 'n opelug_,ete::. en 'h' ·bti.ffetete . sou bedllrm. 

word. Toe. d.iit tyd word om te eet, he~ Kolonel Jack Devffio!e 

rutsh by die lang taf'el in dire middel van die; saa:l gaam. 

ataan, die tafel met s.y hande va-sgeva:t en ges~: 

God- for good· food, good wine- and good company". 

"Thank 
Hy het 

nie .. op die tafel gekiop of sy o~ geslui t nia:, maar diff; men 

-s:.e aangespreek. ffo moat godsdiens w.ees, apontaan en eg, 

deel van die al'ledaagse lewe; het Hendrikz geglo. 
65. Onderhoudl: HanS)je Hendrikz:, 2'5 Julie 1968. 

66. Dekker op. cit!. 
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troe:pe in Egipte en dyrenaiea. 67 

Deur sy werk in die le~r het hy begin belangstel irt kamouflee~ 

werk. Vir twee · jaar het hy •n tnenigte gegewens in verband; hier .... .: 

mee versame.l en 'n aantal atukke- geskryf' wat as handboekies sou 

dien: "The l'rinciples of Concealment and Camouf'lag¢', "Camou

flage and Aerial Warfare", "The J£pplication of the priheiples

of Camouflage in the Field S'tandardn en "Improvised Ma1te:r:ials 

for Camouflage in the. Fielci Camouflage and Tactiaal Op€Era:tionsn 

Hy heJt ook 'n kart historiese oorsig oor die geskiedenis van ka--

moufleer vol tooi en 'n skrips-!le oor kJ!eu.r-koCSrdinasie .. Hen-

drikz het 'n idee gehad om oor mili t~re kamouf'leerwerk 'n M.A.

~rhandeling te voltooi aan die Universiteit van rrie Witwater~ 

rand. 68 Hy het hierdie plan egter nooi t verwerklik nie .• 

'n Groot deel van ay diens in die TW.eede W~reldoorlog het Hen-

drikz;: in Noord-Afrika deurgebring. Die oorlog s:elf moes 'n 

groot inwoed op 'n fyngevoelige mens s:oos~ hy gehad het. An

der invloede was ook die onbekende landskap en dl.e vreemde kul

tu.re om die Middellandse See. Hendrikz s:elf ~ dat die tyd in 
die le~r hom in neue aanralfing gebring heu met Q.:iiJ~:. -'lfiens se-lf, 

van wie hy eers: 'n bie-tjie afsydig gestaan het. 6.9 
In 4-(/ •••• •. e 

67:. "Willem de Sanderes:· Hendrikz M.A.n ,Zuid:-Afrika, bl. 26,27 
35s:te jaargang, no. 2, Februarie 196.8". Volgens; Sohvrell ... 

nua;, (op. cit.) .het Hendrikz 'n groat bewondering gehadJ 

vir:· Genl. Smuts, wat dan ook aan hom spaaiale: verlof ge

gee het om as kaptein in die le~r au baara te behou. 

VTolgens 'n brief wat Wlllem geskryf het aan 'n s-ekere "Ge .... 

neral" , 29 April 195"8 (die brief is:. in die besi t v.m1 A. 

Hendrikz) wou hy ook deelneem aan die kompetisie vir clie 

Smuts gedenkmonument. Dit was egter die jaar voor sy 

dood en hy het nooit so ver gekom om S'ketse vir die beeld 

te maak nie. 
68. Korres:pondensie: Will em Hencfi'ik!Zi: aan The Commandant, 

S.A. Military College, 24 S:eptember 1942. Die brief is 

in besi t van A. Hendrikz·,. 

69. Bothma op. c.it. 
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Ih 1·944 is Willem as gevolg van swak gesondheid ui t die le~r 

ontslaan. Hy het bowendien s.pesiale verlof van die univerai

tei t verkry en hierdie tydperk van siekverlof gebruik om na· 

A:merika te gaa.n om te gaan navors:d.ng doen in verband me:t kuns

opleiding.70 Hy vertrek 10 Mei 1944.71 Willem het daar die 

metodes ~ van kunsopleiding aan die Onderwys: Opleidingskollege 

van die Columbia Universi tei t, d'ie mees gevorderde opvoeding·

aentrum in die Verenigde State, bestudeer. Voorts het hy 'h 

besoek gebring aan die kunsskole van Columbia, Harvard en N.ew 

York, a:sook acm. die Yale Uni v;ersi tei t. Hierdie S5tudies he:t 

hom s:terk bewus gemaak van die swak kunsnpleiding wat in daar

die tyd in SUid-A£rika bestaan het.72 

Terwyl hy aan die Universiteit van Columbia navorsing gedoen 

het, het hy 'n a:issertasia oor kunsopleiding geakryf waarmee hy 

'n M.A.-graad aan die Universiteit van die Witwatersrand verrrerf 

het. 73 Di e verhandeling was geti tel 11 Esaentia:l Ctonsidera-tions 

in designing a' new system of art education for South African· 

Schools and Universities!' en is gedateer Junie 1945. 

