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HOOFSTUK 3 

Willem Hen<Irikz as argi tektonieae beeldhouer. 

Willem Hendrikz het vir vyf jaar lank argi tektuur bestud-eer 

voorda1t hy beslui t het om 'n beeldhouer te word. Hy het egter 

nooi t sy belangstelling in argi tektuur heel temal verloor nie·, en 

hy het die twee rigtinga, argitektuur en beeldhoukuns in a:rgi

tektonieae beeldhoukuns gekombineer, die rigting waarin hy sy 

grootste bydrae··. tot ciie SU.id-.Afrikaanse beeldhoukuns gelewer 
het. 

Hendrikz: het in die bui teland· kenniff. gemaak met d2e meer moder

ne rigtings en in sy vrye beeldhouwerk, wat abstrakte em ffBmi

abstrakte beeldhouwerk inslluit, toon hy ook dat hy aansiuiting 

~vind het by daardie rigtings. In sy argi tektoniese heel~ 

houwerk, wat meestal in opdrag uitgevoer is, e-n waar daar dua 

meer beperkings was, het hy egter gebruik gemaak van voorstel

lingskuns. Vera--l die vroe~re werk .:iis aoms:: s:terk ge1Jt±leer en 

bevat ook dekoratiewe elemente;; maar di t is al tyd herkenbaar. 

Die ideaa.l was om 'n harmonia te bewerkstellig tusse-n die beeld-

houwerk en argitektuur. 

kuns ook betekenis dra. 

Tog moes die argitektoniese beeldhou

Dit moes egter bowendien aan die op-

draggewers se besondere eise voldoen. 

Deur sy opleiding, aard en beiangstelling het Hendrikw. aanslui

ting gevind- by 'n groep kunstenaars:: wat probeer het om die band 

wat vroe~r tussen die verskillende kunste bestaan het, te heel. 

Di t is nie=~ die .funksionele ,organiese verband wa-t teen die einde 

van die middeleeue verlore gegaan het nie, maar beeldhouwerk 

gesien teen 'h' a-rgi tektonies-e agtergrond. waar sy ekspressiewe--, 

plas.tiese en dekoratiewe karakter tot volle ontslui ting kan 
1 kom. 

Hendrikz was 'n leier op hierdie gebied en ook kampvegter vir 

kuna; in die argi tektuur. 'n Neuer verband tuss:en die twee be

werkstellig, was die doel wat hy self probeer uitleef het en 

waartoe:: hy ander probeer inspireer het. 2 

Daarom 62/ •••••• to & 
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2. Meiring,A.L. "An orbituaxy and a tribute. Willem de San

dares Hendrikzl', The South African Archi tectura1. Record, bl c 

24-27, Augustus 1959. Die aanhaling is van A. Hendrikz. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012

 
 
 



.. 62 -

Daarom: het hy dan ook ges~: "Di t is.; my groots-te ideaal om saam 

met julle a~gitekte weer terug te keer tot die integra&ie van 
my kuns met julie s ·'n in die hedendaagse boukuns·•"3 

Omdat Hendrikzj van huis ui t argi tek was en dU.s d.le opvatting 

van die-: a-i'gi tek ook kon aanvoel, het hy ma:klik met die argi tek• 

te eaamgewerk. Professor A.L. Meiring skryf: "Ek weet van 
geen kunstenaar wa~ so hartlik en effektief met ons argitekte 
op ona geboue saamgewerk het nie'•" Volgens professo;:r Meiring 
was Hendrikz~': nie~: daarop ui t om s-y eie sin te volg nie, die aT

gi tek moes: die tema verskaf waarop ttie beeldhoue.r. kon voortbou1 

Die argi tek kon hom egter nie alles voorskryf nie·. Die beeld~ ... 

houer het defini tiewe idees gehad omtrent 'n s-ekere werk en was 

daxr nie te beweeg om te verander nia:. 5 

Vir Hendrik~~ was die agtergrond van sy beelde aityd belangrik. 

Selfs by sy vrye beeldhouwerk wou hy glo dikwels h~ dat die 

beeld op 'n spesifieke plek moes staan, sodat daar 'n paslike·~ ag

tergrond' of simpatieke omgewing vir die beeld sou.wees. 6 Hen

drikz:: wa:s dus in wese 'n argi tektoniese beeldhouer. 

Sy opleiding as argi tek het aan Hendrikz s:.e beeldhouwerk bowen ... 

d1i.em 'n sterk argi tektoniese karakter gegee: s:terk belyn en 
struktureel gesond.7 

Hendrikz:: het in 1934 sy eerste opdrag ontvang. Di t was:: nie: 

beeld.houwerk in die normale sin vrun die woord nie.-::, maar 'n fon,. 

dasiesteen vir 'n klooster in OXfordweg, Parktown, Johannesburg~ 
Hf_erin toon hy ooreenkoms~ met die Eilgelse beeldhouer, Eric Gill 

( 1882-11940) wat eweneens sy beeldhouloopbaan begirn_ het a-s: 'n 
letteranyer·. 9 

In 1935 het Ifendrik~: twee s-imbolieae panele vir die Rooikruis~ 

gebou in De Villiers:straat, Johannee-burg, antwerp. Die" pane!e 

vir die Rooikruisgebou poog om uitdrukking te gee van di~ akti
witeite van d~e Rooikruis ae werksaamhede en is as sulks beson

der geslaagd. 
Hulle 63/ •·• • • • • • • • e 

3. Korreapondensie;: Prof. A.L. Meiring, 20 Junie 1968. 
4. Meiring~ op. cit. 
5. Onderhoud: P. Nel, Z1 Augustus 1'968. 
6. Korrespondensie: Prof. A.L. Meiring, 20 Junie 1968. 

7. Ibid. 
s. 6nderhouci: Hansj~ Hendrikz:., 225 Julie 1968. 
9;. Tharp, J. Eri~t Gill., bl. 7'. 
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Hulie is: ui tgevoer in vlakreli~f en dis: vera;]. di~ lynwerk eer-

d~er as die vorm wat 'n belangrike rol speel. Die paneel aan 

die o-ostekant, die ui tbeelding van 'n vrou besig om 'n aiek man 

op te help is suksesvoller as die paneel aan die westekant, 

waarvan die komposisie~: baie:: lesser is. In eersgeno-emde vorm 

die :figure; 'n vlociende geheel en die;: he-rhaling van lyne en ron-

de vorms-~: gee aan die werk besondere ri tme. .Albei is egter te: 

hoog aan die gebou aa.ngebring en fs te klein en te vaal van 

kleur om as geslaagde aTgitektoniese beeldhouwerk gewaardeer te 

kan word. .A:.s 'n mens nie: daadwerklik daarn-a· soek nie em nie:: 

presies weet waar dit is nie, sal jy dit nooit raaksien nie). 

Gedurende dle jare 1920 tot 1930 he;t nuwe · idees in die boukuns 

in Suid-A~rika tot uiting begin kom. Die toemalige Amerikaan• 

s.e atyl is nagevoig en· vertikale lyne, ad.rnmetrie en 'n herha'-

ling van identiese vens:tersword meer en meer aangetref. Een 

van die beste geboue uit daardie periode is die eerste Escom 

gebou in Johannesburg wat in 1'937 gebou ia. Di t a:taan vand·ag 

bekend as die van Eck Huis·. 10 

Vir die V\Oorhal. van hierdie gebou he:t Hendrikz· ses panelEP ant

werp wat hy uitgevoer het deur die spuit ~n sand op swart glas ~ 

JJie panele het die volgende industria~ ui tgebeeldl: e-lektriEri-

teit, mynbou, landbou, die staalnywerheid en vervoer. 'n Sen ... 

trale paneel het 'n voors-telling van mens-e wat besig was om te 

werk weergegee. Die figure was gdteken met gebruik van 'n paar 

eenvoudig~ lyne 11 en in ag geneem dat Hendrikz 'n uits~ekende 
tekenaar was moas dit 'n indrukwekkende werk gewees het: duide

lik sigbaar, goed belig, op die regte ooghoogte en met ongewo-

kl t . k 12 ne eur en egnle • 

Di a: 6.4/ • • ........ ,, 
10. Grieg, D. A Guide to Architecture in S:buth Africa, bl. 6.1 .~ 

11. "Black glas-s etchings", The Pe:ople's Weekly, 3 Julie 1936 
12. "Moes:" word hier gebruik omdat aU.le pogings- om hierdie; 

werk op te spoor tot dusver gefaal het. Met die "bou van 

die: nuwe E·scom Sentrum in Brcm.m:fontHin, Johannesburg, he.:t . 

die gebou waaTin die; glasspuitwerk was, van eienaar en 

van naam verander. Die ou eienaars:' het die panele nie 

verwyder nie en die nuwe eienaars~ wat waarskynlik gevoel 

het dat dit niks met hulle bedryyvighede te doen het nie, 

het op 'n la:tere stadium die panele verwyder en in 'n kel-

der onder die gehou geplaas;. Op navraag he.t 'n persoon 

wat al baie lank in die gebou werksaam was my na die kel

der v,erges-el waar, na 'n stowwerige soektog. o:p ,van die 
SWB.r.t:/• • • • • • • • 
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D.i.e .g:taasJ>uittegniek wat in daardie jaTe redelik nuut in Europa 
waS:) WaE s:ekerlik nie voorheen in.: Shld-A-frika, gebruik nie'. 13 

Hendrik2?. het hier blyke gegee d-at hy graag nuwe materiale ge

bruik en eks-perimenteer. 

In 19J9 . is die Reserwe Bank in Lovedaystraat in J o;hannesbung 

vol tooi.. ITi t was:; 'n monumentale gebou in dfe kla'ssieke styr1·4 
en dlie:: twee le:eus' vaw Herrdrikz.· wat Ianga5 die ha:ndvatsels:: van 
die deure; aangebring .is), pas ge-ed aan by die klassiests.tieae ka~ 
rakter daarvan. 

Die twee leeus is s-imbolie:a van d-ie krag en ffterkte van die 

bank. Die diere is dekora:tief: diaar is; Cf:ii.e verlengde vorm 

wat aanpa::u by die- ruimte· waarin die die:rr gepla:a-83 word, die: her,

haling .van lyne en vo:mns aoo&:l die kloue, die maanhare en die 

ribbes• Die letters. SA RB vorm deel van die totaie: ontwerp'6 

Die geheel getuig van 'n kennis van he-rr.-aldiese ontwerp, 'n sin v:i. r 

ewewlig asook die vermo~ om 'n kle:in besonderheid teenoor die g e

heel te plaas: die leeuSJ vorm slega, 'n klein deel tjie van die 

gebou. 

In 1945 is die Volkakasgebou in Markstraat in Johannesburg op 
gerig an Hendrikz het die geleenthejd gekry om te wys waartoe 

hy werklik in staa1i was,. 

Die 6-5/ •••••• -6 o !) .:-r () 

12·. (vervolg)_ swart glas, wat waarskynlik deel van die o:pset 

gevorm. het, afgekom is'o Die: panele met die tekeninge wae 

egter nie daar nie. Die kelder waar grond- en klipmon

aters:: gesxoor word, word nie geslui t nie en 'n heie klomp 

mense het toegang daart«)le. My navraag was: ongetwyfeld 

die eers:te keer in baie jare dat daar weer gedink ·is aan 

die glaspanele._ 

13. Die tegniek van glasspuit is as volg: Die kunstenaar sny 

sy on twerp op 'n parkementagtige' materiaal ui t wa-t op die 

glas vas is:. Fyn s-and word d'an teen 'n ho~ druk teen die 

oppervlakte geblaas«~ Die ontblote dele verloor glans en 

word dof. Die vol too ide werk toon 'h kontr&Er. tussen blink 

swart gias en aie> mat grys van die ontblote dele. ("New 

departure in art", onvolledige koerantuftknipsel in bes.:i. t 

van A. Herrdrikz.) 

14.. Grieg op. cit., bl. &1. 
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Die oogmerk van die argitekte was om n gebou op te rig wa~ ti~ 

pies-: Suid-Afrikaans; was. Daar is bealuit om gebrud.k te maak 

van sekere elemente; wat eie is aan die Kaaps,:-Hollandse boukuns-: 

vensters met klein rui te, korinties:e pilasters tussen die'- ven
sters en 'n deur wat geskoei is- op die K·aa})-Hollandae sty].. Die 

beeldhouwerk en ander versierings aan dle gebou moe.a : bydra tot
hierdie .A:frikaanse karakter:. 

Hendrikz was van die begin af betrek in die projek en daar het 

'n noue samewerldng tusaen beeldhouer en argi tekte gevolg·15 Hen

drik~ was verantwoordelik vir die ingangsdeur, die lantern bo 

die deur, die jukke en trekkettings:;, en die gravures op die mu
re. 

D±e deur bes:taan ui t sea· panele, elkeen streng reghoekig behal-

we vir die boonarte twee wat die effense rending van die deur s:e 
bolys volg.. Die figure in hierdie boons;te twee pan.eie lmiel 

om in die panele in te pas, in teenstelling met die ander figu-

re in die Ianger panele daaronder wat re_gop staan. Bo vind 

ens ui tgebeeld·: Man wat gouci was en Meeder err Kind, in diE!) mid-_ 

del: Vrou wat 'n g·eweer ]a~ en Die Saaier, onder: Die Messe-

laar en: Vrou wat mielies oes~. Die figure word. omraam deur.kon-

vekse, reglynige rame wat die figure duidelik Iaat uitstaan. 

