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IN LEIDING 

DIE vraag kan hier te lande gestel word, waarom juis 'n studie oor 

Fanie Eloff as beeldhouer skryf? In die geval kan die juiste antwoord 

die teenvraag wees, waarom nie? Fanie Eloff word op grond van sy 

langdurige· buitelandse verblyf al te dikwels as 'n beeldhouer van bete

kenis in die rol van die Suid-Afrikaanse beeldhoukuns oor die hoof 

gesien. Die doel van hierdie studie is om te bewys dat daar wel 'n 

regmatige plek in die geskiedenis van die beeldhoukuns in Suid-Afrika 

aan Fanie Eloff toegeken behoort te word e 

Die inligting wat tot dusver oor Fanie Eloff beskikbaar was, is in 

alle opsigte heeltemal ontoereikend. In die enkele gepubliseerde 

bronne is daar slegs onvolledige gegewens oor sy lewe en werk. 

Die feite wat aangegee word is ook nie al tyd korrek nie, en dit ge

beur dikwels dat ander skrywers die foutiewe inligting weer net so 

in later publikasies weer gee. 

Afgesien van tydskrifartikels moes daar noodwendig ook van koerant

artikels gebruik gemaak word. Hierdie koerantberigte is waardevol 

in die opsig dat dit wel tot 'n mate sommige datums met sekerheid vas

gestel het. Wat die berigte self betref moet daarmee rekenskap gehou 

word dat verslaggewers, veral van die vroee berigte, geen gespesia

liseerde kennis van die beeldhoukuns gedra het nie. In die algemeen 

gesien is die opvattings en uitlatings egter interessant as 'n weer

spieeling van die agtergrond~ 

'n Besonder waardevolle bron van inligting wat heeltemal ontbreek, 

is dat daar byna geen oorspronklike dokumente gevind kon word nie. 

Met dokumente word bedoel briewe wat die kunstenaar aan familie 

of kennisse geskryf het, wat heel waarskynlik verwysings na skep

pingswerk sou bevat het. Daar is ook nie manuskripte of gepubli

seerde artikels wat die kunstenaar se gedagtes oor die beeldhoukuns 

of ander kunsvorme of kunsstyle openbaar nie. Regstreekse kommen

taar van die kunstenaar self word slegs in enkele nuusberigte bevat. 

Om hierdie tekortkoming te bowe te kom, moes daar veral staat ge

maak word op inligting wat deur middel van persoonlike onderhoude 

met familie, vriende en kennisse gevoer is. Talle persone het 

waardevolle brokkies inligting verskaf c 'n Belangrike aspek van 

hierdie bron is dat die persone deurgaans 'n sterk persoonlike ver

band met die kunstenaar gevoel het, en dus kan hulle menings duide

lik subjektief van aard wees. In Parys is daar min mense wat na 
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afloop van byna twintig jaar nog vir Eloff on thou het. Dit is ook 

gedeeltelik te wyte aan die feit dat die lang tydperk deur die 

Tweede W~reldoorlog onderbreek is en die geheue ten opsigte van 

voorafgaande gebeure laat vervaag het. 'n Persoon wat gedurende 

Eloff se lang verblyf in Parys baie na aan hom gestaan het, is 

rnadame Lilian Segonne, wat 'n getroue vriendin van die kunstenaar 

was. Naas die persoonlike mededelings van madame Segonne is 

daar enkele manuskripte wat sy reeds jare gelede geskryf het, wat 

handel oor Eloff se belangstellings, sy werk, sy lewenswyse en 

die omgewing waarin hy gewoon het. Waar die inligting gebruik 

word, word die gedeeltes in Frans aangehaal omdat dit die ware 

stemming skep waarin Eloff gel ewe het. 'n Vry vertaling van die 

volledige inhoud van die manuskripte word in die vorm van 'n ad

dendum ingesluit. Verder is die ander aanhalings ook in die 

oorspronklike taalvorm gelaat, wat die atmosfeer van die tydperk 

aandui. 

Dit is noodsaaklik om in 'n kunshistoriese studie klem te 1~ op die 

historiese aspekte en veral om 'n poging aan te wend om die krono

logiese volgorde van die werke aan te dui. Dit het egter geblyk dat 

dit 'n onmoontlike taak is, aangesien daar slegs 'n paar werke gevind 

is wat gedagteken is. Die ander beskikbare bronne het ongelukkig 

min in die verband aan die lig gebring. Verder is daar wel in Eloff 

se beeldhouwerke enkele gevalle waar die aangevvese grondbeelde of 

prototipes wat hom kon geinspireer het, voor die hand liggend is. 

Hierdie grondbeelde word in die spesifieke gevalle op die gebruik

like wyse aangedui en bespreek. 

Die omvang van Eloff se werk is met hierdie navorsing nader bepaal t 

maar daar is beslis nie vasgestel presies hoeveel kunswerke hy ge.,. 

skep het nie. Die rede hiervoor is hoofsaaklik dat sy werk wyd en 

syd in Suid-Afrika, Europa en Am erika versprei is. Dit is heelte

mal duidelik da.t verskeie Amerikaners wat in Parys was, van Eloff 

s e werke gekoop het. Dit is onbekend wat geword het van Eloff se 

heel vroegste werke, asook van sommige ander studies wat moontlik 

op een of ander wyse soek geraak het, vernietig is, of deur onbekende 

persone vir privaat versamelings aangekoop is. Daa.r is 'n poging 

aangewend om deur middel van 'n persberig verdere inligting van be

staande werke wat aan my onbekend is, op te spoor. Daar was 

egter geen reaksie op hierdie verso eke nie. Nietemin is die aantal 

werke in Suid-Afrika, taamlik volledig vas gestel. 
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In Suid-Afrika is die beeldhouwerke van Fanie Eloff vandag nog nie 

algemeen bekend nie en min mense besef die omvang van sy skeppings

werk. Hierdie studie oor Eloff as beeldhouer sal hopelik daartoe hy

dra dat sy werke meer algemeen bekend sal raak en 'n breer insig in 

sy skeppingsvermoe sal bied. Dit is heeltemal duidelik dat daar 

enkele werke is wat alom bekend is, omdat daar met verloop van jare 

afbeeldings van die spesifieke beelde meermale in tydskrifte en koerante 

verskyn het, veral werke wat in verskeie tentoonstellings ingesluit was. 

Die verskillende inrigtings of openbare instansies wat wel beeldhou

werke van Fanie Eloff be sit, is deels daaraan skuldig dat die werke 

nog nie meer algemeen bekend is nie. Daar word so dikwels gevind 

dat daar geen plaatjie of se,fs 'n kaartjie aangebring is waarop die 

naam van die beeldhouer aangedui word nie. 

In die algemeen is die kunswerke wat Fanie Eloff geskep het, nie 

monumentele werk nie. Dit is egter geen maatstaf dat hJ· as 'n 

skepper van monumentele beeldhouwerke onbekwaam sou gewees het 

nie. Omdat hy hom daarop toegel~ het om die beginsels van beweeg

likheid in die menslike liggaam uit te beeld, het hy veral atlete, 

dansers en danseresse gekies. Om voorts te beweer dat sy werk 

deurgaans in romanties-realistiese styl uitgebeeld is, is beslis 'n 

oordeelsfout. Tot by 'n sekere stadium in sy ontwikkeling staan 

Eloff se werk in noue verband met sy geboorteland, soos veral in sy 

historiese beelde bewys word. 

In alle eerlikheid is daar nog weinig op die gebied van die beeldhou

kuns in ons land bereik. Dj.e geskiedenis van die Suid-Afrikaanse 

beeldhoukuns verkeer nog in sy kinderstadium van ontwikkeling, in 

vergelyking met prestasies op ander gebiede en ook in vergelyking 

met die beeldhoukuns van ander lande. Dus is dit myns insiens on

tydig om aan enige beeldhouer, hetsy van die verlede of die hede, 

nou al die eer van die grootste beeldhouer in Suid-Afrika toe te ken. 

Laat daar aan elke kunstenaar wat 'n bydrae, hoe gering ook al, 

gelewer het, 'n regmatige plek in die kunsgeskiedenis van ons land 

toegeken word. Die tyd is nog nie ryp om 'n objektiewe oordeel te 

vel nie - die toekoms sal wei leer. 
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HOOFSTUK I. 

F ANIE ELOFF AS PERSOON o 

VOORDAT daar met die Suid-Afrikaanse beeldhouer Fanie Eloff 

nader kennis gemaak word, is dit van pas om Fanie Eloff as 

persoon voor te stel o Om bewustelik ~n beeld van 'n kunstenaar 

se persoonlikheid vas te 1~, dra in 'n mate daartoe by om by die 

aanskouing van sy kunswerke 'n dieper waardering en begrip daarvan 

te vorm o Om die nodige inligting te bekom, moes ek uitsluitlik staat 

maak op ander persone se mededelings omdat ekself nie die voorreg 

geniet het om Fanie Eloff gedurende sy leeftyd te ken nie .. 

Uit onderhoude wat gevoer is met talle familielede, vriende en 

kennisse van hierdie beeldhouer, is dit wei moontlik om 'n voor= 

Stelling daarvan op te bou; en ek bepaal my net tot enkele fasette 

wat kenmerkend van Fanie Eloff se karakter, lewensbeskouing en 

belangstelling is a Elkeen wat met hom kennis gemaak het, in 

watter hoedanigheid ook al, praat aileen met I of van hierdie fyn, 

saggeaarde en nederige man. 

Daar is een persoon, Madame Lilian Segonne, wat etlike manuskrip-
1 

te geskryf het oor Fanie Eloff as kunstenaar en persoon o Madame 

Segonne was 'n getroue vriendin en groot bewonderaar van Eloff wat 

hom leer ken het gedurende sy lang verblyf in Parys o Vroeg in 1 94 7 

het sy op uitnodiging van Eloff, Pretoria toe gekom vir 'n vakansie

besoek o Soos reeds daarop gewys is, moet die menings deur 

Madame Segonne uitgespreek, nie opgeneem word as die van 'n bloot 

objektiewe waarnemer nie, aangesien daar 'n besonder persoonlike 

verhouding tussen hulle bestaan het, wat hier slegs deels ter sake 

is.. Maar dit kan tog, terwille van die juiste atmosfeer, goed wees 

om haar by wyse van direkte aanhalings, hierna persoonlik aan die 

woord te stel as iemand wat moontlik nader aan hom as enig iemand 

anders in Parys gestaan heto Ondanks die subjektiewe ontboese

ming in haar getuienisse word die kern van haar uitsprake tog meer 

keer gesteun deur mededelings van ander kennisse van Eloff o 

In die koperplaatjie op die hekkie van Huis Montparnasse, Farenden

straat 220, in Pretoria, het Madame Segonne na die dood van haar 

geliefde vriend grepe uit sy lewe soos 'n spie€Hbeeld uit die verlede, 

w·eerkaats gesien o Dit was lewende voorstellings van aangename 
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herinnerings; "Que d y images s I y re'fletaient! Trente deux annees 

de vie a Paris, de vie studieuse, joyeuse. Tres peuplee de peu 

d' amis, mais des amis s-ars, "( 
1

) en toneeltjies wat vir haar sprek~nd 
was van Fanie Eloff se persoonlikheid en goedhartige lewenswyse; 

"ponctuee d y actions charitables' brodee de meditations sur tout ce 

que Paris peut offrir a un homme epri~ d'art, de forme et de 

rhythme. Ce qui frappait surtout chez ce gros garc;on modeste et 

timide' c! etait ~a puissance d! admiration pour tout ce qui est beau' 

et son indulgence infinie pour les humains. Dans toutes les annees 

ou je 1' ai connu et aime comme le frere le plus affectu~ux et com

prehensif' jamais je ne 1 1 ai entendu dire une mechancete ni proferel,." 

une critique. Sa bonne humeur etait legendaire. u( 2) Met kenmerk

ende Franse sjarme het Madame Segonne sander aarse1ing haar 

bewondering uitgespreek. 

In die daaropvo1gende tafereel is daar 'n kleurryke beeld van die 

gebruiklike Kersfeesvierings ge~kilder. 
11
Et voici, justement, 

refletee sur la plaque, une serie d' etonnants festins de Noel. 

Dindes dorees, plum puddings dec ores de houx, des cadeaux sus

pendus a un sapin et, auteur d' une longue table improvisee avec 

des p1anches, des gens ass is. Gens sans famille, sans amis, 

pour 1a p1upart etudiants pauvres aussi' assembles la tous les 
J\ 1 . ~ 1 . .. d . . "(J) ans pour ne pas etre a1sses seu s en ce JOUr e JOle -. 

Hierdie vorm van gasvryheid beskou ons eint1ik ook as eie aan 

ons Suid-Afrikaanse lewenswyse en die eienskap bet bes1is nie in 

die lewe van Fanie E1off tekort geskiet nie. 

Mense wat betreklik luuks leef, dink stellig selde aan die behoeftes 

van die minder welgesteldes. In Parys is die ou garde boemela~rs 

nie 'n ongewone verskynsel nie. Met sy veelbesproke goedh~rtig

heid het Fanie Eloff na hulle oak omgesien, soos ons in die volgende 

toneel met die ou verkluimde bedelaar sien. 11 A present, tiens ! un 

clochard - ~ clochard, passe sur la plaque. Il grelotte et ce 

bon geant d 1 Eloff lui donne son nouveau pardessus chaud et douillet. 

( 1) Segonne, L o - Manuskrip nr. 1. ('n Vrye vertaling van die ir1 
Frans aangehaalde stukke word in die bylaag gevind.) 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 
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Trois jours apres, le manteau etait vendu vingt francs (en 1939!). 

Mais, 'puis que le clochard preferait cela v - Eloff trouvait la vente 

toute naturelle. " ( 
1 

) B eide hierdie tonele is pragtige voorbeelde 

van Fanie Eloff se vrygewigheido Dat hy die voortreflike gawe 

be sit het om te weet hoe om te gee, word ook nog gei1lustreer deur 

die volgende opmerking uit haar getuienis. "Cet homme au grand 

coeur, a la comprehension humaine si vaste, ne jugeait jamais son 

prochain. 11 prechait d' exemple. Jamais dme qui vive n 1 eut 

secours a lui sans trouver un reconfort moral et du secours 

materiel. 11 savait donner. "(2
) Wat 'n treffende huldeblyk! 

V erder vertel Madame Segonne graag die storie van die eg-Franse 

gebruik om op die eerste Mei elke jaar dal-lelies aan vriende te 

stuurQ Een jaar het Fanie Eloff op 1 Mei by 'n goeie vriendin van 

hom in Parys besoek afgel~ o Hierdie dame het toe alreeds talle 

mandjies met dal-lelies ontvang., maar het ewe afgehaal te kenne 

gegee dat daar nie 'n ruiker by was wat hy aan haar gestuur het 

nie. Sy verduideliking was egter dat hy besluit het om die dal

lelies liewer aan die ou koerantverkoopster te gee, omdat n iemand 

anders seker daaraan sou gedink het om vir haar dal-lelies te gee 

nie! 

Fanie Eloff het nooit geskroom om hulp te verleen waar hy oortuig 

was dat dit no dig was nie. So het hy ook dikwels geldelike by stand 

aan sy modelle en sy medekunstenaars verleen o nDaar is die geval 

van die jong Litouse danser wat nie op 'n bepaalde middag in die 

ateljee opgedaag het nie 0 Die kunstenaar het onmiddellik ondersoek 

ingestel en hom ernstig siek in 'n hospitaal aangetref. Hy het 

dadelik die onkoste verbonde aan die seun se verblyf in die inrigting 

betaal; en dit het 'n taamlike sommetjie beloop. "(
3

) 

Waar iemand geld by Eloff geleen het en die belofte dat hy dit sou 

terug betaal, nagekom het, het dit hom altyd groat vreugde verskaf 

as hy kon bewys dat sy vertroue in die persoon nie misplaas was nie. 

( 1) S egonne, L o - Manuskrip nr. 1 . 

(2) Ibid. 

(3) De Villiers, S.- Huis toe - Om te Sterf. Die Brand wag. 
26 Des ember 1947. blo 43. 
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"Dan is daar die geval van die model wat op troue gestaan het o Hy 

sou met sy bruid na Algerie vertrek, maar het nog heel wat geld no dig 

gehad voordat hy Parys kon verlaat. Hy het met sy moeilikheid na 

Eloff gekom, en die kunstenaar was onmiddellik gereed om hom te help. 

Dit was 'n gelukkige dag in die lewe van Eloff toe die presiese som wat 

hy voorgeskiet het 'n rukkie later uit Algerie aankom 0 " ( 

1) 

'n Soortgelyke staaltjie oor Fanie Eloff se weldade word vertel deur 

sy niggie mej. Johanna van Broekhuizen o By die betrokke bank in 

Parys waar Eloff sy geldelike sake gereE:H het, was daar 'n bejaarde 

deurwagter wat baie armoedig was. Een oggend was die deurwagter 

skoon verstom toe iemand 'n bondeltjie note ongemerk in sy hand stop 

en aanstap o 'n Paar weke daarna toe Eloff weer by die bank aankom, 

het die deurwagter hom hartlik bedank en sy opregte waardering uit

gespreek. Op daardie tydstip het die deurwagter die geld baie 

dringend nodig gehad en dit was 'n ware uitkoms vir hom. (
2

) 

Dit was nie die geldelike steun wat hy aan die behoeftiges gegee het 

nie, maar dikwels ook geestelike bystand. In die algemeen is mense 

gewoonlik bereid om in ander se vreugde te deel, maar traag om in 

enige vorm van smart te deel. Dit was egter nie die geval met Eloff 

nie. Die mensemassa wat een oggend oudergewoonte mekaar op die 

sypaadjies in Parys verdring het, het min ag geslaan op 'n armsalige 

lykstoet wat stadig in die straat verby beweeg het. Daar was net een 

treurende jong man wat agter die lykswa aangeskuifel het. Sander om 

te weifel het Fanie Eloff tussen die mense deurgestap en langs die 

jongman gaan stap, en met stilswye die hele seremonie van die ter

aardebestelling meegedoen. Die jongman se dankbaarheid het geen 

k k 
. (3) 

per e ge en n1e. 

Deur al hierdie klinkende dade is dit vanselfsprekend dat hierdie 

goedhartige en vrygewige beeldhouer agting afgedwing het en die 

vriendskap gewen het van talle mense met wie hy in aanraking gekom 

{ 1) De Villiers , S. - Huis toe - Om te Sterf Q Die Brand wag o 

26 Desember 1947. bl. 43. 

{2) Van Broekhuizen, mej. Jo- Persoonlike mededeling. 

(3) Ibid. 
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Michel, madame Segonne se enigste seun, het Fanie Eloff in 1934 

by die ateljee in rue Cassini ontmoet. Michel praat met groot lof 

van hom en beskou hom as een van die waardigste persone wat hy 

die voorreg gehad het om te ken. Hy het enkele indrukke van Eloff 

as persoon neergeskryf. Eloff se voorkoms skets hy as volg: 

"Au physique' c I etait un homme plut$t grand, mais surtout solide 

et massif' donnant une impression frappante et calme et d t equilibre

il inspirait confiance' mais ne se li vrait que peu a peu, n' etant ni 

un agite, ni un savard. "(1) Michel beskou hom verder as tn ware 

Parysenaar, wat Parys soos die binnekant van sy hand geken het. 

Van Eloff se verblyf in Parys skryf hy soos volg: 
11
Ce Sud

Africain se doublait d' un vrai Parisien, ou plus exactement d 1 un 

vieux Parisien, puis qu 'il avait vecu a Paris des avant 1914 . 

. . . . . . . Tres jaloux de son independance, il appreciait Paris comme 

la ville ou 1 1 on n 1 est pas oblige de s 1 occuper des affaires du 

voisin, et ou 11 on peut mener 11 existence qui vous plaft, sans que 

1 1 On ait de COmptes a rendre a qui que Ce SOit. II 

Hy vervolg verder in dieselfde trant: 
11
S a vie etait calme, reguliere, 

faite d 'habitudes auxquelles il ne manquait jamais. 11 connaissait, 

de Paris, aussi bien les monuments historiques que les restaurants, 

etait tres amateur de musique et de the~tre, et se promenait aussi 

facilement sur les Champs Elysees au les boulevards que dans les 

quartiers les plus desherites. 11 (
2) 

Fanie Eloff se houding teenoor sy werk word oak vermeld. "Le 

travail tenait, dans son existence, la plus grande place; mais par 

discretion, il en parlait rarement. Pour lui, le travail etait la 

meilleure distraction et egalement' un moyen de faire du bien al,ltour 

de lui. J 1 ai SU, plus tard, COm bien nombrieUX etaieDt les artisteS 

qu 1 il avait discretement secourus, et les modeles desargentes, a la 

recherche d 1 un emploi, a qui il avait redo nne une chance. "(
3

) Die 

kunstenaar se goedhartigheid word weereens benadruk. In sy 

kuns spreek Eloff se werkswyse van tn deeglike tegniek en afronding, 

wat vir hom van uiters belang was. As hy hom self iets tot taak 

( 1) Segonne, M. - Manuskrip nr. 11. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 
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gestel het, het hy dit met toegewydheid aangepak 0 

Verskeie persone vertel dat Fanie Eloff 'n indrukwekkende algemene 

kennis gehad het, maar dat hy nooit daarmee gespog het nie. 

Madame Segonne stel dit so: 11Sa culture etait grande, mais il ne 

cherchait pas a passer pour un esprit universe! - il avait, sur a 
peu pres taus les sujets' des vues originales et un jugement sar' 

et il ne faillait pas longtemps pour decouvrir la sensibilite et la 

finesse qu s dissimulaient sous son aspect jovial et bon vivant."( 1) 

As gevolg van al hierdie karaktereienskappe het almal Eloff as 'n 

min same persoon beskou o 

Benewens sy metier as beeldhouer was Fanie Eloff se belangstelling 

be sander veelsydig. 'n Dag uit sy I ewe het nie net uit ure se skep

pende w·erk bestaan nie, maar ook ure van studie, ontspanning en 

plesier. Hy was besonder lief vir lees, en op sy boekrak was daar 

boeke in vyf tale - Afrikaans, Hollands, Engels, Frans en Duits. 

Die onderwerpe het onder meer godsdiens, filosofie, kuns, geologie, 

geskiedenis, reisverhale, digkuns en kookkuns ingesluit. Gedurende 

die laaste paar maande van sy lewe het Eloff egter heelwat minder 

gelees o Mnr. Willie Grobler, wat hom baie goed geken het, was 

verbaas hieroor en het aan hom die vraag gestel waarom hy nie meer 

lees nie Q Hy het geantwoord dat hy nou eers alles wat hy deur die 

jare gelees het, absorbeer. Vol gens Willie Grobler was daar een 

gedig waaraan Eloff besondere waarde geheg het. Di.t was die 

bekende, diep-godsdienstige gedig 9 The Hound of Heaven' deur 

Frances Thompson. Afgesien van die sprekende inhoud van hierdie 

gedig, is die versmaat waarin dit geskryf is ook opvallend ritmies ~ 

In die opsig kan dit moontlik aansluit by Eloff se bewondering van 

beweging en ritme in die verskillende kunsvorme, 

Een rigting veral waarin Fanie Eloff belanggestel het, was die wys

begeerte. Hy het veel gelees oor hierdie interessant onderwerp, 

onder meer die werke van filosowe soos Kant ( 1724 - 1804) en 

Bergson (1859 - 1941 ). In watter aspekte van hulle filosofiese 

( 1) Segonne, M. - Manuskrip nr. 11. 
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denke hy in die be sander be lang gestel het, is nie bekend nie. 

Hierby sluit oak aan sy belangstelling vir die verskillende gods

diensvorme wat in die wereld aangetref word. Dikwels het hy 

gedagtes gewissel met persone wat gesaghebbendes was oar een of 

ander geloof. Van sy persoonlike godsdiens-siening weet ons maar 

min. Dit is 'n saak van streng persoonlike aard waaroor mens nie 

noodwendig breedvoerig uitwei nie. Daar kan sekerlik met oor

tuiging aangevoer word dat Eloff groot agting gekoester het vir 

opregte geloof by enige persoon G Dit was bowenal nie die uiterlike 

vorm nie, maar wel die innerlike wese van die godsdiens wat vir 

hom van betekenis was. 

In noue aansluiting hiermee vertel prof. Dekker van 'n besoek aan die 

kunstenaar se ateljee in Parys. ,Met 'n sekere weemoed dink ek 

terug aan die interessante gesprekke, sy beskrywings van die Paryse 

kunstenaarslewe en -strewe, sy opmerkings oor eie lewens- en 

kunsbeskouing, ons meningsverskille, waarby ek Rembrandt geplaas 

het teenoor die Romaanse ideaal, en veral, die onderwerp waartoe 

hy telkens teruggekeer het, die Calvinisme, wat Eloff nog altyd poneer 

as lewensbeginsel en die voedingsbodem van sy kuns. ,( 1) Reeds vanaf 

sy vroegste jare het hy in die Calvinistiese sfeer van streng godsdiens

tige familie groot geword en beginsels van die geloof het dwarsdeur sy 

lewe aan hom behoue gebly. 

Deur sy noue aanraking met die kunskatte van Europa, het Fanie 

Eloff 'n fyn smaak ontwikkel vir kunsvoorwerpe wat werklik kosbare 

oudhede of erfstukke was. Sodoende het hy deur die jare en met 'n 

ware kennersblik 'n waardevolle versameling oudhede en diverse 

kunswerke opgebou waarop hy volgens prof. Dekker, besonder trots 

was. ,.Ek herinner my nog met hoeveel blydskap hy my in Parys sy 

klein versameling anti eke glaswerk, tapyte en klede laat sien het. 

Hy was 'n fynproewer wat uitdie ryk verskeidenheid van skoonheid 

sy eie keuse gedoen het. "(
2

) Daar was pragtige anti eke kopervoor

werpe, silwerwerk, piouterstukke, Dresden-porselein en handgeverf

de keramieko Dan was daar ook 'n seldsame stuk Renaissance 

(1) Dekker, Go -Die kuns van Fanie Eloff. Die Huisgenoot. 
29 September 1939. bl. 19. 

(2) Dekker, G .. - Fanie Eloff. Die Ruiter. 9 Januarie 1948. 
bl. 27. 
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borduursel ~ fyn Sjinese weefwerk wat deel uitgernaak het van 'n 

koninklike kimono~ Kasjrnir-tjalies, die kleed van 'n Zoroaster

priester, 'n paar kos.bare Persiese tapyte (o. rn o 'n Sarou k en 'n 

Ghiordes) en 'n gebedernatjie waarop daar nooit getrap mag word 

nie. Teen die een muur van die ateljee het daar 'n paar sierkaarte 

van Afrika gehang, 'n sonderlinge vorm van versiering. Te midde 

van al hierdie kuns skatte wat as srnaakvolle versiering ge bruik is , 

het Fanie Eloff 'n milieu geskep om in te lewe en in te werk. Dit 

was sprekend van digterlik verfynde gevoel vir skoonheid o Al 

hierdie waardevolle kunsvoorwerpe het Huis Montparnasse na die 

Tweede W~reldoorlog versier, en 'n besondere stemming geskep 

wat besoekers altyd getref het o 

Musiek en ballet het 'n belangrike rol in Fanie Eloff se lewe gespeel, 

veral met betrekking tot die skepping van kunswerke 0 Hy het dik

wels rnusiekuitvoerings in Parys, Wenen en ander Europese stede 

bygewoon. Op 'n poskaart met 'n datumstempel 8. V .. 1934 aan 

Lilian Segonne gerig, vertel hy met bewondering van 'n uitvoering 

wat hy in Parys bygewoon het. 
11
Went to hear Yehudi Menuhin last 

night, marvelous ! You should have heard him. " ( 1) Eloff het sy 

vriende graag na musiekaande in die ateljee genooi o Daar was 'n 

groot vleuelklavier, en Madame de Santeneras - Wedlake, 'n 

vriendin van Eloff, en 'n professionele konsertpianiste, het be

seekers dikwels op uitvoerings van die hoogste gehalte vergas. Van 

die klassieke werke het die Tweede Klavierkonsert van Chopin en 

Beethoven se Agste Simfonie voorkeur geniet o 

In sy jeug het Eloff hom baie beywer vir die toneel, en in Parys 

het hy dikwels teater toe gegaan. Een skrywer beweer~ 11 Fanie 

Eloff het vroeer ook aktief belang gestel in die toneel en het o. a. 

dikwels as regisseur van toneelgroepe van die ou Transvaalse 

Universiteitskollege opgetreeo 11 (
2

) In dieT. U .. K. Studenteblad 

van 1 922 word vertel van die toneelstuk die , Koerantskrywers ' 

wat lede van Loquela en die A .. S .. B .. met sukses in Pretoria, 

( 1) Poskaart van F o Eloff aan L o Segonne. 8 Mei 1934. 