Hendrikz het 1945 ui t die Verenigde s·tate teruggekeer. Die 

reis na S-uid-Afrika: hct vyf weke geduur en die troepeskip wacn:-

mee hy gereis het, is amper deur die Dui tsers·; getorpedeer. 74 
In 1(.8/ ....... e 

70. Onderho ud: J. de S. Hendrikz 3 27 Julie 196:8. G'erard 

BUchner,. versamelaar en bewonderaar van Wtillem ae werk 

het hom geld aangebied· om Amerika toe) te gaan. Hendrikz 

wou die geld nie · snmmer neem nie en het in ruil daarvoor 

'n klomp beeldhouwerk vir Fuchner ui tgeV:Der. Gera:rd 

BUchner, broer van Gerald, s~ in 'n telefoongesprek1 Z6 

Julie 196:8 1 dat hy aou saamgegaan het maar 'n visa woo 

moeilik bekombaa:r gedurende die oorlog en hy moes die 

plan laa t vaar. 
7'1. ( Geem. o pskrif :foto) Die Vaderland, 10 Mei 1944. 
72. "Rand sculptor's: i mpressions; of methods and outlook of 

American Universities~' The S:tar, 26 Januarie 1945~ . 

73. Vorster, J.P.: "Will em Hendrikz; - Die man e-n sy werke!', 

Die Brandwags bl. 22-23 1 1 Februarie 1946. 
74. Ond"erhou&: J ~ de s. Hendrikz, 27 Julie 196B. 
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In Maart 1945 het hy sy betrekk1ng aan die Universitei.t hervat. 

Hy was egter ruateloos en wou nie aan 'n reJ3lmaat en veral nrl.e 

aan •n univerffiiteitsrooster gebonde wees nie. Hy he,t dua: na 'n 

kort rukkie sy be trekking neergel~ om hom vol tyds aan sy eie 
werk te wy. Sy verswakte gesondheid kon ook bygedrahet to-t 
die beslui t, 75 asook die fei t dart hy gevre:es: het d'at die be

skouende, akad'emie~-s:e lewe 'n bedreiging kon wees vir sy s:keppen-

de kra-g en vermoens. Die srtap wat hy geneem het was besonder 
moedig vir 'n kunstenaar in daardie tyd. 7'6 

Willem Hendrikz- se tweede eenmanstentoonSTtelling he:t van 21 tot 

Z4 November 1945 in die Constantia Gallerie~ in Johannesburg 

plaasgevind. Die uitsntalling was geopen deur dr. T.W.B. Qs-. 
borne. 77 

Hy het ook deelgeneem aan 'n ui tstaliing van die Oranje Vryataat 

se Vereniging vir Kuns en Kunsvlyt vanaf 13 tot 18 Oktober 194G 
waar hy twaalf beeldhouwerke uitgestal het.78 

D~e derde eenma:nstentoonstelling van 28 November to·t 13 Des:em

ber 194 7, het in Christi'S> KunsgaJ ·eey in Pretoria:) plaasgevind 

en is deur professor A.M. Meiring geopen. BeeJldhouwerk en 'n 
aanta:l tekeninge is ui tgestal. Onder d'ie tekeninge was "Merae 

Matroe!', die enigste skets wat oorgebly he-t van die tekeninge 

wat hy in 1942 in Noord-Afrika gedoen het. AI di.e ander teke-

ninge was in 'n portefeulje wat weggeraak het op die terugreis 

na die Unie. 79 

Va:n 9 tot 22 Nfaart 1948 het hy deeigeneem a:an 'n ui tsrtalling v:aJl) 

a±e "'Nuw.e Groepn in die Gainsborough gallery, Joha!l.Ulesburg, 

waar hy • Gandhi ''vir die eerste maai ui tgestal het. 8'0 

Hend:rikz 49/ •••• 
75. Onderhoud: Prof. H. Martienssen, 24 September 1968. 
76. Dekker op. cit. 
77. Katalngua:: Cons:tarntta Galle::rie$ 408 ., S;tuttaford ~ambers;, 

Johannesburg. 21 .... 24 November 1945. 
7·8. Katalogus: Orro1j e Vrystaat Vereniging vir Kuns en Kuna .. 

vlyt 1 S~tadsaal, Bloemfontein, 13 - 18 Oktober 194/. 
79. Katalogus:,: At Christi' a;, 28 November - 13 December 194;7 • 
80. "Uitstalling van die Nuwe Groep", Die Ruite:r:r, bl. 44 

Z6 Maart 194.8·. 
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H::endrikzz het gereeld deelgerreem aan die j aa-rlikse ui tstallinga 

van die S:uid-.!Lfrikaans:e A:kademie. Hy he:t ook vir 'n aan-tftl 

j are op die .Kkademie ae beoordelingskomi tee gedien en is met 

die ui tstalling in 194,8 gevra om di.e vergadering, waarop die: 

p:cys:e toegeken wo:rcr, te verlaat, daar die moontlikheid bestaa:rr~ 
hRt dat hy 'n prys kon ontvang. Die Bate Oktober 1948 is die 
Slilwermeda.llje aan hom toegeken. 81 

Hendrikz was met drie beeldhouwerke verteenwoordig op die uit

retalling van Sllid-Afrikaanse kuns: wat in 1948 en 1949 in dtiLe 

Tate Gallery in London tentoongestel is. 82 Die uitatalling 

was oak vir 'n tyd in die Stedelike Musewn van .Amsterdam. 83 Uit 
hierdie d.eelnrune blyk dat hy reeds op daardie tydstip naam ga~· 
maak het. 