Die figure pas in die rame sonder om daarin gedwing of daaraan 

onderwerp te word. Die kunstenaa~ het byvoorbeeld. nie geskroom 

om die figure teen die raam of selfa oor die raam te laat beweeg 

nie, s.oos by "Maeder en kind" en die "Vrou wat geweer Iaai." 

Wat op die deur uitgebeeld word, is die gewone Afrikaanse mens 

besig om sy lewensxoeping te vervul. Hier is die werkende 

mens, die dlenende mens, die mens wat met sy voete vas op die 

aarde staan, wat uit die aarde lewe. Die groot hande en voete 

onderstreep die mens se gebondenheid aan d'ie aarde. 

Die figure fs tot op die allernoodsaaklikste vereenvoudig. 

Hierdie vereenvoudiging was 'n sukses.- omdat di t berus het op bai• 

e noukeurige anatomiese kennis. 16 

ne·urdat 66/ ••••••••• 

15. Onderhoud: H.J. Louw1 22 Julie 1968. 
16. Dekker, G. "'n Nuwe werk van Willem Hendrikzf', Standpunte, 

bl. 38-42, 4 Julie 1951. 
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Deurdat d!e kunstenaar gebruik gemaak het van diep reli~f wat 

swaar skadu1 s veroorsaak, het hy daarin geslaag om vol liggaa:m

like rond'ings en 'n swaar bonkigheid te bereik. Die ko:ppe wat 

deels losstaan van ciie agtergrond gee aan die figure 'ir sekere 

lewendigheid.l, 'n ui tbeweeg ui t die raam ui t. Hy het gebruik ge

maak van eenvoudige, maar uiters effektiewe pers})ektieff-1 wat 

diepte aan die panele gee. Die deur as geheel is_., sober en een.

voudig aonder enige vera!eringsmotiewe, met uitaondering ~an die 
siuitsteen aan die bolya. 

Die ses:. af"sonderlike panele waaruit die deur opgebou .fs-; vorm 'n 
sterk eenheid in komposisie. Die boonate twee figure kniel na 

mekaar toe, in die twee groepe panele daaronder is daar 'n dia

gonale beweging na mekaar toe. Daar is 'n herhaling van hou

ding, byvoorbeeld die bolywe van die lmielende figure, en van; 

lyn en van vorm suos die kartellyne, die draperings en h.ande van 
die twee boonate figure, wat die geheeleenheid versterk. 

Die veelvuldige dlagonale lyne lei die cog oorkruis van die een 

figuur na die ander en weer terug na die volgende figuur. 'n 

Ri tmiese ewewig word tussen die ses panele gevorm en t 'og is daar 

geen hinderlike aimmetrie nia, omdat elke: :paneel a.fgesien van sy 

funksie in die geheel ook 'i1 eie afsonderiike eenheid vorm, 'n 
subtiele spel van vo:lume, ellD. lyn, verskillend van die ander pa" 

nele:. Variasie word bewerks-tellig. deur die vroulike en manlike 
figure wat afwisselend gebruik word. 

Dte vergroting van hande en voete het ni~ne~ ekspreasionistiese 

waarde nie maar dra ook by tot die lynvloeiing in die beeldhou~ 

werk. Die hande en v:oete word ook gebruik om 'n sekere bewe• 

ging te aksentueer. In die paneel nMan wat goud was" word die 

regterhand se vingers ui termatig verleng om die lynbeweging wa·t 

deur die kop en arms gevorm word weer by mekaar te iaat aanslui t· ~ 

Die kartellyne wat in die panele v.norkom versterk die ewewig in 

die komposisie en tegelykertyd vervul hulle ook 'n herhalings~ 
funksie. Die tekstuur van d;ie klere en die figure self is be

Iangrik daar hulle n kontras vorm met die gladde agtergronu waar 

•teen hulle aangebring iffi. 

In hulle krag en vereenvoudlging Iaat hierdie panele ons eerder 

dink aan die werk van 'n beeldhouer wat uit weerbarstig~ 

ongevormde; 67/ •••• • • .... Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012

 
 
 



- 67 -

ongevormde klip of hout· 'ir beeld.houwerk te voors:kyn :r20ep, wat 

reeds in sy gees verges tal t is:., as aan die versigtige boetse

ring wa:t 'n mens van die bronS'kunstenaar verwag. Hierdie brons
werk het nie die tipiese karakter van boetseerwerk nie. 17 

Die deure, wat so maklik net bloot dekoratie?.:!~ kon gewees·, he-t fs: 

dit in werklikheid nie omdat elke afsonderlik~ paneel n inner

like krag het.
18 

Dit d:ruk iets uit wat eie is--aan die Afri
kaner, maar tegelykertyd ook iets van die universe mens. 

Dne deur, wat nie solied is nie maar hol, is as 'n geheel gegiet ~ 

Mnr. Gaberini, verbonde aan Vignali in Pretoria-Noord, wat be

hulpsaam was met die giet van die deur onthou dat dit n beson

dere moeilike s:tukkie gietwerk was. 19 Dit was d±e eerste keer 

dat die giet van 'n werk van die aard in ons land gedoen is, 'n 

prestasie op sigselt. 20 

Die Ian tern wat voor die ho~ bolig hang bestaan ui t 'n aantal o:s• 
koppe onder 'n wawiel. Di t ia ook die werk van Hendrikz. Di E} 

lantern is te groot en te swaar teen die deur en die bolig en 

trek die aandag onnodig van die deur at. 

Hendrikz was ook verantwoordelik vir die jukkemet die trekket. 

ting · wat bo die eerste ry vensters as versiering aangebring is,o 

Di t is bloot ornamenteel maar vervul tog 'n belangrike funksie LYJ, 

die algemene vooraans:ig van die gebou. Die ronder vorme wat by 

die deur voorkom word hierin verder herhaal. 

Die ingangs.deur, lantern en jukke is saam met die gebou opgerig. 
Die gravures onder teen die muur, aan weerskante van die deur, 

is:· egter Iater ter plaats=e aangebring. 21 Die gravures aan e;en 

kant van die deur skets in bre~ trekke die vroet! geskieO:anis van. 

S.uid-A.frika. 
A an 

1.7'• Dekker, G,. n'n Skeppende Jl.ewe be~indlg," Die Huisgenuo,t, 

bl. 28·31., 8 Mei 1959. 
18. Arnott, B.M. The: Evolution of 5culpture in S:outh Africa, 

(M.A. (Fine: Arts) - 1961)C .T. bl. 81. 
19. Onderhoud: Mnr. Gaberini, 25 Augustus 1970. 
20. ":Seeldhoukunffi kom tot sy reg in S .A.n, Dagbreek en S:Ondag·· 

Onvolledige koerantberig in die besit van A. Hen-

dl'ilm• 

21 ~. Onderhoud: C .L. Engelbrecht, 5 April 1971. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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Aan. di-s ander kant wo-rd di.e ve-rski J J ende vvertakkings waarby 
Volkskas betrokke is, verbeeld. Die gravures is in skerp ly
ne en in n gebreekte stippeltegniek, om vorm weer te gee, op 
gepolyste graniet uitgevoer. 

Ui t hierdie gravures blyk di t duidelik da t Hendrikz •n ui ts te
kende tekenaar was. Nie net mense nie, maar ook diere: 

skape, beeste en hoenders, word telkens deur middel van n paar 
lyne weergegeeo Selfs by gebruiksvoorwerpe wat uitgebeeld 

word,is die kennis van die voorwerpe en die skerp waarnemings
vermo~ duidelik. Deur middel van enkele lyne word agtergrond 
-aanduid1:'1.gs, wat die figure in werklike situasies plaas, uit
gedruk. 

Die gravures moes, toe hulle nog nuut was, goed sigbaar ge
wees het, vanwee die verskil tussen die gladde graniet en die 
grys lyne van die gebreekte granieto Met die tyd het die 
kleurverskil egter verdwyn deurdat hulle laag teen die muu:r 
geplaas is en baie mense daarteenaan verby beweeg. Die gra
vures is nie duidelik sigbaar nie en 'n fot.o daarvan sal nie 
slaag nie. 

Dat Hendrikz 'n groot bewondering gehad het vir die Egiptiese 
kunstenaars en ook uit hulle reliE!f- en skilderwerk belangrike 
lease geleer het, is duidelik in die deur en die gravures van 
die Volkskasgebou in Johannesburg sigbaare Die koppe van die 
figure word meestal in profiel uitgebeeld terwyl die skouers 
reg van voor gesien wordc In hierdie werk het dit egter nog 
nie •n formula geword waarvan geensins afgewyk word ni:e. Par
ty ~n die gesigte word driekwart gesien terwyl die gesiggie 
van die klein seuntjie in die paneel ''Meeder en kind" van voor 
gesien word~ 

In die jare 1947-1948 het Hendrikz van sy beste argitektoniese 
beeldhouwerk voltooi, nl. "Die Heilige Theodosia" en "Ghandhi" 
{"Twintigste Eeuse martel.aar")4< Hierdie twee werke is nie in 

opdrag uitgevoer nie, maar is beeldhouwerk wat Hendrikz uit sy 

eie uit gedoen het. Gevolglik is hulle los van eise v.an op-· 
draggewers. Hier het ons voorbeelde van.. Hendrikz op sy beste ~~: 

Albei beelde is argitektonies in soverre dat hulle g_emaak. is 
om teen •n muur te hang. Ui t hulle blyk. weer duidelik die 
sterk gevoel vir die organiese g ~J11Ah.8J~1. t; van beeldhou- en bou
kuns wa t Hendrii.kz g ehaa. he t. 
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As student in boukunde het Hendrikz b.aie be:langgestel in die 
middeleeuse kerklike boukuns en in die loop van sy studies 
het hy op die betreklik onbekende verhaal van Theodosia afge
kom. Die Griekssprekende deel van die Romeinse Ryk was in 
twee groepe verdeel: die ikonoklaste was teen enige afbeel
ding van godsdienatige strekking gek~t terwyl die ander groep 
afbeeldinge weer as heilig beskou het. In 754 het die ikono
kla~te die oorhand gekry22 en. tydena 'll beeldestorm. in Konsta.n
tinopel het Theodosia 'll aantal heilige beeldj~es weggesteek 
en eerder die marteldood verkies as om die wegsteekplek aan. 

die ikonoklaste te onthul. Die geskiedenis van hierdie vrouL 
wat gesterf het om 'll paar b~eldjies te red het 'll diep indruk 
op die jon& student gemaak. 23 

In die jare na sy studentetyd, het Hendrikz na allc waarskyn
likheid ook met die beeld; van Renea Sintenis (1888-19 ) g~
na.amd "Grosse Daphne" (1930) of altans 'll afbeelding daarvan, 
kennis gemaak. Dit ils •n volronde, meer as lewensgroot brons 
beeld van 'll staande vrou. Die figuur. is effens gedraai., lank 
en ui tgerek met a~ie hande b.o die kop ui tgestrek. Die hare 

stroom saam met die beweging_ van die arms en hande opwaarts. 
Haar twee voete is met toue aanmekaar vasgemaak. Die opper
vlakte van die beeld is opgebreek en is ryk en beweeglik.

24 

Daar is 'll invloed kenbaar van hierdie werk op die latere Theo-

dosia van Hendrikz. 

Die geelhoutbalk wat Hendrikz vir Theodosia sou gebruik, het 
hy toevallig in Kaapstad op 'll perseel aangetref waar n gebou 
juis gesloop was. Hy het vir homself geweet dat dit Theodo
sia was wat daar gel~ het. Di:e gegewe het dus reeds lanka:L 
in sy gedagte gelewe. Die halk1 wat ! 3 meter lank was, i.s 

na Johannesburg vervoer. Agt maande later het hy die beeld 

voltooi. 25 

Die aard van die legende 1 die vroe~ Bisan.ty.nse verbintenis 
daarvan asook die vorm van die balk self het aanleiding gegee 
tot '11 sterk vereenvoudigde, dekoratiewe, verle..ngde figuurbeha..tlr 

de ling. 
Die 70/ ••••••• 

22. Gombrich, E.H. Kuns deur die eeue, bl. 96. 
23. Sahwellnus, O.E. "Willem de Sanderes Hendrikz", Tydskrif 

vir Letterkunrle, bl. 52-57, Jaarga.ng 2, no. 1, Maart 1952. 
24. Janasch, A. Renee Sintenis, bl. 11. 

25. Schwellnus op. cit. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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Die beeld is gevoelvol in die dramatiese vergroting van sowel 

die vasgeklemde hande en die hangende, amper lewelose voete 

as die opwaartse beweging van die ruwe paal in teenstelling 

met die brose bolyfie en die gelate koppie van die vrouefi

guur. Die vloeiende lyne van die verlengde volumes, afgewis 
-sel met die kleiner rondings van die enkelknop, borsies en 

die kop, wat bo en onder eindig in ~ opbreking van kleiner 

eenhede, naamlik d'ie vingers en tone, is baie dekoratief. 

Ons vind dit bowendien in die herhaling van draaiende lyne
1 

soos die tou om die bene, die drapering om die onderlyf, die. 
paal en die toue om die hande. 