(2) Die Huisgenoot - 5 Des ember 194 7. bl o 1 5. 
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Potchefstroom, Krugersdorp en Middelburg op die planke gebring 

het. Die studente spreek voorts hulle hartlike dank uit aan mnr ~ 

Fanie Eloff en mev. A Q G g Roberts vir die hulp wat hulle met die 

toneelopvoering verleen het. In die be rig word daar nie spesifiek 

genoem dat F'anie Eloff die regie waargeneem het nie. 

Mense wat Fanie Eloff baie goed geken het, vertel van sy besondere 

vaardigheid as 'n kok. Die geheime van die kombuis en die kook-

kuns van talle ander lande het hy inti em leer ken. Daar is altyd 

met groot opgewondenheid uitgesien na 'n uitnodiging om 'n smaaklike 

gereg te geniet wat deur Eloff self met groat sorg voorberei is. Hy 

word bowendien deur almal as 'n gourmet bestempel. 

Fanie Eloff het ook sy eie klein MOTH-vliegtuig be sit, waarmee hy 

verskillende Europese lande besoek het. Dit was vir hom 'n aange

name tydverdryf om te vlieg. Hieroor skryf madame Segonne: 

.. Dans sa jeunesse, il chassait les fauves, puis, plus tard, dans son 

avian personnel, gare a Orly, il chassait les nuages. "( 1) Later 

het hy 'n noue ontkoming gehad toe die vliegtuig op 'n dag neergestryk 

het! Daar kan met reg bygevoeg word: 11Stefanus Eloff a reussi 

le tOUT de force d I ~tre, a la fois, Une homme d I action et Un COntem~ 

platif. "(2) 

Alhoewel Fanie Eloff lang jare van sy lewe in Parys deurgebring 

het, het hy nogtans vir die natuurskoon van sy geboorteland 'n diepe 

agting en lief de gekoester. 11Jy sal wel met die tyd weer ondervinde 

dat daar ook 'n groat skoonheid in ons land is, net mens moet dit nie 

in die dorpe soek nie; ons vlaktes is groats en daar is iets kragtigs 

in ons natuur. ,.(3) So het hy aan Willie Grobler geskryf. Sy ge

hegtheid aan sy land en sy volk is ook deur 'n persoon soos Michel 

Segonne terdee besef. ,Je ne 1 v ai jamais interroge sur ses annees 

d' enfance et de jeunesse. Mais,par moments, il en parlait volon

tiers, et s 'affirmait comme un Boer authentique, demeure tres attache 

a sa famille et a son pays. ,(
4

) 

( 1) Arts e .... 17 September 1948. bl. 3. 

(2) Ibid. 

(3) Brief van F. Eloff aan W. Grobler - 17 Desember 1937. 

( 4) Segonne, M. - Manuskrip nr. 11 e 
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Ten slotte die beskrywing van 'n besoek wat 'n verslaggewer aan 

Fanie Eloff gebring bet. "Ek herinner my nog goed die indruk 

wat Eloff op my gemaak bet toe ek hom die eerste keer besoek 

het.. Ek kan nie presies onthou watter soort mens ek verwag bet 

om te ontmoet toe ek daardie middag met skugtere tree die waning 

van die kunstenaar in Arcadia, Pretoria, binnegestap het nie Q 

Ek weet net dat ek onmiddellik besef het dat die persoon wat my, 

1 breed en bonkig' tegemoet gekom het, deur en deur Boer was -

'n tipe Boer wat uiterlik honderd persent geklop het met my 

voorstelling van die kleinkind van Paul Kruger. Toe hy my die 

hand reik, vriendelik na my welstand verneem en myna 'n rusbank 

begelei, het ek gemerk dat my gasheer 'n gasvrye Boer is met meer 

as 'n tikkie Franse sjarme. "(1) Dit is die indruk wat Fanie Eloff 

op meeste mense gemaak het en wat gevolglik in almal se geheue 

bly voortleef .. 

Te oordeel aan die voorafgaande getuienisse blyk dit dat Fanie 

Eloff 'n besondere persoon was om te ken~ Op sy vriendskap en 

hulp kon mens ten alle tye staatmaako Uit sy eie rype lewens

ervaring en sy vriendelike geaardheid het hy raad en bystand 

gebied aan aile persone wat hom in hul vertroue gene em het .. 

Nogtans sou mens nie kon beweer dat hy 1n ekstroverte persoonlik

heid was nie omdat daar 'n groot mate van ingetoenheid by hom 

aanwesig was o Hy het 'n vol lewe gelei en dikwels op die vaste

land van Europa en veral ook in Engeland gereis o Daardeur 

het hy tot 'n kunsinnige mens met 'n bree algemene kennis en 'n 

buitengewone liefde vir die mooi en skoon dinge van die lewe ont

wikkel.. Deur sy stil, bedaarde dog geestige optrede en die 

doelbewuste strewe en rigting in sy lewe het hy die agting van 

menige persoon met wie hy in aanraking gekom het, afgedwing o 

Wat 'n mens bowe-al tref, is sy innemende houding teenoor die 

mens self; iets wat ook 'n openbaring is van sy begrip van en 

liefde vir die besondere onderwerp van sy werk as beeldhouer -

die mens! 

( 1) De Villiers, S. ~ Huis toe - Om te Sterf. Die Brand wag. 
26 Desember 1947. blo 21 o 
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HOOFSTUK II. 

VROEE LEWENSJARE EN VORMING. 

DIE amptelike woning van die President van die Zuid-Afrikaanse 

Republiek, Stephan us Johannes Paulus Kruger, was in Pretoria 

in Kerkstraat byna op die hoek van Potgieterstraat, gelee. Langs 

die Presidentswoning het sy dogter, Elsie Franc ina, en haar eg

genoot, Frederik Christoffel Eloff, gewoon. Op 7 Oktober 1885 

het mev. Eloff die I ewe aan haar sesde kind, 'n seuntjie geskenk. 

Omdat hy die tweede seun in die gesin was, is hy volgens tradi

sionele gebruik na sy grootvader aan moederskant vernoem. Op 

18 Oktober 1885, word hy dus Stephanus Johannes Paulus gedoop. 

As klein seuntjie het Fanie dikwels by sy grootouers aan huis gekom. 

Dit was vir hom baie lekker om by sy Oupa op die groot stoep te sit 

= om nie eens te praat van die geleenthede wanneer hy in die koets 

met die vier spogperde Raadzaal toe saamgery het nie! Dit was 

voorwaar 'n ondervinding wat enige seun se hart vinniger sou laat 

klop het. 

In dieselfde omgewing naby die Presidentswoning het die Hollander, 

Gerrit Pierneef en sy gesin gewoon. Jacob Hendrik Pierneef 

(geb. 13 Augustus 1886) en Fanie Eloff het saam gespeel en gou 

maats geword. By die N ederlandse meester, Hondius, het hulle 

kunsklasse geneem. Toe het niemand seker vermoed dat die jong 

Pierneef be stem was om bekendheid as skilder te verwerf nie; 

Eloff bekendheid as 'n beeldhouer en dat 'n ander klasmaat Gordon 

Leith, 'n bekende argitek sou wordo Die vriendskap tussen Henk 

Pierneef en Fanie wat van kinds been ontstaan het, het hul hele 

lewe bly voortbestaan o In die jare wat sou volg het die twee vriende 

die geleentheid gehad om saam hul kunswerke uit te stal o 

Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog het daar verskeie 

gebeure plaasgevind wat in die toekoms vir Henk en Fanie van 

groot betekenis sou wees. Pretoria is deur die Engelse magte 

beset, en die vyf=en-sewentig=jarige President Kruger het na 

Lourenco Marques gevlug, vanwaar hy op 19 Oktober 1900 aan 

boord van 
11
Die Gelder land" na Nederland vertrek het. Omdat 

die President se vrou ongesteld was, kon sy die reis nie meemaak 

nie, en haar dogter Elsie het haar tuis verpleeg. Na mev. Kruger 
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op 19 Julie 1901 oorlede is, is die keuse aan F o Co Eloff gestel om 

of die land op eie onkoste te verlaat, of om tronk toe te gaan. Hy 

en sy gesin het egter besluit om liewer die land te verlaat en het 

toe later by die President in Nederland aangesluit. Op sestien

jarige leeftyd het Fanie vir die eerste keer met vreemde lande en 

nuwe gewoontes in aanraking gekom. 

N a die dood van President Kruger op 14 Julie 1904 in Clarens, 

Switserland, het die Eloff-familie na Pretoria teruggekeer. Die 

Pierneef-familie wat ook verplig was om die oorlogsjare in Neder

land deur te bring, het reeds in 1 902 weer in die Transvaal aange

kom. Die Eloffs het egter nie meer in Kerkstraat gewoon nie, 

want reeds 'n geruime tyd voor hul vertrek na Europa het hulle 

'n pragtige ruim, nuwe woonhuis op Eloffsdal laat bou, aangesien 

die gesin reeds so groot was = daar was vier seuns en vier dogters o 

Na Fanie Eloff se skoolopleiding voltooi was, het hy besluit dat sy 

belangstelling in die rigting van die natuurwetenskap le. Gevolg

lik het hy sy begeerte uitgespreek om verder te gaan studeer o Sy 

ouers het toegestem dat hy na Johannesburg gaan, en rei:Hings ge~ 

tref dat hy by dr. en mev o HoG o Breyer ( 
1

) van Highfield ~terras, 
Doornfontein, inwoon. Aan die "South African School of Mines n, 

Johannesburg het Eloff vir 'n kursus in geologie ingeskryf. Dit is 

ongelukkig onbekend wanneer hy met die kursus begin het, en hoe 

lank hy daar studeer het. 

Die stemming wat Fanie Eloff in die Breyerwoning aangetref het, 

het 'n besliste rol in die vorming van sy persoonlikheid gespeel, 

en veral sy belangstelling in kulturele sake aangewakker. Ge

durende sy verblyf by die Breyer=gesin het hy in noue aanraking 

met kuns in verskeie vorms gekom. Afgesien van dr. Breyer se 

belangstelling as wetenskaplike was hy 'n geesdriftige liefhebber 

van klassieke musiek. Hoewel musiek net 'n stokperdjie was, was 

hy 'n begaafde pianis en tjellis o Saam met vriende soos 

W .. J. Leyds en Henri ten Brink, albei vioolspelers, het hulle 

( 1) Dr. Breyer was eers as do sent in Aardrykskunde, Natuur
kunde, Dierkunde en Delfstofkunde aan die Gimnasium in 
Johannesburg verbonde. In 1897 is dr. Breyer as waar
nemende Direkteur van die 11Mijnschool" in Johannesburg 
aangestel. 
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aangename en leers arne musiekaande gehou. In die stadium het 

Eloff reeds 'n besondere liefde en goeie smaak vir klassieke musiek 

ontwikkel, wat later in sy lewe 'n belangrike invloed op sy kuns sou 

uitoefen. 

Dan was daar ook die beeldende kuns o Die bekende beeldhouer, 

Anton van Wouw, was 'n gereelde besoeker by die Breyer-gesin, 

en het soms toneeltjies in die huis geskilder ~ Die Breyers het 

ook dikwels buitelandse besoekers onthaal en so het Eloff met talle 

in teres sante persone in aanraking gekom e 

Terwyl hy nog met sy geologiese studies in Johannesburg besig 

' was, het Fanie Eloff 'n hunkering gehad om na Europa te gaan. 

Hy het besluit om sy studies in Frankryk voort te sit en op 8 Augus

tus 1 908 het hy per boot na Europa vertrek o 

Vir die Breyer=gesin wat hom as 'n seun aangeneem het, het hy 

sy hele I ewe lank 'n besondere liefde en agting gekoester. Terwyl 

hy in Parys woonagtig was, het hy gereeld aan hulle geskrywe 0 

In 1908 het Fanie Eloff, 'n jong man van drie-en-twintig jaar, in 

die hoofs tad van die Europese kuns en kultuur aangekom. Parys, 

die stad waar studente van heinde en ver saamgedrom het om die 

beeldende kunste te bestudeer, het spoedig 'n baie diep indruk op 

Eloff gemaak. Sy voorneme om met sy geologiese studies aan die 

Sorbonne voort te gaan, het hy egter versaak, en heeltemal 'n ander 

koers ingeslaan deur in die kuns te gaan studeer o Die kunsvorm 

wat hy verkies het, was die beeldhoukuns. Hierdie keuse kan as 

'n regstreekse aansluiting met sy belangstelling in die geologie 

gesien word. 

Die volgende paar jaar wat Fanie Eloff tegemoet gegaan het, het 

hy met die kenmerkende ywer en besieling van die jeug aangepak. 

Dit was absoluut noodsaaklik dat hy 'n sukses van sy nuwe loop

baan moes maak, aangesien sy ouers aanvanklik nie hulle goed~ 

keuring aan hierdie onderneming geheg het nie. Hy was besonder 

geheg aan sy ouers en het ten alle tye probeer om aan bulle wense 

te voldoen e Die kern van die hele aangeleentheid word met die 

volgende woorde baie duidelik gesteb "Dans ce temps la, a voir 
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un fils artiste, et en France encore! etait pour un Boer, presque 

une calamite 0 " ( 

1) 

Die grondslag wat Eloff gel~ het om sy kunsloopbaan op voort te 

bou, spreek van besondere insig o Die waarde wat dit vir die 

skepping van sy werke in die toekoms ingehou het, kan nie onderskat 

word nie o Saam met aspirant medici het hy aan die Jardin des Plantes 

ingeskryf waar hy 'n grondige studie van die menslike anatomie gemaak 

het. Die belangrikheid van hierdie stap word as volg deur prof o 

Dekker onderskryf: "Sonder die grondige kennis van die struktuur 

van die menslike liggaam wat hy hierdeur verwerf het, kan mens 

jou die kuns van Eloff nie indink nie ~ daarsonder sou hy die mees 

essensi€He in hom nie kon verwesenlik het nieo n( 2) Dit word vertel 

dat dit vir hom van so veel belang was om die anatomie klasse by 

te woon, dat hy selfs sy bed verkoop het ten einde die nodige geld 

te bekom~ 

Die eerste formele onderrig wat Eloff in beeldhoukuns ontvang het, 

was onder leiding van die bekende Sweedse beeldhouer, David 

Edstrom. Reeds in 191 2 het 'n verslaggewer aan die lesers van 

sy blad vertel van 'n jong beeldhouer o 11 De heer Eloff he eft ge

werkt onder de Zweedse meester Edstrom~ hij behoort tot de 

1 
impressionistiese 1 school, die wil, dat elke artiest zoveel moge= 

lik langs eigen lijnen en volgens eigen beginselen werkt' dus het 

persoonlike in iemand sterk wil doen uitkomeno De impressionisten 

staan tegenover de leerlingen der "akademiese" school, welke zich 

volgens voorgeschreven regels gedragen in de uitoefening van hun 

kunst, zoals die geleerd wordt op de Rijks-akademie o n( 3) Dit 

was die agtergrond waarin Fanie Eloff se vorming as kunstenaar 

'n aanvang gene em het o 

Volgens Edstrom se outobiografie het hy deur middel van Christian 

Science die gebruik van sy regterarm wat verlam was, herwin. 

Kort na sy genesing het hy met hernude ywer begin werk en ook 'n 

( 1 ) Segonne, L o = Manuskrip nr ~ l o 

(2) Dekker, G. = Fanie Eloff = Nienaber, Po J o = Skone Kunste 
in Suid-Afrika. bl. 34. 

(3) Die Week = 7 J uni 1 91 2 - bl o 2 3 . 
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beeldhouskool begin o Edstrom vertel die volgende oor sy skool en 

studente~ ,1 produced many new works and, fired by my happiness 

at what seemed to me almost a return from the dead, and a new under

standing of many things which had come out of my knowledge of 

Christian Science, I opened a school of sculpture o In my teaching 

I used a great many of the methods of Christian Science 0 

My school was a success at once and gained some little fameo 

I charged high tuition fees and had as pupils a number of men who 

were quite well established before coming to me o A well-known 

German sculptor, whose name I have forgotton, came for private 

lessons, paying me ten dollars for a half hour v s instruction, which 

was a great deal for that time in Paris o Elof Kruger, ( 1) a grandson 

of old Oom Paul Kruger, President of the Transvaal, was one of my 

pupils o After six months 9 study the Salon accepted a piece of his 

sculpture, and he had never worked at any form of art previously" (2) 

Eloff se prestasie was beslis merkwaardig, maar oor die jong kunste

naar se begaafdheid het hy die volgende mening geuiter~ 
11
It was a 

unique case, as Elof did not have exceptional talent. A nephew of 

the great Russian sculptor Antakolsky, named Wolkewisky, was in 
(3) 

one of my classes. " Te oordeel aan die kort paragraaf wat 

Edstrom oor enkele van sy leerlinge geskryf het, is dit eienaardig 

dat hy net vir Fanie Eloff uitgesonder het om iets besonders oor te 

s ~, aangesien hy net een ander student by naam meld o Het Edstrom 

dalk later besef dat sy vroee mening oor Eloff se begaafdheid 'n 

oordeelsfout was? 

Hoe lank Eloff ond~r leiding van Edstrom gewerk het, kan nie met 

sekerheid vasgestel word nie. Vol gens Edstrom se verklaring 

het Eloff na ses maande se studie 'n beeldhouwerk by die Salon ten~ 

toongestel 0 Die jaarlikse uitstalling waarna daar verwys word, is 

ongetwyfeld die Salon van 1912. 

( 1) Die eerste druk van Edstrom se outobiografie het in 1937 
verskyn. Hy verwys na sy student as "Elof Kruger", die 
rede vir die fout kan moontlik ontstaan het omdat hy met die 
loop van jare Eloff se voornaam vergeet het, maar wei on t
hou het dat Eloff se beroemde grootvader se van Kruger was o 

(2) Edstrom, D . .... The Testament of Cali ban = bl o 251 o 

(3) Ibido 
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'n Biografiese nota oor Eloff bevestig hierdie vermoedeo 
11
Cet 

artiste exposa pour la premiere fois au Salon des Artistes 

Francais en 1912"( 
1

) Daar kan dus afgelei word dat Eloff om .... 

streeks die jare 1911 en 1912 onder Edstrom se toesig gewerk 

heto 

Daar bestaan wel een regstreekse uitlating wat Eloff self ten op~ 

sigte van sy vroeg ontwikkeling en opleiding gemaak het o Hierdie 

inligting word weergee in 'n koerant...artikel met die opskrif "Besoek 

bij 'n Z o A o Beeldhouwer" en lui as volgg n Wij vroegen ons af of 

dit de invloed van de franse school was en spraken over de franse 

beeldhouwkunst. De heer Eloff vertelde ons hoe hij in de aanvang 

te Parijs les had genom en van 'n frans meester G Al spoedig echter 

zag hij hoe leerlingen jaren nodig hebben om zich aan de school, 

die zij doorlieppen, te ontworstelen en hun eigen wet te vinden, ja, 

hoe kunstenaars som wijlen nooit meer 9t beslist persoonlike terug

krijgen dat hun werk tot ware kunst moet maken o Hij had daarom 

al spoedig besloten aileen te gaan werken en de kritiek van grote 

meesters op zijn werk te vragen, zodra dit voltooid was o Hij 

voelde dat dit de manier was om zichself te blijven in zijn kunst. n( 2) 

Hierdie standpunt wat Eloff baie duidelik stel, bewys dat hy reeds 

vroeg besef het dat 'n kunstenaar aanvanklik wei leiding nodig het, 

maar dat daar deurgaans 'n bewuste strewe moet bestaan om ten 

aile koste 'n eie persoonlike styl te ontwikkel o Dit is egter jammer 

dat daar nie meer spesifiek melding gemaak word wie Eloff besluit 

het om te raadpleeg en kritiek oor sy werk te lewer nieo Verder 

is dit onbekend wie die Franse meester kon gewees het o Edstrom 

soos vroeer vermeld, was 'n Sweed van geboorte, maar hy het 

omstreeks 1908 vir etlike jare in Parys gewerk o Dit sou aanneem

lik wees dat net soos vele ander vreemde kunstenaars wat reeds 

jare in Parys gevestig was, hy ook as 'n Franse kunstenaar beskou 

( 1) Benezit, E. - Dictionnaire critique et documentaire des 
Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et 
Graveurs. bl. 570. 

(2) De Volkstem ~ 9 Augustus 1912. 
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In die Salon=katalogus van 1912 vind ons die inskrywing nommer 3511, 

met die naam van die kunstenaar ~LOFF (Paul), ne a Pretoria, 

(Afrique du Sud) o Rue Notre-Dames=des-Champs, 11 5" en die naam 

van die werk "Boxeur; - statuette bronze."( 1) Dit kom algemeen 

voor dat daar by verskeie ander inskrywings melding van die betrok

ke kunstenaar se leermeester gemaak word. In Eloff se geval is 

daar geen verdere inligting verskaf nie. Dit is jammer dat die be

trokke inligting ontbreek wat anders as bewys van sy vroeere op

leiding kon gedien het o 

Volgens 'n medewerkster van Die Brandwag, mevo Inez Ameshoff, 

wat gereeld briewe uit Parys geskryf het, kan daar afgelei word 

dat sy persoonlik die Salon-tentoonstelling in 1912 bygewoon het en 

Eloff se beeldhouwerk:; Die Bokser(2) gesien het" Mev" Ameshoff 

se brief gedagteken "Parijs, 8 Julie 1912" lui as volgg "Onder 

de 967 nommers der afdeling beeldhouwkunst in de Salon van 191 2 

is een kunstwerk tentoon gesteld van de Afrikaner Stephanus 

Paulus Eloff ~ kleinzoon van de onvergetelike Paul Kruger. Het 

is een figuur in groen brons ongeveer 1 M hoog, dat voorstelt een 

worstelaar tot de aanval gereed. De rechter voet treedt naar 

voren, de rechter arm is opgelichto De gelaatstrekken zijn fier 

en kragtig, vol lev en., Hij overdenkt hoe zijn tegenstander het 

best te genakeno Die gedachte is uitstekend begrepen en oefent 

op de beschouwer een haast toverachtige invloed, hoe meer men 

het beeld bekijkt hoe meer men erdoor wordt getroffen. Ook de 

verschillende spieren van arm, rug borst en benen zijn meesterlik 

weergegeven. Het is een beeld van grote opzet van forse lijn, 

van sterke persoonlikheid, een beeld dat indruk maakt en waar 

emotie van uitgaat. Het beeld is mooi verlicht en goed geplaast 

aan een der hoofd gangen der Grand Palais' niet gedrukt door de 

nabijheid van stukken van groter omvang o (
3

) Mev. Ameshoff het 

ongetwyfeld 'n noukeurige beskrywing van die beeld gegee o Vervol

gens gaan sy voortg 11 Eloff beoefent nog niet de beeldhouwkunst en 

he eft nog niet elders ge-exposeerd. Waar zijn eerste werk blijk 

geeft van zo groot talent, daar wacht de kunstenaar een glansrijke 

toekomst. Wij twijfelen dan ook niet of Eloff zal zijn studie 

( 1) 

(2) 

(3) 

Le Salon - 130e Exposition Officielle 191 2, Grand Palais 
des Champs-Elysees. bl. 320. 

Afbeelding - bl. 5 . 

Die Brand wag - 1 Oktober 1912, bl. 283. 
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voortzetten en zijn naam van eersten der Afrikaner beeldhouwers 

handhaven, terwijl hij zeker slagen zal zijn kuns wat meer te ont-

wikkelen o " ( 

1
) Histories gesproke was Eloff beslis die eerste 

Afrikaner-beeldhouer aangesien die twee beroemde figure in die 

Suid.,..Afrikaanse beeldhoukuns wat hom voorafgegaan het, Anton 

Anreith 'n Duitser, en Anton van Wouw 'n Nederlander waso Mevo 

Ameshoff se vertroue in die jong kunstenaar was nie misplaas nie 0 

Met die werk het Fanie Eloff die aandag op hom gevestig, en in 

1 De Volkstem 1 van 9 Augustus 1912, het daar ook 'n berig verskyn 

wat van Die Bokser melding gemaak het. Die verslaggewer vertel 

dat Eloff se beeldhouwerk by die laaste Paryse salon aangeneem is 

en dat die feit in die lig van die talle inskrywings wat ontvang word, 

reeds al op sigself 'n onderskeiding was o Te midde van die tal

ryke werke wat uitgestal is, het Eloff s e werk nie deur die grootte 

daarvan nie, maar wel deur die artistieke waarde die toeskouer 

opgevalo Die kommentaar oor Eloff se werk wat in een van die 

Paryse dagblaaie verskyn het, word ook in die berig aangehaal~ 

"Les sports athletiques se trouvent glorifies par Me Paul Eloff, 

natif de Pretoria, expos ant un boxeur a la garde souple o (De 

atletiese sport wordt verheerlikt door de heer Paul Eloff, geboren 

te Pretoria, die 'n bokser voorstelt in lenige houding~ )"(2) 

Eloff het daarin geslaag om met hierdie werk 'n mate van bekendheid 

in die kunsw~reld te verwerf. Daar is ook bewys gelewer dat 

Eloff se kennis van die menslike anatomie grootliks verantwoorde

lik was vir die sukses van hierdie beeldo Prof~ Dekker het jare 

later die waarde van hierdie eienskap as volg bepaal~ "Uit die 

gespierde lyf in gespanne houding spreek sy skerp waarneming 

en sy grondige anatomiese kennis, maar die beeld het nie droe 

analise, verbeeldingslose werklikheidsweergawe gebly nie - hier 

reeds eenheidsiening en ritmiese gevoel, wat steeds sterker by 

hom sal ontwikkel 0 ,(

3) Tesame met sy deeglike anatomiese kennis 

( 1) Die Brand wag - 1 Oktober 1912 o bl G 283 o 

(2) De Volkstem - 9 Augustus, 1912s 

(3) Dekker, G. - Fanie Eloff = Die Ruiter. 9 Januarie 1948, 
bl 0 25 0 
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het Eloff 'n dieper insig en kunsaanvoeling getoon. As kunswerk sou 

die beeld alle waarde verloor het as dit net 'n blote analitiese vertol

king van die menslike liggaam was. Maar dit is onder meer die ge

spierde krag van die bokser wat sterk tot die aanskouer spreek. 

Die Bokser het groot bewondering in Parys uitgelok, en na die 

sluiting van die Salon het die Academie gevra om dit ook tentoon te 

stel. Later het Eloff op spesiale versoek van die mediese studente 

Die Bokser by die Universiteit vertoon. Albei die versoeke was 'n 

eer vir die kunstenaar. Maar 'n grater eerbewys was dat Eloff 

in 1912 tot lid van die Union Internationale des Beaux Arts et des 

Lettres, gekies is. 

Dit moes noodgedwonge ook ander goeie gevolge in die hand gewerk 

het, en daar word vertel dat Fanie Eloff se ouers 'n foto van hierdie 

geslaagde beeld gesien het en toe besluit het om hul steun aan hul 

seun toe te s~. Of soos madame Segonne dit stel: 11 La photographie 

est envoyee a son pere qui capitule. Autrement dit, Frederich 

Eloff ouvre les cordons de sa bourse bien garnie. tt( 1) Voortaan 

sou Eloff dus sender enige geldelike moeilikheid sy studies kon 

voortsit. Hy kon nou selfs weer 'n bed bekostig, het madame Segonne 

daaraan toegevoeg: 
11
Fanie s 1 acheta aussitdt un autre lit car il 

aimait ses aises. Et, dame, coucher par terre dans un petit 

atelier, m~me rue Notre Dames des Champs - cela manquait de 

charme. "( 2) 

Met die uitsondering van Die Bokser is daar 'n gebrek aan inligting 

oor die werke wat Fanie Eloff gedurende hierdie heel vroegste 

jare in Parys geskep het. Volgens enkele ou foto v s wat vermoede

lik in Parys geneem is, het Fanie Eloff soos enige jong kunsstudent 

verskeie akademiese oefenwerke gemaak; werke soos reliefstukke, 

die kopH?er van gipsafgietsels van voete en hande, en portret- en 

figuurstudies wat heeltemal realisties is. Met hierdie akademiese 

( 1) Arts. - 17 September 1948. bl. 3 

(2) Segonne, L. - Manuskrip nr. 1. 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



26 

oefeninge het die jong beeldhouer die geleentheid gehad om 'n aan

voeling vir sy medium, vorm~lyn en al die aspekte van die beeldhou

kuns aan te leero Met 'n vaste onderlegging in sy kunsrigting sou 

hy met sukses daarop kon voortbouo 

Die eerste periode van Fanie Eloff s e verblyf in Parys het tot 'n 

einde gekom en al was die eerste jare nou miskien bietjie moeilik, 

het die toekoms nog veel beloning ingehouo 
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HOOFSTUK III. 