In Julie 1950 het hy 'n reis:stipendium van die Nasionale Raad 

vfr Sbffiale Navorsing vi'r navorsingswerlc in die bui te!and ont

vang en vir 'n jaar lank het hy weer na Europa gegaan. 84 Die 
navorsingswerk het bestaan uit: 

( 1) EffitetiJe:s. 

(a) Mbderne toegepaste beeldhoukuns (die gebruik van 

beeldhoukun~ vir die versiering -wan openl5are ge

boue in terme Viall die 20s:te eeu. 
(b) Beeldhoukuns' in &tadsbeplanning. (Die monument im 

die ui tleg v.an dorpe en stede, die beeldhoukuns

in parke, sportterreine en in ffitads--en dorpsplei

ne.) 
~-2) Prakties 

(a) Mode me gietmetodes- (die gebruik van La:·tex. vir 

gietvorms~, moontlikhede vir die toepa;s-sing van 
die tegniek tot die giet van groat beelda., 

d£e giet 50/ •••••• 
81. ttThe South .Afric-an Academy. Twenty-ninth romual exhibi-

tion, 1949n, The s ;outh Hrican Architectural Reco:rd, bl. 

121-128, Junie 1949. 
82. Katalogus-:: Exhibition of Contemporary s;outh African Pain-

tings, Drawings and Sculpture. Organised by the S:outh 
African As:so~ciation of Arts for the Union_ Government: 1948 

-~ in the Tate Gallery. 
83. ttw.tllem de SanderesHendrikz M.A.n: 2ruid-.A:~rika-,26-27, 35e 

Jnargang no 2, Februarie .1958. 
84. Dekker, G\ : Ons Kuns- 1 t, bi. 2'5-30. Will em de S.m1deres 

Hendrikz; word dikweis· Willem, de S:andorGZ Hendrik~ 

gespeJJ./ ••••• 
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dle gi:et an bewerking van kunss~teen. )85 

Hendr1k2Z het S!f vrou en kinders o·p hierdfe reis -. s;aamgeneem. 
J ·-ohan was toe: twaalf jaar oud en Annema:rfe tien. Vir die 

groo~e deel van die tyd hat die familie in 'n woonboot ge
woon. 

Hendrikz 51/ ••••••• 
84. (vervolg) ges:pel s:oos in die artikel van prof\ 

Dekker dan ook die geval iSJ. 

85. Korr~ondenaie': Direkteur van Ho~r Onderwy-s (Na·sionale 
Raad vir S:Osiale Navorsing}, 2'8 Mei 1968. 

86. Hencttikz; s.a s:eun, J ohan, vertel ( .in 'n onderhoud'.: 2"7 
Julie 196.8) dat hulle in Holland 'n deakundige op die ge., 

bied van skepe, Nie.:k Schriever, raakgeloop het, wat hul

le gehelp het om 'n ges:kikte woonboot te snek. Die boot 
is in Leiden gekoop. 

Om die boot te verskuif is daar altyd 'n ~kipper gehuur. 
Daar was te veel re~ls- en kodes::; wat 'n mens moes; ken as 

jy dit self wou doen, bowendlen waa 'n jaar van vakleer-
lingaka~ ook nodig. Die boot het dus vir lang tye op 
een plek bly 1~. 

Die woonboot was sewentig voet lank en tien voet wyd en 

di t was toegerus me ~·: 'n vier-en-twintig perdekrag· moton· 

wat met parafien aangedryf i~ wat baie min geko$ het. 
(Bothma op. cit-.) 

Die boot :iis> nne z·waiker'' gedoop (wat beteken swerwer) en 

dit is ingerig om by die familie se behoeftem te pas. 
Die middelste deel van die boot is d.m.v. luike verhoog 
en het gedien as 'n ateljee. Die luike kon af'gehaal word 

s:-odat beeldhouwerk daar in- en ui tgelaai kon word. 

Die "vooronder" waar die bemanning gewoonlik geslaap het, 

is vir die kinders reggemaak. Die "agteronder" was as 

'h stoorkamer ingerig. Die ruim iis in twee dele verdeel 

- die voorste deel was Hansje en Willem se s-laapkamer en 
die agterste deel was dan die ateljee. ("'Life on "De 
Zwalker" 1 The Friend, 22 Augustus, 195·0.) Daar was ook 

'tl badkamer en 'n klein kombuisi.e. 

Diie-/ •••••• 
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Hendrikz het die onvol tooide beeld' nRe~n" u1 t SUid•Afrika 

aaamgen'6em. Hierdie beeld', wat nege vo·eir hoog .is, het hy op 

nne Z'W'alke.r" Vol tooi. B? Die::. b.:eeJldi is in 1950' fn <Ii:e Middel.
heimpark in Antwerpen, Beigi~, uitgesta1..88 

Hendrikz het die Rykaakademie vj_r, Skone Kunste in Amsterdam by-

gewoon. Vervolgens het hy na Frankryk en Itali~ gereia, w.aar 
hy ges:prekke met argi tekte gevoe.r he:t en a-rgi tektonie:se beeldJ-
houwerk bestudeer het,. 89 Gedurerrde die oors·ese reis; het d1l.e 

.familie vir vier maande lcunk na: Den:elrraTke) gegaan waar Hendrikz 

toegepaste beeJLdhouwerk en gietmetodeS3 bestudeer he-t-.9° 

In 52/ ••••.••• 
86. {vervolg}Die lewe op dle boot was sorgvry en onkonven• 

Sioneel. Die kinders. gaan vir 'n paar maande nie skool. 

nie 1 behalwe na 'n snort van 'n kunsskool op 'n kanaalboot,. 