Die verskil in tekstuur- die gladheid van die lyf ten opsigte 

van die rowwer behandeling van die drapering en die paal gee 
die werk •n opmerklike ryk voorkoms. 

Omdat die beeldhouwerk voorbestem is om teen •n muur te hang 

het di t nie ·n agteraansig nie. Nogtans het die beeldhouer 

daarin geslaag om die figuur so volledig uit te beeld dat geen 

agteraansig benodig word nie. As gevolg van ~ draai v.an die 

bolyf is die figuurtjie amper volledig daar. 

Skaduwees veroorsaak ·n verbinding met, amper afhanklikheid,van 
die muur. Deur openinge in die beeld.houwerk word ~ drama
tiese lig-en donker kontras verkry. 

Die vraag ontstaan natuurlik of "Die Heili~e Theodosia" •n bai
e oorspronklike beeldhouwerk is. As ons dit met nGrosse 
Daphne" vergelyk is daar soveel punte van ooreenkoms dat dit 

nouliks as toevallig afgemaak J-\an word. Albei is vrouefigure. 
met die hande omhoog saau met die hare vasgemaak en ook die 

bene met toue aanmekaar vas. Daar eindig die ooreenkoms eg
ter. Behalwe vir die fei t dat die een 'll hangende beeld. en~. 

die ander n staande beeld is, is die stylaard totaal verskil

lend. Hendrikz kon moontlik hier n ingewing gekry en. dit ge
bruik het, maar hy het hierdie idee heeltemal volgens eie in

sigte uitgevoer en die resultaat is in baie opsigte beter as 

die oorspronklike beeld. 

"Ghandhi" is in teenstelling met "Theodosia" meer dekoratief 
en dit spreek ook meer tot die 20ste eeuse mens,daar 'll 

eietyaae 71/ ••••••••• Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012

 
 
 



- 71 -

eietydse tema hier verbeeld word. 26 

Hendrikz was diep geraak deur die dood van Mahatma Gandhi 
(1869-1948) en hy het direk na die Gandhi se dood met die 

beeldhouwerk begin. Die beeld is dus ·n ui tdrukking van die 

beeldhouer se diepste gevoelens. Vir die beeld gebruik Hen

drikz n lang, goed gedroogde kiaathoutplank wat uit Sentraal

Afrika afkomstig was. 21 Net. soos "Die Heilige Theodosia" was 

dit voorbestem om teen •n muur te hang. Dit is egter plat, •n 

mens kan dit amper beskryf as uitgesnyde, vlak, reli~fwerk. 

Die beeld is n onmiskenbare ui tbeelding van· Gandhi: die ui t

geteerde liggaam, die groot ronde bril, die lendekleed - alles 

is daar. Tog was dit geen paging tot die realistiese uit
beelding van die persoon. nie maar eerder benadrukdit die ka

rakter van die man self en die tragiek -wan sy lewe. Daar is 

iets van rn kruisiging in die beeld, ·n mens wat gesterf het vir 

en terwille van ander, ·n mens wat in •n liefdelose wereld aan 
liefde geglo het. 

n Driekhoek wat in grootte wissel vorm die basis waaruit, die 

beeld opgebou is. Driehoeke word gevorm deur die uitgesnyde 
spasies om die beeld: deur die buitengewoon ~€rgrote geklemde 

hand en voorarm, deur die bo-arm en slaphangende kop, deur die 
kop en lyf saam met die b.obeen en weer deur die gebuigde onder

ate ledemaat. Twee soliede driehoeke vorm n kontras hiermee: 

die ~ die kop en bolyf en die onderlyf en lendedoek. Die 
b:eeld h-et 'n vaste patroon. Daar is •n herhaling van. vertikale 

lyne van vingers,Iendle(toek en tone en ronde lyne v.an die kop, 

met die fyner aksente van die oor en die bril, die benerige 

borskas en die lendedoek wat om die ui tgeteerde h.e:upe 

gebind is. Die na bo bewegende arm word in ewewig gehou deur 

die afwaartsbewegende lendedoek. 
Die 72/ ••••••••••• 

26. Volgens prof. G. Dekker (Ons Kuns 11) is die b.eeld deur 

die Indiese Regering op n uitstalling in 1947 in Pretoria 

gekoop. Volgens 'n koerantberig_ ("Life on 1 De Zwalker' ", 
The Friend, 22 Augustus 1950) is dit egter deur die S.A. 
Indiese Kongres aan die nuwe Indiese Regering geskenk. 

27. Volgens 'n koerantberig "S .A. Wood-carving of Gandhi n I The 
Sunday Times, 14 Maart 1948, het Hendrikz die plank in 
1947 bekom tot hy in. Sentraal-Afrika navorsingswerk gedoen 

het in verban.d met naturelletipes. 
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Die weglating van die tweede arm en been getuia \Na.tlt tegniese. 
sekerheid en oortuigingskrag, en juis dit verleen die beeld 

iets roerends tragies. Hiertoe dra oak by die vreemd inme

kaargetrekte, verwronge liggaam, die verlengde ledemate en. ver 
-grote hand en voet. Hendrikz het die emosionele krag v:an 
berekende distorsie goed verstaan. 28 Die growwe lendedoek 
vorm 'l1 lewendige kontras met die liggaam wat baie gladder en, 
gevolglik oak meer kwesbaar is. 

¥anuit die oogpunt. van sty1 kan die beeld b.eskryf word as eks
pressionisties-dekoratief. 

Hierdie werk herinner ens aan die werk van Eric. Gill (1882-
1940). Gill het baie figure gebeeldhou wat twee aansigte ge
had het, 'l1 vooraansig en •n agteraansig: plat ui tgesnyde re
li~fs. Die kante het slegs die voor-en agteraansig aanmekaar 
gevoeg. In Gill se werk is da.&r n sterk sin Viir ritme, ge
spannendheid en 'll suiwer, duidelike lyn. 29 · Hendrikz het hier 
weer geleer. Hy slaag egter daarin om,waar hy in sy werk- •n 

aansluiting_ v:ind by Gill, dit om te werk tot iets van homself e~ 

Ongeveer 1948-1949 het Hendrikz toegepaste heeldhouwerk VJ.i.r di e 
Oos-Londen .. Museum uitgevoer. Die beeldhouwerk bestaaJU.~. ui t •n 

uiltjie wat twaalf keer buite aan die geb.ou herhaal is en n pa
neel b.okant die voordeur, reliEJfwerk, -v::an ·n seeperdjie, •n gei
tjie, rn sprinkaam, n skerpioen en ·n kewero Elkeen v.an die 
voorstellings i.s deur n reghoekige raam omraam.3° 

Uit hierdie werk blyk Hendrikz se vermoe om _indrukke te ver
eenv;oudig en te reduseer tot die belangrikste vorms en lyne, 
om n patroonmatigheid en ritme Foaak te sien en dit te beklem
toon en te versterk. Hierdie werk bly egter bloot v,ersierin~ 
wat dit waarskynlik ook bedoel was om te wees. Die tema £ee~ 
hom skaars tot iets anders. 

Werk wat weer ui tstyg bo die gewone en wat •n besliste geesteli
ke inhoud bevat is die ekspressiewe "Jong gode in smarthouding ~' 

In 73/ •• •· 
28. Wilmot, E. "Willem de Sanderes Hendrikz - an appreciation!.' 

The South African Architectural Record, bl. 132-41 Junie 

1949. 
29. AuerbachJ, A. Scul;ptu;re" A H~sto~ in Bri~, bl. 7~6. 

30. Korrespondensie: E.H. Bigalke, Direkteur uos-Londen. Mu~~ 
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In 194'9 het Hendrikz die beeld voltooi. D:i t '· is: hoog teen die 
w.estelike muur bokant die ingang van die Ingramsgebou in TwisrG

straat, Hillbrow, in Johannesburg, bevestig en was: e:en van sy 

dri~ ins-krywings_ op die:~ 29s:te ui tstalling van die S:uid-Afrikaan

se fiademie in 1949 waar hy hiervoor 'n silwermedalje ontvang 
vir die treffenaste ins ending·. 3'1 

Die Ingramsgebou wr-~s beplan om lede van die mediese professie te 
huisves na: hulle- terugkeer van aktiewe oorlogsdiens en die tema 

van dle beeldhouwerk was; <Tan ook die a·iena wat medici in oorlogs 
-tye · Iewer.32' 

Twee jong mans is uitgebeeld. Die ~oorste figuur, .wat sittenn. 

voo)roar vaffi met d±~ dboie gewig van 'n swaar gewonde, word' Ol)ge

help deur die geknielde figuur agter hom. Die figure d'ra geen 

IDliform of onderskeidingatekens: nie:~:~ en die-; koppe. iai algemeen 

gehou aodat hulle: tot geen bepaalde groC:--p o;f land behoort nie. 

Die figure hRt dus 'n uni verse:Le betekenis .. o 
33 Die mas-j ienge"-

weer in die::, agtergrond- s:imboliseer oorlog. Die kontras tussen 

menrn en InCDsjiem; tus.sen d1e:: Iewe en die Ieweloae kom na VG.lr.'e 

deur die kombinasie:: van mens en geweero 

Die bui tekant van die Ingramsgebou iJs ui tgevoer in donkerkleuri

ge steen waarteen die wit beeldhouwerk, in beton gegiet en met 

marmer kapsels gemeng, dhldelik afsteek, 

Die beeldhouer het met sukses die beeld_._wat die iilusie van vol-

rond.heid skep, teen 'n plat muur gepiaaa~. Hy het van elke~ pe:r• 

soon een been weggelaa-t en di t dra' by tot die ri tme, ifie krag e.n 

eenvoud v:an di:e beeldhouwerko Die geheel v.orm n groot driehoek 

wat weer opgebou :ils uit kleiner driehoeke, gevorm d'eur di~e arms 

en bene van die figure., In kontras teen Cfie sterk vereenvou

digde snliede lyne staan dle in kleine~ dele opgebreekte ving

ers, gesigte, haTe en die masjiengeweerp 

Die 74/••••••e 
31. Onvollexlige koerantui tlmips-Bl: nBeeldhoukuns kom tom sy 

reg. in . Suid-Afrika" ~ Dagbreek en S'ondagnuua:, in besi t van 

mnr. A. Hend.rikz ." . 
32. "Ingrams; Building, Johannesburg, n The .South .A::frican .A:rchi< -~ 

tectural Recordt. blo 75-7; Maart 1952. 
33. Onvolled.ige koerantui tknipael: "Beeldhoukuns kom tot ay 

reg . in . S.uid-Ai'rika" , Dagbreek en &ondagnuufffi, in besi t Va:J.1. 

mnr. A:. Hendrikz~-G 
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Die vergrote:: hande en voet <Ira by to)t di:e ekspreasiewe kwali-

tei t van dfe beeld.houwerk. Die: werk is· een van Hendrikw, se 

mees; gesiaagde a-tukke a:rgi tektonieser: beeldhouwerk wat in opdrag 

uitgevoer i$. Die werk i$ teen n pla-t muur aangebring sonder 
om self. plat te weea·. D.iit is redelik hoog teen die gebou maar 

di t is·: on twerp vir s::o 'n hoogte. Die figure beweeg vorentoe en 

ondertoa, weg van die muur af, die han.de en voete beweeg half 

oor die voetstuk waarop die beeld aangebring .is:. Die beeld 

onderstreep d.iie funks::ie van die gebou maar di t het ook op sy eie 
'n · geestelike waarde en betekenis· .. 

Die beeldhouerk het egter die nadeel dat di t te klein is~. Van 

die sypaadjie reg onder die gebou ka:n 'n mens eli t nie si·en nie 

en van die oocr:-kant van 'n baie besige straat af is di t nie dui-

delik sigbaar nie. 

aan kan kom nie~:. 

Dit is 'n gebrek dnt 'n mens nie nader daar 

Hendrikz het nie net argitektoniese beeldhouwerk vir geboue ge

doen nie 1Ilafrr h~t ook aan muurversierings; vir skepe gewerk. 