VROEE WERKE - HISTORIESE FIGUREe 

MET die uitsondering van Die Bokser, is daar bykans geen ander 

inligting beskikbaar wat betref die heel eerste werke wat Fanie 

Eloff in Parys het nie e Heeltemal afsonderlik van sy eerste ver

blyf in Parys vind ons 'n aantal werke wat in noue verband staan 

met die kunstenaar se geboorteland en sy vroee lewensjare. Bier

die werke neem die vorm aan van borsbeelde van historiese figure 

uit die geskiedenis van Suid-Afrika o 

Die eerste voorbeelde dagteken uit 'n vakansiebesoek aan sy ouers 

in 1 91 2 o Later hervat hy hierdie tema toe hy gedurende die jare 

1914 weer in Suid-Afrika was o Die eerste paar maande van sy 

verblyf het hy rustig saam met sy ouers in Pretoria de urge bring. 

Die bejaarde egpaar Eloff, het volgens Boeregewoonte vroeg elke 

aand gaan slaap. Terwyl dit doodstil en rustig in die groot woon

huis op Eloffsdal was, het Fanie die ure om gelees o Gedurende 

die tyd het hy glo die werke van Shakespeare nie minder as drie 

keer deurgewerk nie. 

Die historiese figure uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis wat 

Fanie Eloff in beeld vas gel~ het, is telkens voorbeelde van sy 

eerlike gevoelsoortuiging, veral in die opsig dat hy uit eie 

beweging besluit het om studies yan die persone te maako Die 

figure wat hy gekies het, was altyd mense vir wie hy groot agting 

en bewondering gekoester het o Sommige van die persone het hy as 

jong seun geken en hulle was ook ondersteuners van sy grootvader. 

Omdat die werke nie openbare opdragte was ,wat noodwendig aan 

die vereistes deur 'n komitee gestel of ._in die smaak van die 

brei:! publiek moes val nie, was dit die kunstenaar se eie, persoon

like siening van die karakter van die besondere persoon o 

Daar is na my mening heeltemal ten onreg kritiek gelewer teen 

Eloff se uitbeelding van historiese figure, asook die sogenaamde 

rede waarom hy hierdie beelde geskep het. Eloff se , nasionale v 

werk soos dr o Bosman verkies om dit te no em, word nie gebore 

as gevolg van 'n patriotiese gevoel wat ontstaan het nadat hy 'n 

tyd lank agter die tralies deurgebring het nie. Die werke ont

staan ook nie, volgens prof. Dekker, uit Eloff se aktiewe deelname 

aan die volksgebeure nie. Dit blyk heeltemal duidelik dat sommige 

van Eloff se historiese beelde reeds voor die Eerste Wi!reldoorlog 

geskep is. Daar kan egter toegegee word dat weens Eloff se 
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familieverband daar tog wel 'n sterk patriotiese gevoel by hom aan

wesig moes gewees hetc 

Die kritiek in die algemeen teen die wyse waarop hy die historiese 

figure uitgebeeld het, kom daarop neer dat die beelde nie sterk en 

monumentaal genoeg is om byval te vind nie. Eloff se wyse van uitbeeld

ing hang saam met die feit dat hy bloat uit eie beweging hierdie werke 

geskep het o Dit was nie 'n soort heldeverering in 'n paging om open

bare opdragte te bekom en vir hom self 'n naam te maak nie. Dit het 

altyd in die lig gestaan van sy eie streng persoonlike en ongebonde 

siening van die betrokke persoon, en was daarby ook vry van die 

algemene sentimentaliteit wat soms met soortgelyke werke gepaard 

gaan. 

In die verband moet daar ook melding gemaak word van die sogenaamde 

invloed van Anton van Wouw se naturalisme in die historiese werke van 

Eloff. Beide hierdie kunstenaars se uitbeeldings van die menslike 

wese neig sterk tot 'n romanties realistiese styl-instelling, en die 

ooreenkoms is dus voor die hand liggend. Maar in inner like wese en 

voorkoms is die verskil duidelik te bespeur. In hoofsaak ontbreek 

dit Eloff se werk aan die verskerpte heldhaftigheid en massiewe 

monumentaliteit wat die werk van Van Wouw kenmerk. Eloff se beelde 

toon 'n fyn waarneming van die innerlike persoon soos dit natuurlik 

voorkom en soos slegs enkele mense dit leer ken het o Indien Eloff 

hom dit ten doel gestel het, sou dit in sy vermoe gewees het om die 

sogenaamde mantel van Van Wouw oor te neem, maar dit was nie die 

strewe in sy kunsgevoel nie. 

Om terug te keer tot die werke self~ een van die eerste persone 

wat Eloff verkies het om uit te beeld, was pres. MoT o Steyn ( 
1

) 

President van die Oranje Vrystaat en 'n goeie vriend van pres. 

KrugerQ Op 9 Augustus 1912, het daar 'n berig in De Volkstem 

verskyn wat breedvoerig vertel het van die besoek wat een van die 

verslaggewers aan Fanie Eloff se werkplaas by sy ouerhuis op 

Eloffsdal, Pretoria, gebring het. Hy skryf as volg oor die beeld 

van presQ Steyn: 
11
Dan bracht ons de beeldhouer naar v t borst

beeld van President Steyn, dat op 'n podium stond en dat hij op 

( 1 ) Afbeelding - bl. 6. 
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Onze Rust in was had gemaakt. Niettegenstaande de sterke glans 

die scherpe glimlachtjes op de kop wierp, konden wij toch v t ge= 

voelige van deze buste waarderen' zij stelde ons duidelik de grote 

lijder voor, zoals wij allen hem kennen, met die oogleden, zwaar 

hangend over de ogen en de nobele trek op 1 t sterk sprekend gelaat, 

waarvan de gevulde baard omlaag golft Q In be wondering bleven 

wij staan voor dit zich volle beeld, hoewel ons, met alle waardering 

voor 1 t kunstwerk, de opmerking van v t hart moest dat ons ~ t gelaat 

van de President forser leek dan 1 t door de kunstenaar was weerge~ 

II ( 
1 ) D . . tb ld.. b l ' ' l 'k 0 

' geven. 1e u1 ee 1ng was es rs 'n u1ters persoon 1 e s1en1ng 

van die President in sy gewoon menslike voorkoms. Indien dit 'n 

massiewe en monumentale voorstelling van die volksleier was, sou 

dit seker by die kritici byval gevind het ~ 

Die beeld is volgens 'n ander berig oorspronklik in was uitgevoer 

en die model is later na Frankryk verskeep waar dit in brons ge

giet is o ,Enkelen, die 1 t voorrecht gehad hebben ~ t model te 

Bloemfontein te bewonderen, spreken ervan als zijnde 'n biezonder 

goed=geslaagde gelijkenis van de Presidento u( 2) Te oordeel aan 

'n foto wat geneem is terwyl Fanie Eloff besig was om aan die beeld 

te werk, is die gelykenis baie geslaagdo (J) Daar bestaan een brons= 

beeld en ook etlike keramiek~weergawes van hierd] e werk o Die 

beeld is baie klein, slegs vier"""'en=twintig sentimeters hoog o Die 

keramiekvoorbeelde kom aileen tot voile reg wanneer dit in 'n sterk 

lig geplaas wordo Die oe wat op skrefies oop is, die snor wat 

langs die mondhoeke afhang en die volle kenbaard, dra daartoe by 

om 'n half Oosterse voorkoms te skep wat nie aan patos ontbreek nie ~ 

Vir 'n beeldhouer is dit nie altyd moontlik om die persoon wat hy wil 

uitbeeld, byderhand te h~ om as model te gebruik nie Q In die geval 

moet daar Of Op die geheue Staatgemaak Word, Of daar moet van fotO IS 

gebruik gemaak word. Die feit dat Eloff soms ook foto v s gebruik 

het, word nie verberg nie. Dit word heeltemal openlik bespreek in 

die geval waar hy 'n beeld van Koning:in Wilhe~mina van Nederland 

wou skep. De Volkstem se verslaggewer skryf~ "Hem zelf vonden 

( 1) De Volkstem = 9 Augustus 1912o 

(2) Ongedateerde uitknipsel, plakboekmej. E~ Bredello 

(3) Foto in plakboek = mej. E. Bredellc 
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wij daar, net 'n beetje teleurgesteld, want v t borstbeeld van 

Koningin Wilhelmina, dat hij juist voltooid had, was in elkaar gezakt. 

Er was niets meer van over dan 'n soort houten kruis, waaromheen 

de klei was gemodeleerd geweest, en de neus en u t voorhoofd die 

even goed die lichaamsdelen van 'n ander hadden kunnen zijn. De 

heer Eloff bleek echter niet iemand om lang bij de pakken neer te 

zitten. Vanmiddag nog begin ik opnieuw, zei hij, aileen jammer 

dat ik naar zulke slechte protretten moet werken. 

,Bij de verzakte buste stonden 'n vijftal portretten van Holland v s 

Koningin, uit vroeger jaren met de koningskroon op 1 t hoofd en de 

laaste foto 1 s, was genom en nadat zij reeds moeder was. Wij 

praatten wat over Koningin Wilhelmina. De heer Eloff speet 9 t 

als kunstenaar dat hij haar nooit had gezien. "(1) Hierdie berig 

bewys stellig ook dat Eloff in die stadium nog nie 'n ervare beeld

houer was nie. Nieteenstaande 'n mislukte paging is sy geesdrif 

nie gedemp nie. Verder dui dit ook die wyse aan waarop Eloff te 

werk gegaan het, deur gebruik te maak van 'n blote houtkonstruksie 

waarop die kop gemodelleer was. Te oordeel aan 'n baie ou foto (2) 

het Eloff tog wel hierdie beeld voltooi ~ Die foto to on 'n aantreklike 

jong vrou met haar hare teruggekam en op haar kop is daar 'n waaier

vormige kroon. Dit lyk as of haar slanke nek en skouers ook fyn 

gemodelleer is 0 Die hele komposisie is sprekend van grasie ~ Wat 

uiteindelik van hierdie beeld geword het, is nie bekend nie o 

In die byvoegsel tot Die Week van 10 Oktober 1912 is daar 'n afbeelding 

van 'n komposisie in klei van pres. Kruger wat op 'n rusbank sit. In 

De Volkstem se berig word hierdie voorgenome taak van die kunste-

naar bespreek. ". . . . de heer Eloff had plaats genom en op 'n plat-

form, waarop hij 'n levensgroot beeld van zijn grootva.der, naar wie 

hij genoemd is, President Kruger, gezeten op de stoep voor zijn 

woning, zal ontwerpen. Verhalende van zijn plan, ging hij er 

helemaal in op. Hij kon zich zijn grootvader zo duidelik voor de 

geest hal en, zoals hij daar placht te zitten en zoals de meeste 

Transvalers hem nog kennen. Dit was 'n mooie taak, waaraan hij 

met liefde zou werken, zoals hij ook met heel zijn hart en kunstenaars

ziel gearbeid had aan die buste van President Steyn. ,(
3

) Hier is dit 

( 1) De Volkstem ..., 9 Augustus 191 2. 

(2) Plakboek - mej. E. Bredell. 

(3) De Volkstem - 9 Augustus 1912. 
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heeltemal duidelik dat Eloff van plan was om 'n toneel wat helder in 

sy geheue vasgel~ was, uit te beeldo Die afdruk in Die Weeklf) 

bewys dat Eloff met welslae hierdie taak afgehandel het en 'n treffende 

weergawe van sy grootvader geskep het 0 Die kleimodel to on die 

valle lengte van die rus bank aan, wat met 'n kleed of reisdeken bedek 

is o Aan die linkerkant sit pres. Kruger. Sy groat gestalte vorm 

die oorheersende element van die komposisie & Sy bene is by die 

enkels gekruis en hy het 'n effens vooroor houding skuins na regs, 

sodat sy regterskouer laer is~ Die regterarm rus swaar op sy been 

en in sy hand hou hy 'n kromsteelpyp vas 0 Sy linkerarm is terugge

buig en dit stoot die skouer na bo; die hand rus met oop palm op sy 

been. Dit lyk as of die President aandagtig luister na iets wat iemand 

aan hom meedeel of 'n vraag wat aan hom gestel word. Die gelykenis 

is beslis baie geslaagd. 

Die byskrif by die afdruk van hierdie beeld van pres. Kruger wat in 

die byvoegsel tot Die Week verskyn het, lees as volg: 
11
Deze, 

u Kompositie v in klei werd door de artistieke kleinzoon van de Presi~ 

dent (de hr& SoJ .. P .. Eloff) vervaardigd en zal te Parijs overgegoten 

worden, om daarna mogelik in 1 t Burgers park te worden geplaatst, 

indien altans de plannen der Z" A .. V" Federatie verwezenlikt worden. n( 
2) 

Tydens die jaarkongres van die Z o A~ V oF" wat in 191 2 in Johannes

burg gehou is, is daar 'n voorstel aangeneem om 'n monument ter ge

dagtenis van pres o Kruger op Kerkplein of in Burgers park, Pretoria 

op te rig. Daar word kennis gene em dat daar 'n beeld van Anton 

van Wouw is wat die President in 'n leuningstoel met sy bybel op sy 

skoot, voorstel, wat as monument baie geskik sou wees. Mev. J o 

Faure, presidente van die Z" A" V" F o, het breedvoerig vertel van die 

beeld van Fanie Eloff wat die President op die rusbank voorstel wat 

sy self gesien het en ook as geskik vir hierdie doel beskou het. 

By die volgende jaarkongres ( 1913) word daar besluit om te werk vir 

die Kruger=standbeeld asook om geld in te samel vir 'n standbeeld van 

gen. Jouberto Die saak het hangende gebly en daar is jare lank geld 

vir hierdie doel ingesamel. In 19 24 word die plan om die bestaande 

Krugerbeeld deur Van Wouw na die stasie te verskuif , bespreek. 

( 1 ) Afbeelding - bl. 7 . 

(2) Byvoegsel tbt Die Week, 10 Oktober 1912. 
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Daarna het die So Ao V .. F., besluit om die geld wat hulle reeds inge= 

samel het, vir hierdie doel beskikbaar te stel. Wat egter uiteindelik 

van Eloff se kleimodel van die beeld geword het, is nie bekend nie 0 

In die Kruger-museum is daar twee beelde van pres 0 Kruger wat 

albei tel onder die grootste borsbeelde wat Eloff ooit geskep het. 

Die een beeld is uit witmarmer gekap en die ander een is in brons 

gegiet ~ Daar is min verskil in die uitdrukking op die gesigte, 

hoewel die donker bronsweergawe deur die sombere voorkoms van 

die medium, meer fors en streng vertoon ® Die gelaatstrekke is 

kenmerkend van die ou President. Die gelykenis word benadruk 

deur die monumentale, massiewe marrier waarop Eloff dit uitgebeeld 

het. Ten spyte van die strengheid is daar tog 'n gevoelvolle element 

teenwoordig wat van verdriet spreeko In 'n ongedateerde koerant= 

uitknipsel word daar stellig na hierdie beeld van pres o Kruger ver

wys~ ,In 'n hoek stond de enkele kop van de President, groter en 

forser. Dit kopstuk stelde de President voor in die laatste jaren 

van zijn lev en, ouder en met 'n trek van groot verdriet over Y t 

zielssterke gelaat o Het is gemaakt naar 'n foto genom en in de dagen 

dat President Kruger zijn laatste levensmaanden in ballingscap in 

Europa sleet. Treffend van uitdrukking is deze grote kop. 11 { 
1

) 

Ander skrywers is ook van mening dat die beeld die President in sy 

laaste, smartvolle en eensame lewensjare in die vreemde voorstel. 

Alhoewel Eloff van 'n foto kon gebruik gemaak het om die beeld te 

skep, kon hy moontlik ook 'n helder voorstelling van sy grootvader 

voor die gees roep 0 Maar uit watter tydperk dit ook al mag wees, 

is dit tog die bekende karaktertrekke van die President wat na vore 
(2) 

koms 

Met sy tweede besoek aan sy ouers was die rus en vrede van korte 

duur. As gevolg van die w~reldspanning wat gepaard gegaan het 

met die Eerste W~reldoorlog, het dit oral 'n stremmende invloed op 

die kunstenaar se kunsproduktiwiteit uitgeoefeno Deur die same= 

loop van omstandighede gedurende sulke krisistydperke in die 

geskiedenis word die kunstenaar se siening al hoe meer realisties. 

( 1) Ongedateerde koerantuitknipsel, plakboek = mej" E" Bred ell o 

(2) Afbeelding = blo 8" 
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Hierdie realisme word ook in die werk van Fanie Eloff gedurende die 

tydperk aangetref. 

Met die uitbreek van die oorlog het verskeie lede van Fanie Eloff se 

familie by die rebellemagte in Suid"""Afrika aangesluit. Eendag het 

Fanie Eloff sy suster, mev. Elsie van Broekhuizen, na die Boere 

in die veld begelei. Toe hulle daar aangekom het, het hy die wens 

uitgespreek om by die Boererebelle aan te sluit, daar en dan by 

die Boere gebly en by Jopie Fourie aangesluito Saam met verskeie 

ander lede van J opie Fourie se ondersteuners het die Regerings

magte ook vir Fanie gevange gene em, en in die tronk opgesluit waar 

hulle 'n geruime tyd deurgebring het. 

Dit is noodsaaklik om hier melding te maak van die misverstand in 

verband met sekere aspekte wat Fanie Eloff se deelname aan die 

Rebellie betref e Prof .. Dekker beweer onder meer dat "hy weier 

as lid van die Unie se verdedigingsmag om deel te neem aan die 

veldtog teen Duits-Suidwes en bring 'n tyd in die interneringskamp 

en in die tronk deur. " ( 1) Hierdie stellings is klaarblyklik foutief 

omdat Fanie Eloff nooit lid van die U nieverdedigingsmag was nie o 

Te oordeel aan inligting meegedeel deur sy familie, blyk dit dat 

dit wel die jongste van die Eloff broers, naamlik Frikkie Eloff, 

was 0 Frikkie Eloff was beslis 'n lid van die verdedigingsmag en 

hy het wel geweier om aan die genoemde veldtog deel te neem en 

het gevolglik in die interneringskamp beland., (
2

) 

Terwyl Fanie Eloff in die tronk aangehou is, het hy 'n borsbeeld 

van sy swaer, dr., Herman van Broekhuizen, (
3

) gemaakQ Die 

klei waarmee hy hierdie beeldjie gemodelleer het, het sy familie 

vir hom in 'n kosmandjie in die tronk ingesmokkel.. Die vrouens 

van die gevangenes of ander naasbestaandes het toestemming 

verkry om aan hul familielede kos te neem. Toe die beeldjie 

klaar was, het hulle dit sorgvuldig in 'n kosmandjie versteek en 

dit weer uit die tronk uitgesrnokkel c Hierdie beeld is later 

deur Eloff in Suid"!J"Afrikaanse marmer verwerko Die betrokke 

( 1) Dekker, G .. - Fanie ElofL Die Ruiter - 9 Januarie 1948 o bl Q 25 . 

(2) Die misverstand kon moontlik gebeur het as gevolg van die 
feit dat Frikkie Eloff se voorletter F., C., verwar is met 
Fanie Eloff. In werklikheid is Fanie Eloff se voorletters 
S .. J.P. 

(3) Afbeelding- bl. 9 .. 
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sfuk marmer is ongelukkig vol vlekke en are wat effens steurend op 

die geheelindruk inwerk~ Die kopstudie, nie eens lewensgrootte nie, 

groei as w t ware uit die blok marmer e Die kop is effens vooroor ge""" 

boe en die uitdrukking spreek van kommer en sorg 0 In die familie

kring staan die beeldjie bekend as "U it die pte van ellen de, " ( 1 ) wat 

sekerlik nie 'n onvanpaste benaming is nie e v eral die besonder 

gevoelige lyne van die lippe en die trek oor die oe toon die tegniese 

vaardigheid van die kunstenaar., 

Daar is 'n ander beeldjie wat weens die inherente waarde daarvan 

saam met die historiese beelde ingesluit moet wordo Dit is die 

beeld van 'n Voortrekkervrou, (2) en is 'n uitsonderlike voorbeeld 

in die werk van Eloff o Hierdie beeld to on 'n vrou in Voortrekker.,.. 

drag gekleeo Sy sit op 'n harde rotsblok, met geboe rug in 'n voor= 

oor houding met haar hoof wat in die palm van haar hand rus; die 

linkerarm stut sy op haar linkerknie e Die rand van die kappie 

en haar hand verberg haar gelaat heeltemal., Haar regterarm 

hang met swaar, moee gebaar oor die regterknie = die lyn wat dit 

vorm word verder gevoer deur die diep plooi van die rokstof. 

Die geheelindruk is sprekend van kommer ,sorg en pyn; en in hier.., 

die verband kan dit met reg 'n liter~re werk genoem word omdat 

dit onteenseglik 'n gebeurtenis vertelo Dit kan wel spreek van 'n 

gebeurtenis of verlies wat die vrou diep getref het 6 Aan die ander 

kant is dit ook simbolies van aard in soverre dit die Trek voorstel 

of selfs die stryd van 'n opkomende volk of iets dergliks" Hoe dit 

ookal sy, dit is vol stemming en tragiek., As die beeld saam met 

ander werke van Eloff vertoon word, staa.n dit heeltemal aileen en 

vorm dit 'n eenheid op sigself.. Die kunstenaar se niggie, mej. 

Johanna van Broekhuizen,het as model vir hierdie uitbeelding gedien., 

Sy vertel dat Fanie Eloff gedurende 'n vakansiebesoek die Voortrek

kerdrag gekies bet en toe na Parys saamgeneem bet c In Parys het 

hy besluit dat hy liewer graag 'n Suid"""Afrikaanse meisie as model 

wou gebruik e Aangesien mej., Van Broekhuizen in 1930 in Parys 

met vakansie was, het Fanie Eloff van die geleentheid gebruik ge

maak om die beeld van die Voortrekkervrou te skep a 

( 1) Meegedeel deur mej., J., van Broekhuizen. 

(2) Afbeelding - bl., 10. 
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Daar bestaan 1n katalogus van 'n gesamentlike tentoonstelling van 

kunswerke deur Henk Pierneef en Fanie Eloff. Die katalogus gee 

geen aanduiding van die datum van die tentoonstelling nie en ook 

nie waar dit plaasgevind het nie. Die kunswerke wat uitgestal is, 

het onder meer ses-en-twintig olieverfskilderye, vyf waterverf

werke, vyf pastelle en ses houtdrukke van Pierneef, asook ses 

borsbeelde van Eloff, ingesluit. Die borsbeelde is studies van 
(1) (2} (3) (4) 

pres. Kruger, pres. Steyn, gen. Botha, gen o de Wet, 
(5) 

sen .. A .. D .. W .. Wolmarans, en 'n karakterskets van meve H~G~ 

Breyer& (6) 

In De Volkstem van 1 2 Oktober 1917, verskyn daar 'n kort aankon= 

diging dat Pierneef en Eloff van voorneme is om saam 'n tentoon= 

stelling van hul werke te hou. Die berig word afgesluit met die 

mededeling dat minister F oSG Malan die opening sal waarneemo 

Die datum of plek waar die tentoonstelling sou plaasvind, word egter 

weer nie aangedui nie.. Dit moes wel tussen 17 en 25 Oktober 1917 

plaasgevind het in die Transvaal Museum want op 18 Oktober 1917, 

word daar in die Pretoria News be rig dat die Minister van Mynwese 

en Opvoeding, mnr. F .. S .. Malan, die vorige dag die openingsplegtig

heid van die Pierneef - Eloff tentoonstelling waargeneem het. 

Fanie Eloff word beskryf as 'n jong kunstenaar wat in Parys en elders 

op die vast eland van Europa etlike jare lank studeer het e Al die 

bogenoemde werke word gemeld en daar kan dus met sekerheid afge

lei word dat die ongedateerde katalogus tot die tentoonstelling van 

17 Oktober 1917, behoort. Die verslaggewer beskryf die beelde 

nie breedvoerig nie, maar meld wel dat die beeld van pres. Steyn 

'n besonder goeie gelykenis is, en dat mev. Breyer se beeld 'n uit

stekende karakterindruk skep. Hy do en ook aan die hand dat die 

lesers van die koerant beslis 'n poging moet aanwend om die tentoon-

Stelling by te woono 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Presies watter beeld van pres. Kruger tentoongestel was, 
word nie gemeld nie ~ 

Afbeelding - bl. 6. 

Afbeeldinz- bl. 11 o 

Afbeelding - bl. 1 2. 

Die beeld van sen. Wolmarans kon nie opgespoor word nie, ten 
spyte van uitgebreide navrae asook 'n beroep wat deur middel 
van die pers gedoen is. 

Afbeelding - bl. 1 3 . 
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Net twee dae later word daar heel wat ruimte aan die uitstalling af ge

staan in die Pretoria News van 20 Oktober 1917., Die skrywer, 

Norman Price, gee met spontane geesdrif sy be wondering te kenne 

oor beide Pierneef en Eloff as kunstenaars en veral oor hul kuns= 

werke wat tentoongestel word& Met welsprekendheid lei hy die 

artikel in met lof vir hulle kunsgevoel en kunsuiting~ "Passing 

from the noon=-day glare of Market Street into the quiet coolness 

of the room in the basement of the New Museum Building, in which 

Mr Q J., H o Pierneef and Mr .. So J o Po Eloff are exhibiting their work, 

one moves from the light of common day into the mid~land of shadow 

and reality & In the streets we see things as they naturally appear 

to our physical organs of sense. Within the walls of the exhibition 

room, we see things as they are apprehended by, what is called, 

artistic feeling, which is nothing but our spiritual powers of grasping 

something of the full significance and true meaning of the symbolic 

world, which is all that we can perceive by means of our sensual 

organs of sense. 

The true artists see with the vision of imagination, in which objects 

are shown in their relation to Truth and Reality, and as expressive 

of the Power~ 

If the ability to express this spiritual apprehension is peculiarly 

characteristic of the artist, then both Mr. Pierneef and Mr o Eloff 

are artists in the very real sense., n( 1) Met hierdie huldeblyk en 

teen die gunstige agtergrond bespreek hy eers met lof die werke 

van Pierneef 0 

Hie rna verduidelik hy dat, in 'n land waar beeldhoukuns ontbreek, 

dit 'n moeilike taak is om dit sender 'n maatstaf te bespreek ~ Hy 

beskou die beeldhoukuns as 'n seldsame kuns, die beeldhouer as 'n 

seldsame kunstenaar, en Eloff as 'n seldsame beeldhouer. As 

· B k (2 ) d" K uitstaande werke no em hy d1e Kop van 'n o ser, en 1e op van 

pres 0 Kruger. Eersgenoemde beeld toon na sy mening 'n sterk 

realisme van vlees en been, en is sprekend van wilskrag en vas.., 

beradenheid. Die laasgenoemde beeld van pres~ Kruger behoort 

tot die argitektoniese en monumentale orde in die beeldhoukuns en 

word deur die grootte en bree prag oorheers o 

( 1 ) Pretoria News = 20 Oktober 1 917. 

(2) Hierdie beeld word nie in die katalogus genoem nie, maar is 
blykbaar na die druk daarvan bygevoeg., 
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Die beskrywing van die oorblywende werke is nog meer gunstig en vol 

bewondering o Mnr. Price skryf: 
11
Among the portraits, that of 

President Steyn, is the best. His patriae hal aspect is conveyed in 

every line of the brow, face and beard, and I venture to suggest 

that Mr. Eloff 1 s simple piece of sculpture gives us, at one glance 

a true conception of President Steyn 1 s general feelings and attitude 

towards his people than volumes of print could convey. 11 ( 
1) Indien 

hierdie laasgenoemde stelling moontlik was, sou dit voorwaar geen 

geringe prestasie gewees het nie. 

11 The character in1pression of Mrs Q Breyer is unique. Its treatment 

is academic. The eyes, by means of a clever arrangement of shadow, 

are seen almost in colour. The grace of the neck and the delicate 

poise of the head are eminently in harmony with the Louis XIV period 

arrangement of the hair. An artist, who can comprehend within his 

work such a diversity as that between the 1 Head of President Kruger' 

and the 'Character Sketch of Mrs. Breyer' is one, to the possibility 

of whose development, it would be difficult to place a limit. "( 2) Die 

skrywer se gunstige kritiek en besondere mate van geesdrif is effens 

uit perspektief. Sy artikel het aanleiding gegee tot die verskyning 

van briewe wat deur die lesers aan die redakteur van die koerant 

gerig is, en wat teen die inhoud beswaar gemaak het. Een leser 

het nie daarmee genoe geneem dat mnr. Price hom as 'n gesaghebbende 

op die gebied van die skilderkuns en beeldhoukuns voorgedoen het nie. 

N ogtans to on sy siening 'n mate van belangstelling in die kunsontwik

keling van die land, hoewel dit aan die nodige objektiwiteit ontbreek. 

Die tentoonstelling het skynbaar tot 25 Oktober 1917 voortgeduur. 

Vyf van die borsbeelde wat in die katalogus van die Oktober 1917 

tentoonstelling genoem word, bestaan vandag nog. Dit is nie 

moontlik om presies vas te stel watter spesifieke beeld van pres. 