Die familia het 'n kaart met vaarroetes gekoop en agter-
gekom dat jy tot in Rusland- kan vaar met riviere en kana• 
lee~ 

Hendrikz het, volgens Hansje, die werkaomstandighede op 

die boot baie stimulerend gevind e.n het baie hard gewer~. 
&y self het maklik.aangepas by die boheemse lewe en het 
dlt heerlik: gevinda (Bothma op. cit.) 

87. :r€eiring op. cit'. 

88,. nvan· Wagenpa:rk tot w __ rn der 11eeld:houwkunat" 1 Algemeen 
Handelsblad·, .A:ms=terdam, 1 Julie 1950. Hanaj e vertei in1 

'n onderhouffi1 25 Julie 196B, hoe: hulle die beeid nRe~n" 

met dle woonboot na die dokke toe geneem het, waar dit 

ui tgehys is en in die s-kip wa:t di t na Antwerpen toe ge-

neem het, geplaas is;. 

gestal. 
Die beeld was vir ses maande uit-

89. Onderhoud: Hans;j e Hendrilrn;, 25 Julie 1968. 

90. Jeppe), H. South-African .Artists::, bl. 126. Hans:;ja; vertel. 
25 Julie 1968, dat Hendri~ in Kopenhagen 'n ateljee ge
deel het met die aeun van Ut~o:rr.-Frank, die hoof Wcl!l die 
Koninklike· Akademie vi:r Skone Kunate ail:.daar. Dia, Hero

drikzfamilie het in die s.eun Bomand se ou ateljee gevroon. 

Hulla· he-t ook 'n besoek aan Noorwe~ gebring. 

Willem wou met alle geweld met die woonboot na Denemarke 

vaar. Sy kon hom aiLegs· me:t mo ei te oortuig dlrt di t on

moontlik was an hulle het die wnonboot in ~ederland ge
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In. Augustus h~et hulle teruggekeer na Amsterdam en wee~ hulle 

intrek in die woonboot geneem. Die plan was om na Parys te 
vaar en daar te bly totdat die .winter hulle na die Suide van 
Frankryk sou dryf. Hulle wou met die riviere en kanale tot 
in Parys gevaar het. 91 Hendrikz het beplan om n uitstalling 
in Parys te hou,9 2 en was ook genader om naderhand in Lon~ 
uit te stal.93 

Terwyl die familie op pad na Frankryk toe was, het Willem by 
1 tHertogensbosch in Brabant ernstig siek geword.94 Hulle 
hat vroe§r as beplan na Suid-Afrika teruggekeer en in Johan
nesburg het Willem n ernstige operasie ondergaan. Voor hy 

die operasie ondergaan het, het hy 'n opdrag in. Oos-Londen aan 
-geneem.95 

Na die operasie het hy by sy suster en swaer, Regter enmev. 
J.N.c. de Villiers tn hulle strandhuis op Plettenbergbaai aan 
-gesterk. Hy het besluit dat hy meet wegkom uit die groot
stadslewe en hy het besluit om n plasie naby Plettenbergbaai 
te koop daar hy baie van die omgewing gehou het.96 Die pla
sie is gedoop "Zwalkerskraal."97 

Die 53/ ••••••• 
91. 11 Life on the Zwalker", The Friend, 22 Augustus 1950. 
92. "A sculptor afloat", South Africa, bl. 114, 10 Februa

rie 1951. 
93. Hothma op. cit. 
94. "A sculptor afloat", South Africa, bl.. 114, 10 Februa

rie 1951. 
95. Onderhoud: Hansje Hendrikz 1 25 Julie 1968. Daar word 

vasgestel dat Willem 'n maagsweer gehad het en n groot 
deel van sy maag moes verwyder word~ 

96. Onderhoud: Regter en mev. De VilLiers, 24 Julie 1974. 
97• Onderhoud: Hansje Hendrikz, 25 Julie 1968. Hansje 

het haar verloofring verkoop om 'n deel van die onkosta 
te dek terwyl haar moeder, Johanna Smuts, v:ir hulle 
geld geleen het om die plaas te kon koop. 
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Die hu±9
8
in Johanne~sburg kon hulle egter nie voor<Ieiiig verkoop 

kry nie en toe opdragte begin instroom he-.t Hendrikz- beS'luit 

om ay ateljee in Jant Smutsil..aan voorlopig te behou en daar te 
werk.99 

Hoe : he-t Will em oor ey eie werk gevoel? Hy he:t kri tiek oor-· sy 

werk van mense aan wie se opinie hy waarde geheg het, verwel-

kom., maar: hy he·t hom nie al tyd daaraan gesteur nie. Hys.elf 

was sy grootste kri tiku.s: en as hy streng e;tandaarde a-an ander 

gestel he-t, was sy eie, wat hy aan homs:elf. gestel het, eers~ 

streng. Al het hy met vreugde en genot aan ieta: gewerk, en 
was die eindresultaat nie na wense nie, het hy s.elf s:om:mige van 