Aan die einde van die veertiger jare het hy twee brans plaquet

te vol tooi vir "De Jagersi'ontein", 'n passasierS'ki:p van dle. Hol

]and~Afrika Lijn, naamlik ".Afrikaanse wonderdoktern en nBantoeae 

krijgsman. '! Hierdie; twee beelde het gelyk suos ui tgesnyde re

li~.fbeelde, amper silhoe~te en was teen 'il muur van eapehout be

kant die trappe wa-t ui tloop op die publieke si tkamer a-ange .. 

bring.54 Die "De Jagersfont:ein" :ts:~ in 1967 uit vaart geneerrn 

en geff'l.oop en, niemand skyn te weet wat VEn <lie beeldhouwerk ge

word hat nie1. 35 

In 1950 he:t Hendrikz 'n reli~fwerk aan dtfle DOemregebou op die 

hoek v-anJ Pri tcha-ra• en Hollaxdstraat, in J oha:rmesbrug, -wbl tooi .. 

me beeldhouwerk ±a; op die hoek van die gebou cmngebring s.oda:t 
'n gedeelte daarvan in elk van die atrate is wat die hoek voTm(t 

Die beeldhouwerk pas=.: by die werks:aamhede in die' gebou, naa.mlik 
die in- en ui tvoer van goedere, daar 'fr toneel, ui t die vroe~ dae 

van one: geskiedenia;, waar voorrade van 'n boot aJfgelaai word, ui t 

-ge be e].d word-. 
Aan 75/ ••••..• 

J4. Onvolledige tydskrifartikel ui t S.chip en Werf J ; 19501, bl.. 206 

in ete besit. 
35. Korrespondensie: N. v. Vereenigde N'ederlandsche' Scheepvaart 

maa tschappi j , 8 .Nugus:tus-: 1 968. 
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Aan dile Hollard'straat kant is daar t:\'lree figure, 'n naturallaman 

em-w.rou·:. D.:iie~ vvrou kniel en die man beweeg V'Orentoe met 'n sak 

op sy rug. ITirek agter hulle- ±s 'n roe_i_hootjie terwyl 'n sell~ 
skip in d:he agtergrond s±gbaar iso 

Die reddingsbootJ· ie se v::oorpunt, met -. · t k · ..:J; , , ,..., a. :1e. re r1ng ~aaraa.:rm ..11.0op 
uit in die hoekvan die heeldhouwerko Verske iLa: diagonaJle :J..yne 

versterk die heweging_ i.n. daardie rigtin g,: die. cloek. wa t die. 

it'rou,. 'Washnu, die lyne v an d:Le pla.nk wa arvan. die se ·1 b t · · . 1. , oo J 1.e. ge.,_ 
m.aak ±is asook die arms wan d:Le manlike f iguur w S.elfs die se.il. 
-bootj ie he:t 'n b:eweging in. daard~Le ri, gting~. 

Die. r.: J.ldin& wa.n . die manlike figuur is nie baie natuurlik nie.~ 
Hy staam i:un 'n ongemaklike posisie. en di t sou fisies alleen me.t 

dJie grootste. kragsinspanningmoontlikgewees het om so ta 
staruro. Maar in hierdie heeldhouwerk :tis ·~ereenwoudiging9 v.€r._ 
wringing em d'ie dekoratiewe kwali tei t -wan die figure belangri--

ker· as 'n realistiese uitheel.ding~ Die rangskikkingwan die 
man .. se arms vv·orm. v>ir die oog 'n aangenama beweging_~ miskie:ru neg 
aan.genamer. omcrat dit so ongewoon en amper waaghalsig is om 'n 

mens so te. buig~ !argerlyke:t·ty<I is die lynbeweging_s in die fi 
-gura ook funksiormei, omdat di t die. oog, na die hoek le.iLo 

Aan; die Pritchardstraat kant wan. die ge bou, :iis d:ie reliE!f lan~ 

ger·~ Twee hlankes is hier weergegee : 'n staande Jan 'Wan Ria._, 
beeaR: en .. 'n si tten.de persoon, met twee naturelleman.s wat sakke: 
op hu11e skouers dr&., D~e twee naturelle.figure -worm 'n pragti--· 
ge eenheid. Die een jis •n herhaling_ -wan die ander maar iis e.fi.-
fens kleinen ¥an lyf. 

Di:e kUnstenaar het hier gebruik gemaak ·wan diep reli~:ff, alhoe-
wel niie so sterk soos by V\blkskas in.' Johannesburg nie.. Di.e 
skaduwees is egter woldoende· om di:e figure skerp te laat uit.
sta.am. Ook diie .. kleurkontras wa t gevorm word tussen d·ie wit,... 

geys 'Wall die reltef e!'iL d±e b.aks te.enmuur waarin diit aangebring, 
:tis, help saam om die religf sterk na v ·ore te bring0c Die re-
lil:!:trwerk is redelilt groot en nie te hoog teen die geb.ou aange

brinn nie.. ~an~ di.e oorkant van diE straat. af is dft duidelik 
t!l,. 6 

sigbaar. 3 
Hiller die 76/ Ct ••• C> ~' 

3.6. Toe. ek egter aan 'n klerk binn.e in die gebou vra o£ daar e
nige. i..emand in die gebou :lis wat my inligting kan gee oor 
diie beeldhouwerk aan_ di.e geb.ou 9 was sy reaksie: "Watter 
beeldhouwerk?'" Ek het aan hom die b.eeldhouwerk gaan wys 
em hy het erken, dat hy di t nog nie vantewore opgemerlt. het. 
nie~ . Di t kan 12gter seker nie aan di·e b·eeld.houer verwyt: 
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Hlerdie relit!f'werk ±s·~ 'ir geslaagde, hoewel nie~ baie gewoel.draen• 

cie a:rgi tektoniese beeldhouwerk. Di t het tot: 'n mate 'it ililusrtra ... 
tiewe element da.a·ra:an:; verbonde en· nat om d:a:a.rd±e: rede nie veel 
geestelike: betekenia; niru. Die; lyn en vormSJ>e:l daarin ia: e-gter 

aangenaam asook die gewaagde ma:nier waarop die uftb~~ldlng: iiwee 
word en to-g ook een bly'. 3'1 

Not soos by lkolkskus in Johannesburg is hier ook· die Eg:Lpti.a-se; 

manier VJO.n fi~ ±n re:~ie:r r.zae:rgee, gev:olg. 

Vroeg in di_e vyftiger jare het Hendri~: opdrag ontvang vir die 

herskepping v:an die wapen van die ou "~uid;..A·frikaans:~ Repulrlierk11 

wat in die ped!men:tt van die .. ·· Raadsaal geplaa:s moes ward;. Wlie 

cijje oorgpronklike.: wapen~ van die ou Raadsaal ontwerp· ha-t is nie:: 
bekend nie. JB :ITi t· was ui t sandsteen gesny en S'le.gS) Cfi:e: letter 

M van ''Eend:ragt maakt Mag": wat in d±.e. Trrursvaals·e Mus.eum te ad. en 
is., bestaan vandag nog. 39 Die wapen,, wa:t a·eur die Repul:>likein

ae . Volksxaad' in die-~ pediment van <Tie ou Raadsaal Jlaat plaa:s - .:f..s, 
is.:: nog voor die einde. van Gri~ Anglo-Boere oo'rlog, met. cfie bese:t-

ting 'Viall dl.e Hoo>fatau, deur dJl.e Ehgeiae verwyder. lllie Engel.s;e 

hffit daarna, hhl'Ie: e±e staatswapen in d2e :pexliment gepJla:a-s:. 

Nm. dii.e Tweede W~reld:borlog .ia daar alle:rlet navrae; omtrendt . d'ie 

Eh.gelse wapen gedoen. Dr. w. Punt, dl.e e-era:te direkteur v.an 

die stigting ffimon!. van der &tel, het di.e saak met die .Adlnini

s~tra-teur v.an Transvaal beapreek en:_ daar fm 'n R'aadsaal Komi tee 
gestig1

• Hierdle komi tee het bes:lui t om 'n re:plika '\t1!£ll djie au 

wapen, SDoa> di t oorspronklik was _, in die pediment te laa-t aan
bring, Dfe keus:.e om dlie wapen ui t te vo'er-. he!t op W"ill..em He:rm
drikz-c geval.40 

Hendrik2Z ge grootste probleem met hierdie opdrag was om <fie nu.., 

we~ wapen s:o na; as moontlik op die oorspronklike te laet lykJ. 

AI leidraad wa:.t aaar bestaan het was enkeie sketare van Anton 
van Wbuwr en 'n foto wat op 'ir a.fstand van die Raadsaal geneem was. 
Die oorspronklike ffM't is van die Transvaal.se Museum geleen en 
wel om 'n heel besondere rede. Op dle foto wat bestaam gooi die 

letters n skaduwee van 'n sekere Iengte. 
Deur 77/ •••••• 

37. 'fr, Mer.tS wond.er hoe.hierdie werk gegiet .is1. 

J8. Oniferhoudl: Dr. wr. Punt, 15 Julie 1968'. 
39. Onvolled.ige koerantberig: ":A:dkn.inistrateur inspe'kteur hea-t

sk&pping van wapen" , Dagbreek en Sondagnuus~, in besi t van 
van mnr. A. Hendrik~ 

410~ Ondr:.·rhoudl: Dr. W' •. Punt, 1:5 Julie 196:8. 
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Deur die diepte. van die letters ta meet en die lengte Vian die 

skaduwee te kr~ kon die beeldhouer :proporsione:!'e. b:erekeninge 
maak wat 'n goeie indrUk kong~ v:an ctle ~ van ander de
tail op die wapen. 

Die wapen is eers in klei gemodeJ.l.e.ar en daarnn i,o di t tn kuns

..... &#eea 8tf,Siet. Di t :bs kunsmatig verouder om by die verweerde 
gebou aan te pas. In 1952 is die nuwe wapen in die ou Raad
saal ge:plaas.41 

Uit hierdie werk blyk Hendrikz se belangstelling_en kennis v:am 
heraldiek ~sook sy onbetwisbare tegniese vaardigheid. 

In 1951 het Willem Hendrikz nog 'n geskiedkundige opdrag ont
vang nl. die hangbeeld van Jan van Riebeeck. Hierdie beeld. 
is weliswaar effens vryer as die vorige werkstuk, maar is tog 

ge~onde aan herkenbare voorkoms en bestaande opvattings •. 

Op 1.9 Januai'ie het professor J. du P1
• &chol tz. aan die organise

rende sekretaris van die van Riebeeck-fe:eskom.i tee van I£aaps:tad 

geskryf en gemeld dat di t onder sy aandag gekonn het aat die-· Van. 

Riebeeck-feeskomi tee wm die Nederlande van ViOornemen$ was om., 

met die driehonderCfjaar-vienings; 'n aanliieding aan S.W.d~.lti'rika te 

doen en dart 'n· s:oortgelyke gebaar van S:uid-~.frika gepas· sou wees~. 

Hy het voorgestel dat 'h· borsbeelcr van Jan van Riebeeck deur Wil

]em Hendrikz gemaak moes word en dat dit aan die Wederlande ge

skenk moes word. 

Hendrikz het d±:e opdl:ag wat aan hom toegeken i.s:;, aa:nvaar, en he~ 

ge~ dat hy van voorneme was om 'n hangbeeld van a.n.derhalf le

wensgrootte te maak. Hy het versnek dat 'n afdruk van 'n fot.o 

van dle Van Riebeecks-kildery in die Pa:rlements:gebou, Kaaps:ta-d, 

a;an hom gefirliuUJ! word·. 

grand moes gewees het. 

Di~ werk sou natuurlik op so 'rr foto ge-

Die voltooide werk fs op 7 Mei 1952 per vliegtuig na ~edeniand 

gestuur. Di t i :s op 'n tydelike verhoog voor die ingang: van d1e 

stadshuis te CUiemborg opgestel vir dle aa:mbiedingsplegtigb.eia:. 
V8n-d,

2 
is di t in die ingangSlportaal van dlle Jirt;adshuift tG .qiUQWr 

l)orgl. 
1Ji t 78/ •••••••.• 

41. Ibid. 
42. Korrespondens:ie: Die s:_tadsklerk van Kaapsrtad, 112 A.Ugu.Stus 

196.H. 
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Uit die jaar 195Z: dateer 'n cartouohe me~ 'n kopstuk 'Valli. profes~ 
sn:r Postmat wat Hendrikz::; vir die Ferdinand Postma Biblioteek 

van die Universiteit van Potchefstroom gemaak het. Die argi
tekte van hierdie gebou was Meiring en lfa:ude.43 Die opdrag 

he.t Hendrikz; bi ttermin kansi gebied tot nuutheid en oorapronk-

likheid,. Di t moes aie naam van die biblioteek ciaarin· h~, as-
ook n hexkenbare uitbeelding van d1e naamgewer, wat toe· reedff; 
oorlede was. 

Die kombinasie· het nie 'n groat beeldhouwerk geword nie, maar 
die werk verleen tog aan 'i1: eenvoudige reghoekige gebou waarvan 
die meesta: lyne of horiaontaal of vertikaal is, 'n fokuspunt, 

deurdat dit meer gebo~ en dus lewendiger 1yne bevat. Die ron

de vorm· van die middelste:; gedeel te van die beeldhouwerk pas in 

by die hoekigheid van die gebou deur die lintagtige uitsteek

ereis:· waarop die naam staan, wat as 'n verbindingsmiddeJl optree. 

Die werk ia· nie · loswtaande van die gebou nie maar groei op 'n 
-w;.ora:fbep]ande wyse ui t een van die·; ri bbero van die~ kons:truksie·Q 

In tleur s:rteek di t goed af en s:kakel ook in by die' wri. t rui tpa

tl'oon wat tussen vensters en mure gevorm word'. 

Df.e ui tbeelding van die man is raak en realisties:. Die wedu-

w.ee van professor Postma aou die plaat onthul. Toe sy di t vir 

die eerate kee:r sien, was; sy s:o getref deur die gelykenia: wat 

d..f.e beeld met haar man vertoon het dat ay geen w:oord kon ui t

kry nie. 44 

:nn die vyftigerjare het Hendrik~ 'n hale aantal. opdragte ont

vang~ waarvan meeste nie baie sximulerend of interessarrt was 
nie; maar wart hy noodgedwonge:,. CPaar di:ir su brood en b:Q;tter w.a;s.;~ 

moes- aanva.al!• Via:n hierdie; opdragta: leen hulla; tot duplis:aring· 

en HendrikZ' het dan ook begin om dJieselfde onderwerpe fei tlik 

identies te behandel. Di t Iyk as of hy 'n patroon gevind het 

was goe~werk en nit telkens weer gebruik. 