Kruger wel daar uitgestal was nie. N a my mening is dit waarskyn

lik een van die groat borsbeelde wat vandag in die Krugermuseum, 

Pretoria is. Dit sou ook moontlik kon wees dat dit die kleimodel 

van die beelde was. Die verskillende beelde van pres. Kruger en 

ook die van pres. Steyn is reeds vroeer in die hoofstuk bespreek. (
3

) 

( 1) Pretoria News - 20 Oktober 1917. 

(2) Ibid. 

(3) Verdere inligting op bladsye 28 en 3 2. 
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Daar bestaan twee beelde van geno Louis Bothao Albei is kopstudies 

in brons gegiet, wat slegs die kop en nek aantoon. Die eerste beeld 
• 

0 b t 0 0 (1) 1s 1n rons me 'n swart pat1na, en 1s ongeveer lewensgrootte. 

Die tweede beeld is ook in brons gegiet, maar is veel kleiner, slegs 

twee-en-twintig sentimeter hoog. Die beeld wat in die tentoonstel

lingskatalogus van Oktober 1917 verskyn, is vermoedelik die voor

genoemde groot, swart patina beeld" Die uitdrukking op die gelaat 

is sprekend van forsheid en krag en laat geen twyfel dat die gelykenis 

baie raak vas gel~ is nie o AI is die tweede beeld soveel kleiner, 

doen dit nie aan die krag, erns of gelykenis enige afbreuk nieo In

teendeel, dit is miskien meer sprekend van die inner like persoonlik

heid van die man omdat die gesig effens maerder vertoon; die ander 

voorbeeld is veel voller en ronder van gesig voorgestel. In albei 

weergawes is die oe wakker-oop, die bekende snor is vol op die 

bo-lip, maar net in die klein beeldjie word die bokbaardjie aange

bring om die effens spitsken te beklemtoon. Die groot beeld van 

gen. Botha is in die Ou Museum, Pretoria, en die kleiner een in 

besit van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns o 

Dit word in Engel en burg Huis, Pretoria, tentoongestel. 

N og 'n bekende Boere-generaal van wie Eloff 'n beeld gemaak het, 

was gen. Christiaan de Wet. (2) Hierdie beeld was ook in die 

tentoonstelling van 1917 ingesluit en is dus in daardie tydperk ge= 

skep.. Die beeld bestaan uit die kop, nek en gedeelte van die bors 

sonder die skouers 0 Sonder die horisontale lyn wat gewoonlik deur 

die skouers gevorm word, vertoon die beeld stewig en vierkantig. 

Die kop word fier regop gehou, en die toeskouer word met 'n deur

dringende blik van die diep, peinsende oe aangespreek o Op die 

voorkop is daar tekens van ligte plooie. Die lippe is sigbaar maar 

word nie beklemtoon nie, omdat die snor dit effens bedek o Die 

groot baard hang vierkantig oor die ken en as die beeld van voor 

bekyk word, is die boordjie van die hemp verberg, maar die das

knoop kan gedeeltelik gesien word o Die profiel van die beeld is 

ook besonder geslaagd. In Die Brandwag van 26 Desember 1947, 

verskyn daar 'n afdruk van 'n baie ou foto van die kunstenaar waar 

hy besig is om die kleimodel van gens De Wet se beeld te voltooi. 

( 1) Afbeelding .... bl. 11. 

(2) Afbeelding - bl .. 12, 
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Regs voor sit gene De Wet in die houding waarin hy uitgebeeld is, 

en die gelykenis is sprekend ~ Die beeld wat later in brons gegiet 

is, is op 1n marrnervoetstuk gemonteer en kan vandag by die Ou 

Museum, Pretoria, gesien w·ord 0 

Die sesde beeld wat by die 1917 --tentoonstelling te sien was ,is die 

karakterstudie van mev e H., Go Breyer~ ( 1) Gedurende sy studente~ 
jare in Johannesburg het Fanie Eloff by die Breyer~gesin ingewoon 

en dit was altyd sy begeerte om 1n beeld van mev. Breyer te skep. 

Op 28 Augustus 1917 het daar 1n berig in De Volkstem se rubriek 

Mensen en Dingen verskyn wat melding maak dat Eloff pas 'n beeld 

van mev., Breyer, eggenote van dr o Breyer, Direkteur van die 

Nasionale Museum, voltooi het., Die beeld het ook heelwat aandag 

en bewondering in Johannesburg uitgeloko Mev., J ~ Roath (
2

) vertel 

dat die kunstenaar se doelstelling was om 'n duidelike weergawe van 

die sitter se persoonlikheid, en nie net bloat 1n gelykenis van haar 

voorkoms nie, te skep 0 Die beeld voldoen beslis aan die beskrywing 

van 'n karakterstudie 0 Om dit te bewerkstellig het hy sekere trekke 

in haar voorkoms verskerp, soos byvoorbeeld deur die haarlyn verder 

van die voorhoof af terug te skuif om sodoende 'n vry ernstige indruk 

te gee~ Bo die bree voorkop staan die gol wende hare baie hoog ge'""" 

kam wat ook die boonste gedeelte van die oor bedek e Agter bokant 

die bolla is daar 'n skilpaddop~kam ingedruk wat as versiering ge= 

bruik is~ Die gesig het 'n fyn en aristokratiese beenstruktuur o 

Die skouer=gedeelte van die beeld het later afgebreek maar het vol= 

gens mededeling die gedrapeerde halslyn van die tabberd ingesluit., 

Die beeld is in gips en is nooit in brans gegiet nie o Die weergawe 

van mev 0 Breyer is besonder aantreklik en getuig van 1n gevoel valle 

begrip van haar persoonlikheido Die beeld behoort tans aan mevo 

J., Rootho 

In De Volkstem van 25 September 1917 is berig dat die beeldhouer 

Fanie Eloff van voorneme was om· 'n borsbeeld van Kiill,$ Kqos de la 

~te maak, met die doel dat dit as grafbeeld sou dien., Hierdie 

voorneme is verwesenlik en die beeld is tans op gen w De la Rey se 

graf in die begraafplaas op Lichtenburg. Wanneer die beeld egter 

( 1 ) Afbeelding - bl., 1 3 o 

(2) Mev., Je Rooth is die dogter van mevo HoG., Breyer. Sy het 
Fanie Eloff ook baie goed geken o 
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voltooi is, is my nie bekend nie. Die samestelling van die portret 

van gen. De la Rey bestaan uit die kop, deel van die skouers en die 

bors.. Die skouers word nie in volle breedte uitgebeeld nie, met 

die gevolg dat dit die vertikale lyn beklemtoon. Die uitdrukking op 

die generaal se gesig is sedig en bedaard terwyl hy ver voor hom 

uitkyk $ Die mond is skaars sigbaar onder die snor wat tot op die 

groot bos krulbaard afhang. Om die wye oop oe en bokant die dik 

wenkbroue is daar diep plooie. Die lang, vol baard bedek die 

nek sodat slegs deel van die vasgeknoopte onderbaadjie en die 

baadjie se kraag duidelik te sien is. Die geheelindruk van die 

beeld is nie so sprekend verfynd as die uitbeelding van pres. Steyn 

nie. Verder vertoon hierdie beeld swaar en massief op die on

smaaklike voetstuk waarop dit geplaas is. 

In die dertigerjare het Eloff 'n borsbeeld gemaak van die Staats

prokureur, dr. W .. J.. Leyds. ( 1) Eloff het vir dr. Leyds reeds 

jare tevore gedurende sy verblyf by prof. Breyer aan huis, ontmoet. 

Deur bemiddeling van prof. SaPo Engelbrecht het dr. Leyds die 

borsbeeld van homself later aan die Universiteit van Pretoria ge

skenk. Die beeld is in 19 36 in ontvangs gene em en staan tans 

in die ingangsportaal van die Merensky Biblioteek. Volgens die 

naamplaat wat op 16 April 1959 aangebring is, is die beeld in 

Oktober 1936 deur gen. J oC o Smuts, onthul. Die byna fotografies

realistiese borsbeeld is in brons gegiet en is op 'n groengevlekte 

marmerblok gemonteer. Die kop is ongeveer driekwart lewens

groot. Die oe vertoon klein maar deurdringend. Die dun lippe 

is op mekaar geplaas maar die aandag word afgetrek deur die 

groot snor. Op die linkerwang vertoon 'n moesie ewe natuurlik. 

Die gipsmodel van die beeld is in besit van die Ou Museum, Pretoria .. 

Die historiese figure vorm 'n afsonderlike geheel in die werk van 

Fanie Eloff. Gedurende die laaste jare wat hy in Suid-Afrika 

deurgebring het, het hy we ere ens realistiese borsbeelde geskep. 

Maar met sy terugkeer na Parys, na afloop van die Eerste W~reld

oorlog, verander die wese van sy kunsuitbeelding, hoewel die 

menslike figuur nog die hooftema bly o Voordat die verdere ontwikke

ling van Eloff se beeldhoukuns nagespoor word ,sou dit raadsaam wees 

om die algernene kunsatmosfeer van Parys, vanaf die begin van die 

twintigste eeu, in bree trekke na te gaan, in soverre dit lig mag werp 

op die algemene artistieke milieu waarin sy verdere kunsbedrywigheid 

val. 
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HOOFSTUK IV o 

INVLOEDE EN KUNSSTROMINGE. 

F ANIE ELOFF se vormingsjare as kunstenaar het in die kunshoofstad 

van die w~reld, Parys, geskiedo Hierdie tydperk wat hy in Parys 

deurgebring het, is deur die Eerste Wereldoorlog onderbreek, toe hy 

op versoek van sy ouers na Suid-Afrika teruggekeer het 0 Soos in 

die voorafgaande hoofstuk aangewys is, is sy werk beihvloed deur sy 

omgewing en die omstandighede waarby dit aangepas het. Die his

tories e figure staan on teens eglik in noue verband met Suid-Afrika en 

sy familieverband met pres. Kruger, en vorm dus 'n afsonderlike 

gedeelte van sy werk. Die algemene karakter van die beeldhouwerke 

van die periode is sterk romanties-realisties ingestel en as gevolg 

van die beperkte omvang van die onderwerpe wat uitgebeeld is, moet 

dit as 'n afsonderlike afdeling beskou word wat kenmerkend Suid= 

Afrikaans van aard en oorsprong is. Gedurende sy verblyf in sy 

tuisland is Eloff die geleentheid gebied om die grondbeginsels van 

die kuns wat hy in sy studentejare geleer het, toe te paso Dit verteen

woordig die eerste werke wat hy onafhanklik, sander die leiding van 'n 

meester, geskep het. 

Parys met al die beroemde kunsmuseums en gereelde kunsuitstallings 

in die talryke kunsgalerye,; moes op die jong Eloff 'n groat indruk ge

maak hete Afkomstig uit 'n land wat geografies gesproke gefsoleer 

van soortgelyke grootskaalse kulturele ontwikkeling is, het dit hom 

op daardie tydstip van sy kunsbewuswording en ontplooiing nog meer 

vatbaar vir nuwe invloede gemaak o 

Dit is egter 'n moeilike taak om spesifiek te bewys watter faktore of 

watter kunstenaars se werk op Eloff se kunsopvatting 'n besondere 

invloed uitgeoefen het. Ongelukkig bestaan daar geen direkte uit

latings deur Eloff self, wat betref die invloed van een of ander 

persoon se werk of 'n kunsstroming nie o In die omstandighede is 

'n mens verplig om staat te maak op die menings van sy kennisse en 

ander skrywers, of om deur middel van die kuns werke self 'n aan

knopingspunt te pro beer vind. In sommige word daar bloat aange= 

voer dat dit bekend is, dat Eloff vir 'n sekere kunstenaar of 'n kuns

werk veel be wondering gekoester het Q 
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Nadat daar meer direk aandag gegee is aan die invloede wat reg

streeks of onregstreeks op Eloff kon ingewerk het, sou dit van pas 

wees om 'n algemene agtergrond van die ontwikkeling op kunsgebied 

omstreeks die eeuwisseling tot aan die vroee dertigerjare te skets o 

Op die gebied van die beeldende kunste het daar allerlei herlewings 

en nuwe eksperimente plaasgevind. Daar ontstaan 'n rykdom van 

kunsstrominge wat vinnig op mekaar gevolg het. Die skilderkuns 

het 'n sneller ontwikkeling sedert die tweede helfte van die 19e 

eeu ondervind. Daarenteen het die beeldhoukuns meer langsaam 

ontplooi en met minder opwindende gebeure en eksperimente na 

vore gekom. Om die belangrikste gebeure aan te stip, sal 'n duide

liker blik van die agtergrond bied. Maar, weens die omvangryk

heid van die beskikbare inligting op die gebied, kan dit slegs kort

liks behandel word. Die bedoeling is dus om in bree trekke die 

ontwikkelingsgang van die beeldhoukuns aan te dui, met verwysing 

na sekere verteenwoordigende kunstenaars en kenmerkende fasette 

van hulle werk. Wanneer 'n betrokke kunstenaar of kunsrigting 

bespreek word, sal daar waar dit van toepassing is, aandag geskenk 

word aan die aspekte wat op een of ander wyse 'n aansluiting met 

Eloff se werk toon. Indien daar direkte aansluitings met 'n werk 

van Eloff bestaan, sal in die betrokke hoofstuk wat die werk insluit 

meer breedvoerig aandag daaraan geskenk word. Dit is egter on

vermydelik dat sekere aspekte van Eloff se kunsontwikkeling en 

latere werke reeds in hierdie stadium genoem moet word. 

Die kuns van die verlede het al eeue lank as bran van besieling vir 

menige kunstenaars gedien. In Eloff se geval het dit ook gegeld en 

afgesien van enige direkte invloed het hy beslis met die werke van 

sekere kunstenaars dieper kennis gemaak en hulle be wonder o Prof. 

Dekker wys daarop dat Eloff vir sekere agtiende-eeuse beeldhouers 

'n groot bewondering gehad het~ ( 1) 11 Ek dink byvoorbeeld aan 

Clodion, met sy bevallige bronsreliefs in die Louvre, en aan 

Guillaume Coustou se bekende , Perdetemmers' ( 1 Perde van Marly') 

wat langs die Champs Elysees staan, in hulle bewoenheid so tipies 

van die Barok -~·( 2 ) Die werke van die twee kunstenaars wat 

( 1) Hierdie inligting het madame Segonne aan prof. Dekker verstrek. 

(2) Dekker, G. - Fanie Eloff. Nienaber, PoJo -Skene Kunste 
in Suid-Afrika. bl.42. 
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genoem word, is beslis hul bekendste werke 0 Claude Michel Clodion 

(1758=1814) was aanvanklik 1n leerling van Pigalle. Later het hy 

etlike jare in Rome gewerk waar hy statuettes geskep het o Hy is 

hoofsaaklik vir sy dekoratiewe talent bekend en sy werk pas aan 

by die Lodewyk XVI styl en die laat Barok met 'n fyn en grasieuse 

vormgewingo Guillaume Coustou (1677~1746) se werk staan ook in 

die tradisie van die barok met kenmerke: soos diep, skaduryke oor~ 

versierde detail en draperings o Met die Perde van Marly het Cous= 

tou beroemdheid verwerf. 

Die negentiende eeu het in die trant van die Neo=klassisisme 'n 

aanvang geneemo Die Franse beeldhouer Franqois Rude (1784-1855) 

het bo die klassisistiese ins telling uitgestyg o Na sy opleiding in 

Parys het hy' etlike jare in Belgie gewerk om in 1827 weereens na 

Parys terug te keero In 1833 het hy opdrag ontvang om die relief""" 

werke aan die Arc de 1 u Etoile uit te voer o Met die werk as die 

Marsellaise bekend, het Rude met sy skilderagtige styl en realistiese 

kenmerke 1n groot sukses behaal asook met die uitbeelding van 

Marechal Ney by die Observatoireo 

As opvolger van Rude vind ons Jean Baptiste Carpeaux, (1827=1875)o 

Wenner van die Prix de Rome, ontwikkel hy tot een van die vernaam= 

ste Franse beeldhouers o Met Rude as voorbeeld, asook met ken""" 

merke van die Barak, pas sy werk goed aan by die argitektuur van 

die tydperk 0 Sy bekendste werk is 1n dekoratiewe skepping vir die 

Opera, bekend as Le Danseo 

'n Ander belangrike figuur in die Franse beeldhoukuns was Antoine 

Louis Barye, ( 1796= 1 87 5) ~ N a sy opleiding in Parys het Barye ook 

die gesogte Prix de Rome verowero Vanaf 1831 wend hy hom tot die 

diereryk vir inspirasie en breek met die bestaande tradisie o Barye 

vermeng die realisme met die wilde romantisme, soos dit ook by sy 

tydgenote Gericault en Delacroix in die skilderkuns aangetref word. 

Deur sy lewendige hantering van brans en die beweeglike element 

in die modellering het Barye die weg vir die impressionistiese op= 

vatting in die beeldhoukuns voorberei o 

Al word Eloff se belangstelling volgens madame Segonne net tot 

Clodion en Coustou bepaal, is 'n groot aantal van die werke van 

die bogenoemde beeldhouers in open bare plekke bewaar o Dit is dus 

moontlik dat Eloff met sy besondere belangstelling in die beeldhoukuns 
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sommige van die werke van al die genoemde beeldhouers dikwels 

gesien heto Daar skyn egter nie 'n regstreekse verband tussen 

hulle werk en die werk van Eloff te wees nie 0 Nieteenstaande het 

die werk van hierdie beeldhouers die agtergrond gevorm waarteen 

die sogenaamde rewolusie in die beeldhoukuns ontstaan het o 

Die persoon wat die beeldhoukuns in vo lle eer hers tel het en die 

herlewing daarvan teweeggebring het, is die Franse beeldhouer 

Auguste Rodin ( 1840-1917) o Die vernuwing wat deur Rodin in die 

beeldhoukuns teweeggebring is, kan tot 'n mate as gelykstaande in 

waarde beskou word as die bydrae tot die skilderkuns deur die 

kunstenaar Cezanneo In 1864 het Rodin by Barye klasse in beeld-

houkuns gene em. Elf jaar later het Rodin Italie besoek, waar die 

werke van Donatello en Michelangelo 'n belangrike invloed op sy 

ontwikkeling ilitgeoefen heto Na sy terugkeer skep hy werke soos 

Die Brons="eeu ( 1 877), Jean Baptiste ( 1 87 8), en die Hellepoort 

( 1880) 6 In 1882 het hy reeds sy eie ateljee begino Rodin se 

besondere bydrae tot die nuwe rigting in die beeldhoukuns 1~ 

onder meer daarin dat met die verbreking van die massa deur die 

element lig, hy van die emosionele stramheid van die akademiese 

gewoonte van die tyd, weggebreek het. Deur die teens telling van 

mass as het dit beweging tot gevolg gehad, en die mens like liggaam 

het die middel geword om aan verhoudings en beweging besiel met 

lig, uitdrukking te gee o Rodin het ook opdragte vir open bare 

monumente ontvang, byvoorbeeld, Balzac=monument ( 1895) en die 

Victor Hugo=monument ( 1 897) o Vandag nog word Rodin beskou 

as die beeldhouer wat eintlik die lig, (soos Manet en die 1m pres= 

sioniste in die skilderkuns), in die beeldhoukuns tot sy reg laat 

kom het sonder om die element beweeglikheid prys te gee o In 

enkele werke het Rodin tot die meer ekspressionistiese uiting oor= 

gegaan, soos byvoorbeeld Balzac (1895), wat soos baie van sy 

enkel werke 1n vaste geslote vorm behou o Rodin was egter nie 

wesenlik rewolusion~r soos die skilders Cezanne, Van Gogh en 

Gauguin, en dus ook nie wesenlik twintigste eeus nieo Met sy 

talle beeldhouwerke het Rodin 'n geweldige invloed op baie op~ 

komende jong beeldhouers in Parys uitgeoefen o 

Tussen die werk van Rodin en Fanie Eloff kan daar wei 1ll aan"'"' 

knopingspunt gevind word, en dit blyk heeltemal duidelik dat 
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Rodin se werk 'n i nvloed uitgeoefen het op Eloff se kunsopvatting 

en kunsuiting o Daar word byvoorbeeld in 'n biografiese nota oor 

Fanie Eloff verwys na die nvormende invloed, ook van werke van 

RodinQ n( 1) Daar is nie aan te twyfel dat die werk van hierdie 

Franse beeldhouer op 'n vroee stadium reeds 'n diep indruk op die 

jong, onervare kunstenaar gemaak het nie o In 191 2 het Eloff reeds 

'n artikel oor Rodin geskryf, wat in die tydskrif Die Brandwag (2) 

verskyn het.. Sekere aspekte wat hy in hierdie skrywe beklemtoon, 

kan gedeeltelik in sy latere werk nagespoor word, soos byvoorbeeld 

die uitbeelding van die element van beweeglikheid in die menslike 

liggaam o Hierdie aspekte sal vervolgens by die bespreking van 

spesifieke voorbeelde van Eloff se werk behandel wordo 

Ons mag in hierdie opsig vra wat die mening van 'n kunskenner is 

wat persoonlik met Eloff en sy werke in aanraking gekom het? 

Prof o Dekker skryf as volg oor hierdie saakg "Rodin, wat destyds 

die Paryse kunsw~reld oorheers het, het ongetwyfeld bygedra tot 

sy artistieke bewuswording, maar hy verskil wesenlik van die 

Franse impressionis en het allesbehal we onkrities teenoor hom 

gestaano ~o( 3) Ongelukkig dui prof 0 Dekker nie aan in watter opsigte 

Eloff kritiek uitgeoefen het nie o Met die mening dat die twee kunste= 

naars se werk wesenlik verskil, kan daar saamgestem wordo 

Maar afgesien hiervan is daar tog wel aanduiding van Rodin se 

invloed in werke van Eloff te bespeur, veral in Eloff se benadering 

in werke soos Smart en Liefdesmart tot emosionele stemminge en 

ook die tegniese hantering en afwerking van sy medium, veral 

marmero 

Met sy meesterlike naturalistiese uitbeeldingswyse het Rodin reeds 

omstreeks 1880 ~n aansienlike invloed op die werkswyse en styl van 

die Suid=Afrikaanse beeldhouer Anton van Wouw, uitgeoefeno 

Rodin se invloed op Eloff kon dus aanvanklik indirek deur Van Wouw 

se werk geskied het, en later na 1908 deur regstreekse aanraking 

met Rodin se werk in Parys o 

( 1) Katalogus = Feestentoonstelling, Suid=Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kunso 24 Julie= 1 Augustus 1959, blo 14o 

(2) Die Brandwag = 15 Desember 1912o Eloff, So """Ietwat over 

(3) Dekker, Go """ 

Rodino blo 458o 

In Memoriam, Fanie Eloff o Tydskrif vir 
Wetenskap en Kuns o Okto ber 1948 o bl o 11 o 
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In die verband is dit verder nodig om die Italiaanse beeldhouer 

Medardo Rosso ( 1858=1928) te noem. In sy portret- en figuurstudies 

het hy 'n kunsstyl beoefen wat impressionisties was, maar wat ter

selfdertyd die 19e eeuse naturalisme weerspieE:H heto Na sy opleiding 

in Milaan het Rosso na Parys gegaan waar hy gewerk en met Rodin 

bevriend geraak het. Omstreeks 1 909 is Rosso deur die Futuriste, 

Boccioni en Carra as die baanbreker van die moderne Italiaanse 

beeldhoukuns begroet o Die Futuriste het Rosso bewonder omdat hy 

gepoog het om weg te breek van die geslote volumes en oppervlaktes 

in die beeldhoukuns en daarby die elemente van lig en ruimte by te 

voego Deur sy werk het Rosso tot 'n mate vir Rodin beihvloedo 

Hoewel daar nooit van Rosso melding gemaak word in verband met 

Eloff nie, is die moontlikheid nie uitgesluit nie dat daar wel 'n mate 

van indirekte invloed deur Rodin kon plaasgevind het e Buitendien 

het Eloff heel moontlik gedurende een van sy besoeke aan Italie, 

regstreeks met die werk van Rosso kennis gemaak. 

Twee ander beeldhouers wat Eloff bewonder het, word deur madame 

Segonne genoem. Die een is Charles Despiau (geb. 1840) 'n eer

tydse as sis tent van Rodin. Hy het later bekendheid verwerf vir 

sy portret= en borsbeelde. Des piau se werkwyse was langsaam en 

met fyn, tydsame modellering het hy gesoek na die eenvoudige - 'n 

alles omvattende vorm wat sprekend die persoonlikheid sou weerkaats. 

In essensie is sy kuns 'n vormkuns e Sy beeldhouwerke bly deurgaans 

konserwatief en sluit aan by die werk van Rodin. Een van sy bekend= 

ste werke is die beeld van Assia. 

Die ander kunstenaar wat madame Segonne no em, is Aristide 

Maillol ( 1861 =1944), wat hom eers op veertigjari'ge leeftyd tot die 

beeldhoukuns gewend het. Maillol het in besonder in die vroee 

Griekse beeldhoukuns belang gestel. Gevolglik het hy in sy werk 

die Franse grasie aan die G:tiekse bedwang verbind. Met sy voor""' 

liefde vir die geronde vorms het hy veral sy aandag op die uitbeelding 

van die naakte vrouefiguur bepaal, wat met besondere waardigheid 

en ewewig van vorm uitgebeeld word. In die algemeen het Eloff 

egter nie die naakte vrouefiguur met die kenmerkende ronde vorm

gewing van Maillol uitgebeeld nie. Die slanke, soms byna maer 

voorkoms van Eloff se danseresse het by die voorstelling van beweeg

likheid aangepas. Maillol het in die beeldhoukuns groot hoogtes 

bereik en het dus ook heel wat invloed op die ander beeldhouers van 

die tyd uitgeoefen. Die werk van Maillol wat Eloff veral be wonder 

het, is die beeld Diana o 
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Antoine Bourdelle ( 1861 """1929) 'n Franse beeldhouer wat 'n leerling 

van Dalou was, het ook lank met Rodin saamgewerk 0 Die invloed 

van die Griekse beeldhoukuns wat hy later ondergaan het, het die 

invloed van Rodin heeltemal op die agtergrond geskuif 0 Bourdelle 

se belangstelling was onder meer om uitdrukking aan beweging te 

gee. Met sy eie ateljee het Bourdelle later heelwat invloed op die 

jonger geslag uitgeoefen o Bourdelle word beskou as die Simbolis 

van die beeldhouers~ Die uitgesproke simbolistiese inspirasie ge

paard met 'n plastiese, liriese siening is kenmerkend van sy styl. 

Die beeld Hercules ( 1 909) is 'n bekende werk van die kunstenaar ~ 

Om al die fasette van die kubistiese beeldhoukuns te bespreek sou 

'n boekdeel beslaan. In 1910 vind daar reeds eksperimente plaas 

wat met die kubistiese skilderkuns ooreengestem het en met die 

geleidelike ontwikkeling word die grondbegrippe in albei media tot 

uiting gebringo In die Vrouekop ( 191 0) 'n beeldhouwerk van Pablo 

Picasso (geb. 1881), kan die kubistiese analise van die voorwerp 

duidelik gesien word. Die hele massa is opgebreek in vlakke en 

met 'n vry ritme herbou. Picasso het dikwels probleme wat hy in 

die skilderkuns ondervind het, deur middel van die drie=dimen:Sionele 

plastiese vormgewing pro beer oplos o 

Alexander Archipenko (geb" 1887) is waarskynlik een van die belang

rikste figure in die kubistiese beweging. Hy is 'n Russiese beeld~ 

houer, wat reeds in 1912 sy eie skool in Parys gehad heto Archipen= 

ko het nou saamgewerk met al die kubistiese kunstenaars met wie hy 

gereeld saam uitgestal het" Hy het aan die beeldhoukuns nuwe este""" 

tiese elemente toegevoeg soos die gebruik van deurskynende mate= 

riale; die alternatiewe gebruik van die konkaaf=konveks vorme en 

die gebruik van gapings of lee ruimtes wat deel van die massa uit

maak., Archipenko se ritmiese ruimte=beeldhouwerke sluit talle 

studies van vrouefigure in. 

'n Ander voorstander van die Kubisme was Raymond Duchamp=Villon 

( 1876=1918) 'n Franse kunstenaar. Tot 1904 is hy deur Rodin be

ihvloed, toe hy weggebreek het om 'n studie van die vereenvoudigde 

vorm te maak. Later sl uit hy by die K ubiste aan en mettertyd to on 

sy werk ook die invloed van kunstenaars soos Archipenko en Boccioni. 