die werk ver.nietig en begrawe. Hy het die idee gehcmt era~ 

iets minderwaardigs van hom oly voortbeataan. 100 Vin. jare 

lank het h:y probeer om 'n beeldhouwerk, waarmee hy Jla:rter fout 

gevind het, terug te koop van 'n Johannesburger wat dit in geen 

omstand:ighede wou afstaan of met 'n ander wou laat vervang 
nie.101 

Onder Willem se vriende was daa:c kuns-tenaar~., argi tekte en akry 

-werw. Van al die mense aan wie hy waarde geheg het, het hy 

fets~: in homaelf opgeneem. 'n Groot en opregte vriend -van Wfl.-

lem was Norman Eaton. Natom hat al tyd eerlik te:enuor Willem 

ges~ wat hy van s:y werk dink. lfs d1 t swak of minderwaardti.g 
was het hy ni a; gehui wer om di t te:. ~ ni e. Will em he% hom dik-

wels:i vererg maar hulle vriendska-p was v:an s;o 'h a:a:rd' aat hull~ 

al. tyd goeie vriende gebly het-. 1:oz. 

Hemtrikz~ s.e rustige selfveraekerdheid was 'n karaktertrek wat 
1'03 

baie mense beindruk het en wat menigeen onthou he:t'. Hy was 
d~oelbewuSJ in sy dben en late. Hy was S'eker van wat hy wou s-~ 

en kon hom sander enige aara:eling ui tdruk. 
Hy 54/ •••••••• 

98. Orrderhoud: Hans>je Hendrikz:, 25 JuliH 1968·. 
99. Dekke:rr: Ons: KU:nffi 11, bl. Z5-3D. Volgens S:chwellnus . ( o-p. 

cit~ .. )het Hendrikz hier van 16 tot 1'8 uur 'h dag gewerk, in -kloo$terstiite, gekiee in sw monni~y en sandai.e, wat s:y 

geliaf.koosde werk.St.ire.g ·wa,p •· 
1-00. Korrespondens:Le: Hans:j e Hendrikz;;, 13 Oktober 19(£8·. 

101. S::Chwellnus op. cit. 
1oz:. Onderhoucf: J. de .. s·. Hendrikz;, 2!7 Julie: 1968. 
t03:. Dekker, G. "'n Skeppende Iewe be~indig", Die.' Huisgenoot, 

bi. ZB-31, 8 Mei 1959. 
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Hy he~ vaste menings gehad oor nie lewe en veral oor die 

kuns 
104 

en kon, as iets' teen sw ideale of beterwete ingedruis' 
he;t, hom baie skerp ui tdruk. 1'05- Tog was Wlllem 'n skaam, s:ku

1 

teruggetrokke en verail. 'n saggeaarde persoon wat verga:derings;, 

direksies: e-n kommissies: aan wzLe hy sy werk moes voorl~ en ver-
~ .. ·a·· l·k h · t 1:06 
uu.l e ~ , ge aa het. Daar moesi, terwyl hy besig was om 

die tonele in graniet van Volkskas in Johannesburg aan te bring 

'n ho~ skerm s-ender 'n 'n akrefie: a:angebring word - die starende 

verbygangers het hom so ontaenu daii hy nie konwerk nie. 107 

Van 1951' tot 1953:- het Hendrikz· aan verskeie groeps:ui tstallings· 

deelgeneem. v-anaf t7 tot 22 s ·eptember 1951 het hy op die jaa:r 

-likse ~kou va:n -Suid-Afrikaans:e kuns in die Bloemfontein&e Stad 

-saal ui tgestall.. By daardie geleentheid het hy dan ook 'n le-

sing oor nsmaak van KunsJl gehou.tOS In 1952 het hy aan die 

van Riebeeck ui tstalling in Kaaps:~.c1 d deelgeneem. 1.09 Vana'f 22 

tot 27 September 1952 het hy weer in Bloemfontein uitgestal by 
'n ten toonatelling gere?31 deur die 0. V. S. Kuns' en KunS¥lytvere:

niging.110 In 1953 het hy een werk na die Rhodem-Eeufeeauit-· 

stalling in Bulawayo gestuur. 11 'I 
G:edurende 55/ ••• I); Qt c ~~ 

104. Bothmm op. cit. 
1'05. Korrespondensie:. Prof., AoL. Meiring, 2D Junie 1968:. 

HendrikZ' kon ook, as daar werklik rede daaTtoe was, baie 
kwaad word~ en in teenstelling met s:y deurgaarrs; beheersd·e 

optrede werklik ru en bars wees;. 

106'. Onderhoud: C.L. Engelbrecht, 5 . .April 1971: ~ 

1:07. "Hendrikz se werk vir Volkskas!l ,, Opsaal, bl. 29-39, 18de 

jaargang, no. 105, Februarie 1959. 
108. nwerke van Sewentig Skildersn, Die Volksblau, 17 Septem-

ber 195-1. 
1:09. Kataloguff: Tentoonsrtelling van Hedend~ragse Suid-Afrikaan-

s:--e kuna. Georganis:-eer deur die s.: • .A. Ku.nsvereniging- vir 

d'ie Sentra'le en Ku.nskomi tee van die Van Riebeeckfees;, in 

1:95Z in die Kasteel gehou. 
110. Kataloguro: Oranj e Vrystaat Kuns~ err_ Kunsvlytvereniging, 

. 22;,..27 September 1'952. 
111. Katalogus:: Three Centuries o_f South African Art. Orga-

niaed by the Government of the Union of S.outh K.frica for 

the central African1 Rhodes centenary exhibition, BU.Lawayo ~ 

1953. 
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Gedurende hierdie tyd het Hendrik~n hele aantal groat opdrag

te ontvang en hy het baie hard gewerk. 112 flY het in sy atel-

j ee ingetrek waax hy werk, sil..aap en. eet-.. Ify het tot eaarrs. 