Die 79/ • • • • • · • • 
43·. Korrespondensie:: H.C. van Rooy (Univ:ersi tei ta-biblio-te:ka

ria;) , 112 Kugus tua 1975·. 
44. :M"eiring_, A. L, .. ".An. orbi tua:ry a:nd cr tribute.. Will em de 

S:andere~ Hendrikz", The Sbuth ~fric-an Architectural. Recrord 

bl. 24-27, A'Uguatua; 19s-9. 
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lllie !us om verder te suek, of te ekaperimenteer en ie:ts beters 

te doen het volkome ontbreek!. Dit kan aan verskeie oors·ake: 

gevtyt word: 'n gebrek aa:n tyd, vanweM· die baie opdragte moe& hy 

baie~ besig geweea; ha~; die aard van dle opdragte;, wat 'n herhai

ling is: van a:oortgelyke opdragte wat hy vroe~r gedoen het; die 

probleem van ssy verswakte gesondheid eh JLater ook huwelik$!Jro~ 
bleme. 

In 1953 het Hencirim aan d1..e versiering van die Volkskasgebou 

in Bloemfontein gewerk-. Vblgens sy broer, .Andre, was hy baiie 

aiek terwyl hy met hierdie opdrag besig was en die swak kwali

tei t Vi.an aie werk kan ook dan deeis hieraan toeges-kryf word. 45 

Die:: versiering aan dlile Vblkskasgebou in Bloem.fontein bestaarr 

ui t twee bronadeure by die hoofingang en 'il aan-tal O)Skoppe.; waii 

tussen dlie venaters om die~: gebou gerangskik .f.si. Net, soos bM 

V'olkskas in Johannesburg bestaa.ru di.e . ingangsdeur weer ui t twee 

brons:deure nre.t drie::· paueie op elke, deur. Die deure is reghoe~ 

kig en d~e drie pane~e, wat ewa groot i$, is daarop gerangakik 

en omraam. S:oos:: by Volkskas in Johannesburg beeld die pa.nele 

in Blt1\;emf'ontein ook d'ile ekonomiese ontwikkeling van ona~ ].and 
ui t em. in elke; pan eel word dlie een of ander vorm "Wctn axbeid ui t 

-gebeeld. Wan links na regs eu van bo na onder word d~e vol-

gende ui tgebeeid: soutskrapery 1 goudsmel t, Ia:ncl'bou, veeboer
dery 1 mynbou en am.ids.we:nk. 

Daar ia; 'n diagona:Ea mr-mekaar-beweging in die hooffigure v:an 
dti..e:: verskilJJende panel:e. In djLe veeboerdery-paneel, waarin 

daar n vertikaill~horisontaie beweging is~ womd d±t egter heel-

tema:t. vc~Jbrcok. In vergelyking met dJ.·e deure in Johannewburg, 

is~ die deure in Bloem.fontein minder kragtig, minder fom, meer 
lewelooiD en yl. Die veebn:erde:ry•paneel is verreweg die s.wak-

mte:, 'n vals:; noot in 'n reeds floue.: a-eurtjie.:. Daar iiffi.m.in;. vorm-

gewing_ in hierdie paneel, d:i t maak 'iT lynagiiige indruk. 'ir Pa-

ging to:t perspektief, deur die skape- en beesta: agtermekaar te 

p~as ia~ tog nie gesl'aagd nie. Die plantegroei maak 'n walla. 
rige indruk an 'n mena: wonder wat het van die geslaagd~, s :terk, 
ontwerpkwali tei t geword wat ao kenmerkend van Hendrikw. ae werk 
w.as:. In:. hie.!r'dlie paneel raak cfi.e rui ter se kop byna teenaan die 
raam, wat nie·, in een van die~ a:nder pane--Ie voorkom: nie; d'aar i.s 

wail 'n 80/ •.••••.••••• 

4{5~ . Onderhoud: .N.. Hendrikz:, 18 Julie: 1968;. 
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wel 'n aubtiele beweging ui t d.Jie raam ui t, maa-r nnoi t 'n raakpunt 

n:l.&. Waar s-.o 'n raam om. 'n ui tbeelding geplaas word-, word dtfe 

inhoud gerig na die raam~ wat in die: v.eeboerdery-paneei dUide
lik nie die geval was nie ••. 

Die panele is oor die a;lgemeen te oorvol aan onnodiga bes:onder-
hede,. Die vro eMre s:ter.k eenVJOuQI het verlore gegaaro en klein 

de~ta:il ontneem die werk die no~dige krag,. Die fei t dat die 

wark in Vlakreli~f uitgevoer is dra ook by tot die onindrUkwek
kendheid daarvan. 

Die kennis wa:t Hendrikz· in ay jeugjare opgedoen het,. fs; hier 1n 

toepassing gebring. Hy beeld die amid in die smidswankel, ~ie 

~andbouer$, die man met die sweep, die verskil+enda diere uit 

aoos iemand wat daarmee groot geword het, wa-t hulle £yn waargm
neem het en goed onthou he·.t. 

~a oskoppa, wat tussen die vensters om die gebou gerangskik ~, 

is •n dekoratiewe besonderheid wat egter min betekenis dra. Ook 

hier het d:te brute, dietdike krag verlore gegaan en one tref 'n 
as aan wat amper te mooi, te £yntjies· ift. 

In 1953, terwyi Handrik~ attn ctr!ie deu.re van Volkskas in Bloem• 
fontein gewerk het, het hy oak begin werk aan dl:ie: panele wat 

bokant d.ie:: hoofingang van. Tanganyika Hous:e in S.alisbury, Rhode• 
sd..~, moes kom. Die werk, wat in terazzo gegiet is was in 1954· 
voi.tooi. 

Die d.rie panei.e het die destydae aktiwiteite van ~anganyika Pro
perties (Rhoxl) Ltd:~ aan~ \de .. ' die gebou behoort het,. ui tgebeelLd1~ 

Die eerate paneel stel mynbou voor; die groep he.t belange gehad"'. 

by die kop-ermyne in Katanga. Die tweede stel spoorw.e@ voor; 
die groep het die spooriyn "Com:wanhia do oaminho. ere Terra:, a·e 
Benguell.e Ango]a" besi t. Die derde stel. die: sme~ t van koper 

vnor. 

Die drie ]Janele is lank en smal, 'il besondere moeilike vorm .. om te 
gebruik vir die onderwerpe wat daarop ui tgebeeid moes word. 
Hendrikz het d:le probleem opgelos deur in die twee ka.ntJJme~;.. 
gebruik te maak van bukkende figure, terwyl in die m.iddela-te 

panee~ 8'1/ ••••••• 
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panBel n sittende figuur aangebring is.46 

Daar. is egter min aa.nsll.ui ting tussen die drie verakillende pa.

nere. elkeen .ils meer op s~igself gerig. Die middeipaneeJ: ver

sk±l van die ander twee deurdat di t 'n oormaat v;an· besonderhe .. 
de, veral plantegroei, bevat:. 

Die :rlyl is; onmiskenbaar die van Hendrikz se JLatere wer:ID. 

Daar wo~~ van vlakreli~f gebruik gemaak en die Iynwerk is be

l..angriker as di'e vorm. Die tekenwerk i ·s hoogataande en d±e on 
-derwerpe is realistie~, hcrewe] vereenvoud1g en dekoratief, be-
handel. Die gesigte word in profiel gesien maar ifie bolywe 

van voor af. Die werk is egter veral herkenbaar aan soortgely 

-ke werk elders waarvan die temas op 'n identiese wys·e weerge
gee fs.47 

Di t :lis in snve:r.'re gesiaag<f. dat di t weergee wat di t veronders.tel 

is.' om uit te beeld naamlik die aktiwzi.teite van die groep. Dit 

is egter geen groot kunswerk nie 1 daarvoor is· d.i t te~: iilus:tr~· 

tief. EWemin is=: di t baie goeie a:rgi tektoniese beeldhouwerlC!. 

Dit .is wel Iaag teen dfe gebou aangebring, n-et bokant die deur, 

en ia arrdoende duidelik s:iigbaar maar omdat die kleur v;an die 

beeldhouwerk. dl.eselfde is as die raamwerk van die deur is dit 

te onop-f a.:I.l!eud. 

Tw.ee ander opdragte wat waars:kynlik ook in die jaax 1953 aan 

Hendrikz· toegeken fa, is die beeldhouwerk aan die ~olkskasgebou 

in P"retoriuas:.traat 1 Pretoriro, en die versiering van dle Reserwe 
Bank in Ooa-Londen. Hy ha:t maar weer op die:selfde manier te 

werk gegaan as by die vorige werk. Hy het van diem1lfde ont

werp op beide plekke gebruik gemaak om moeite te bespaar. Die 

direkteure van Vt)lkakas was taamlik ontsteldl. toe hulle agter

kom dat dieselfde munte wat hulle bank in Pretoria versie:tr ook 

op aie deur ~ d1e Reserwe Bank in Oa~Londen gebruik ~. 
Hend"rikz BZ/ ••••••• 

4:6. Onderhoud! Woordvoexder 'V'a11 Tanganyika Conc:essioliS Ltd!, 

47. 

16 Julie 1975:. A.fdrukka van d'ie heel eerste tekeninge be-

staan nog waarin duidelik geaien kan word dat Handrik~ die 
a! ttende figuur in di;e middelste toneel beplan hat as 'n 
bantoevrou met 'n naakte bolyf. Jl1t. woo egter nie vir d±.e 

opdraggewers ges.kik nie en hy was verplig om di t te veran

der na 'ir banto-eman, aooSJ di t dan ook op dle paneel ui tge

beeld !a. 
Die smelttoneel, v-olkakas, Bloemfont~~n en_ ~~pan_ eel oor 

M.vnhQU/ ••••••• 
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Hendrikz het egter in verweer aangevoer dat daar niks unieks 

is aan die munte nie, hulle is weergawes van werklike munte. 
Die rangskikking daarvan was egter wel deeglik oorspronk~ 
lik.48 

Die munte iis deur die beeldhouer eers in gips getnodeleer, 
redelik groot, en daarna ~ die wat in Volkakas in Pretoria 
@_ebruik is deur die munt in. Pretoria kleiner gesny - soos ons 
gewone muntstukke ook vervaardig word. Die munte is goeie 

ornamente, 49 die ontwerpe is eenvoudig_ en dekoratief, en dit 
gee ook n getroue beeld van die werksaamhede van die bank.50 

Die versiering van Volkskas in Pretoria het die munte_, d:iie 

deure by die hoofingang en die twee bokke aan weerskante ~an 
die hoofingang omvat. Dat Hendrik~ maar langtand aan die 
Volkekasopdrag gewerk het, is baie duidelik te sien uit die 
lang tyd wat dit hom geneem het om die koedoes te voltooi. 
Toe die gebnu in 1954 betrek was, was die deure en munte 
klaar. Die koedoes is egter veel later voltooi. Volkskas 
het hom reeds betaal vir die voltooide werk en het gesukkel 
om dit afgelewer te kry. Die werk was laat, maar dit het 
Hendrikz skynbaar nie gehinder nie. Hy het dit goed gepraat 
deur te s~ dat die koedoes die hoogtepunt van sy loopbaan_ 
gaan wees en dat Volkskas nie spyt sou wees dat hulle ·n ruk 

daarvoor moes wag nie.51 

Volkskas 83/ ••••••••• 
47. (vervolg) Mynbou in die Publieke saal van die Ontvanger. 

van Inkomste gebou in Johannesburg toon ooreenkomste. 

hiermee. 
48. Onderhoud: C.L. Engelbrecht, 5 April 1975. Daar kan 

hier bygevoeg word dat die munte nie Hendrikz se oor~ 
spronklike antwerp vir die Reserwe Bank in Oos-Londen 
was nie. Hy het n antwerp voorgel~ van Jan van Rie
beeck en Lord Charles Somerset wat op elke helfte van 
die deur sou verskyn. Dit het nie by die direkteure in 

-slag gevind nie. 
49. Grieg, D. op. cit., bl 117. 
50. Engelbrecht, C.L. (redakteur) "Hendrikz se werk vir Volks 

-kas", Opsaal, Februarie 1959, b.l. 31. 
51. Onderhoud: C.L. Engelbrecht, 5 April 1975. 
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Yolkekas in Pretoria is ontwerp deur die argitekte Moerdyk, 
Kock en Orsmond. Daar is so ver moontlik gebruik gemaak van 
Suid-Afrikaanse materiale waarby die Suid-Afrikaanse karakter 
van die beeldhouwerk goed pas. Die gebou was vir ongeveer 
vyf voet van die moulyn in Pretoriusstraat teruggeskuif. Dit 
sou aan die koedoes en ook aan die groat deure voldoende rui~ 
te verskaf om op die beste manier gesien te kan word.52 Die 
twee koedoebulle op pedestalle aan weerskante van die deure en 
die trappe wat oplei na die reuse deure sorg vir n baie indruk
wekkende ingang en n goeie geheelindruk. 