Duchamp.,.Villon se bekendste werk Die Perd (1914) toon 'n suiwer 

beliggaming van beweging. 
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Onder die invloed van Picasso het die 22-jarige Jacgues Lipchitz 

(gebo 1891), 'n Litause beeldhouer, sy eerste analities-kubistiese 

werk geskepQ Lipchitz het 'n belangrike lid van die kubistiese groep 

beeldhouers geword~ Sy voorstelling van die menslike motief is op

gebou uit suiwer plastiese vorme wat kragtige ritmiese temas tot 

gevolg het o Die werk Mardi Gras ( 1926), is een van die beste voor<EO 

beelde wat 'n samevatting van die kubistiese ideale in beeld weer gee 0 

Ons sien 'n noue verwantskap met Lipchitz in die werk van Ossip 

Zadkine (gebo 1890) 'n Russiese kunstenaaro Zadkine se werk 

toon 'n suiwer kubistiese tradisie waarby sy eie persoonlike liriese 

stem pel bygevoeg is o 

Meer uiteenlopend van aard is die werke van Henri Laurens ( 1885-

1954) wat ook uitstaande voorbeelde van kubistiese beeldhouwerke 

is o Aanvanklik het Laurens realistiese werke onder invloed van 

Rodin geskep, maar in 1911 toe hy George Brague ontmoet het, het 

hy by die Kubiste aangesluito Sommige van Laurens se werke is 

meer soos reliefwerke wat baie soos die kubistiese collages lyk , 

en wat uit geometries saamgestelde still ewes bestaan o In die 

menslike figure bly die organiese vorme duidelik sigbaar e 

Fanie Eloff moet seker van die bogenoemde kubistiese beeldhouers 

geweet het, en het beslis van hul werke wat destyds heel wat opspraak 

in Parys verwek het, gesien. Daar is egter in Eloff se beeldhou"'"' 

werk geen teken van kubistiese invloed van enige aard nie o Hieruit 

moet 'n mens aflei dat Eloff net soos Rodin (en ander soos byvoor..., 

beeld Maillol) die rewolusion~re veranderings nie self meegemaak 

het nie, alhoewel hulle sekerlik van die veranderings bewus moes 

gewees het,. 

'n Ander belangrike figuur in die Franse beeldhoukuns is die Roe= 

meense beeldhouer Constantin Brancusi ( 1876=1957) o In 1904 het 

Brancusi in Parys aangekom en twee jaar later toe Rodin sy werk 

gesien het, het hy hom 'n assistentskap in sy ateljee aangebiedo 

Brancusi het die aanbod met die bekende wysheid v niks groei in 

die skaduwee van 'n groot boom v van die hand gewys o Sy vroegste 

"\verke was ook noukeurige anatomiese studies maar met die 

skepping Die So en ( 1908) het hy die naturalisme finaal vaarwel 

ges~ 0 Met die grootste eenvoud het hy uiting gege.e aan sy ideale 

met 'n streng forrnele, byna primitiewe, basiese vormgewing o 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



49 

Hy werk vervolgens aan 'n beperkte aantal temas om die perfekte 

vorm in sy skeppings tot uiting te bring, soos byvoorbeeld Maiastra 

( 1912) en die beroemde Vo(H in Ruimte ( 1919) wat as klassieke sim""" 

bool van die abstrakte skoonheid beskou word. Deur sy sterk in

dividualisme kan Brancusi by geen groep of kunsstroming ingesluit 

word nie. 

'n Kunsstroming wat met rewolusionere idees voor die dag gekom 

het, was die Futurismee In 1912 het die 1taliaanse kunstenaar 

Umberto Boccioni ( 1882-1916) die Manifesto tecnico della scultura 

futurista ( 
1

) geskryf.. Reeds in 1 909 het Boccioni met die skilders 

Marinetti, Carlo Carra, Gino Severini, Giacomo Balla en Luigi 

Russolo, wat almal van die Futuriste groep was, kennis gemaakQ 

Die teoretiese be grippe van d~.e beweging deur Marinetti opgesom, 

het op 20 Februarie 1909 in die Paryse koerant Le Figaro, verskyn. 

Dit het onder meer gepoog om 'n dinamiese element tot die kubistiese 

komposisie toe te voeg. Die hoof-figuur in die futuristiese beeld~ 

houkuns was beslis Umberto Boccioni, wat gebruik gemaak het van 

verskillende heterogene materiale om 'n plastiese kompleks saam te 

stel, soos byvoorbeeld die werk Kop-V enster"""Landskap ( 1911 ). 

Die doelstelling was om verder 'n styl te ontwikkel wat die begrip 

van die dinamiese krag en spanning van die menslike liggaam sou 

beklemtoon; die verbinding van die gevoel vir geweging met die 

gevoel vir massae Dit word bereik in die beeld van 1913 bekend 

as Unigue Forms of Continuity in Space. Dit is interessant om 

daarop te let dat Eloff ook 'n lewendige belangstelling in dinamiese 

beweging openbaar het en in sy beeldhouwerke gepoog het om die 

element uit te beeld e 'n Mens sou verwag het dat hy in die Futurisme 

'n aansluiting kon gevind het, en dat hy met gemak in hierdie bewe

ging sou kon opgegaan het.. Dit het egter om- een of ander onbe

kende rede nie gebeur niee Met Eloff se uitbeeldings van dansende 

figure in ritmiese beweging het hy op die drumpel van die futuris

tiese be grippe gestaan .. 

Daar is nog talle ander persone wat ook waardevolle bydraes tot 

die algemene ontwikkeling van die beeldhoukuns gelewer het.. Daar 

is 'n groep kunstenaars wat die skilder=beeldhouers genoem kan 

word. Kunstenaars soos Henri Matisse (1869 .... 1954) wat reeds in 

1900 beeldhoukuns beoefen het en 'n leer ling van Bourdelle was. 

Van sy bekendste werke is die reeks kopstudies van Jeanette. 

Omstreeks 1913 het Auguste Renoir ( 1841 =1919) ook enkele 

( 1) Tegniese manifes van die Futuristiese Beeldhoukuns o 
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beeldhouwerke geskep, wat deur Richard Guino uitgevoer is 0 

Hy het gebruik gemaak van onderwerpe wat hy in die skilderkuns 

behandel het soos byvoorbeeld die studie van Moeder en Kindo 

Die Italiaanse skilder Amedeo Modigliani ( 1884-1920) het in 1909 

in Parys 'n groat vriend in Brancusi gevind, wat hom aangemoedig 

het om beeldhouwerke te skep Q In die talle kopstudies wat Modig= 

liani van 1910 = 1914 geskep het, is die invloed van primitiewe en 

argai"stiese kunsvorme asook die element van vereenvoudiging soos 

Brancusi dit beoefen het, te bespeur o 

In die dertigerjare begin Jean Arp (geb., 1887) ook om beeldhou

werke te skep., Saam met Hugo Ball en Tristan Tzara het Arp aan 

die Dada-beweging deelgeneem, en later in Parys by die Surrealiste 

aangesluito As beeldhouer het hy gepoog om vorms te vereenvoudig; 

al sy werk sluit by die natuur aan, al kom dit soms heeltemal non

figuratief voorQ Hy het beweer dat kunswerke in die ateljee van 

die natuur - soos die wolke, die berge, die oseaan, diere en mense 

anoniem behoort te bly o Nog Arp, nag een van die ander skilder'""' 

beeldhouers het enigsins op die werk van Fanie Eloff invloed uitge

oefeno 

'n Tydgenoot van Fanie Eloff was die Duitse beeldhouer Georg 

Kolbe ( 1877 =194 7). Dit is opvallend dat albei hierdie kunstenaars 

in Parys tot artistieke ontplooiing gekom het, hoewel Kolbe reeds 

omstreeks 1900 in Parys begin werk het., Hy is aanvanklik sterk 

belhvloed deur Rodin en Maillolo Kolbe se bekendheid as beeldhouer 

word toegeskryf aan sy meesterwerk Die Danseres ( 1912)., Die 

betrokke beeld is een van vele studies van naakte dansende figure o 

Dit toon 'n gebruik van fyn vorme en grasieuse lyne, en is voortref'""' 

lik in die eenvoud van die uitbeelding .. 

Die doelstelling of strewe van Kolbe se kuns word kernagtig as 

volg saamgevat~ "Er strebt nach 1 Uberwindung der Materie durch 

den Geist., 1 Die Form, die er endlich gefunden hat, ist von einer 

immer sU:irker ausgesprochenen Bewegung, deren Reize in schonem 

Wechsellebendigen Ausdrucks sich offenbaren, zu einem ungebunde

nen Schweben im Raum vorgeschritteno n( 1) Hierin is daar wel 

'n ooreenstemming met Eloff. Net soos Kolbe slaag Eloff ook daarin 

( 1) Uhde=-Bernays, H 0 - Ernst Wickenhagens Geschichte der Kunst .. 
blo 198., 
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om die materie deur die gees te beheers of te corwin, en met die 

doel om aan vorm beweging te skenk. 

Wanneer 'n mens vir die eerste keer 'n dansende figuur van Kolbe 

sien, is die verwantskap met Eloff treffende Daar kan egter geen 

regstreekse ooreenstemmende houdings in die bekende werke van 

die twee kunstenaars gevind word nie. Die inhoud is dies elf de; 

dit is studies van grasie van vorm en van beweging van die mens

like liggaam wat voorgestel word. Die eindresultaat verskil wel, 

moontlik as gevolg van die element van individualisme en die verskil 

in die werkswyse of hantering van die stof. Dit sou beslis interes

sant wees om te weet of die twee kunstenaars mekaar geken het, of 

selfs van mekaar se werk bewus was. In baie opsigte kan hulle 

as geesgenote beskou word. 

Dit was onmoontlik om valle besonderhede oor elke beeldhouer wat 

genoem is, te verstreka Daar is noodwendig ook nie van elke 

beeldhouer van die tydperk melding gemaak nie e Slegs enkele 

hooffigure wat sprekende bydraes tot die kunsontwikkeling van die 

tydperk gel ewer het, is behandel. Daar kan op die volgende 

algemene gevolgtrekkings gewys word: eerstens dat daar 'n 

neiging tot die uitbeelding van die element beweging ( veral beweeg

likheid van die menslike figuur) by meeste van die beeldhouers voor

gekom het. Sedert Rodin, het daar ook 'n neiging ontstaan om die 

element lig 'n meer sprekende bydrae te laat lewer wat die ritmiese 

inhoud van die werk beklemtoon het (m. a. w. ook die beweging). 

Wat beide hierdie punte betref het Fanie Eloff 'n sterk gemeenskap

like belang getoon met die laat negentiende-eeuse beeldhouers en sy 

tydgenotee 

Die ander ontwikkelings op gebied van die beeldhoukuns wat meer 

rewolusion~r van aard was, het Fanie Eloff nie pro beer nastreef 

nie. Hy het hom uit eie keuse bepaal tot die meer tradisionele 

perke van die beeldhoukuns saam met die ander Europes e kunste

naars soos Rodin, Maillol, Kolbe en gedeeltelik ook Des piau. 

Heeltemal tereg kan Fanie Eloff nie as 'n navolger van een van 

die genoemde meesters of rigtings beskou word nie, hoewel hy 

sekerlik van hul werksaamhede kennis geneem hetQ Mens kan 
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aileen met prof Q Dekker saamstem~ "Hulle het hoogstens gedien om 

hom bewus te maak van eie siening en skeppingsdrang en nooit sy 

selfstandigheid bedreig nieo ,( 1) Hierdie bewuswording was 

uiters belangrik en mens kan net wonder watter rigting Eloff se 

kuns sender hierdie bron van inspirasie wat deur die Franse kultuur 

ge bied is , sou ingeslaan het., 

( 1) Dekker, G 0 .... Fanie Eloff o Die Ruiter. 9 Januarie 1948 .. 
blo 43 ~ 
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HOOFSTUK V. 

PARYS- DIE TWINTIGERJARE 

"AFGESIEN daarvan dat die stad vanselfsprekend besondere fasili

teite vir 'n beeldhouer be sit, kan mens eenvoudig nie help om geih

spireer te word in 'n kunsko1onie van 10, 000 bee1dhouers en 2 5, 000 

k ' ld , ' " ( 1 ) ' s 1 ers n1e. D1e stad waarna Fanie Eloff hier verwys, is 

natuurlik Parys, en te oordeel aan die res van sy woorde is dit 

duidelik waarom hy besluit het om in 1922 na Parys terug te keer, 

om sy aandag voltyds aan die beeldhoukuns te wy. 

In die jare wat gevo1g het, het dit nie aan artistieke inspirasie ont

breek nie - nog minder aan middele om uiting aan sy opwellende kuns

gevoe1 te gee. Die kunswerke wat hy voortaan sou skep, spreek van 

'n groter mate van selfversekering en meer tegniese vaardigheid wat 

gesamentlik tot die ontwikkeling van 'n eie sty1 bygedra heL 

Op hierdie tydstip is dit nodig om melding te maak van 'n be1angrike 

aspek van Fanie E1off se 1ewe, wat beslis 'n sterk inv1oed op sy kuns 

uitgeoefen het. Dit was die voorreg wat hy geniet het om geldelik ge

sproke geheel en al onafhanklik te staan wat sy kunsproduktiwiteit be

tref. Aangesien hy nie genoodsaak was om 'n bestaan deur middel van 

die verkoop van sy kunswerke te maak nie, kon hy 'n geheel ander 

houding teenoor sy kuns inneem. Die vernaamste gevo1g hiervan was 

dat Eloff se skeppings ten alle tye die allerbe1angrike stempel van 

eerlikheid en opregtheid behou het. Dit was 1n sprekende voorstelling 

van sy eie gevoel en kunsoortuiging en nie, soos so dikwels gebeur, 'n 

skynvoorkoms om die publiek en die kritici tevrede te stel nie - nog 

minder was dit vo1gens die voorskrifte van die openbare mening of 'n 

slaafse navolging van die bestaande mode. Die waarde van hierdie 

aspek moet nie onderskat word nie. 

Prof. Dekker wat Fanie Eloff persoonlik geken het, het een en ander 

oor die saak te verte1. Hy verduidelik eers dat Fanie E1off 'n baie 

beskeie persoon was, wat afsydig van alle publisiteit gestaan het. 

Hy skryf voorts~ 
11
Hy het 'n diep besef gehad van die hoogheid van 

die kuns en dit onverbiddelik gehandhaaf. Sy finansiEHe onafhanklik

heid het hom in die ge1eentheid gestel om alle gesjagger met veragting 

(1) Sondagnuus - 23 November 1947. bL 9. 
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af te wys. " ( 1 ) Om hierdie stelling te bewys vertel prof. Dekker die 

volgende: 11So het hy my een keer 'n foto gewys van 'n beeld wat hy 

vernietig het. Die huldigingskomitee vir 'n Franse digter het hom die 

opdrag gegee. Toe dit so ver klaar was dat dit nog slegs gegiet moes 

word, wou hulle op die afgesproke prys afding. Eloff het 'n hamer ge

neem en dit stukkend geslaan - 1 ek was dit aan die kuns en my mede-

kunstenaars verskuldig' "(
2

) Daar is verder geen direkte bewys 

dat hierdie voorval wel plaasgevind het nie, en ongelukkig kon ek nie 

vasstel watter komitee die opdrag gegee het nie en ook nie wie die 

betrokke digter was nie. Dr. Bosman het onlangs in 'n artikel ook 

daarop gewys dat Eloff 'n welgestelde man was, wat dus nie nodig 

gehad het om vir sy bestaan te werk nie. Dr. Bosman haal presies 

dieselfde voorval aan en voeg daarby~ "Bo alles het hy die beginsel 

van die kuns om die kuns, die soewereniteit van die kunstenaar en 

die eerbied van sy skepping gehandhaaL ,(3) Indien die voorval tog 

wel plaasgevind het, kan daar tereg beweer word dat Eloff die 

estetiese waarde van die kuns bo die materHHe en popul~re waardes 

gestel het. Verskeie lede van Fanie Eloff se familie het die voorval 

baie sterk in twyfel getrek. Afgesien daarvan dat die familie nie 

van die voorval geweet het nie, beskou hulle soortgelyke gedrag nie 

eie aan Eloff s e persoonlikheid nie a 

Reeds jare tevore het 'n verslaggewer van 'n koerant kommentaar 

gelewer oor Eloff se voltydse beoefening van die kuns in 'n artikel 

wat oor S e J" Po Eloff - Beeldhouer , gehandel het o ,{let is zeer 

verblijdend te kunnen melden, dat er in weerwil van dit alles nog 

Landzonen gevonden worden die kunst gaan beoefenenQ Hun hele 

leven daaraan willen besteden, want zulk een besluit wijst op sterke 

lief de voor de kunst. lmmers het grate doel waarvoor we allemaal 

!even, het maken van geld, is daarbij vrijwel uitgesloten, en het is 

een verfrissende gedachte: te wete, dat er ook nog enkelen ge

vonden worden, die ho gere ideal en kennen dan het bereiken van 

stoffelike welvaart en een nobelere levensbeschouwing hebben dan 

d . 0 b 0 "(4} D' die zich laat beheersen door de u1vel van w1nst eJag. 1e 

(1) Dekker, G. - Fanie Eloff. Die Ruitero 9 Januarie 1948. bl. 27. 

(2) Ibid. 

(3) Bosman, Fe C .. L. - Fanie Eloff - Ons Kuns o Deel II. bl. 113. 

(4) Die Week- 7 Juni 1912. blg 23. 
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verskynsel dat 'n kunstenaar selde gedurende sy leeftyd 'n kunswerk 

verkoop het, vind ons herhaaldelik in die kuns geskiedenis, en dit 

was in hierdie geval ook nie uitgesluit nie. Weens sy welvarendheid 

het Eloff egter nie met hierdie probleem te kampe gehad nie. 

As gevolg van hierdie uitsonderlike omstandighede bet dit ook on~ 

gunstige kritiek uitgelok. Daar word beweer dat dit aanleiding tot 

dilettantisme meegebring het in sy kunsuitingo Mnr. Arnott beweer 

" His less usual work hints at dilettantism rather than serious experi

ment,."( 1) Myns insiens is hierdie stelling ongegrond. Die skrywer 

het ongetwyfeld min nagevors oor Eloff se persoonlikheid en blykbaar 

ook maar min van die kunstenaar se werke gesien. Veral die studies 

van dansende figure en die stemmingsbeelde bewys die kunstenaar se 

ernstige strewe om ritme en gevoel deur middel van die beeldhoukuns 

uit te druk.. Hierdie kunswerke was nie die resultaat van 'n bloot 

niksbeduidende tydkorting nie maar wel die uiting van 'n eerlike kuns-

gevoel. Verder voeg mnr. Arnott by, Furthermore Eloff was 
II 

economically independent so his basic approach to art can be attri

buted only to the early environment of Afrikaner society and formal 

education-. ,(2) Dit is seker nie nodig om sulke laakbare aantygings 

te maak oor sy Afrikanergemeenskap nie, aangesien dit algemeen 

aanvaar word dat almal deur omgewing en agtergrond beihvloed 

word en daarin was Eloff seker geen uitsondering op die reel nie. 

Die aangeleentheid kan afgesluit word met 'n mening van prof. Dekker .. 

11
Eloff is 'n seldsame, selfs unieke verskyning in ons land~ die van 

die kunstenaar wat sonder materiele bekommernis hom heeltemal 

aan sy kuns kan wy. Rustig en met artistieke erns het hy die ont

wikkeling van sy talent gevolg in 'n kuns wat nie groots of hewig 

van menslikheid is nie, maar in sy beste uitinge suiwer en persoon

lik van ontroering en vormgevoel is. 11 (
3

) Met hierdie objektiewe 

siening stem ek saam. Eloff was Afrikaner van herkoms en oortui

ging maar in die lig van sy Europese werk tog 'n kunstenaar van 

Parys .. 

( 1 ) Arnott, B. M. - The Evolution of Sculpture in South Africa. p. 40. 

(2) Ibid. 

(3) Dekker, G e - In Memoriam - Fanie Eloff. Tydskrif vir Weten
skap en Kuns. Oktober 1948. bl. 9 .. 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



56 

Fanie Eloff was 'n baie sjarmante gasheer en talle mense het hom by 

sy ateljee in Parys besoek, onder meer ook ander Suid-Afrikaanse 

kunstenaars soos byvoorbeeld Maud Sumner. Sy vriendekring het 

baie interessante persoonlikhede uit die wereld van lettere' kuns en 

musiek ingesluit. 'n Persoon by wie hy ook besoek afgele het, was 

Gertrude Stein ( 1), die bekende Amerikaanse ekspressionistiese 

skryfster wat in Parys gewoon het en dikwels kunstenaars na haar 

soirees genooi het. Aan haar word die eer ook toegeken dat sy 

Picasso ontdek het en van sy heel vroegste skilderye gekoop hetv 

Dit is dus baie onwaarskynlik dat Eloff nie 'n volledige insig en ken

nis van die nuwe Paryse kunsopvattings sou gehad het nie. 

Die lewe was ryk en vol goeie dinge, maar saam met die vreugde 

kom daar ook altyd die smart. In Mei 1924, is Fanie Eloff se 

moeder en vader binne enkele weke oorlede. Dit was 'n swaar 

slag vir 'n gevoelige persoon wat soveelliefde en toewyding vir sy 

ouers gekoester het. Maar dikwels is dit juis die smart wat tot 

die skepping van die skone aanleiding gee. Rodin het ges~~ 11 Ja, 

die groot kunstenaar - en daarmee bedoel ik die digter so goed as 

die skilder en beeldhouer - ontdek ook in lijding, in die dood van 

sij dierbare, selfs die verraad van 'n vrind, iets wat hom met 'n 

wellustige ,ofskoon tragiese be wondering vervul ~ Partijkeer moet 

sij eie hart marteling deurstaan; en tog, sterker as sij verdriet 

is die bitter vreugde wat hij smaak, terwijl hij daardie pijn verstaan 

en dit tot uiting breng v ,(

2) Fanie Eloff het in sy droefheid uiting 

gegee aan 1n edele gevoel wat hy in 'n konkrete, tasbare vorm verwerk 

hetv Hy het 'n figuur-komposisie van sy ouers as 'n grafbee1d gemaak, 

wat hy later self in marmer uitgekap het, en wat op hulle graf in die 
. 1 . (3) 

Ou Kerkhof, Pretor1a, gep aas 1s. 

( 1) In haar outobiografie maak Gertrude Stein nie spesifiek melding 
van Eloff nie en dus kan die stelling nie definitief daaruit bewys 
word nie. Sy skryf egter dat Edstrom een van haar gaste was 
en die moontlikheid is nie uitgesl uit dat Edstrom vir Eloff aan 
Gertrude Stein voorgestel het nie en dat hulle moontlik saam 
daar besoek afgel~ het. 

(2) Auguste Rodin in L 'art: 

(3) Afbeelding. b1. 1 5. 

Die Brandwag - 24 Desember 1919 
b1. 204. 
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Grafbeelde in ons land is meerendeels nie voorbeelde van kunswerke 

nie soos ons dit wel by die volke van ou beska.wings vind nieo "Tus

sen die op alle kerkhowe gebruiklike wansmaak van grafstene en kon= 

feksiebeelde en vlak by die smakelose borsbeeld van President 

Kruger ( wat nie die werk van Fanie is nie!) staan hierdie ontroeren

de getuienis van kinder like pieteit, van heimweevolle terugdink aan 

die innige geloofslewe van sy ouers o Dis kennelik geihspireer op 

klassieke sarkofae - daar kan wel geen twyfel bestaan nie dat die 

komposisie gebaseer is op die van 'n Etruskiese sarkofaag( 1) van 

die sesde eeu V e C. 0 (
2

) Hierdie vroee kunswerk het as bran van 

inspirasie gedien maar is nie direk in alle beeldhoukundige aspekte 

oorgeneem nie, want met die verloop van die eeue moes dit wesenlik 

by die hede aangepas word. ,Maar op watter gevoelige rnanier het 

hy dit omgeskep om sy ::eie ontroering te vertolk o I. p 0 v o onpersoon= 

like koppe die liefdevol gesiene, met fyn plastiek geboetseerde por""' 

trette van sy ouers o Die houding en gebare het die vertolking ge

word van die gewyde stemming by die naggebed~ beskermend rus 

die linkerhand van die man op die vrou se skouer en stoot die kraag 

van haar kamerjas liggies op - watter intiemheid spreek daar uit 

hierdie trekkie 1 sy regterhand rus op haar gevoude hande, terwyl 

sy in oorgegewe vertroue luister na sy gebed:en saambido 11 (
3

) 

Daar is nie aan te twyfel dat hierdie beeld\ aen van die mees gevoel

volle en opregte uitings van die kunstenaar s e diepste wese is nie., 

Volgens verskeie lede van die familie is die grafbeeld kermerkend 

van die volmaakte harmonie in die huwelikslewe van die twee opreg 

godsdienstige en aristokratiese menseo In 1925 het Eloff gedurende 

'n vakansie in Pretoria persoonlik toesig oor die oprigting van die 

beeld gehou o 

In aansluiting met die grafbeeld en die aangewese verband met die 

Etruskiese kuns, is 'n mate van verduideliking miskien noodsaakliko 

In die kuns geskiedenis word daar meermale na 'n grondbeeld of 

prototipe vir 'n spesifieke kunswerk verwys., Die grondbeeld kan 

bewus of onbewus deur die kunstenaar oorgeneem word as ~n basiese 

( 1 ) Afbeelding e bl o 1 6 o 

(2) Dekker, G e - Fanie Eloff o 

(3} Ibide 

Die Ruiter 9 Januarie 1948., 
blo 26o 
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be grip. Dit is nie noodwendig dat alle details van die komposisie 

of die tegniese uitvoering ooreen moet stem nie. In die spesifieke 

geval van die grafbeeld se komposisie is die samestelling van die 

figure soortgelyk alhoewel die figure self omgeruil is wat die 

plasing betref. ( 
1

) Dit kom egter voor dat hierdie beweerde oor

eenkoms as sulks nie deur iedereen aanvaar hoef te word nie .. 

In mnr. Arnott se tesis kom die volgende kritiek voor~ uDr. 

F. C. L o Bosman endorses Eloff' s dilletantism by listing influences 

which he and Prof. G. Dekker, as critics, have discovered in his 

sculpture; Edstrom, Rodin, Maillol and 1 other French sculptors, 

and the Etruscan and eighteenth century Italian traditions to boot' . 

In my opinion much of this is professional myth-making on the 

part of the critics - and indeed it would be a serious indictment 

to equate the fact that Eloff had been influenced by a tradition, 

so sculpturally vital as the Etruscan, with the pedestrian nature 

of most of his work .. "(
2

) Nog proL Dekker, nog dr& Bosman be

weer dat Eloff se beeldhouwerk oor die algemeen deur die Etrus

kiese kuns beinvloed is, maar dat die invloed wel in een spesifieke 

werk, die grafbeeld van sy ouers, te sien is.. Om 'n spesifieke 

opmerking te veralgemeen en dan voor te hou as foutiewe maatstaf 

wat ander kritici sou toepas op Eloff in die algemeen, is om die 

minste daarvan te s~ fitterig, eensydig en daarom ook wetenskaplik 

onjuis Q 

Dit is veral so as ons let op wat Arnott verder skryf met verwysing 

na Eloff se nasionale of historiese portrette~ "These portraits 

are all naturalistic work but it is in the double portrait which he 

executed for his parents' tombstone that the Etruscan influence is 

said to be evident. The forms and construction of this work repre

sent a slightly stylized and simplified naturalism, and it is apparent

ly on a resemblance between the attitude of the torsos to the conven

tional double portraits on Etruscan sarcophagi, that Bosman 1 s con

clusion has been drawn. This is a misleading critical process, for 

Eloff Is more natural forms are incompatible with the drastic styliza

tions and conventions of the Etruscans o "(

3
) 

( 1) Vergelyk afbeeldings oz bladsye 1 5 en 16 o 

(2} Arnott, B .M. - The Evolution of Sculpture in South Africao 
ppo 40 & 4lo 

(3) Ibid .. 
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Dit blyk duidelik deur die veralgemening van die stelling aangaande 

die konvensionele gebruik van die dubbelportret op Etruskiese sar

kofae, dat die skrywer nie die spesifieke voorbeeld deur prof 0 Dek

ker genoem, te~gekom het nie. Vol gens sy bibliografie bet Arnott 

die algemene kunshandboek van Cheney geraadpleeg. Die sarkofaag 

van Cerveteri wat uit die sesde eeu v. C 0 dagteken word in Cheney 

af gedruk, ( 
1 

) en dit is ook die s pesifieke voorbeeld waarna prof o 

Dekker verwys het. V erder bet dr. Bosman blykbaar slegs die 

mening beaam wat prof. Dekker huldig. 

Dat die Etruskiese beeldhoukuns 
11
sculpturally vital n is, kan alleenlik 

heelhartig mee saamgestem word en veral wanneer mens in die ge

leentheid gestel word om dit in die oorspronklike vorm te sien 0 Dat 

Eloff direk met die Etruskiese kuns kennis gemaak bet in Rome is nie 

aan te twyfel nie, aangesien hy Italig alreeds in 1911 besoek het, en 

verskeie kere daarna .. (
2

) Mnr. Arnott se mening klink effens stout

moedig teenoor die sogenaamde 11 professional myth-making of the 

critics ! " wanneer hyself in sy kritiek op kritiek so mistas o Die in

vloed van ander kunstenaars soos Rodin en Maillol is reeds in die 

voorafgaande hoofstuk bespreek en ek laat dit daarby. 