Iaat gewerk, aonder v.a~gestelde urffi, geslaap as hy vaak word en 

getiat as hy hanger was,. 11 3 Hendrikzz. was nag ateedf!i van plan 

om hom o_p Zwalkerskraal te veatig en Hansj e en die killiferm het 

voorui tgegaa.n om d~ie:: :plaaie bewoonbaar te gaan maak. 114 

To.e d'ie familie in 1945 oors:ee gegaan het, is die huis:; in J o-

hannesburg verhuur aan 'n mevrou Margret H-elen Gray. Op 2 MeiL 

1956 het daar 'n egskeiding tuss:-en Hanaj e en Vfillem plaasge

vina:115 en kort daarna he.t Wiliem en Nfargret in die huwelik ge~ 
tree. 

Margret se vader waa: 'n Kolone:l Mannering-$troud: van Nairobi. 

ffiy was 'ir intelligente persoon~ met 'n Oxford agtergrond en 'n 

kunartanares:· in eie reg. Sy hat penskets:e gemaak as:ook por-

trette geskilder. 11'6 V7erder het sw ook gedigte geskryf. Sy 

het W.illem: met cy werk gehel:p. 117 

Die 56/ ••••••••.• 

112. Meiring op. cit. 

113. Bothma op. cit!. 
114. Vblgena: Hans:Jj e Hendrik2z, onderhoud 25 Julie: 196B, het ay 

begin m-et die aanpl@llt vaJ:r oome:. Hendrikz:. wou nie op 

die_, :plasie boer nie, di t aou te veel v:an SJf tyd as b.eeJl~ 

houer ir.r. beslag neem. Hy het ook nie van trekkers:: ge.f1t6 

hou nie~. 

Volgens Bothma (op. cit.) het Nff.ek S'chriever en S3Y vrou 
JUmeke~, wat Hendrikz; in Nederland gehelp he.:t om· dlie woon~ 

boot te koop, op die :pla:as gebly en hy het as; nestuurder 

opgetree •. 
115. Egskeidlngsaksie ingestel in die Hooggeregsho:f. 

116. Orrderhoud·: C .• A. Robinaon, 16 September 196.8. J •- cie 5. 
Hendrik~ ventffiiL (27 Ju.!ie; 196.8) dat lVI'argret, tipies vrou,
al'tyd: meer besonderhede wou insi t. Willem he-t in :plaas: 

daarvan om haar o:p haar foute te wys eerder in die nag 

o:pgestaalr en reggemaak wat sy verbrou het. 

1117. 'n Portret van Willem deur haar geskilder is in d'ii.e besi t · 

van mnr. Sammy Ei e;b erman. 
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Die 8ste: Julie 1958 word daar vir hulle 'n dogtertjie, Cons:tan
tia de Sanderes Handrik~, gebore.118 

Na sy tweede huwelik het Hendrikz:, wat nog al tyd su 'n ruatige 
persoon was 1 'n g-es.panne:, s-enuwe eagtige indruk gemaak, ampe-r as:-· 

119 o·f hy vasgekeer was. Daar het tegelykertyd 'n duidelike 
verswakking in sy beeldnouwerk merkbaar geword. 

Verekeie ftktore kon 'n- invl.oed gehad het in die verandering wat 

tfaar in dle laaste paar ja-re in Hendrikz . ae :tewe en fn ay k:uns; 

ingetree het. S.o: he-t hy baie opdragte:· ontvang waarin hy nie:: 

belangges.--tel het nie, omdat hull~ nie by ey werkwyse en keuse 

van onderwerpe gepas het nie. Hy moea:· hierdie opdragte egter 
om .:f'inrotsi~le redes_ aanvaar en ui tvoer. 120 

Vm. kleins a:f was Willem geneig om oordramaties te wees en om 
in allerlei probleme betrokke te raak. Hy was gedurig besig 
om te vlug. 121 Die tyd da:t hy in Johannesburg gebly he.t en 

Hansje op Z~lkerakraal, het hy weer in so n probleem betxokke 

geraak waarui t daar op d!ie ou end' nie ui tvlugka.ns:. we.s nie:. 

Vlr Willem en Hans-je se vriendekring was die p:LotseJ.inge eg• 

s:keiding 'n groot skok en baiEP het Wl.llem kwalik geneem oor wat 

plaasgevinu het. 1:22 Hy het baie van· sy goeie~ vriende verloor 
wat hom laat vereensaam het. Juis~ hy, wat so 'n one.indlge be-,.. 

hoe!te gehad het aan s.osiale omgang en•. geestelike konta.k me;t sy 

vriende, het ait nou nie meer in dieselfde mate as voorheen on

dervind nie. 
Werder 5JT/ ••••••••• 

1.18:. Likwidas-ie en distribusie rekening. Kort na die geboor

te van _ die d-ogtertjie begin Hendrikz::., wat 'n gebore swer

wer is, weer 'n behoefte ontwikkel om oorsee te gaan. Hy 

skryf 'n brief aan William E.H. Hartmau, gedateer 25 Ju.lii.e: 

1968 (die brief is in die besit van A. Hendrikz} wa.alrln 

hy probeer om 'n beurs te k:ry om vir ongeveer SBSi maande 
na· Europa en Noord- en SUid-Amerika~ te gaan. Hy wou 

graag. 'n werk voltooi waaraan hy al 'n geruime tyd besig 

was "Sculpture in relation to Architecture" en dit in 

boekvorm uitgee. 
119-. Onderhoud: Prof. F .C .L. :Bosman, 6 s :eptember 196,8. 
120. Onderhoud: J. des. Hendrikz, 27 Julie 1968. Hendrikz 

het hierdie opdragte '' potboilersn genoem. 