Die vyftien voet ho~ dubbel bronsdeure, wat driemaal herhaal 
is; is versier met vlakreli~f beeld~ieswat die maande van die 
jaar volgens die die·reriam weEtl!&Ge. Die onderwerp van die 

deure was Hendrikz se eie gsdagte. Die direksie het daarvan 
gehou en dit is dan ook so uitgevoer. Dat die ~aande nie in 
die normale volgorde was nie, het egta~ geen byval gevind 
nie.53 Die maande van die jaar word uitgebeeld deur ~ voor
stelling van die soort arbeid wat daardie tyd van die jaar in 
Suid-Afrika gedoen word, •n ou tradisie wat reeds in die Middel
eeue in Europa gevolg is. Die kleredrag is Suid-Afrikaans. 
Die figure is nie omraam nie maar kom los op die deur voor. 
Hulle is nie direk ondermekaar geplaas nie en vorm sodoende 'll 

aig-sag patroon. Die rangskikking van die figure op die twee 
deurhelftes is spie~lbeelde van mekaar. Die name van die maan 
-de is elke keer regoor die figuur wat die maand voors·te~, ge-. 
plaas. Op elke deurhelfte is ses maande uitgebeeld. Enkele 
agtergrondsbesonderhede help om die voorstelling van die maan-
de duideliker daar te stel. Die drie deure, wat uit twee helf 
-tes elk bestaan, is dus identies. 

Die figuurtjies is ears geteken,ve1"vo~gans gemodell~r, en daar
na is elkeen apart gegiet en aan die deur bevestig. 54 Die 
waaghalsigheid van die Volkskasdeure in Johannesburg, wat as 
geheel gegiet is, het Hendrikz vermy en in die plek daarvan kom 
hierdie baie maklike oplossing. Die rangskikking van die fi
guurtjies op die groot deure is ·n bietjie yl, dit is onopval
lend en dit maak nie juis 'll indruk op n mens nie. 

Omdat 84/ ••••••••• 
52. "'Volks:kas - Preto-ria - New He~tJer·s ,:iank""• Public 

\l:ar 1ro ,at. s .A., bl... 18-22 en 3 o, Novem&tre 1.97 4. 
53. Onderhoud: C.L. Engelbrecht, 5 April 1971. 
54. Onderhoud: Mnr. Gaberini, 5 September 1968. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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Obldat daar van vlakreli~f gebruik gemaak t.s, word bowelldiem 

baie min Sltaduwee gewerp sodat die figuurtjies geneig_ is om 

met djje agtergrond saam te smelt. Die deure is los in .. komp&--
sis~e .• 55 n· d t a· k d • ~e ge ag e om 1e oe oes woor die deure te plaas 

was van die direksie van Volkskas afkomstig. Mnr. c .• L. EngeJl-

brechtt~ ~blkskas het ges~ dat daar al baie teenstrydige me
nings daur die publiek. uitgespreek iis oor die keuse van die on 
-derwerp. Hy verded:bg hierdie keuse as volg:. "n l1eeu sou 

derderangs ~rtoon het terwyl ons nasional.e embleem, d±e 

spring:trok. voor die massiewe ingang_ -werdwerg_ sou geraak )mit. 

BUi tendien het die springbok reeds •n wye nasionaJ..Le veld vero
wer. Die koedoe-idee was egter ~ars en fris en di.e keuse sa• 

kerlik baie geskik. n Vir v:~olkskas is hierdie koedoes dan ook 

'll simhool: diie koedoe is trots en fier, wakker, op <lie uitkyk 

em oorgehaal v:ir aksie, ooreenkomstig met die bank. Daarom, 

kylb die koedoes dan ook al twee in die self de rigting;,~iets het~ 

hulle aandag getrek, hulle kyk en luister.56 

m. t is die eerste op sigsel:ff staande hok in Hertdrikz se lloop

ba~ Hendrikz was eintlik geen dierebeeldhouer nie 1 maar 

meer tuis op die gebied van die menslike figuur. Waar hy nog 

d±ere uitgebeeld het, was dit deurgaans diere wat hulle leen 

tot die dekoratiewe. Di t :Ds meestal diere waarby gebruil£~ ge.-. 

maak kan word van v-.ereenvoudiging en. stllering_ sender dat_ craar 

verwarring kan ontsta~. omtrent die identiteit v.an die dier. 

Met n koedoe iS di t egter anders. Daar :t.s soveel hoksoorte_, 

met dikwels so min onderlinge verskil, dat •n mens wir die maak 

v:axr n herkenbare koedoe fei tlik verplig ±s om n realistiese 

weergawe daarvan te gee. Die maatstaf v;an waardebepaling bN 
so •n stuk. beeldhouwerk sal dan. ook altyd .. wees C1f .die werk ·n pra 

-siese weergawe is van die betrokke b:oksoort of nie. 

Die d~'ireksie van V\blkskas wou egter •n koedoe gehad ltet.. HuJL-

JJe het Hendrikz gekies om die beelde te maak en hulle was he-

:neiidJ om . hom daarvoor te b.etaal. Hendrikz het die beeld ge .... 

maak maar hy het maar met min entoesiasma daaraa.n.__gewerk. Dia 

koedoes iis eers twee jaar :ma die aflewering V\an die geb.ou wolL

tooi en by dxe deure opgerig. 
Toe 85/ ••••••• 

55. Dekker, G .. , "•n Skeppen.de :Lewe bel!ind±g", Die Huisgen_oot. 

llili. 28-31, 8 Mei 1959. 
5:6. Engelbrecht, c.L. {redakteur), "Hendrikz se werk wir Volks 

-kas ", Opsaal, bil.. 31, Februarie 1959-. 
Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012

 
 
 



- 85 -

Toe die gipsmodel voltooi was, is gevind dat di:t te groot sou 

weas Viir die voetstult, wat toe reeds bestaan het. Daar :tis dus 

n skyf in die middel, tussen die ribbes, ui tgehaal en daarn.a 

ils die twee groot dele weer aanmekaar gelas om dit te Iaat pas. 

Hend.rikz het die aanvoorwerk v:ir die beeldhouwerk nie self ge

doen nie, maar laa t di t in die han de van. 'n professor Ric_ott±. 

Die professor was vir ses tot sewe maande in diens van Hendrikz 

en_ gedurende claardie tyd het hy die kleimodel wan die koedoe.
1 

wat twee keer gegiet ns, gemaak. Hy sa dat hy gebruik gemaak 

het van poskaarte, werklike horings, sy geheue. env:erbeelding. 

Hendrikz het die afrondingswerk aan die bolf_gedoel11. Hendrih 

sou glo aan professor Ricotti.meegedeel het dat hy oor ta min 

ondervinding in groot b:eeldhouwerk beskik het. Hy het tot: o.p 
daardie stadium eintlik net op klein. skaal gewerk .• 5.7 

Ih 1961,_ na Hendrikz se dood .. , het 'n hele polemiek oor die koe-

does uitgebreek. Die beeldhouer Rennie Potg~eter het •n aantal 

advertensies in. -v.:an die Pretoria koeran:te laat plaas waarinhy 

ten~ sterkste ontken het dat hy enigsins veran..twoordelik. iis "Wir 

die koedoes v:.oor V:blkskas. H~ het d±.e advertensies Jlaat plaas 

omdat so baie mense aq;rohom gevra het of dit sy werk is. Hy 

was van mening dat hy sy kunsreputasie moes beskerm. SB Hen.--

nie· Potgieter se kritiek teen die koedoes was nie baie posi

tie:ff nie: nJust Look at them1- they•r.·e all coclteyedl, alil out 

aff shape and proportion ••••••••••• "., "They 1 re ma:tformed. 

The rump is aut of proportio~ to the shoulders anCf. the hody to 

the head. The back legs look like sca:L.eili-up locust Jlegs and 

the front ~egs are as straight as Dorie pillars 

- a.:tilS.. every 86/ •• • ••••• 

5.7. 0nderhoudl.: Professor Ric:otti, 6 Aprill. 1971. 
58. lJie v..erwarring ~an wie nou eintlik die beeldhouer :iis, het 

waarskynlik ontstaan omdat Hendrikz selde of ooit rn werk 

getekem het en sekerlik nie sy; argi tektoniese· beeldlhot»-

werk nie. Hy het g~s§ dat di:e werk self sy handtekening 

was (onderhoud·: Hansje. HendrikzJ 25 Julie. 1968). lim 

hier(fjje geval was dit b.epaa~d nie van toepassing nie daar 

dit seker die mins tipiese voorbeeld van Hen.drikz se werk 

was wat bestaan. 
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• and every animal is &.lightly lmock-kneed.n
59 

lfraarby hffit hy nog 

peraoonlik toegevoeg- da·t die· s·tertaanhegting· nie: ana:tomies heei

tema:t,. korrek is nie en da-t die bok s .. e : geslagoorganEr: ook gehael 

an al ontbreek, wat snaaks.; :La;, daar Hencirib alles:~ behalwe 
preuts waa:-. 60 

Die vraag is egter nie net of d:ie koedoe& aooa; werklike koedoes 

:Lyk nie maar ook af die koedoea geslaagde beeldhouwerk i~.. In 

verhouding i ·s die lyf van die koedoe:s te klein ten opsd..gte:: va:ru. 

die geweldige swaar kop.. Hierdie indruk word; versterk deur die 

lyf· walt afdraende na agter loop. Dfe tegniek waaTmee <fie kop 

ui tgevoer is vers:kil van die van die. lyf'. Die: kop is: gesti ..... 

leer~ gJlad en e.envoudig cufgewerk, terwyl die lyf 'n baie; verve-

lige:-e, meganieae tekartuur herl;'• l!Jie horing_s be!ndruk, maar oak 

nat omdat· hulle 'n tegniaae tour ere force iSle 611 Di.e bokke op sig 

-s.elf is niks.s-:.eggend. Hulie vorm 'n versiering voor die gebou 

wat redelik atrellend vir. cii.e onoplettende oog ia, maar hulle dra 

geen boodska.±> nie~. 

Terwyl hy nog besig was met Vblkskas in Pretoria-· het Hendri~ 

a:an vers-ke:ie- ander s~tukke-: argftektonies:e beeld:houwerk gewerk., 

In- 1:954 het Hend.rikz 'ir drinkfonteintjie op dle hoe-k -van Von Wle-1-

ligh- en p·re:aidentmtraat1 Johannesburg,, voltooi. D'ie fontemn-

tjie watt bestaan het ui t 'il hoogs- gestiileerde, bcrle dekoam;t:hewe 

:t.eeuges!g met 'n oop bek . wa.a:ru.i t wa;ter loop, was die idee Vcmt nmr il 

sam· Jaff (van Jaff & C'o'. Ltd;. Deiswa) wat in Rome vreesil..ik be:Mn .... 

mtru.k was d·eur die_:: bai~ drinkfonteine: en beslui t hem om au iErl$ 

iin d:fia; muur van s..y gebou~- te Jlaat aanbring. €£2. Vir Hendrikz;, me:t 

sy liefde vir die heraldies:e, die dekoratiewe, etimmetrie en v±r 
vloeiende lyn moe$ die stukkie werk 'n aangename afwisseling ge

wees hat van die koedoes van Volkskas. 
Op 87/ •••.•• • •••• 

59. "Not my w.ork, says angry sculptor Hermie Potgieter, "SUn• 
day Times;, t2 Maart 1961.. 

(i.D. Onderhoud: .Hermie Potgieter, 22 Augustus 1968. 
61. Engelbrecht, .C .L. ('redakteur) "Hendrik2z; se werk vir VolksJ-

kaa~, Opsaal, bl. 3/, Februa.rie 1959. 
62. "IhSJ>ired by Fountain~ o.f Rom~', Rand Daily Mal, 5 Novem-

ber 1954. 
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Op aanbeveling van professor Meiring he:t Hendrikz ook 'n opdrag 

vir beeldhouwerk aan die Sanlamgebou op die hoek vam Commissio-

ner- en S:aue2's-traat iln Johannesburg ontvang. Die argitek va;ru 

die gebou was< Philip N·e1. Di.e beeld. wat ui t 'n V'Oortrekkervrou 

en haa.:r seuntjie bestaan, Cfruk beskerming. ui t, 'n tema wat goed 
pas:: by 'n versekeringsmaatakappy:. Die beeldhouwerk· is; op die 

westelike fasade van die hoofbla:k van die gebou geplaas, taa:rn-

lik hoog teen die muur. Di~wit beton waarin dit uitgevoer i$, 
steek goed af teen die siersteenmuur waarop ~1e werk aangebring~ 
isi. Net onder die beeldhouwerk is-;; die groep se naam in staaJJ-
letters aangebring'. 63 

Meneer Philip Nel s~ dat Hendrikz 'n s:oort·gelyke · beeld gemaak ge

had het; waarsk:ynlik die·. aandsteen "M'oeder en s·eun herdenking~ 

paneel" wat op die Silid-Afrikaanse Akademie in 1949 tentocmnge• 
ate-.l is::. 

6
4 Hendrikz het voorgestel dat ie-ts~ met hierdie in.

houd.geskik sou wees en die argitekte:: het dit dan oak eo aan
vaar. Die oeeldhouwe:rk het <fus: nie saam roe.t d)Le gebou.gegroei 

nie::· maar het a]reeds bestaan·· voor daar nog begin bou fS3. Die.' 

gipsmoO.el; wat 4 meter hoog was, is~ egter spesiaal vi:rJ die geboU' 

gemaak. Die Iys waarop die.: figure a-taan is. ewene-ens bygevoe'{~~5 

:Die beeld toon vervvantskap met Hendrik~ ae vroe~re werke - moont 

-lik omdat hy v:an 'n vroe~ werk gebruik gemaak he:t. Die twee 

figure van die moeder en haar seun is. in v.lakrelit!£ en die ui t

gesnyde vorm ±a teen die muur geplaas. S~ vorm die twee fi-
gure weer ~ skerp driehoek. 

haar hand is· op sy skouer.. 