Terwyl Fanie Eloff in Pretoria vertoef het, het hy dikwels gesprekke 

gevoer met dr. F. V. Engelenburg, 'n bekende figuur in die kultuur

lewe van die hoofs tad. Volgens 'n mededeling in 'n plaaslike koerant, 

wat 'n geruime tyd na Eloff se terugkeer na Parys verskyn het, het 

hy en dr. Engelenburg eendag gaan stap. Dr. Engelenburg het ges~: 

"Een-dag het ons langs die Unie""'gebou geloop en geprobeer om 'n 

voorstelling te maak van hoe die sentrale half-rond sou lyk, as dit 

bietjie "aangeklee" was o Ek het toe mnr. Eloff gepla en ges~: 

Dis alles mooi en goed, vir jul beeldhouers om altyd deur Apollo's 

en "badende nimfe" te skep; maar die sou hier nie tuis hoor nie .. 

Waarom ontwerp u nie 'n paar karakteristieke vase? Of is dit in

fradig? - Mnr.. Eloff het belowe om oor die voorstel na te dink; 

en met die laaste see-pos stuur hy 'n paar foto' s van ontwerpe, 

een waarvan bier gereproduseer word. "(
3

) (Hiernaas verskyn ook 

'n foto van die vaas staande op bok-koppe) ( 
4

). Dan volg daar 'n uit

treksel van 'n brief wat Fanie Eloff uit Parys aan dr. Engelenburg 

(1) Cheney, S. -World History of Art. p. 222. 

(2) Paspoort gedateer 1 Julie 1909 met 'n endossement van 23 Oktober 
1911 wat dit vir ItalH~ geldig verklaar. 

(3) De Volkstem- 30 November 1926 

(4) Afbeelding.. bl. 17. 
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geskryf het. "In gevolg van ons laaste gesprek stuur ek u foto' s 

van vase vir die Uniegebou~ Ek het oor u wenk om vase, soos die 

van die Tuilerieg, met Suid-Afrikaanse motiewe te dekoreer, nage

dink maar kwam tot die gevolgtrekking dat daardie vase 'n uitdrukking 

is van Franse beskawing en dus moeilik sou kon dien as 'n basis vir 

Suid-Afrikaanse motiewe; diere-hoofde en bloeme-versiering sou 

verander meet word, om aan te pas by ens eenvoudige argitektuuro 

Ek het dus heeltemaal nuwe vorm gene em; u sal die kafferpot herken 

in die vaas met swartwitpens he rings. 11(
1) Die ontwerp van die 

vaas word vervolgens beskryfg ;;Die 
1
Volkstem 1 -lesers kan sien 

hoe die vaas rus op die drietal koppe, wat hul sestal hoorns om 

hom klem. As dit in brons gegiet kan word, ter hoogte van s~ vier 

voet, en dan kan pryk op 'n taamlik hog voetstuk, sal dit 'n fraaie 

effek maak! Die Unie-gebou se halfrond lyk bietjie kaal en kan 

seker meer ornamentasie verdra. 'n Paar vase sal die plek mooi 

meubeleer1". (2) 

Hierdie pleidooi het nie op dowe ore geval nie - die Minister van 

Publieke Werke het ingestem tot die aankoop van die twee vase vir 

die amfiteater van die Uniegebou, op voorwaarde dat een van die 

vase deur die publiek betaal word. Weereens het dr. Engelenburg 

die saak verder gevoer en onderneem om die nodige som van vyf-en

sewentig pond in te samel. Etlike persone het bydraes aan dr. 

Engel en burg gestuur. Die nodige bedrag was gou ter hand en 

dr. Engel en burg het gehelp om die geskikte plek vir die plasing 

van die vase uit te kies o Omstreeks 1929 is die vase by die 

amfiteater van die Uniegebou aangebring, waar hulle vandag nog 

te sien is o 

Dies elf de ontwerp, met die swartwitpens-bokkie se kop met borings, 

is gebruik vir vase wat in keramiek gemaak is- Die oppervlakte van 

die ronde kafferpot gedeelte toon klein krakies in die roomkleurige 

glasuur, wat 'n aantreklike tekstuur tot gevolg het. Die bok-koppe 

is in 'n d.iep bruin kleur met 'n gladde tekstuur. Verskeie lede van 

Fanie Eloff se familie besit voorbeelde van hierdie aantreklike deko-
. k . k (3) rat1ewe eram1e vase. 

(1) De Volkstem - 30 November 1926 

(2) Ibid .. 

(3) Afbeelding bl. 17. 
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'n Tweede voorbeeld van die soort toegepaste kuns is 'n vaas wat 

Eloff met renosterkoppe ( 
1

) as die dekoratiewe motief antwerp het. 

Die vorm van hierdie vaas is meer ovaal langwerpig, met die 

renosterkoppe van die syaansig gesien met die horings omhoog, 

wat aan weerskante geplaas is. Dit is ook in aardewerk met 'n 

effense blink, wit glasuur uitgevoer. Die geheelindruk wat beide 

die bogenoemde vaas-ontwerpe skep, is geslaagd en aantreklik as 

dekoratiewe kuns werke. 

Uit korrespondensie tussen drQ Engelenburg, die Departement 

van Publieke Werke en Fanie Eloff blyk dit dat daar om een of 

ander rede nog twee dekoratiewe vase op dr ~ Engelenburg se 

versoek vir die versiering van die amfiteater van die Uniegebou 

ontwerp is. Saam met 'n brief wat Eloff uit Parys aan dr o Enge~ 

lenburg geskryf het, het hy twee foto g s (
2

) van sketse vir vase 

ingesluit. Hy het die feit benadruk dat dit net sketse en beslis 

nie die afgewerkte eindproduk, was nie o Eloff verduidelik die 

simboliek van die een vaas en beskryf beide as volg~ 
11
Die eerste 

vaas (in neo-classiche styl) stel die Unie voor; vier vrouwe 

figure, wat die vier provinsies voorstel en deur 'n guirlande van 

Suid-Afrikaanse bloeme saam gebinde is versier die kante o Die 

tweede vaas is geometries en is versier met hoorns en kop beene 

van baster gemsbokke en sal dus goed aanpas by die twee vase 

wat daar alreeds staan. " ( 3) 

Die vaas met die gemsbok antwerp sou myns insiens ook beter by 

die bestaande vase aangepas het Q V eral aangesien daar in be ide 

ontwerpe van soortgelyke diere motiewe gebruik gemaak word en 

deur die teenstelling van strakke reguit lyne teenoor die geronde 

vorms 0 Dr. Engelenburg doen aan die hand dat die gemsbokvaas 

met 'n bedekking of deksel van een of ander aard meer afgerond 

sou vertoon., Sy kommentaar oor die ontwerpe as sulks is~ 

( 1 ) Afbeelding. bl o 1 8. 

(2) Afbeeldings bladsye 19 en 20o 

(3) Brief vanS. Eloff aan dr. Engelenburg - Parys, 
20 Augustus 1929. 

Dokument nr. 64 Engelenburg-versameling- Argief, 
Uniegebou, Pretoriao 
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, The vase with human figures denotes less originality than the 

more monumental one, which - - in our atmosphere with sharp 

contrasts between light and shade - - may cause striking effects 

and may finely fit in with the Amphitheatre's solemn features 0 " ( 

1) 

Wat van die hele saak geword het is duister; daar i$ geen verdere 

dokumentasie oor te vinde nie, en sover vasgestel kon word is die 

vase nooit uitgevoer nie.. Die twee foto 1 s is ook nie algemeen 

bekend nie en is by dr. Engelenburg se dokumente gevind wat by 

die Pretorias e Argief bewaar word. 

Pit is veral opvallend dat met die uitsondering van die bovermelde 

toegepaste kunswerke, Fanie Eloff nooit andersins van inheemse 

Suid-Afrikaanse diere- of plante-motiewe in sy beeldhoukuns ge

bruik gemaak het nie e Sy belangstelling vind ons origens op die 

menslike figuur toegespits ~ 

Die enigste ander bekende toegepaste kuns werk wat Eloff geskep 

het, is 'n kaggel met 'n spie~lbeeld. (2
) Die antwerp toon 'n jong

man wat 'n ovaalvormige spie€H in sy arms vashouo Eloff het 

die werk in Parys gemaak en dit is ook die enigste werk wat hy in 

hout uitgevosr P.et"" Om die moqelleerwerk te do en het hy 'n knip

mes en beitel gebruik. 

( 1) Brief van 

0000000000 

F. V. Engel en burg aan die Sekretaris, Departe-
ment Publieke Werke o ( 0 ow·" Straten) = 

Pretoria, 24 September 19 29 o Engelenburg-versameling" 
Dokument nr. 67. Argief, Uniegebou, Pretoria. 

( 2) Afbeelding. bl o 21 . 
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BESOEK AAN SUID-AFRIKA - 1929. 

IN die jaar 1929 het daar verskeie belangrike gebeure plaasgevind 

wat op Fanie Eloff se kunsloopbaan betrekking gehad het. Hy het 

weer eens besoek gebring aan sy familie in Pretoria, en by sy 

suster, mev~ D.G .. van der Merwe, tuisgegaan. 

In Februarie 1929 het die eerste nommer van die tydskrif Die Nuwe 

Brandw~ verskyn. Dit is interessant dat S .. J" P., Eloff in die lang 

lys name van medewerkers ingesluit was. Ook het daar in hierdie 

heel eerste uitgawe drie afbeeldings van Eloff se beeldhouwerke 

verskyn 1 naamlik die Kopstudie van Pierneef, Liefdesmart en die 

Faun. Hoewel Eloff 'n medewerker van die tydskrif was, het daar 

nooit 'n bydrae van hom in die vorrn van 'n artikel daarin voorgekom 

nie. 

In dieselfde uitgawe, onder die opskrif 
11
Kunsnuus 11 is die volgende 

aankondiging gemaak: 11 Eloff - Pierneef e Tentoonstelling van 

Beeldhouwerk en Skilderye~ 26 Februarie tot 1 Maart. Yewish 

(Jewish) Guild Hall, ( 1) Johannesburg. ,,( 2) Saver vasgestel kon 

word, was dit die eerste open bare tentoonstelling van beeldhouwerk 

wat Fanie Eloff in sy geboorteland gehou het. 

Te oordeel na 'n koerantberig was hierdie gesamentlike uitstalling 

van beeldhouwerke en skilderye beslis geslaagd. Die korrespondent 

van 'n plaaslike koerant het dit as n'n fees vir die kunsliefhebber 11 (
3) 

best em pel. Daar was nie die gebruiklike openingstoesprake 11 en soort= 

gelyke omhaal nieo 11 (
4) Nieteenstaande hierdie feit was daar 'n goeie 

opkoms by die opening gewees. Ongelukkig is die berig meer be= 

skrywend as krities; 
11
Daar is baie te sien en te geniet, want die 

verskeidenheid is aansienlik ~ Fanie Eloff se beeldhoukuns is deur 

die aanwesiges bewonder, Onder die artistiek-opgestelde beeldhou~ 

werke is figure te voete uit, sowel as bustes en koppe van mans en 

vrouens, uitgevoer in Carara-marmer, in brons, in terra=-cotta en 

in ceramis. Al dadelik tref mens die sprekend .... uitgevoerde bustes 

van wyle President Kruger (in marmer) en Steyn (in terra-=cotta). 

( 1) Vol gens die uitnodigingskaartjie na die tentoonstelling het dit in 
die Jewish Memorial Hall, Breestraat, Johannesburg plaasgevind. 

(2) Die Nuwe Brand wag - Februarie 1929. bl. 69. 

(3) Die Volkstem - 1 Maart 1929. bl. 11. 

(4) Ibid. 
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'n Vrouekop, wat heel wat belangstelling 1 t is die uit marrner gebeeld

houde voorstelling van liefdesmart. Oak die brans figure van wors~ 

telaars en dansers het baie die aandag getrek. " ( 1 ) Hie rna volg 

daar 'n beskrywing van Pierneef se skilderye, en daar word oak 

melding gemaak van die feit dat 'n jong Paryse skilder, A. Wonba.am ,( 2) 

enkele portrette uitgestal het op die tentoonstelling. 

Een van die beelde wat op hierdie tentoonstelling vertoon is, is 'n 

Kopstudie van Pierneef. ()) Hierdie werk in gips het bewys gel ewer 

van Eloff se gawe om die dieper karakter van sy model aan te voel Q 

Buitendien is die uiterlike voorkoms of gelykenis onteenseglik Pier

neef. Gunstige kritiese kommentaar hieroor het ons van dr. Bouman~ 

"Dit is uitstekend van gelykenis en interessant van vormgewing. 

Daar is 'n duidelike vereniging van die eienskappe wat die seun van 

die veld kenmerk, met sy effens verweerde gelaatstrekke, en die 

onre€Hmatigheid wat so baie Germaanse koppe barbaars laat lyk in 

vergelyking met die klassieke simmetrie. Die Afrikaner Pierneef 

lyk soos 'n visser of 'n seevaarder van die Noordsee, en hy verloen 

sy afstamming nie. En tog is daar meer, die ernstig gespanne lyne 

van die mond, die toegespitste gesig, die trillende omgewing van 

die o~, dit alles laat ons voel dat hierdie man sy blikke onvermoeid 

laat gaan oor die veld, en altyd op die uitkyk is na treffende lyne en 

kleure. Eloff het daar besonder goed in geslaag om 'n karakteristiek 

te skep sowel van die fisionomie as van die innerlik van sy modolo 11 (
4

) 

Vol gens die illustrasie van die beeld in dr. Bouman se boek stem al 

die eienskappe wat hy no em ooreen. Gedurende die afgelope paar 

jaar is daar 'n paar bronsafgietsels van die kopstudie gemaako Dit 

lyk egter asof daar van die fyner besonderhede en lyne met die giet 

van die beeld verlore gegaan het o Een van die beelde is in die 

Johanne:sburgse Kunsmuseum en die ander in die Nasionale Museum, 

Kaapstad te sieno 

Die ander beeld wat ook met die uitstalling tentoongestel is, is die 

pragtige stemmingsbeeld Liefdesmart, (S) of soos dit deur Elaff ge-

1 (
6) D' d' t k d t noem is Douleur de la volupte . 1t was 1e eers e eer a 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

Die Volkstem. - 1 Maart 1929, bl. 11 g 

Vol gens die uitnodigingskaartjie na die tentoonstelling, word die 
Paryse kunstenaar se naam as Ao Wenbaum, aangegee. 

Afbeelding- bl. 22. 

Bouman, A, Co - Kuns in Suid-Afrika. bl" 41. 

Afbeelding- bl. 23. & bL 24o 

Hierdie benaming is op die keersy van 'n ou foto van die beeld, 
in Eloff se handskrif aangeteken o 
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hierdie marmerbeeld van 'n jong meisie se kop aan die publiek getoon 

is. Die kop wat net tot aan die hals gesien word is agteroor gebuig 

en die komposisie tel seker as een van Eloff se mees geslaagde kuns

werke o Volgens verskeie persone het die kunstenaar self 'n besondere 

waarde aan Liefdesmart geheg. Daar is ook die volgende verhaaltjie 

aan hierdie impressionistiese skepping verbondeg Daar word vertel 

dat die beeldskone jong meisie wat hy uitgebeeld het, 'n vriendin van 

hom was o Die jong meisie was verlief op 'n jong Oostenryker en hy 

het haar in die steek gelaat. Terwyl sy en Fanie Eloff in 'n Paryse 

restaurant 'n rnaaltyd saarn genuttig het, het sy die tragiese verhaal 

van haar liefdesteleurstelling aan hom vertel 0 Onverwags het die 

betrokke jong man, wat toe juis uit Wen en teruggekeer het, die res= 

taurant binnegestap. Heelternal onbewus van sy aankorns het sy 

voort gegaan met die roerende vertelling' hy het agter haar nader 

gestap en sy hande oor haar oe geplaas ~ Haar kop het effens terug

gebuig en die rnomentele indruk van die uitdrukking op haar gelaat 

het Eloff diep getref. Hierdie vlugtige oornblik het die nodige in

spirasie aan die kunstenaar gebied om later 1n stemmingsbeeld in 

marrner te skep. ( 1) 

Dr e Bouman gee 'n beskrywing van hierdie chef d g oeuvre o 
11
Die 

ander kunswerk, Liefdesmart , is veel meer liries en sirnbolies ~ 

Niks laat ons dink aan 'n Suid=Afrikaanse model of aan 'n tipies 

Afrikaanse lewensgevoel by hierdie kop nie o Dit is edel van bou ~ 

dit is veral die hare, wat in 'n breestroom neerdaal en verdwyn in 

die onbehoue ondergrond, wat ons laat voel dat die smart diep 

deurtril in die hele figuuro Dit gee in sy massiviteit tewens 'n 

steun vir die kop, wat agteroorhang o Die uitdrukking van die 

simpatieke gesig weerspieEH die stryd van gevoelens. Die neus

vleuels is nerveus geopen, die mondhoeke verraai nog dat daar 'n 

trilling was, soos by smartlike snikke, die oe am per geslote, omdat 

hulle niks daarbuite te soek het nie ~ En tog daal ook reeds 'n vrede 

neer; die byna smekende houding, en die verlange om frisse lug in 

te adem is die kragte wat streef na verlossing van die pyno Die 

modellering is uiters eenvoudig tog ook verfynd, soos byvoorbeeld, 

blyk uit die simmetriese wel wing van die haardos en die parallelle 

( 1) Meegedeel deur madame Lilian Segonne en mevo Fransie Nolte 
en deur verskeie ander persone bevestig o 
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loop van die afsonderlike hare in die golwing. Juis daardie wel

versorgde hare help om al die nadruk te konsentreer op die innerlikc 

'n Woeste verwarring sou hier die nadruk gel~ het op uiterlike span

ning en stryd, maar nou is die liefdesmart diep, en onbekommerd om 

wat daarbuite plaasvind. "( 1) Die voorafgaande beskrywing is heel~ 
temal volledig en daar kan nie eintlik meer aan toegevoeg word nie Q 

Die hele voorkoms van die beeld is sprekend van die emosie van 

lief de smart. Die uitdrukking is op eenvoudige wyse behaal, sander 

om enige onnodige detail te gebruik o Dit is 'n ware 
9 
gevoelstudie v 

soos dr~ Bosman dit tereg genoem het., 

Daar bestaan nou wei 'n aanneembare verduideliking vir die bran van 

inspirasie wat Eloff die beeld Liefdesmart laat skep heto Nogtans 

herinner hierdie beeld mens tog sterk aan die vertolking van 'n soort-

gelyke onderwerp deur Rodin. u Head of Sorrow ij ( 1 882), (
2

) is ook 

'n komposisie van 'n vrouekop in a agteroor gebuigde houding wat 

byna soortgelyk is aan Liefdesmart . Die medium verskil, dit is 

brons teenoor marmer en dit aileen het verskille in tegniese afwerking 

tot gevolg en dus geheel 'n ander voorkoms o Die verskil in voorkoms 

is te wyte aan die feit dat die oomblik van smart wa.t weergegee word 

so heeltemal anders is. In die Rodin-beeld word die diepste en tref

fendste oomblik van die leed uitgespreek - 'n sug van wanhoop en pyn 

ontsnap tussen die oop lippe, en word deur die diepe plooi op die voor

hoof benadruk e In teenstelling hiermee to on die marmerbeeld van 

Eloff reeds die sti1le, swygsame aanvaarding van die diepe smart, 

dit word nie 
11
monde1ings" aan die aanskouer meegedeel nie. Deur 

die gebruik van brans is daar by die Rodin=bee1d 'n swaar ti1lende 

gevoel, wat nie aan wesig is in die sneeuwit marmer van Eloff nie wat 

gevo1g1ik 'n meer verfynde gevoel weerspiet-H. 

Gedurende die dertigerjare het die kunstenaar die pragbee1d Liefde-
(3) 

smart, en 'n ander marmerstuk bekend as Portret of Masker, aan 

( 1) Bouman, A" C.. - Kuns in Suid-Afrika. bls. 41 & 42 o 

(2) Phaidon - Rodino Afbee1ding nommer 19. 

(3) Afbee1ding - b1. 26 o 
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die Departement Kuns en Kultuur van die Transvaalse Universiteits

kollege, Pretoria, geskenk. Later jare het die Universiteit die 

beeld Lief de smart aan die Suid-Afrikaanse Kunsvereniging geleen, 

om ingesluit te ·word in 'n verteenwoordigende tentoonstelling van 

Suid-Afrikaanse kuns wat gedurende 1948 ~ 1949 in Frankryk gehou 

Daar bestaan 1n tweede beeld van Liefdesmart Q ( 

1) Fanie Eloff het 

dit spesiaal vir Lilian Segonne as ,n geskenk gemaak. Dit was haar 

begeerte dat hierdie kosbare besitting waaraan sy besondere wa.arde 

heg, in Pretoria bewaar moes word~ Gevolglik het sy Liefdesmart 

in 1959 aan die Stadsraad van Pretoria geskenk. In 'n brief aan die 

Stadsraad, skryf sy een en ander oor die beeld ~ u The bust was a 

copy made for me from the plaster cast in his studio e He could 

never completely finish as the Germans arrived in Paris and he had 

to leave in haste. For this fact the bust is all the more interesting 

and not exactly like the first one he made which is in University of 

Pretoria. u( 2
) Eloff het Parys omstreeks Mei 1940 verlaat en het 

nooit teruggekeer om die skepping te voltooi nie. Die hele kons ep 

van hierdie twee beelde mag dieselfde wees maar wat voorkoms be= 

tref is daar wel 1n verskil te sien. In die eerste vertolking (Univer

siteit se beeld) is die meisie se kop heeltemal agteroor gebuig. In 

die tweede vertolking (Stadsraad se beeld) is die kop in 1n meer regop 

houding. Die voetstukke van die twee beelde verskil wat vorm be

tref~ die laasgenoemde beeld groei uit die marmer wat die vorm van 

die grondvlak van die nek en hare inneem e Die Stadsraad se beeld 

vertoon dus grater omdat die vo etstuk hoer staan as die van die 

Universiteito Soos reeds genoem, is die tweede weergawe nie 

klaar afgewerk nie. Aan die linker kant van die gesig en nek is die 

oppervlakte van die marmer nog onegalig in 'n vierkantige blokkie

patroon soos dit uitgekap is. Die oorblywende gedeelte is glad ge

maak, maar die fynere afwerking, veral langs die neus en mond, ont

breek nog. Dit bly 'n onvoltooide werk o Met 1n historiese uitstalling 

deur die Suid=Afrikaanse Kunsvereniging (Transvaal), gereel, en 

( 1) Afbeelding__- bl ~ 27 ~ 

(2) Brief .., L. Segonne aan die Stadsraad van Pretoriao 
Parys ~ 23 September 1959. 
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bekend as , Suid-Afrikaanse Kunstentoonstelling: Realisme en 

Impressionisme 1 
= is dit vir die eerste keer op 1 2 - 23 April in 

Suid,.,.Afrika uitgestal Q ( 

1) 

68 

Die Portret of Masker, (
2

) wat aan die Universiteit van Pretoria be

hoort, is 'n interessante studie van 'n man se kop wat in marmer uit

gebeeld is o Die uitdrukking op die lang, skraal gesig, spreek van 

diepe bepeinsing - veral die fronsende plooie tussen die oe dui' dit 

aan. Die oe self is net effens oop asof hulle op skrefies die vertes 

intuuro Die neus is lank en aristokraties en die lippe wat styf 

saamgepers is, spreek van vasberadenheid. Die hare is reg agter

oor gekam en val netjies in gol we terug van die bree voorkop. Hier

die beeld is nie as 'n losstaande werk bedoel nie = dit kan byvoorbeeld 

nie van alle kante in die rondte beskou word nie. Die gesig tot aan 

die ore groei as 't ware uit die langwerpige blok wit marmer o Hier

die metode om die beeld uit die marmerblok te laat ontluik, is nie 'n 

ongewone gebruik nie o Hierdie metode wat deur Michelangelo ge

bruik is, word ook in die werk van Rodin aangetref. Daar is 

portretstudies deur Rodin wat op soortgelyke wyse uit die stuk mar= 

mer groeie Rodin het die metode gebruik in die kopstudie wat hy 

van sy vrou, Rose Beuret, (3) gemaak het. Op die blok marmer wat 

die agtergrond van die Portret vorm, kan die beitelhale duidelik 

gesien word, en dit bied 'n teens telling met die gladde oppervlakte 

van die gesig o 

'n Ander marmerbeeld wat ongetwyfeld by die Portret of Masker pas 

is die beeld bekend as die Weense Danseres.(
4

) Die langwerpige 

marmerblok waaruit die beeld groei vorm 'n paslike raamwerk om 

die portret van die jong meisieo Die danseres is baie aantreklik 

voorgestel terwyl sy ewe skugter en skaam haar kop effens draai 

en afkyk () Haar gelaatstrekke is fyn en mooi o Met die fyn beitel

hale waarmee die tekstuur van ha.ar teruggekamde hare aangedui 

word, lyk dit beslis as of sy blonde hare gehad het o DiE~ beeld 

tel beslis onder Eloff se mees geslaagde portretstudies o Die 

Weense Danseres behoort aa.n dro F .. G L .. Bosman .. 

( 1) Die naam van die beeld word in die katalogus as Vrouesmart 
aangegee. 

(2) Afbeelding- blo 26o 
( 3) Phaidon = Rodin . Afbeelding nommer 59 o 

(4) Afbeelding - blo 25. 
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Enkele maande na die gesamentlike uitstalling van Eloff en Pierneef 

se werke in Johannesburg in 1929, is daar aandag geskenk aan 'n 

beeld van 'n atleet wat deur Eloff ontwerp en uitgevoer is. Hierdie 

beeld wat meer as lewensgroot is, is eers in klei gemodelleer en 

later in brons gegiet. Dit toon 'n sterk gespierde man in 'n bewegende 

houding en staan bekend as Die Gees van Sport. ( 1) Dit is 'n realis

tiese versinnebeelding van die ideale atletiese figuur. 

Na die uitstalling is 'n versoek deur prof.dr. MoLo du Toit aan die 

Transvaalse Universiteitskollege gerig, dat die beeld gekoop word 

indien daar persone of studenteliggame sou wees wat bereid was om 

die nodige geld in te samel. Die beeld sou dan op die terrein opge

rig word~ Die Rektor het geantwoord dat die nodige geld nie beskik

baar is nie, maar het wel die universiteit se bereidwilligheid uitge

spreek om 'n geskikte plek vir die beeld af te staan, as die beeldhouer 

dit daar wou plaas. 

Kort hie rna verskyn daar 'n artikel in Die Volkstem, deur dr o 

F. V .. Engelenburg geskryf, waarin hy aan die hand doen dat die 

Stadsraad van Pretoria die Gees van Sport aankoop. N a hy 'n kort 

verduideliking van Eloff se werksaamhede in Parys gegee het, ver

volg hyt ,Die amateur-periode 1~, vir Fanie Eloff, in a afgeslote 

verlede; sy groot talent is vandag vir ons, Unie mense, 'n verbly

dende verrassing; dit het tans ryp en vrugbaar geword, na jare van 

tas en werk, en dit openbaar volledige meesterskap oor die geheim

sinnige wette van plastiek en oor die eeu-oue reels van die beeld

houers- u metier~ . Daardie talent openbaar bowendien - wat nie 

minder werd is nie - 'n ruime mate van aanleg vir elegante skulptuur. 

Elegansie moet tog nie weer verwar word met karakterlose gemaakt

heid of modieusheid nie! En dit sluit geensins forsheid uit nie. (
2

) 

Hierna volg 'n beskrywing van die beeld: "Onder die eksemplare van 

Fanie Eloff se merkwaardige versameling is daar die >~magnum opus Q , 

'n meer dan lewensgrote bronsbeeld van 'n atleet in vooroor strewende 

(1) ~fbeelding- bl. 28. 