1':21 • Onderhoud: Andre Hendrikz, 30 s ·eptember- 1968. 
1:22. Onderhoud': C .A .• Rolriruron, 16 S'eptember 196:.8·. 
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Verder was daar 'n tweespal t in Hendrikz'; s:e pers-oonlikheid wa:t 

al. s .terker na v.ore getree het. Hy het baie talent gehad, 'n 

wakke-r verstand:, 'n wye algemene kennis en ba:ie ambia:.ie .. Maa;r 

aan die anderkant was hy 'n dromer, 'n idealis~;. Sy hele lewe 
:l-ank het hy prollreer om . van e,y d1:-ome 'n werklikhe.id te maak en 

hoe ouer hy geword: het, hoe onmoontliker het ait geword. 

Hy was 'n :t'yngevoelige mens, 'n "heern, met natuurlike goeie ma• 

niexe. Maar by tye kon hy ook baie regui t wees;. Sy taal het 

gewissel van po'ttsie tot werklik platvoers 123 en hy was dikw,els 
pron t en ui tgeaproke. t~4 

In Slf keu.se van vriende wa-s hierdie tweesydlge persoonlikheid! 

ook duidelik sigbaar. So was een van sy vriende dr. Gerard. 

Bttohnen, wa-t gedurende 'n sekere periode as 'n s-oort van beskerm
heer vir Hendrikz se kuns opgetree het. 125 

Willem was n plattelandse boerseun wat streng volgens re~ls en 
konvensies grootgemaak was, maar tegelykertyd was hy ook 'n bo-
heem. Hy wou vry wees van alle konvensies .. , maar wes tog eien• 

aardig genoeg baie .familievEI$ en moes d'Us konstlderaad.es ha .• 126 

Die laaste jaTe van sy lewe het hy 'n heel temal onrealistie:a~, 

droomlewe op ~walkers.kraal gevoer. 1iZ7 Jliskien het hy te rnidde; 

van hierdie regte kunatenaara bestaa.n tog 'n behoc.fte gevoei. aan 

ale v~tigheid en re~ls van gy jeug en vroe .~ jare. 

Vanaf Februarie 1957 het Hendrikz: die meeste van su tyd op 
Zwalkerskraal deurgebring. Daar het hy a.ooa: 'n prins op sy 

landgoed gewoon, rojaal en romantiaal. Hy he.t ruim galewe: 

daar was ryperde op die plaas, asnok genoegsame s jtallmegte en 

ryui trustings van rule afmetinga;. Vansel.faprekend'. was daar 

dlkwels~ kui.ergas:te op die plaasr wat ruim onthaal is:·. 128 

123. 
124. 
125. 
1:26. 

127. 
128. 

Onderhou<t: 

Onderhoud: 
Onderhoud: 
Onderhmud·: 

Onderhoud: 
Onderhoud: 

Henci:t'ikz 

J. de s. Hendrikz~, 2:1 Julie 196.8. 
H. Potgieter, 22 Augustus 196:-8. 

J. de S. Hendrikz-:, 27 Julie 1968. 

Hans;je Hendrik~,. 25 Julie 196B. 

58/ ••••• 

Prof~ H. Martiens:sero, 24 September 196:8. 
H. Potgieter, 22 Augustus 1968 Mev. M. d:e 

Villiers vertel in 'n onderhoucT, Z4 Julie 1974, van die 

kere wa't hulle daar gekuier het en hoe gesellig dit waa. 

Daar is bui te getlet, en om d1e gaste was daar apeiende 
kindera, honde en hoenders terwyl van die perde ook sxaan 
en toekyk he:t. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012

 
 
 



Henuri~ he:t gevoel dat alma;l op die _ plaas van• hom a.fhanklik 

was, ay fa.milie, .die ~leinboer Ka-pp en sy gesim, en ook die 

volkies-. Hy het htl.lla belange . op ey skouers gedra en vir:' hul-

le·, verantwoordelik gevoe~. Die . kel.'e wa:t Kapp na· die huis; toe 

gekom het, is_ hy binnegenooi en. iS? goeie brand.ewyn hom aange;.. 
bied, of hy noli 'n beho.e!te daa.raan gehad het of nia. 1:2:9 