Die seuntjie staan· voor sy ma, 
~twee s:taan wydsbeen en die eeun 

BE bene v.orm 'n herhaling van die v:orm van die vrou se rok. 'n 
Verdere herhaling vind ona in dl.e arms;, die bolywa en die geff.d.g ... 

te wa:t ook d1eselfde pos:isie i:nneem. Die voorwerp wa:t die s:eun 

vashou word horisontaal gehou en .lis 'n klein weerklank van die 

lyswaarop die figure staan, terwyl die geweer wat d'ie vrou vas

hou met 'n diagonaJLe beweging weer die nodige baians aan cue an

der diagonale lyne gee. 

Jrn) .A:ndre Hendrikz s:e besit is 'n gipsd'ragment v.an die oors:pronk

like model en wel van di~kop van di@. v.Tou. 
I!ri.e kop 88/ ••••••••• 

6_J. "SanJLam Building, Johannes-burg", The Sbuth .ltfrican A'rchi

teeturauL Record, 1fl}. 22-26, ~eptember 1.955 •. 
6:4-. Kataloguro: Die Suid•.A'.frikaanse Akademie~ 1:9~9. 

6.-5,.. Onderhoud: Meneer Fhilip Wel, Z1 .Kugus,tus 19613. Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012
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Die kop is in profiel, omraam deur die: ka11pie. Di t is stexk 
vereenvoudig en d-aar straal. 'n oop, besliste ka.lmte ui t. On

gelukkig gaan hierd.le detail verlo:oe om~aru ; <lli.e baeld so) lioog 

+e:m:r_ die) geoou aarrgebring ia3. As die beeld' laer teen die:: ge-

llou vasgelieg was sodat dl.t s:onder moeita:, sigbaar was, sou die 

verbygangers dalk~ meer van die mooi <tinge- daarin kon raak ge. 
a±.en hBt. 

Van professor.Mei:ning, wat vir. Hendrikz; alreeds; heel.wat opdrag

te beso:rg liat, het Hendrikz opdrag ontvang vir 'n beeldhouwerlt 

aan die gebou van die S .A.u-.K. in Seepunt, Kaapstad. Die ge-

lrou is offiaieel in gebruik: geneem op d:ie 25ste Oktober 1955. 

Die beeldliouwerk :lis vroeg in November 1955 daarop aangebring. 66 

Dde beeldhouwerk is bevestig aa:m 'n nouf; hoet rroliede;, mass!ewe., 

reghoekige. muur wat die traptoring van~ d'ie gebou huisv-:es. Die 
muur fs van ligte marmer gemaalt. Die beelcihouwerk~ bestaa.tll ui t 

'n J:icdfnaakte neerdalende muse: van -2 1 44;meter tu.s.sen die beelde 

van ~ia diereriem. Hierdie beelde is van tipiea~ Afrikaanse 

Itarakter. S:o word Taurus. voorgestel as 'n AfrikanerCul, Aries, 

die ram w.ord 'n s.pringbok en Vir~, diie maag<ffi., fs . 'n naturel~a· 
meidJie met 'n kal bas op die kop-. 

Die=: muse is in die~ middel geplaas; en die tekens:: van d!ie diere-

riem is . in 'n vloeiende beweging om en bo haar geplaas. Ouer 

foto 1 S; t~oon daarenteen die rangskikking van die diereriem. in 'n 
horisontale lyn onder die muse. 67 

Hendrikz het in hierdie beeldhouwerk weer gebruik gemaak van 
vlakreli@:C en het- ay voorwerp·e aod'anig ui tgesny d'at die muur se 

ligte.klaur die ouitelyn ven· ~ie neeldhouwerk mooi laat uit-

s:taan. Op plekke is. daar ook openinge in die reli~fs w.aardeur 

die mue· s=-igbaar ~ 
Wolgena:; 89/ ••••••.• 

66. "Relief Sculpture for C T Studio:s", SABC' Radio' Bulletin, 
7 N~vember 1955. 

67. Volgens professor A.L. Meiring, korrespondensie 2"4 Augus;.. 

tus. 1968 was die rangskikking van die tekens soos dit van
dag is aoos d-l t op die tekening was wat Hendrikz aanvank .... 

lik vir uia uoukomitee voorgel~ het. Tydens vashegting 
van die tekens net Hendrik~ egter beslui t om die tekens in 

'n regui t lyn onder die muse te plaas. Die linu.komi tee was< 

baie ontsteld- hieroor er.. het opdrag gegee dat die tekens 

aooa oorspronklik ooreengekom was,geplaas moes word. He~ 

drikz he~, op aandrang van professor Meiri~, kans gekry 
om/ •••••••• 
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V'olgens Ifendrikz.: was 'n stuk. dryfhout, wat hy op die strand Vall1. 

Plettenbergbaai opgetel het, cife .' ma}lira-sie~ vir die muae. 

Daarin het· hy "die losmaking van die si~l" gesien. Toe hy ge

vra· is om die: muse te antwerp het hy die stukkie hout as grond
motie:f gebruik en hy het die muse d'aarop geplaas. 6·8 

Dle beeldhouwerk ls:; ook al beskryf as 'n muse wat haar gaw.es in 

die vorm van sterre versprei terwyl die heelal voorgestel. word 
deur verskillenne simbole van die diereriem. 6;9 

lfaar toedigting van diep-sinnige betekenisse aan 'n beeldhouwerk 

maak nie 'n goeie beeldhouwerk nie. Dj_e w\erk is picturaal Em 

dekoratief sander dat di t werklik 'n betekenisvolle inhaud~ hat. 

Die:; dryfhoutagtige vorm waaraan die muse bevestig is, maak haar 

annodlg lamp en swaar, veral waar sw in kombinasie met klein, 

dell..ikate figuurtjies gebruik word'. Dia kombinasie ~an die r.a 
•listiese figuur en die abstrakts vorm van. die dryfhouit, waarop 

die figuur geplaas is~, is nie geslaagd ni®. 

Iets 90/ ••••••••• 
&~. (vervoig) om sy saak te steL. Een van die Lede het glo n 

bietjie a:koalmeesteragtig geword· en ffendrikz w.ou weet waar
om· by nie;· d.fe· ~heitf van opttede ih die: s;aak• kQn h~ nie:. 

Daar was egter nog 'n ander probleent• Die alooi waa:rmee 
dle s.tukka, met ui tsnndering v,an <fie muse, gegiet was, he:t 

tekens van Yerwering begin toon, wa:t strepe op die muur
oppe-rvlakte veroorsaak het. Hiellteen is daar ook beswaar 

gemaak en Hendrikz het op eem. s:.tadium ui tgeroep: "As jul

]e; aJ.le.er; dan verkeerd vind.hoekom gooi julle nie d1e: he:te 

versameling in die see nie~." 

O:p d±.e:; ou end jls; die saak in der minne geskik., GeJlukkig 
kon bewys word dat die g±e;ters-: verantwoardelik was vir d'ie 

fout in ddie:: al.ooil. en dl.e; s::tukke~ is weer oorgegiet;. me 
atukke:; is=: weer op die; gebou aangebring en Hendri~ moes hulL 

-Ie ops:tel volgens.; di.e ou ontwerp'. 
68. "Kunswerke kry h'itie:k en bew.ondering", Die~~ Burger, 2·5 

Oktober 1.955'. 
69 • "R.elie:C s.culpture :for. cr.,T. S)tudielS:n; ,_ SABa: Radio) BUll,a-11!~ 

Nbvember 1955'. 
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rete-' van: Hendrikz~ s:e vroegstewerk het tog: gebly, snwert in d;iie 

vereenvoud.iging van die vroue:figumr as. i:Q; die SJ>eiT. wat deu.r ver., 

skillende d:riehoeka, in en1. om d'i:e:: figuwr, gevorm word. 

~hoawel geen groot: beei.dhouwerk nire v--ervuJL di.a: beel<f tog 'n baie 

beJlangrike ftm.kaie) aan hierdie bepaalde gebou;. Die lleeldhou;;. 
werk verlig die strekh.eid' van di·e gebou en d~e:: vrye ui ting daa:r.'

van gee aan di.e: muur 'h betekeniS3 en'.menalike·:: verhouding· wat' am
dersin$ nia: verkry a:ou kon word nie. 7!0' 

JrDJ. 1;95:8 hat Hendrikz weer 'n kans: gekry om in Rhodeait! beelffilou

werk te maak en wel vir die NU.we lTank van Rhod:es-i~ en Nyaasa

tand in Jameson Avenue:., Salisbury. v-andag staan dl.e bank be
kenct a-s die Reserwe'bQa!k. van Rho·dem.~. 

Vir clile voorhal van die Bank het Hendrikz· 'n fonteinbeeld'jie:. on t

werp. In d1.e· BantoemeiSJie;, wat besig is ~ om water te drink, .het 

hy geaillaag om ie!ba van die; vrae~r dae s:e groo theid~ vns te; l~i . 

:file:: nakende meidJie ei t op. d:J..e ran.d van 'il groot bak, wa-t grya;

groen 'Wall kia:ur, ovaal vo:rmig en . efferta_: hol is. In haar han de 

hou die: meid'jie· 'i-r bak water vas. Die een.katlt .±s ·'W'o>~r ha.ar 

mond, waaruit 'n straaltjie .. wo.ter vloei, dit vul die bale wat wee:rr 
aorloop om in die ak'ulpvormige damme.tjie te vaT. 7t 

Die meidjie ia volkome .simmetries en is opgebou uit 'n aantal 

ri tmiese lyne en voriil$. Daa-r .fa; 'n herha:ling van ronde lyne waii 

horls.ontacd beweeg.: dfe haarlyn op dle; v:oorkop, die ronde band' 

om die nek_, die bak wat in haar h.ande gehou, w.ord, haar w.i.ngers; 

wat die rending van die bak volg, 'h' bandjie om di~ lyf en.darn 

om die beweging te vol tooi, cl1e rondJ.ng van dle: marmerbak. Op 

die bak wat sy in haar hande · vas.hou is~· daar 'ir sig-sag patroon

t .jire. Hierd.ie kiein driehoek lynpatroon word' baie aterke:r her ... 

haal in die driehoeke wat gevorm worcf d'eur aie arms-, dl.e bene en 
d~e bcrrste• Die gesig ii.s sterk vereenvoudig, net die bela:rrg-
rikste·~. bes:onderhede word., in steak, besliste; vlakke, weer he.el te

maal simmetries:» gegee. Die gesig vorm Cfeel van d'ie:: geheel en 

dwing geen om1odige aandag etf nie·, di t is; d'eel van die gekons:en-.. 

treerde studie van perf'ekte balans~ en harmonie, deel van d.ie 
dekoratiewe. 91/ ••••••• 

70·~. Meiring, A.L. "An orbituary and a tribute. Willem de San
dereff.'Hendrikzn, The: South A.frican Architectural Record, 

bl'. ~4-Z?, Auguatus .. 195'9. 
71. Sy staam onder die.· bankpersoneel bekend as "&pitting· SUzy" • 
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dekoratiewe lynbeweging· en vorms waa:ruit die geheel opgebou fa. 

Hierdie: we:rkie gee aa.n die voorportaai van d'ie bank, wat hcrog 

en groo-t en bale kaal is, 'n klein stukkie lewendigheid en 'n :fb-

kuspunt, waartoe die water natuurlik ook bydra. Die warm brons: 

-kleur· van die beeldjie kontraateer ook goe·d met die keel kleur 

van die voorportaal. D-ie beeldjie :roer 'n mena met sy perfekt-

heid, ay afgetrokke konaentrasie, sy daarweea, op 'n plek waar 'n 
mens d.it nie verwag nie. 

Buitekant aan dieselfde gebouJ is nog n werk van Hendrik~ wat be: 
-kend ataan as "Die Slnid en ciie Aa.mbeeld" • Van al Hendrib SQ 

argi tektonieae beeldhouwerk wat bui te aan geboue· bevestig is_, is 

hierdie s-:eker d.J.e heel swakste.. 'n Smid word ui tgebeeld, agte-:r 
'n groot aambeeld, s.oda-t die onders:te gedeel te van sy liggaam, 

met ui ta:ondering van 'n creel V\all een been., nie gesien kan word 

n..iL&. M"et sy een hand; met behulp van 'n tang~ 1 hou hy 'n SJtuk yffite 

ter vas terwyl sy ander han.d, waarin hy 'n hamer vnshou, gelig. is 

om die stuk yster te slaan. S:Cosi in baie van Hendrikz se ui tge

snyde reli@fwerk is die bolyf van die pe.rsoon vorentoe geswaai 

terwyl die kop in :profiel ui tgebeeld wo,rd. Die beeld is fn 

twee dele gegiet en die las iS: duidelik en hinderlik ad.gbaar. 