(2) Die Volkstem. ~ 17 Mei 1929. 
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houding, sy regterarm hoog vorentoe gestrek, die linkerarm en regter

been na agter ~ Die figuur is vol aksie en tog nie hinderlik ryk nie; 

want ons atleet se ledemate vorm 'n wel-gebalanseerde geheel; ofskoon 

sy beweging - kompleks - tot die uitgespreide vingertoppe toe - die 

hoogtepunt van intensiteit bereik het, bly hy die beskouer elke sugges

tie van krampagtige gebaar afwesig o Voorwaar g 1 n kleine verdienste 

nie! As proefstuk van Eloff se artistieke potensialiteite is, na my 

beskeie mening, hierdie indrukwekkende figuur 'n onafwysbare intro

duksie binne die kring van superieure kunstenaars. Dis 'n kranige 

stuk arbeid! " ( 
1 

) Met hierdie sterk moti vering oor die kuns werk gaan 

dr o Engelenburg oor tot 'n direkte voorstel~ 
11 
Onlangs het die plaas

like Rotarigrs die idee toegejuig dat Eloff se atleet deur die Pretoriase 

Stadsraad sal gekoop en by 'n ingang van die munisipale sportsgrond 

neergesit wordo Ek is totaal onbekend met die kommersH1le aspek 

op 'n moontlike transaksie tussen die arties en hoofstedelike outori

teite o Maar ek aarsel nie om te verkondig dat Pretoria nooit beskaam 

sal wees oor sy brons atleet nie, solank sy inwoners verkeer onder 

die besielende invloed van gesonde sportgees. Daardie kragtige 

gestalte is, ofskoon deur-en-deur anno 1929, innig verknog aan die 

mooi tradisie van klassieke kuns Q ,(

2
) Hy sluit af met~ 

11
Ek hoop 

van harte dat dit die Stadsraad sal geluk om die importante beeld 

tot 'n munisipale bate te maak. Dis 'n besonder fraai kunswerk. "(
3

} 

Dit sou voorwaar 'n moeilike taak vir die Stadsraadslede gewees 

het, om na so 'n kragtig-bewoorde getuigskrif die saak sonder meer 

geheel en al af te wys. Die hele aangeleentheid is voorgel~ met die 

gebruiklike besprekings en het beslis nie aan pittige argumente ont

breek nie. 'n Volledige verslag van die betrokke vergadering het 

in Die Volkstem verskyn. Daar is 'n woord vir woord beskrywing 

van die verskillende voorstelle. Die burgemeester het be weer dat 

die Raad 'n verpligting teenoor die beeldhouer en die nageslag het 

en het die aankoop van die beeld aanbeveel o 'n Ander raadslid het 

beswaar geopper, en daarop gewys dat die Kruger-standbeeld 'n 

waardige voetstuk verdi en het, en dat die Raad liewers vir die doel 

'n bydrae moes gee. Hierdie mening is deur drie ander raadslede 

(1} Die Volkstem - 17 Mei 1929 o 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 
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ondersteun. Die volgende reels spreek vanself~ 

11 Rdsld. Patmore: ~ Daar is mense wat verhonger in die stad -
en nou wil die Raad hulle letterlik 'n klip 
gee! u 

,.Mnr~ Dey~ v Nee dis brons. ' 

,Mnro Patmore: , Nou dis nog ergerQ As Mnr~ Eloff weet 
dat dit £500 kos terwyl mense verhonger, 
draai hy in s y graf om. ' 

11 RdsldQEdwardes~ g;Maar hy is nie dood nie. g 

"Rdsldo Patmore: v
1
Dis nog erger. '"( 1 ) 

Na 'n breedvoerige onderlinge geredekawel en verdere verwysings na 

dr e Engelenburg se aanbeveling, is die voorstel uiteindelik met agt 

stemme teen vier aangeneem om die Gees van Sport aan te koop 0 Die 

koopsom van £500 is betaal en die bronsbeeld is by die hoofingang tot 

die Oostelike Sportgronde langs Parkstraat, Pretoria, opgerig Q 

Uit hierdie aanhalings blyk dit maar te duidelik dat die geestelik

kulturele ontwaking wat reeds in die jare onder sekere groepe mense 

posgevat het, nog nie juis tot al die destydse konserwatiewe en prak

ties gesiende stadsvaders van Pretoria deurgedring het nie c 

In dr. Engelenburg se skrywe oor die Gees van Sport, word die stand

punt gestel~ "Daardie kragtige gestalte is, ofskoon deur-en=deur 

anno 1929, innig verknog aan die mooi tradisie van klassieke kuns. "( 2) 

Hierdie opmerking was heeltemal gegrond en raak ges{L In die 

Louvre, Parys, is daar prag~versamelings van ou Griekse en Ro

meinse beeldhoukuns. Daar is nie aan te twyfel dat Fanie Eloff die 

werke gesien het nie, omdat ons weet dat hy die Louvre dikwels besoek 

het~ In die Louvre is daar 'n beeldhouwerk wat as prototipe vir die 

Gees van Sport) voorgel~ kan word; dit is die bekende 11Borghese 

Warrior"(J) Laasgenoemde beeld is deur Agasias die seun van 

Dostheus van Ephesus geteken en behoort vermoedelik tot die periode 

1 00 ..., 90 V" C.. Die houdings van die twee sterk gespierde mans figure 

stem in sekere opsigte baie ooreen o Hulle beur met geweld en krag 

na vore en dit lyk asof daar pas iets uit die vooruitgestrekte arm en 

hand gewerp is Q Die plasing van die een been wat vorentoe tree, dra 

( 1) Die Volkstem - 28 Mei 1929 o 

(2) Die Volkstem ..,. 17 Mei 1929 Q 

(3) Lawrence, Ae W o ~Classical Sculpture~ plate 114. 
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die gewig van die liggaam - in hierdie opsig is daar 'n geringe verskil 

~ die krygsman se linkerbeen steun die gewig, terwyl die atleet se ge

wig op die regterbeen geplaas is. Die krygsman s e kop lyk paslik 

meer klassiek en hy draai sy kop effens na links om oor sy skouer 

na bo te kyk. Die atleet is meer kenmerkend van 'n twintigste-eeuse 

man, wat daartoe hydra dat die beeld 'n ander voorkoms en persoonlik~ 

heid besit. Verder kyk die atleet met sy kop gelig direk na bo, verby 

sy vingerpunte as of hy 'n voorwerp dophou wat deur die lug trek e 

In 'n beskrywing van die "Borghese Warrior" word die feit beklemtoon 

dat die figuur met opset so geplaas is, dat die spierwerking tot die 

grootste voordeel vertoon kan word. Die beeld word ook vergelyk 

met modelle van vellose mense wat vir die onderrig van oppervlakte 

spierkonstruksie in anatomie gebruik word. In Eloff se weergawe 

vind ons ook die kragtige uitdrukking van die gespanne spiere terug, 

en soos in sy vroegste werk Die Bokser, 'n bewys van sy grondige 

kennis van die mens like anatomie wat hy intensief bestudeer het Q 

Gedurende die tydperk het Eloff vermoedelik ook die beeld van die 

Wenende Jood( 1) geskep. Hierdie werk kan as 'n stemmingsbeeld 

by uitstek beskryf word. Die uitbeelding van hierdie borsbeeld is 

sterk simbolies van aard en spreek direk tot die toeskouer, Soos 

reeds gemeld · is, het Eloff 'n besondere belangstelling in die ver

skillende godsdiensvorme gehad o In hierdie kopstudie stel hy die 

tragiek van die Jodedom op 'n indrukwekkende en gevoelvolle wyse 

voor. Die gelaatstrekke is karakteristiek Semi ties. Die aansig 

van agter to on die een skouer effens hoer as die ander een. Die 

kop is gedraai sodat dit in profiel gesien word. Die oe kyk af en 

daar is 'n tragiese uitdrukking in hulle. Hierdie beeld is in brans 

gegiet en behoort aan die Stadsraad van Pretoria o 

In 1929 het Eloff 'n borsbeeld gemaak van mnr. GoHo Brink, wat 

vanaf 1922 tot 1925 burgemeester van Pretoria was~ In Eloff se 

briewewisseling met dr. F .. V o Engel en burg word daar van die beeld 

melding gemaak. Op 16 November 1929, skryf Eloff as volg: 11 Ik 

stuur aan J. Brink vroegere Burgemeester van Pretoria 'n bust van 

( 1 ) Afbeelding - bl. 51 . 
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hom self in steen, die idee is om dit te plaas in die kamer van die 

Burgemeester in die Stadsaal en ek hoop net dat die lig daar goed 

op sal val."( 
1

) Die beeld wat meer as lewensgroot is, is 'n rea

listiese voorstelling van die kop en skouers, en dit het 'n massiewe, 

sterk voorkoms. Die gelaatstrekke van die middeljarige man is 

skerp en breed uitgevoer, en die uitdrukking spreek van vriende

like erns ~ Mars Brink is in 1958 oorlede en die borsbeeld is op 

sy graf in die Nuwe Kcrkhof, Pretoria, opgerig. 

In Suid-Afrika is daar 'n groot verskeidenheid media beskikbaar 

vir 'n beeldhouer om mee te werk. Eloff het egter nie gebruik 

gemaak van hierdie media nie en het, met uitsondering van marmer, 

altyd sy werke in brons laat giet. In die jare was dit nie moontlik 

om in Suid-Afrika gietwerk te laat do en nie, waar dit in Parys 

natuurlik geen probleem opgelewer het nie. Hierdie tegniese 

aspek, asook die gebrek aan waardering vir enige kunsrigting 

het onmiskenbaar daartoe bygedra dat Eloff weer aan die einde 

van 1929 na Parys teruggekeer het. As mens alles in ag neem 

is dit nie verbasend nie dat 'n fyngevoelige kunstenaar soos Eloff 

moeilik kon wortelskiet in so 'n omgewing ten spyte van vaderlands

liefde en dergelike dinge. Die Suid-Afrikaanse volk was toe nog 

nie ryp genoeg om die kuns te aanvaar as 'n noodsaaklike lewens

waarde nie. N og minder was hulle be reid om die kunstenaar as 

sulks enige by stand te bied of aan te moedig. In die daaropvolgende 

jare sou Eloff in Parys van sy mees treffende ritmiese figuur

studies skep. 

( 1) Brief. S. Eloff aan F'. V. Engel en burg - PArys 
16 November 1929. Dokument 13 ~ 
Engelenburg-versameling, Argief, Uniegebou. 
Pretoria. 
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HOOFSTUK VII. 

ELOFF SE BALLET RUE CASSIN!, PARYS 

TUSSEN die jare 1922 tot 1940 het Eloff 'n groot aantal figuurstudies 

en portretstudies geskep. Die figuurstudies is van dansers en dan

seresse in ritmiese beweging, atlete, fauns, bosgode, naakte mans

en vrouefigure. Die portretbeelde word dikwels as stemmings

beelde of psigologiese studies beskryf o Dit is ongelukkig 'n onmoont

like taak om die kronologiese volgorde van die beeldhouwerke te 

probeer vasstel. Dit is hoofsaaklik te wyte aan die feit dat slegs 

enkele werke wat gedagteken is, bestaan o Ek kon ook geen briewe 

of dokumente vind waarin daar melding gemaak word van 'n besondere 

beeldhouwerk nieo So 'n bron sou minstens naasteby die tydperk 

aangedui het wanneer die beeld geskep is o Om 'n bree stelling te 

maak kan die dertigerjare as die moontlike kern van die skeppings

periode, binne die tydperk van 1922 tot 1940 voorgestel wordo 

Selfs prof o Dekker s~ nie met sekerheid wanneer hy meen dat Eloff 

hierdie beelde geskep het nie o Sy stelling lui as volgg uDie laaste 

jare gaan Eloff heeltemaal op in die uitbeelding=beweging in ewewig, 

waaraan hy met onvermoeide in spanning werk o "( 
1

) Indien die 

v laaste jare ~ verwys na die tydperk wat die datum van prof o Dekker 

se artikel voorafgaan, bedoel hy seker die dertigerjareo In 'n 

artikel wat etlike jare later geskryf is, (Januarie 1948) beweer 

prof 0 Dekkerg 
11
ln 1932 begin Eloff se derde Paryse periode, 

waarin sy rypste werk ontstaan, sy beste ritmiese figure en karak= 

terstudies 0 ,(

2
) Ongelukkig meld die skrywer nie watter besondere 

ritmiese figure of karakterstudies hy as Eloff se beste werke beskou 

nie o Die enkele ritmiese figure wat wel gedagteken is, en wat 

vervolgens in die hoofstuk bespreek word, het reeds agt jaar vroeer 

ontstaan a Prof 0 Dekker voeg verder byg "In hierdie tyd skep hy 

ook die groot Gees van die Sport of Diskuswerper in brons, die de= 

koratiewe Vaas vir die Uniegebou en die Renosterkop in aarde= 

werko n(3) In die vorige hoofstuk het ons reeds vasgestel dat die 

Gees van Sport, (4 ) op 27 Mei 1929 deur die Stadsraad van Pretoria 

( 1) Dekker, G. ~ Die Kuns van Fanie Eloff o Die Huisgenoot, 
29 September 1939, bl. 19. 

(2) Dekker, G. = Fanie Eloff o Die Ruiter, 9 Januarie 1 948, bl. 26. 

(3) Ibid. 

(4) Afbeelding- bl. 28. 
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aangekoop is e Die dekoratiewe vaas ( 1 ) wat vir die Uniegebou 

gemaak is, is ook gedurende 1 9 29 geskep 0 Dit is duidelik dat daar 

'n groat mate van onsekerheid bestaan in verband met die presiese 

datums wanneer Eloff se beeldhouwerk geskep is 0 

'n Geruime tyd reeds vanaf die vroee twintigerjare was Eloff 'n 

geesdriftige liefhebber van die ballet, en daarom het hy gereeld 

opvoerings van plaaslike en besoekende corps de ballet bygewoon 

Mettertyd het hy baie van die bekende dansers en danseresse per

soonlik leer ken. Verskeie persone vertel dat die kunstenaars 

dikwels in Eloff se ateljee kom dans het. Om Eloff in staat te 

stel om 'n besondere houding in beeld vas te 1~, het die dansers 

sekere bewegings van die danspassies herhaaldelik met begeleiding 

van balletmusiek, uitgevoero Omdat die model aanhoudend beweeg 

het, bied dit die moontlike verklaring waarom Eloff se uitbeeldings 

van ritmiese figure nooit versteen in 'n stram en stywe houding 

voorgekom het nie. Om op die wyse te werk het terselfdertyd 

meer tegniese vaardigheid en 'n fyn waarnemingsvermoe van die 

beeldhouer geverg. 

In die talle ritmiese figuurstudies van balletdansers het Eloff 

voorwaar sy liefde vir die spontane beweging en die lewensvreugde 

van die menslike liggaam uitgebeeld. Dit word algemeen aangeneem 

dat hierdie werke sy kenmerkendste en mees geslaagde is, en dat 

hy op die wyse die hoogste peil in sy skeppingswerk behaal het. 

Om aan ritme en beweging uiting te gee in 'n kunsvorm soos die 

beeldhoukuns is nie 'n maklike taak nie. Die spontane wyse waarop 

hy dit volbring het, is bewonderingswaardig o 11 Eloff het 'n vorm~ 

gewing bereik waarin die statiese van sy medium volkome vergeet 

word ,'l2) so het dr. Bosman tereg daarop gewys. 

In hierdie verband moet daar ook weereens melding gemaak word 

van Eloff se grondige kennis van anatomie wat grotendeels tot die 

sukses van die uitbeeldings bygedra het o 11Sy skerp waarneming 

en grondige kennis van die struktuur van die liggaam, wat nooit 

ontaard tot droe ontleding of peuterigheid nie, staan hier in diens 

van die verbeelding van sy lewensgevoel. "()) In die verskeie 

( 1 ) Afbeelding. - bl o 1 7 o 

(2) Bosman' F 0 c 0 L G - Fanie Eloff. Ons Kuns - Deel II' blo 116 e 

(3) Dekker, G. - In Memoriam" Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 
Oktober 1948, bl o 11 ~ 
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komposisies is dit duidelik dat elke deel van die liggaam in harmonie 

saamwerk om die ritmiese eenheid te skep 0 En, dit geskied met 

volkome vormbeheer en spreek van 'n sagte verfyning in die grasieuse 

lynespel van spier en been wat geensins verstar is nie. 

Gunstige kommentaar oor die intrinsieke waarde van hierdie ritmiese 

figuurstudies het ons veral van prof. Dekker~ 
11

Wat 'n seldsame rit= 

miese gevoel, wat 'n grasie in hierdie ewigdansend fauns in brons. 

Dis nie verstarde figure wat vir 'n oomblik in die gewenste houding 

poseer voor die kunstenaar nie, maar lewende wesens = in elke 

spier, in elke vesel tril die beweging van die lewensblye dans, 

terwyl tog die hele lynespel van die ingetoe selfbeheersing en kuis

heid getuig o " ( 

1
) Die belangrike aspek wat hier onderskryf moet 

word, is dat die beweging van so 'n aard is dat dit nooit versteen 

voorkom nie, maar dat die dinamiese inhoud daarvan bly voortleef. 

Tegelykertyd geskied dit met 'n mate van terughouding. Die beelde 

kan ook beskryf word as versinnebeeldings van die musiek. Die 

musiek het die tempo van die dans bepaal en 'n mens kan dit aanvoel 

in die uitbeeldings. 

Eloff het ongetwyfeld 'n besondere belangstelling in die element van 

beweging gehad. Dit word nie net in sy beeldhouwerk weerspieE:H 

nie, maar hy verwys daarna in die kort artikel waarin hy een en 

ander oor die Franse beeldhouer Rodin geskryf het. Eloff vertel 

van een van Rodin se vroee werke wat Johannes die Doper voorstel~ 

11
J ean Baptiste is dan ook 'n wonderwerk. Dit stel 'n man voor wat 

loop; en 'n mens sou gemaklik kan verwag, als hij naar de werk 

kijk, dat dit die volgende stap sal neem; en tog is die hele houding 

rustig. Dit is iets wat verskillende standbeelde van Rodin het. 

En volgens hom lig die rede daarin dat hij die liggaam iets van die 

voorgaande beweging laat behou en ook iets van die beweging, wat 

sal volg, laat aanneem. 11 (
2

) Dat hierdie voortgaande dog rustige 

beweging 'n diep indruk op Eloff se kunsbewuswording gemaak het, 

is seker. Eloff het hom dit beslis ten doel gestel om die illusie 

van opeenvolgende ritmiese bewegings van die menslike liggaam in 

beeld vas te 1~. By die toeskouer wek dit 'n oomblik van afwagting. 

Beweging het as besieling vir Eloff se skeppende werk gedien. 

(1) Dekker, G. - Die Kuns van Fanie Eloff. Die Huisgenoot, 
29 September 1939, bl. 21 . 

(2) Eloff, S. ~ lets over Rodin. Die Brandwag, 15 Desember 1912, 
bl. 457. 
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In die vroee dertigerjare het Fanie Eloff verhuis van rue Notre Dame 

des Champs na 'n ander skilderagtige gedeelte van Montparnasse, die 

tuiste van talle kunstenaars. Naby die Observatoire en 'n hanetree

tjie van die boulevard Montparnasse is die rue Cassini. Nommer 14, 

rue Cassini is 'n betreklike moderne gebou met relH~fwerk versier. 

Op die grondvloer het Eloff 'n ruim atelj ee=woonstel gehuur. Hier

die ateljee was een van die gerieflikste waarin enige kunstenaar kon 

wens om in te werk. Die hoofvertrek was baie ruim, die mure was 

besonder hoog en aan die twee buitemure was daar vensters wat van 

die vloer af tot bo teen die plafon gestrek het. Voor die groat 

vensters het daar lang s waar gordyne gehang wat maklik oop en toe 

getrek kon word om die nodige lig te reguleer. Daar was genoeg 

ruimte om die beelde uit te stal en nog met gemak te kon werk G Op 

'n tussenverdieping was die ont vangskamers en die slaapkamer 

gelee ~ Deur die jare het Eloff van oral waar hy gereis het kosbare 

oudhede versamel wat hy gebruik het om die ateljee te versier en 

tot 'n baie kunstige milieu te omskep. 

'n Foto ( 
1

) van Fanie Eloff waar hy in sy ateljee in die rue Cassini 

werksaam is, toon 'n hele versameling van die ritmiese figuurstudies 

aan = 'n ware ballet. Dit is ook geen wonder dat Eloff se Franse 

kunstenaarvriende gemoedelik=skertsend na 11 Eloff et son ballet" 

verwys het nie, toe hulle die foto gesien het o Aangesien die 

foto reeds in 1939 vir publikasie in 'n tydskrif gebruik is, is dit 

logies dat die beeldjies wat in die foto verskyn voor 1939 geskep 
. (2) 
lSo 

Soos in die geval van enige kunswerk is dit verkieslik om met die 

werk self in konkrete vorm kennis te maak o Sodoende kan die 

inherente waarde daarvan makliker waardeer word. Maar in die 

geval waar beskrywings noodsaaklik is, is woorde soms nie vol

doende om reg te laat geskied aan die ingewikkelde posisies en lyne 

waaruit die ritmiese figure opgebou is nie. Om die rede is daar 

gepoog om van elke beeld wat bespreek word 'n foto te plaas waarna 

maklik verwys kan word. 

( 1 ) Afbeelding = bl. 29 e 

(2) Die foto het in Die Huisgenoot van 29 September 1939 verskyn. 
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Met die werke wat vervolgens bespreek sal word, het Eloff die 

hoogtepunt van sy skeppingswerk bereik. Klaarblyklik het hy al 

die beelde in Parys geskep. Die beeldhouwerke word in verskil

lende tipes ingedeel, soos byvoorbeeld studies van dansers, van 

danseresse, fauns en bosgode, atlete en so meer, gevolg deur die 

karakterstudies of stemmingsbeelde en ander werke. 

DANSERS 

Russiese Boeredans. 

Te oordeel aan die beeldjies is die Russiese Boeredans ( 1 ) 'n baie 

vrolike en opgewekte Boeredans wat met luide handegeklap gepaard 

gaano Die danser spring na vore, die linkerbeen is effens gebuig 

en hy balanseer op sy tone. Die regterbeen word hoog opgelig met 

die voet pragtig na onder gepunt. Die danser se skouers is skuins 

na regs geswaai met die kop 'n bietjie vooroor gebuig ~ Kenmerkend 

van die beeld is die uitgestrekte arms wat met soveel krag beweeg 

om die hande vrolik saam te klap. Die regterarm word hoog bokant 

die kop gelig, terwyl die linkerarm vorentoe uitgestrek is. Die 

regterhand beweeg af na die linkerhand wat reg gehou word om die 

slag te ontvang. Die handge bare is hier van groot belang en is 

sierlik met gevoel uitgevoer. Die toeskouer wag om die deurlopende 

beweging te aanskou en die luide klapgeluid te hoor. Die jong, 

sterk gespierde danser lyk asof hy met erns op sy danspas konsen

treero Die modellering van die geronde spiere is vloeiend en 

natuurlik uitgebeeld. Die ewe wig van die houding is opvallend, en 

die ritmiese lyne sprekend van die spontane oorgawe aan die dans. 

Die beeldjie is in 1 948 deur die Stadsraad van Pretoria aangekoop .. 

Russiese Balletdanser. 

In die versameling van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 

en Kuns, is daar 'n beeld van 'n dansende mansfiguur, wat 'n Rus

siese Balletdanser(2) is en wat soms net Bronsdanser genoem word. 

Hierdie balletdanser skep soos baie ander van die dansers ook 'n 

( 1) A.fbeeldi!!_g - bl. 30 o 

(2) Af=beelding- bl. 31. 
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stemming van lewenslus en vreugdeo Op die punte van sy tone staan 

hy op sy regterbeen, die spanning van die spiere is duidelik sigbaar. 

Die linker been daarenteen, is hoog bo teen sy borskas opgetrek. In 

die houding is dit vanselfsprekend dat die hele liggaam effens na vore. 

sal neig. In teenstelling met die kort en lang horisontale lyne wat 

deur die bene gevorm word, word die balans behou deur die vertikale 

lyne wat deur die arms gevorm word. Die regterarm is gebuig en 

strek na links verby die ken, die vingerpunte kom rakelings tot aan 

die linkerskouer. Saam met die uitgestrekte linkerarm vorm dit 'n 

deurlopende vertikale lyn. Die kop is in fyn besonderhede uitgebeeld, 

die uitdrukking op die danser se gelaat is opgewek en met 'n oop mond 

lyk dit byna as of hy sy dans met 'n lied begelei ~ Die beeld wat op 'n 

bronsplaat staan, is op 'n hoe groenmarmer voetstuk gemonteer. Die 

beeldjie word in Engelenburg=huis tentoongestel 0 ( 

1) 

Rapsodie. 

Rapsodie~ 2) is die treffende benaming vir 'n danser wat ongebonde 

gehoor gee aan die aan]oklike musikale uitnodiging om 'n rapsodie 

in dansbeweging te vertolk. Daar is niks wat hom weerhou om met 

spontane oortuiging sy dans uit te voer nie. Die ewe wig van die 

sierlike komposisie is met 'n fyn aanvoeling uitgewerk. Die terug= 

geboe torso, 'n aaneenlopende lyn wat van die regtervoet uit die 

punte van die tone tot aan die vingerpunte van die linker hand strek, 

vorm 'n pragtige vloeiende lyn0 Die geboe lyn word gebalanseer 

deur die linkerbeen wat gebuig is en hoog opgetrek word. Op 

skouerhoogte word die ewewig verder deur die , Vi =vormige lyn van 

die uitgestrekte arms behaal. Die hande word oop na bo gedraai en 

die vingers grasieus gehou in 'n kelkvorm o Die kelkvorm word in 

die houding van die arms en die hande herhaal en beklemtoon o Soos 

prof 0 Dekker dit beskryf is dit wei met 'n 11 gee= en=neem beweging 

van die hande"(J) wat die danser uitgebeeld is. Die danser kyk 

skuins oor sy regterskouer sodat sy gesig in profiel gesien word. 

Die gelaatstrekke is met sorg in die fynste besonderhede uitgevoer ~ 

( 1) Die Russiese Balletdanser is deur mej o Mostert op die open bare 
veiling van Eloff se werke op 24 Maart 1948, gekoop. Mej. 
Mostert het die beeld eers in bruikleen en later aan die 
Akademie geskenk. 

(2) Afbeelding = bl~ 32c 

(3) Dekker, Go= Fanie Eloff. Die Ruiter= 9 Januarie 1948. bl.43. 
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Ekstase. 

Seker die mooiste van al die dansende mansfigure is die bronsbeeld 

Ekstaseo (I) Die hele houding van die naakte figuur is 'n toonbeeld 

van grasie in elke lyn. Op die punte van sy tone balanseer die 

danser met sy hele liggaam in 'n boogvorm agteroor gebuig~ Die 

danser gooi sy kop terug in die ekstase van die dansbeweging en sy 

arms word met 'n sierlike boog bokant sy kop gehoua Daar is geen 

stremmende gevoel in die buitengewoon grasieuse houding nie of in 

die bevrore oomblik van die danspas nie = dit is aileen natuurlik en 

sierlik van vormgevoel in die verruklike lynespel. Die anatomie 

van die figuur met al die gespanne spiere is met 'n kennersblik uit= 

gebeeldo Die gipsmodel wat na Fanie Eloff se dood van Parys af 

Suid=Afrika toe gestuur is, is tans in besit van mnr. Willie Grobler. 

Volgens verskillende foto 1 s moet daar wel 'n bronsweergawe van 

hierdie beeld bestaan, maar dit is onbekend wie die eienaar daarvan 

is. 

Die volgende groep ritmiese figuurstudies vorm 'n ontwikkeling= 

stadium wat 'n oorgang tot 'n meer ekspressionistiese karakteruit= 

beelding tot gevolg heto Aan die menslike gedaante word 'n soort 

mitologiese of mistieke voorkoms gegee ~ Die liggaam van die mens 

bly herkenbaar realisties, dog in styl word dit tot 'n mate 'n vereen= 

voudiging van die basiese vormgewing. Die gelaatstrekke neem 

egter die karakter van 'n faunagtige wese met skrefiesoe en spits~ 

ore aan ~ Teoreties gesproke kan 'n mens be weer dat dit 'n ontwik= 

kelingsfase aandui, wat daartoe lei dat die danser se voorkoms as 

'n geheelindruk aanpas by die stemming van die dans wat vertolk 

word. Dit is egter onmoontlik om te bewys dat die beelde kronolo

gies op mekaar volg. Die volgende logiese stap sou dan die uit= 

beelding van fauns en bosgode wees, wat heeltemal tot die gevoels

inhoud van die ekspressionisme neig. Die beeldjie wat die aansluit

ingspunt tussen die twee groepe verteenwoordig is die Serenade van 

Strauss. (2) 

(1) Afbeelding ~ bl. 33. 