Die· onewewigtige lewe het inmiddels erns:tige finansil!le pro-
blema laat ontstaan. Hendrikz het van verskeie mense geld ge-
leen en van s:y beeldhouwerk as selturi teit gegee. In veel ge-

valle was die beeldhouwerk egte:r nie die geld wat hy geleen het 
werd nie.t30 

HendrikZ:.. hat . mee:r en meer 'Ui tle.tings gemaak wat · gedui het op 

vereensaming, i~erlike: worsteling en twyfel. 131 Hy het ~ 
mismoedige · indru.k gemaak en was dikwels depressief. Hierdie 
aanvalle van dep~essiwiteit het saamgeval .met n gevoel v~ lig-
gaamlike:: uitputting en 'n onmag om te werk. Hy hat probeer om 

diese1fde hoeveelheid werk te doen as toe hy jonger was, wat 
natuurlik onmoontl.ik was. Bekotmnernis oar sy finansi~le posi

sie en sy onvermo~ om te werk het verooxasaak dat hy n1e meer 
kon werk soos hy wou nia: en ao het 'h bdse eirkelgang ont
s!taan. 132--

Hi erdi e 79/ ••••.••• 
129-• Onderh<!l'Ud: J. de a •. Hendrikz:, 27 Julie 1968. Die Kappa; 

het Hendrikzverafgod. Hulle · het later 'n karweibeaig-. 
heid in Port Elizabeth begin en Hendrikz het hulle R300 

present gegee. To:e hulle weg 1G:'1 het hulle ges~ dat 
Christus soos hy moes gewees het'. 

130. Likwidasie en distribusie-rekening. D.F. Heunis':, aan wie 

Hendrikz· gevra· het om na sy beeste te kyk na hulle vex
trek Johannesburg toe (nadoodse ondersoek) het dit goed 

opgesom met: "Hullahet baie hoog gelewe." 
1.)1. Dekker, G. "'n Skeppende lewe be~indig.11 , Die:· Huisgenoot, 

'02.28-3-:1, 8 Mei 1959. 
1:32, Wadoodse ondersoek, dr. J .G .• Botha:. Hendrikz: he·t aan 

die; dokter gesa dat hy ait oorvveeg om selfmoord' te pleeg. 
Die dokter het sielktmdige behandeling asook skokterapia 
aa.nbeveel. 
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Hierdie i<Iill:ilese leefwyse va:n Hcnd'rik~ op dle plaas kon nie 

onbepaald aangaan nie. Die ha~de werklikheid het gekom in die 
vorm van skuldeiser£l wat hom begin druk het. Hendrikz- s:e ge-. 

liefde plaas moes verkoop word 1 ~3 en op 6 J anuarie aou die_ fa-
milie na Johannesburg terugkeer. Vroeg die mere van die 6de 
JanuaJ?ie is daar 'n s-koot gehoor. Hendrikw. is in die saalka:• 
mer dood aangetref. Hy is die volgende m~re op die plaas be""" 
grawe. 134 

Hendrikz:• s.e dood was nie 'n impulsiewe daad nie;. Al het hy ui t 

sy emosies gelewe was hy tog 'h plarunatige mens. Hy het voo:rr 
gy dood aan verskeie mensa meegedeel dat hy s~elfmoord ga.an 

pleeg maar niema.nd het hom erns-tig opgeneem nie. Hy het al ey 

pers:oonlike briewe en doku.mente~: voor sy dood verbrand, 135 en 

selfs re~lings .. getre.f in verband met sy vee. 136 

Wlllem Hendrikz:. he:t natuurlike talent geharl, hy het die nodige 

kennis van ay vak gehad en die geleenthede om dit uit te oefen 
het hulle ook voorgedoen. Tog het hy nia: bereik wat hy kon en 

wou bereik nie. Maar kon hy? Professor H. Ma-rtienssen v.er-

tel da-t haar man ten opsigte van Hendrikz' ges~ het: "I:f he . 

could have done it, he would have done it.n 137 Dit is ampelr 
asof ~aar iewers iets in die gekomplisBerde karakter van Hen
drikZ"" was wat veroorsaak het dat hy nie bo ui tgekom he.t nie1. 

'n Portret van hom wat in 1947 deUl!-Clement s :e:rneels vol tooi 

is 138 is 'n besonder goeie karakterui tbeelding. Die skildery 

1$ ~ember en dit is asof dit die latere treurspel voorapol. 

Die gelykenis is treffend, maar tegelykertyci het die skilder 
daarin geslaag om 'n soort ylheid, amper wankelmoedigheid vas te 

1~. 

Ten tye van sy dood was Hendrika besig met 'n opdrag vir Feder~ 
le Mynbou. Die werk is deur s;y vrou, Margret, vol tooi. 139 

Hy 6JJ/ •·• • • • • • • • 
133. Onderhoud: Irmin Henkel, 2'1 Augustus 196:9. 

134. Nadoodse ondersoek. 
135. Onderhoud: Hruurue Hendrikz-., 25 Julie 1968. 
136. D.F •. Heunis, verklaring, Nadoodse ondersoek. 

137. Onderhoud: Prof. H. Martienssenl, 24 September.1968;. 

138. 1lTreurspel Willem Hendrikz; eindig in Winskope", Dagbreek 

en s:ondagnuust 13 Desember 1959. Hierdie skildery is 
tcms in die besi t van mnr. Andre Hendrikz. 

139. Distribusie en likwidasie rekening. 
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Hy het ook nog 'n opdrag on~g vir die nuwe Transvaalse Pro
vins:iale Administrasie gebou.. Aan een van s;y vriende het hy 

egter ges~ dat hy daarmee die grootste o~drag van sy lewe ont
vang het maar da.t hy glad nie daarin belangstel nie. 1.40 

140. OnderhoucE: Hansje Hendrikz1 25 Julie 196:8. 
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