Die simboliek van die beeld is waars:kynli~ dat die land wat de&

tyds Rhodesi~ en Nyassaland was, tot 'n eenheid gesmee moe83 wo~rd.~ ~ 

rrit is nie dlie eerste keer dat Hendrikz die bee]d van die amid 

em die aambeeld georuik nie. 'n S:bortgelyke figuur het ona. op 

die deur van Volkskas in Bloemfontein·. 

Die bee~d in Salisbury is nie baie indrukwekkend.nie. Dit ±s 
groot en lomp en die dekoratiewe lyne en vormspel wat darem i n 

die meeste van Hendrikz se beeldhouwerk bestaan is hiex volkom~ 

afwesig. Die beeid word verder benadeel deur 'n opmerklike swak 

plasing. Di t is baie hoog, op die twaalfde verdieping van die 

bank, en is nie voor teen die gehou aangebring nie. Bo-op- die 

elfde verdieping is 'n balkan en die beeler .fs teen die agterste 

muur van hiexdrl.e baJ.kon aangebring. Di t is heeltema1 amn~ 

skermd, en die brans van di~ bee!d het deur die wind en weer tot 

'n vaal-groen verkleur. Die beeld is aangebring teen 'n muur van 

klein rooi-bruin steentjie~ waarvan die toonwaarde omtrent die

sel£de is as d~e beeld self. 
Gevolglik 92/ ••••••.• 
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Gevolglik fa die beeld van die atraat af am:per onsigbaar.72 

Di t iis ook fei tlik 'n onbegonne taak om deur die bankgebou by die 

beeld te kom. Die bankkluis is op die twaaatae; ve:rdieping en 

weens streng veiligheidsmaatre~ls word die publiek nie daar toe~ 

gelaat nie. So 'n beeldhouwerk wat deur niemand gesien kan 

word nie, is heel temal._ sionaJ.oos# Miskien het Hen<Irikz:; di t 
besef want hy het baie meer beplanning en tyd aan die fonte~ 
figuurtjie be·.stee~ 

Een van di.e laaste opdragte wat Hend.rik~ ontvang het, was vir 

die gebou van Federale Mynoou, Hollardstraat 61 Johannesburg. 

Die gebou is in 1.958 valtooi maar 'n deel van die beeldhouwerk is 
later aangebring. 73 H:endrikz' is egter ooxJ.ede voordat sy werk 
heeitema~ V'O<]Jti)oli. was_.. Di t is d.eur sy tweede vroui Margret, 
wat hom:, gehelp het met die: opdrag, val tooi·. 74 

Die argitek van d~e gebou, meneer K.E.F. Gardi!l.e2', van Gardiner 

en Macfayderr•. het aan die direkteure van Federaie :Mynbou voorg~ 

stel d'at 'n persentasie wan die sonr. geld beoog vir di.e oprigting 

van die gebou opsy gesi t word vir kunswerke a:an die gebou• 'n 

Kunskomi tee is gestig em kunsrtettaars is aangewys vir dle verskil 

-lende ciele van die versferings .• ?5 Hendrikz-: het verantvroorcie

lik geword vir die brons:panele by die hoofingang, die deure van 

die hysbakke:1 die versiering onder dJ.e v:enaters en bokant die 

hoofingang, en: d.ie · handvatsals van die cleure by <fiLe hoofingang·. 

Die panele by die hoofingang kom teen die mure aan weerskan:te 

van die hoofdeur voon. Hierdie panele, wat omtrent so groot 

aooa:: deure fs, vorm 'n beeld van FederaJ.e Mynbou se hoafaktiWi

teite, naa.mlik die myn van goud en die produksie van uraan. 

Die 93/ •••••••• 
72. 'n Mens sal hierdie bee!d nooi t raaksien net omdat d.tt daar 

ia nie. As n ; mens nie presie$ weet waar dit is nie sal jy 

dit ook nooit vind nie, 
73. Onderhoud: Menear Craig, 16 September 1968. 
74.. Distribus-ie en likwidasierekening, Willem de Sanderes. Hen

drikz. 
75. "City history in sculpture", Rand Daily Mail, 10 Februarie: 

1958. 
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Die ontdekking van goud en d.iLe ontwikkeling van die industrie 

word ui tgebeeid. Di t slui t aan by die granietfries, van profes

sor Guiaeppe ct~o.oe VaJr Salisbury, Rhodesi~, wat d2t.e groei van. 
Johanneaburg teen die agtergrond van die geskiedenis van ons 
land uitbeeld.76 

o·p die eerste :paneel' I'egs:~ v.an die . hoofdeur, word die vroe~ pro

s:.pekteerder ui tgebeeld, 'ii poskoetfjS,'n mam.wat goud: was 77 en ver~ 
volgens die weeg en verkoop van die goud. Op dl.e.~ tweede pa• 
neel tref ona die meer moderne ontwik:Jreil..ing en metodes:: in dJie; 

mynbedryf aan. Heel bo word dJ.e~ skagtoring van aie Ioncrrah 

s.kag van West Rand Consolidated Mine:s:: Iitd. ui tgebeeld., as sim

bool van die breek van die skagsinkrekora· op daardie stadium. 7f8 

Die panele i ;s onm.iskenbaar Hendrikz se werk. Die tekenwerk is 

uitstekend en getuig van grondige anatomiese kennis4 Die fi
gure is vereenvoudig en verslank, die gesigte is in profiel ter-

wyl die: 'bnlywe van voor gesien word. Die gesigte is. v:eraffige

meen en emosielooru. Dekoratiew:e elemente in die gehe:el is rnerk 

-baar. Tog het daar iets bygekom wat voorheen nie in Hendrikz 

se werk voorgekom het nie: iets prentjieagtig~ Veral die reg 

-terkantste paneel srou goe<I kon dien as ;n illustrasie· vir~ 'n kin

derstorieboekie. Daar fs~: te vee! klein.onnodige detail, til te 

groot poging om tot in die fynste besonderhede te verduide11k. 

Die invloed is heel moontlik afkomstig van Hendrikz se tweede 

vrou: wat ham met die opdrag gehelp het·. 

Die beeldjie$ op die panele is in vlakreli~f en elkeen is los 

uit gips gemodeleer. ~affiffit dit gegiet is, is dit teen die brons 

-plaat, wat die agtergrond vorm, aangebring. Die rangskikking 

van die figrrurtjies; i ·s los en yl,. hoewel die linkerpaneel in 
daardxe opsig meer pa~roonmatigheid as die regterpaneel vertoon~ 

:rrn die: linkerpaneel tref ens twee groepe figure aan wat careen-

stem in grootte en houding. Die masjinerie wat uitgebeeld wora, 

~ opgebou uit dieselfde basiese geometriese vormm. 
Die 94/ ••••••• 

?6. "A s:hort desc-ription of the Friezes, Sculpture and Mural.a 

incorporated in the Corporations::' s new building at 6 Hellard 

Streetn. Publikasie uitgegee deur Federale Mynbou. 

77. 'n Soortgelyke figuur vind ons op die Vblkskasdeur in Johan

nesburg .. 
78. "A short description cr£ the Friezes, Sculpture and Murals 

incorporated in the Cor:porations:' s new building at 6 Hellard 
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Dfe boom, met sy meer natuurlike: vorm., is_- 'n ui tnoot ±n die; lyn
en vo-rmelemente van die paneel. 

Hendrikz is in hierdie panele bloo-t 'n verteller en-1 illustreerder 
en het nouliks verder as dit grurom. 

Die klein dierefiguurtjies van bulle:-, en bere wat deel vorm va:m 

die handvatsels van die deure van die hoofingang is ook deur 
Hendrikz:: on twerp. Ten: tye van sy dood was di t nog nie vol tooi 

nie en dit is later volgens sy sketse deur sy vrou voltooi.'l9 
Di t i.s egter B.U.lke klein en· onopvallende besonderhede dat 'n mens· 
dit skaars raakgien. 

Bokant dle hoofingang is n aantal heraldiese panele waarvoor Hen 

-drikz verantwoordelik was. Hulle verteenwoordig Mynbou en Fi= 

nansies·. "Mynbou" word voorgestel deur 'n ronde wapen waarin 

twee gekrulerle pikke ui tgebeeld i ;s, di t word gestut deur twee 

aterk gestileerde bokke. Die tweede :pan eel bestaan ui t 'n wapen 

ih die vorm van 'n gietblok wa~in n cowrie"' skulpe,wat oorspronk...., 
lik die geld van .A:frika was, 80' gem:-anga:kik fi::r,. Di t word gestut 

deur twee heraidli.ese leeus;. Die vrugbaarheidsmoti;ef wat baie in 

A:frikadd.ka~aatil gebruik word, en wat hier ontwikkeling voorsrte~ 

volLt·ooi be ide die pa:nelle·. 8 t H'ierdie motief, wat ook gesien k8l1L 

word as 'n~ simboliese voors:telling van die Vaa.Jlrivier en djje wa

teJr .van d1e Rand~ 1rord ook o]1 dte deure en o:p ander p1ekke in 

die gebou gebruik. 82 Uit die wapens:; lllyk Hendrikz ae heraldi~ 
se kennis en sy vermot! om 'n dekoratiewe antwerp daar te stel. 

Hendri~ was ook verantwoordelik vir die versiering onder aan 

die? venater85 van die grondverdieping van dia gebou. Hiervoor 

het hy twee bekende Suid~.A:frikaanse bloms:oorte gebruik, proteaa 
Dit woTd aterk gestileer, die dekoratiQwe. 

kwaiit~ite 95/ •• • ..... -· . - ~ ,~ ·~ 

7<J• Oilderh-:;u.d·: Mnr. c .A. Ro bi'naon, 16 s eptembe:l!' '1~968' ... 
8'0. Quigg in,. 11~rr •. Trad·e-_- Routcffi~ Trade .and tl'u.r:rail.ay in Eaa;t 

kfiioa:, bl.. 1i5. 
811. "A short descriptiom o£ the FrieztHID1 S-eu.lpture and- gurals: 

incorporated. in the' C'orporations·• s new building crl 6 Hol ... 
]aTd-· Street~." Publikamile uitgegee deur Federa1e Mynbou!. 

82. Mauthmnr1 M~ "Artiats make:: showpiece o:f new· mining buil

ding" • Sunday TimeJB) Wews Magaztn~, 6 ffeptember 1959. 
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kwaliteite daarin word benadruk en herhaal. Die blonnne word. 

aangevul met die vru.gbaarheid'smotie.f' en afgeslui t deur 'n raamo 

Di t vind aanslui ting by die panele bokant d.Ji.e deur waar dies elf 

-de lynkwali tei te gebruik word. Hierdie :panele is bloat versi 
-rings;. 

Op die deure van die hysbakke; binne ·~ in djj_e gebou is s:eeu dekora

tiewe panele aangebring wat deur Hendrikz gema:ak is;. Die pa

ne~e i~ fn v]akr~li~£ en simboiiseer van die kwaliteite wat deel 

van s:o 'n korporasie s:oos Federaie M,ynbou behoort te wees. Die 

arend S)taan vfr versiendheid, die swartwitpens simboliseer moed, 

die jagluiperd S'poed' in optrede, die kewer volhard~ die v:er-
kleurmannetjie aanpasbaarheid en die vis helderheid. · ITie 

ontwerpies is sterk dekoratief en vorm 'n verbanu met die reghoe--

kige vorms waarin hulle ~~]aas is,.. Die geheel iS! ui ters 

smaakvol en 'n genot vir die oug. 

Van die heel lLaaate:~ opdrag wat Hendrikz:c ontvang~ het, het niks·· 

gekom nie. Hy was op aanbeveling van pro.fessor Meiring aange.-;l 

ate£ om die beeld aan die Kerkstraatingang van dl~ Provins±ale: 

gebou in Pretoria t 'e voors.ien. Snos Hendrikz se gewoonte was;, 

het hy eers die opdrag met professor Meiring bes:preek en daar.tra 

aan hom 'n akets voorgel~ van 'n perd wat hy graag wou ui tbeeld~'4 
Pro.tessor Meiring het di t me:t die boukomi tee bespreek maar hul.

le was nie daarvoor te vinde nie en wou liewer 'n AfrikanerbulL 

h~. 85 Hendrikz was baie teleurgesteld hieroor en he_t niks ver-

der aan d±e saak gedoen nie. Professor Meiring he::t hom een 

keer haaatig gemaak en hy het belowe om die model klaar te maak ~ 
86 Kort daarna, het hy egter selfmoord gepleeg. · 

83. 1' A short description~ o::f the:: Friezes-J, Sculpture and MUrals: 

fncnrporatecr in the Corporations's new building at 6 Hol· 

lard s :treet." Publikasie ui tgegee deur Federal.e Mynbou. 

84. Die koerant p:raat van 'n perd. met twee kinders daarop, twee-

maal :tewen:agrontte. "Rejection not eaus·e a£ Death", Sun-

day Times-;, J oha.nnesburg, 11 J anuarie 195H. 

85. Die tema, 'n Afrikanerbul, was glo aan die boukomi tee gesug

gereer as gevolg van Hendrikzo: ae twee brons koedoes buite

kant Volkskas in Pretoria. Hierdie realistiese diereui t
beelding· is beslis nie van sy beste werk nie en dit is tra .. 

g:ftes dat hy op grond hierva.n in 'n ander rigting moes begin 

c":!Sink are waarin hy e erm be plan het 4 

86. Korrespondenaie: Professor A.L. Meiring, 20 Junie 1:968. 
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