(2) Afbeelding ~ bl. 34. 
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Serenade van Strauss 6 

In die bronsbeeld bekend as Serenade van Strauss, (I) vind ons weer= 

eens 'n sterk ooreenkoms met die element van musiek. Die lynespel 

is ook met welslae gebruik om die jubelende gees en die huppelende 

springbeweging tot uiting te bring. Terwyl die bosgod voortbeweeg, 

kyk hy vriendelik terug en wink hy vir die bos bewoners om hom te 

volg en aan te sluit by sy vrolike serenade en ritmiese dans o Die 

dansende figuur staan op die punte van sy tone, sy regterbeen is 

gebuig en hoog opgelig in swaai=springende beweging@ Sy lyf is na 

regs geswaai en sy arms en hande word ook na regs in 'n roepende 

gebaar gehou. Die kop van hierdie danser is nie heeltemal realisties 

behandel nie; die hare is teruggekam en net bokant die voorkop is 

daar twee klein horinkies wat uitsteek. Die oe wat op gleufies oop 

is, is skuins na bo geplaas. Die ore is gepunt en die oorbelle hang 

in die vorm van 'n druppel af ~ Oor die regterheup van die danser is 

daar 'n takkie blomme geplaas o Wat afwerking betref, verskil die danser 

van die ander, veral in die opsig dat die spierkonstruksie heel wat ge= 

stileer en vereenvoudig is - met ander woorde dit is nie in fyn detail 

gemodelleer nie. In hierdie geval do en dit egter aan die geheel geen 

afbreuk nie; inteendeel pas dit by die ekspressionistiese stemming 

van die uitbeelding o 

Dansende Bosgod~ 

Hierdie Dansende Bosgod, (
2

) stem met die Serenade van Strauss oor= 

een, wat betref die tipe bosgod wat voorgestel word ~ hulle lyk am per 

soos broers, maar in houding en stemming verskil hulle heeltemal 

van mekaar. Die dansende bosgod hardloop speels vorentoe met 

sy regterbeen effens gekrom en die linkerbeen teruggebuig. Sy 

skouers draai na links en die linkerarm beur terug, terwyl die regterCE> 

arm stywerig gebuig, afhang en die hand terugdraai na die been toe~ 

Die bosgoed kyk na links, sy gesig is meer breed en minder fyn, met 

vol lippe, skuins geplaasde skrefiesoe, gepunte ore en horinkies. 

Oor die algemeen gesproke vertoon die danser nie so smaakvol en 

grasieus nie, en spreek dit nie van dieselfde spontane lewensvreugde 

nie. Die houding van die figure is ietwat styf en minder grasieus. 

(1) ~fbeelding - bl. 34. 

(2) Afbeeldi:r:!_g ~ bl. 3 5. 
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Bosgod van Plesier. 

Die bronsbeeld bekend as die Bosgod van Plesier, (l) of soms ook ge

noem die Bosgod van Pret, beeld 'n besondere ondeunde, faunagtige 

mannetjie uit. Met 'n vooroorgeboe houding, die gewig op die linker

been geplaas en die regterknie hoog opgetrek, staan die faun heelte

mal op sy gemak. Albei sy arms is gebuig, die een hand hou hy op 

sy heup en die ander hand hou hy voor sy bors. Te oordeel aan die 

vrolike uitdrukking op sy gesig lyk dit asof hy een of ander ondeunde 

wysheid wil kwyt raak. Die bebaarde bosgod se ore is ook gepunt 

en sy oe is skuins op laggende skrefies oop. Sy voorkoms is glad 

nie onaardig nie; hy is gans te vriendelik en inn emend van geaard

heid. 

Hierdie beeld is een van die weinige beelde wat Eloff geteken en 

gedagteken het. Op die voetstuk kom die kunstenaar se naamtekening, 

1 
S. Eloff 1 voor asook die datum 1 Juli 1924 w. 

Die indruk word gewoonlik geskep dat Eloff se beeldhouwerke 

alleen in open bare- en pri vaat-versamelings in Suid~Afrika te sien 

is. Dit is beslis nie die geval nie aangesien Eloff in Parys 'n groot 

vriendekring gehad het, en hy het van sy werke ook aan Amerikaners 

verkoop. Ongelukkig kon die persone nie opgespoor word nie. 

Een van die versamelings in Engeland wat wel werke van Eloff in= 

sluit, is die groat versameling brans en goudbrons beeldhouwerke 

van mnre F .. J o Nettlefold. Hierdie versameling sluit werke in wat 

wissel van 'n Griekse beeld uit die vierde eeu V o C" tot 17 e en 18e 

eeuse ltaliaanse beelde, en 19e en 20e eeuse Engelse en Franse 

beeldhoukuns. 

In 1934 het mnr. Nettlefold vir sy privaat doeleindes 'n katalogus 

van sy versameling kunswerke laat druk. (
2

) Daar is reeds tevore 

melding gemaak van die feit dat vreemde kunstenaars wat vir 'n aantal 

jare in Parys werk, naderhand vanselfsprekend as Franse kunstenaars 

aanvaar word. In die Nettlefold=katalogus vind ons 'n pragtige 

(1) Afbeelding = bl~ 36. 

(2) Catalogue - The Collection of Bronzes and Castings in Brass and 
Ormolu formed by Mr. F .. J o Nettlefold. Compiled 
by Mr. R. Forrer- London 1934. 
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voorbeeld hiervan. Fanie Eloff word as 'n Moderne Franse beeld

houer geklassifiseer. Daar verskyn ook wel 'n kort biografiese 

note wat as volg lui: 11Stephanus Eloff is a contemporary South 

African artist - a grandson of the late President Kruger. 

atelier is in Paris, where his work is much admired. 11 (I) 

His 

Afgesien 

van die feit dat hy met een asem 'n hedendaagse Suid-Afrikaanse 

beeldhouer genoem word, word hy nogtans as 'n moderne Franse 

kunstenaar beskou. 

Faun. ( 1 The Sceptic Faun'). 

In die katalogus van die Nettlefold=versameling word die faun 

11 The Sceptic Faun" ( 
2

) genoem. Hierdie sogenaamde ongelowige 

sater is ongetwyfeld die tweelingbroer van die Bosgod van Plesier~3) 
Die houding waarin hulle uitgebeeld is, is byna dieselfde. In die 

katalogus word die faun kortliks as volg beskryf: "Figure of a 

nude bearded form standing in crouching attitude with arms crossed. 

His right hand holding his beard. An interesting study in which 

the artist expresses his motif both by the attitude of the body and 

expression of the features. A very fine, if somewhat unusual, 

work of art& "(
4

) Die beeld is ekspressionisties van karakter en 

die kommentaar daaroor gunstig en juis. Wat wel interessant is 

om op te let, is dat die beeld ook v S. Eloff' geteken is en 
1
19 24 1 

gedagteken is Q Dit beteken dus dat hierdie Faun en die Bosgod 

van Plesier in dieselfde jaar geskep is, en hulle is ook die enigste 

twee beelde wat gedagteken is. Die Faun wat in brons gegiet is, 

is op 'n piramied-vormige klipvoetstuk gemonteer. 

Luisterende Pan. (,Pan'). 

Die tweede bronsbeeld in die N ettlefold-versameling is 'n vrolik 

dansende figuur van die Bosgod Pan. (5) In prof. Dekker se 

artikel in Die Ruiter (9 Januarie 1948) is daar 'n foto van die 

(1) Catalogue: The Collection of Bronzes and Castings in Brass 
and Ormolu formed by Mr. F.J. Nettlefold. bl.l86. 

(2) Afbeelding ~ bl. 37 o 

( 3) Afbeelding - bl. 36. 

(4) Catalogue: The Collection of Bronzes and Castings in Brass 
and Ormulo formed by Mr. F QJ ~ Nettlefold. bl.l91. 

(5) Afbeelding- bl. 38. 
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beeld en dit word Luisterende Pan genoem. Die danser spring lig

gies op sy een been terwyl die ander been hoog opgelig wordv Hy 

draai sy kop na regs as of hy na die musiek luister. Sy regterarm 

is tot die voile lengte uitgestrek en die linkerarm is gebuig. Die 

gebaar van die linkerhand versoek 'n mens om ook na die musiek te 

luister. Om sy sprokiesagtige voorkoms te voltooi het hy ook 'n 

klein krulstertjie. Die beeldjie word in die katalogus om die 

volgende redes aangeprys: 11 The figure is remarkable for the 

abandon which is shown in the satyr 1 s dance and it is an unusual 

but very attractive group. "(l) Die dans word al te seker met 

lewenslus en spontane oorgawe uitgevoer ~ 

~pelende Pan. 

Die bosgod ~ (2
) sit op 'n rotsblok of 'n stomp terwyl hy in oorgawe 

op 'n fluit speel. Sy bene is gebuig en sy rug trek effens hol soos 

hy agteroor leun. Die byna groteske kop is teruggegooi en met al

twee sy hande hou hy die fluit vas. Sy arms is teen sy bors ge

kruis. In hierdie komposisie is daar 'n duidelik herhaling van die 

, V 1 -vormige motief in die bene en die arms wat gebuig is. Die 

voorkoms van hierdie beeld sluit aan by Eloff se uitbeelding van 

die faun-tipes. 

(1) Catalogue: The Collection of Bronzes and Castings in 
Brass and Ormolu formed by Mr. F. J g Nettlefold. 
bl. 186. 

(2) Afbeelding - bl. 39. 
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ATLETE EN ANDER MANSFIGURE 

ELOFF het deurgaans met welslae die atleties=geboude figuur 

uitgebeeld. Sy sukses 1~ opgesluit in die feit dat hy 'n besondere 

gawe be sit het om die menslike anatomie, waarvan hy 'n grondige 

studie gemaak het, in beeld vas te I~. Met sy heel eerste werk 

wat bekend is, 'n studie van die Boks er, ( 
1 

) het hy bewys gelewer 

van hierdie toegepaste kennis. Die grootste werk wat formaat be= 

tref is die Gees van Spor/
2

) wat Eloff in 1929 geskep het. Albei 

hierdie atletiese figure tel onder Eloff se beste werke en is reeds 

in vorige hoofstukke bespreek. Die oorblywende werke is veel 

kleiner in grootte en sal vervolgens bespreek word. 

Die Stiervegter. 

Die sterk gespierde akteur wat die rol van die stiervegter(3) in 

die heel eerste rolprent van Quo Vadis gespeel het, het volgens 

mededeling in Eloff se ateljee in Parys, kom poseer vir die skepping 

van hierdie beeld. Die houding waarin die stiervegter uitgebeeld 

is, is die oomblik wanneer hy met bruto krag die bul aan sy horings 

gryp en met alle geweld sy nek ombeur totdat dit breeko Gevolglik 

vertoon die betreklike klein beeld ekspressief die gespanne krag 

wat met hierdie aksie gepaard gegaan het. Hy staan stewig en 

sterk op sy bene geplant met die torso wat na links oorbeur en 'n 

booglyn vorm. Sy linkerarm word op sy linkerbeen gestut om meer 

krag te berne ester, terwyl die regterarm, met die hand om die 

horing geklem, hoog bokant sy kop gehou wordo In die werk is 

dit veral die krag van die gespierde liggaam wat van belang is, 

met die gevolg dat die kop en gelaatstrekke ooreenkomstig nie in 

detail uitgebeeld is nie. Die aansig van die rug kant is die mees 

indrukwekkende van die houding wat weergegee word. Die 

beeldjie is in brans met 'n swart patina gegiet. 

( 1 ) Verwys na bladsy 23 en afbeelding = bl e 5o 

(2) Verwys na bladsy 69 en afbeelding = bl.28~ 

(3) Afbeelding = blo 40o 
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Atleet wat op sy hande staan. 

Die atleet wat op sy hande staan ( l) is 'n besondere interessante 

studie wat die fyn balans van die menslike liggaam voorstel. Die 

uitsonderlike houding is met oortuiging deur Eloff uitgebeeldo Die 

jongman staan met die valle gewig van sy liggaam op sy arms en 

hande gebalanseer. Hy balanseer op 'n halwe bolvormige voor~ 

werp wat op 'n voetstuk geplaas is o In hierdie houding, vorm 

die liggaam en bene 'n sierlike boog wat rus op die vertikale lyne 

van die arms wat met gespanne spiere die gewig dra en die ewewig 

bewerkstellig o Hy hou sy kop regop en kyk dus voor hom op die 

grand neer. Met die buiging van sy kop word daar diep plooie in 

sy nek gevorm. Sy rug is met fyn waarneming in elke gespanne 

spiervorm uitgebeeld. Die bene word teenmekaar gehou en albei 

voete met gepunte tone word uitgestrek boontoe gehou. Die bene 

is nie met dieselfde detail weergegee nie = minder aandag is aan 

die spiervorme gegee en hulle is stilisties in breer vlakke voorge

steL 

Prof. Dekker het die volgende kritiek oor die werk uitgespreek en 

beweer~ "Dis onoortuigend en sander spanning, aileen van belang 

omdat dit reeds die rigting aandui waarin hy sal ontwikkel. "(
2

) 

Die mening is ietwat kras, en die beeld is vir my wel met oortuiging 

uitgebeeld. Dit is meer geslaagd as 'n beeld in 'n soortgelyke 

moeilike houding, soos byvoorbeeld Speed. (3) Prof o Dekker beskou 

die beeld as een van Eloff se vroegste werke. Dit is egter moeilik 

om dit te bewys aangesien die beeld ook nie gedagteken is nie o 

Dit word sterk in twyfel getrek dat dit voor die Bokser (
4

) tot stand 

gekom het., Of dit as vorm van die mens in omgekeerde houding 

esteties strelend vir die oog is, is wel 'n vraag waaroor persoonlike 

verskil van mening mag bestaan. 

Narcissus. 

In die Griekse mitologie word daar vertel van 'n aantreklike jongman 

Narcissus, (S) wat die liefde van Echo (Eggo) versmaai het. Die 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
( 5) 

Afbeeldip.g ~ bl. 41 • 

Dekker, G. - Fanie Eloff. 
Suid-Afrika. 

Verwys na bladsy 90. 

P. J. Nienaber - Skene Kunste in 
bl. 34. 

Verwys na bladsy 23 en afbeelding blo 5. 

Afbeelding bl. 42Q 
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godin Aphrodite het hom hieroor veroordeel en hy het op sy eie beel= 

tenis, wat hy in 'n helder dammetjie weerkaats gesien het, verlief 

geraak. Die pragtige skim het hom so bekoor dat hy dit dag en nag 

aangestaar het. Mettertyd het hy swakker geword weens gebrek 

aan voedsel totdat hy weggekwyn en gesterf het. Die go de het N ar= 

cissus bejammer en in medelye hom in 'n pragtige blom verander. 

Die bronsbeeld wat Eloff van 'n aantreklike jongman geskep het, is 

'n geslaagde vertolking van die ware Narcissus. Sy liggaamsbou is 

met Griekse idealisme uitgebeeldo Die gewig van die staande figuur 

rus op die regterbeen. Die linkerbeen is gebuig en die voorvoet rus 

op 'n blok of stomp. Die torso is effens teruggebuig en na links ge= 

swaai bokant die middellyn.. Die kop is na links gedraai en dit lyk 

as of hy met 'n betowerde blik na iets voor hom op die grand neerkyk. 

Die linkerarm is tot aan skouerhoogte gelig en die arm is gebuig so~ 

dat die hand teenaan die gesig gehou word. Die regterarm is na vore 

gebuig met die hand wat voor die bors gehou word o Die hele liggaam 

is sterk gespierd en die modellering daarvan in hierdie spiraal=kom= 

posisie getuig weer eens van Eloff se grondige begrip van die anato= 

miese bou van die mansfiguur. Hierdie beeld is in besit van die 

Stadsraad van Pretoria. 
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DANSERESSE EN ANDER VROUEFIG URE .. 

MET die uitsondering van slegs enkele beelde is Eloff se uitbeelding 

van die vroulike figuur inherent nie met dieselfde oortuiging as die 

van die mans figure geskep nie. Die anatomie van die vrouefiguur is 

nie met diese1fde mate van juistheid waargeneem nie en breed gesproke 

ontbreek dit aan die sag-vroulike kontoere van spier en been. In 

teenstelling hiermee het Eloff die mansfiguur in elke opsig met volkome 

oortuiging uitgebee1d. 

Danseres. 

Hierdie danseres {
1
) word in 'n besonder elegante houding uitgebeeld 

en skep die indruk van se1fversekering met die uitvoering van die 

dansbewegings. Sy staan met haar voete bymekaar en haar bene 

net effentjies gebuig. Haar torso bokant die middellyn leun effens 

oor na die regterkant. As teen wig vir hierdie lyn is haar kop na 

links gedraai. Die aansig van agter is baie bekoorlik en uit die 

hoek vertoon haar gesig in profiel. Hierdie aantreklike meisie toon 

haar hare paslik teruggekam in 'n bolla. Die manier waarop sy haar 

arms gebuig hou en die grasieuse handegebaar met die vingerpunte 

wat net-net aan haar heupe raak, dra grotendeels by tot die sjarme 

van die houding. Dit dien ook as 'n balans in die komposisie. Die 

anatomie van die figuur is goed voorgestel en die geheelindruk is 

smaakvol. 

Danseres. 

Die aantreklike danseres (2) van die syaansig gesien, tree liggies en 

skugter na vore - haar regtervoet nog nie gereed om die gewig van 

die ander been oor te neem nie. Die linkerbeen buig effens met die 

stapbeweging. Die lyn van haar regterbeen wat skuins teruggehou 

word, word verleng deur die torso wat ook terug leun o Die danseres 

stoot haar skouers terug en sy hou haar kop baie statig regop. Die 

gebaar van die arms en hande ontleen weer eens die stemming aan die 

dans. Dit lyk soos 'n Oosterse dans wat sy vertolk. Die linkerarm 

is gebuig en sy hou haar oop hand voor haar uit asof sy iets aanbied -

(1) Afbee1ding - bl. 4 3. 

(2) Afbeelding- bl. 44. 
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die posisie van die regterarm is dieselfde, behal we dat dit effens 

verder teruggebuig is. Daar word dus van die elmboog van die 

regterarm tot aan die vingerpunte van die linkerhand 'n horisontale 

lyn gevorm ~ Die sagte rondings van haar skraal liggaam is met 

aantreklike gestileerde vormgewing uitgebeeld. 

Dansende Vrou. 

D . d (I) d' h d' 1e anseres staan op 1e punte van aar tone en met 1e regter-

voet gee sy 'n kort passie half sywaarts sodat haar bene bolangs 

oormekaar kruis. Haar bolyf effens gedraai buig na links. Die 

booglyn wat gevorm word, word verder gevoer deur die regterarm 

wat bokant haar geboe hoof gehou word. Die linkerarm is ook op= 

gebuig en die hande wat fyn uitgebeeld is, kom rakelings saam. As 

'n eenheid gesien is die beeldjie nie so bevredigend van 'n estetiese 

oogpunt beskou as wat die ander dansende figure is nie. In hoof

saak ontbreek dit aan die grasieuse bewegingsgevoel wat deurgrond 

is ~ dit lyk meer soos 'n statiese houding wat uitgebeeld is. Die 

weergawe van die anatomie besit nie die sagte vroulikheid wat ken~ 

merkend is nie. Die plat gemodelleerde oppervlaktes is steurend e 

Haar skoonheid is nie opvallend nie. 

Danseres met die lang hare. 

Hierdie naakte danseres (
2

) sal goed aanpas as 1n versiering by 'n 

fonteintjie en dammetjie water, waar sy na haar weerkaatsing in die 

water kan kyk. Staande met haar gewig op die regterbeen geplaas 

lyk dit as of sy vorentoe wil tree. Die linker been word skuins agter 

gehou en nog net die voorste gedeelte van haar voet rus op die grond 

voordat sy dit heeltemal optel. Haar liggaam neig effens na die 

regterkant, haar regterarm hou sy weg van haar en die linkerarm 

is voor haar bors gebuig. Haar hande is fyn en mooi uitgevoer. 

Sy hou haar kop 'n bietjie skuins sodat haar lang, los hare na die 

regterkant oorval. In hierdie beeld is die anatomiese opbou nie so 

raak vasgele nie, en ontbreek dit ook aan die oortuiging wat spreek 

uit die beelde van die dansers. 

(1) Afbeeldin_g = bl. 4 5¢ 

(2) Afbeeldi~ ~ bl. 46 o 
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Spoed. 

Die houding wat die beeld Spoed inneem, is heeltemal 
1 
T 1 -vormig. 

Sy staan op haar regterbeen wat effens gebuig is, met die hele gewig 

van haar liggaam op die voorste gedeelte van die voet gebalanseer. 

Die horisontale lyn wat gevorm word is lank en aaneenlopend - dit 

word deur die uitgestrekte regterarm, die torso en die uitgestrekte 

linkerbeen wat omhoog gehou word, gevorm. Die linkerarm word 

teruggestoot en skuins bokant die lyn van die torso opgelig om die 

ewe wig te behou. Die gelaatstrekke is fyn uitgebeeld, die kop 

beur na vore in die rigting waarin die danseres afstuur. Om die 

moeilike houding met volslae sukses uit te beeld, is 'n veeleisende 

taak. Eloff slaag ook nie volkome daarin om die spontane beweeg

likheid daarvan weer te gee nie. Die anatomie is hier nie met die 

gebruiklike presiesheid uitgebeeld nie, maar moont1ik was dit die 

kunstenaar se doel om met opset sekere aspekte oordrewe voor te 

stel om by die houding wat uitgebeeld is , aan te pas. In die geval 

van die bene byvoorbeeld, is die lengte oordrewe om op die voort

snellende bewegingsmoment van die liggaam meer nadruk te 1~. Die 

bee1d is ook in brons gegiet. 

Sittende Danseres. 

Die sittende danseres, (1) 'n naakte vrouefiguur, is met besondere 

fyngevoeligheid van vormgewing en 1ynespe1 uitgebeeld en kan as 

een van Eloff se mees geslaagde komposisies beskou word o Die 

hele houding en stemming wat geskep word, kom ietwat oosters voor. 

Die danseres sit op haar linkerbeen wat onder haar ingevou is, en 

haar regterbeen is heeltemal gebuig voor haar opgetrek. Haar 

bolyf draai met vierkantigheid bo die heupe na regs, sodat van voor 

gesien dit 'n driekwart aansig to on. Albei haar arms is bokant 

skouerhoogte gelig op so 'n manier dat hulle verskillende hoeke 

vorm. Die linkerarm is in 'n reguit lyn met die skouer en by die 

elmboog na bo gebuig met die hand palm na bo gedraai. Die regter

arm is effens hoi:ir gelig en vorm 'n skerphoekige lyn bokant die kop 

verby. Die regterhand is ook met die hand palm na bo gedraai. 

Sy hou haar kop na regs sodat sy net verby haar arm kyk. Die 

gesig self is fyn uitgebeeld en die hare is streng agteroor gekam en 

(1) Afbeelding - bl. 47. 
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agter in 'n bolla saamgesnoero Met haar fyn, soepele liggaamsbou 

is hierdie danseres baie aantreklik van voorkoms. Die beeld is in 

brans gegiet en is in be sit van die Stadsraad van Pretoria. 

Finse Danseres. 

Die bronsbeeldjie van hierdie Finse danseres ( 1 ) to on haar besig 

om 'n danspassie uit te voer. Op die punte van haar tone beweeg 

sy vorentoe met die regterbeen gebuig en voor die linkerbeen ge

plaas. Haar torso is lank uitgestrek en sy hou haar linkerarrn 

bokant haar hoof teruggebuig. Ha.ar regterarm wat ook gebuig is 

hou sy op skouerhoogte na vore. Die lang, skraal vingers van die 

hande is opvallend. Met haar ken opgelig draai sy haar kop effens 

na regs sodat die lyn van haar nek benadruk word. As 'n geheel, 

met die uitsondering van die gedeelte bokant die middellyf, vertoon 

die beeld nie besonder grasieus nie. Hierdie beeldhouwerk be

hoort aan die kunstenaar se vriendin, mev" Fxansie Nolte. 

( 1) Afbeelding - bl o 48. 
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ANDER VROUEFIGUREo 

Sittende Vrou o (Vrou besig met haar hare) 0 

Hierdie sittende naakte vrouefiguur (l) herinner 'n mens aan 'n seenimf 

wat ewe skugter op 'n rots langs die see sit. Sy sit met haar bene 

skuins onder haar ingevou. Sy hou haar arms sierlik agter bokant 

haar geboe hoof, met haar hande oormekaar gevou. Omdat sy haar 

arms so hoog opgelig hou, is haar torso mooi uitgestrek. Die teg

niese versorging van die hele figuur is sag maar breed uitgevoer, 

wat meebring dat daar nie aan die modellering van fyn detail so veel 

aandag geskenk is nie o Die hande is as 'n vereenvoudigde plat 

vorm weergegee en toon byvoorbeeld geen besonderhede van aparte 

vingers nie. Eloff toon in hierdie werk 'n afwyking van sy gewone 

streng, naturalistiese benadering van die menslike anatomie tot 'n 

meer vereenvoudigde stilistiese uitbeelding o Ten spyte van hierdie 

met ode is die geheelindruk heeltemal bevredigend. 

Sittende Meisie. 

Die bronsbeeldjie toon 'n meisie (
2

} wat gemaklik op 'n lae klip sit. 

Albei haar bene is gebuig, die linkerbeen skuins regop, die regter

been meer reguit en teruggestoot sodat die een knie heel wat hoer as 

die ander een is o Haar lyf is effens vooroor gebuig en haar kop wat 

ook vooroor geboe is, word gedeeltelik verberg deur haar regterarm 

wat sy langs die kant van haar kop tot oor haar kort hare teruggebuig 

houo Die elmboog van haar linkerarm stut sy op haar linkerknie 

sodat die voorste gedeelte van haar arm skuins afhang met haar hand 

op die knie van haar regterbeen. Deur die geboe liggaam en die ge

baar van haar regterarm oor haar kop, lyk dit as of die meisie moeg 

en moedeloos voelo Hierdie beeld is ook in bree plat vlakke afge

werk en die hande is weer slegs tot die basiese vormgewing vereen

voudig. 

(1) Afbeelding - bl. 49. 

(2) Afbeelding- blo 50o 
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KARAKTERSTUDIES OF STEMMINGSBEELDE EN ANDER WERKE. 

1 N ANDER belangrike groep beelde wat ook kenmerkend van Eloff se 

werk is, is die stemmingsbeelde of karakterstudies. Daar word in 

elk van hierdie beelde 'n dieper psigologiese inhoud gevind wat een 

of ander karaktertrek van die persoon of 'n besondere stemming weer

spie€n s In die werke vind ons voorbeelde van uiteenlopende kuns

style .... vanaf die romantiese realisme ontwikkel daar geleidelik 'n im

pressionistiese neiging tot by 'n vormuiting wat na aan die ekspres

sionisme staan. 

Reeds in 'n vorige hoofstuk is Eloff se geslaagde stemmingsbeeld, 

Liefdesmart, (l) wat impressionisties van aard is, bespreek. Daar 

is ook 'n tweede uitbeelding van hierdie tema, Vrouesmart. (2} 'n 

Sterk simboliese voorstelling van die tragiek van die Jodedom vind 

ons in die gevoelvolle studie van die Wenende Jood, (3) wat ook reeds 

tevore be handel is. Die ander beelde wat vervolgens in die afdeling 

bespreek word, is nie minder geslaagd nie. 

Meisie in die Teater. 

Net soos in die geval van Liefdesmart het Eloff hier ook besieling 

geput uit 'n vlugtige uitdrukking op 'n jong meisie se gelaat. Hierdie 

meisie (4) wat Eloff in die teater gesien het, se stemming was vrolik 

en bly in teens telling met die diepe leed wat Liefdesmart uitspreek e 

Prof. Dekker het die beeld gedurende sy besoek in 1939 aan Eloff 

se ateljee in Parys gesien, en hy beskryf dit so: .,En tussen hierdie 

ernstige studies (met verwysing na die Wenende Jood} die v1ot be

koorlike koppie van die meisie wat, bewus van haar aantreklikheid, 

vol lewensvreugde omdraai in die teater en vir iemand g1imlag. "(S) 

Die meisie skep wel die indruk dat sy 'n bietjie skugter en selfbewus 

is. Eloff het haar kop, nek en skouers tot aan die bors uitgebeeld. 

Haar skouers is effens gedraai, sy kyk oor haar linkerskouer en 

glimlag vriendelik. Haar hare is gegolf en teruggekam na agter waar 

(1) Verwys na bladsy 65 en afbeelding- bl. 23. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Verwys na bladsy 67 

Verwys na bladsy72 

Afbeelding - bl. 52. 

en afbeelding - bl. 27. 

en afbeelding- bl. 51 . 

Dekker, G 0 - Die Kuns van Fanie Eloff. Die Huisgenoot -
29 September 1939, bl. 21. 
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dit in krulle in die nek saamgevat is met 'n kransie blomme aan weers

kante. Die stemming in hierdie beeld is eg vroulik. Die beeld is 

in brons gegieto 

Smart. 

Smart (l) is een van die kleinste beeldjies wat Eloff gemaak het. 

Die hele houding van hierdie naakte vrouefiguur soos sy knielend 

inmekaar gesak sit, met haar gesig in haar hande verberg, is 'n 

sprekende getuienis van haar wanhoop en smart. Die gladde, gesti

leerde oppervlaktes van die sag=vroulike kontoere van haar liggaam 

laat haar weerloos en verlate lyk. Die toeskouer voel dadelik mede

lye met haar en 'n spontane begeerte om haar te troos. Wat betref 

die dieper inhoud of emosie wat uitgebeeld word, verskil Smart nie 

vee! van Rodin se skepping Danaitl nie. Die houdings van die twee 

vroue is effens verskillend; Danaitl 1~ ook vooroor op haar kniee 

gehurk maar haar liggaam is effens gedraai en haar gesig nie 

heeltemal verberg nie. Tegnies is Danaitl meer realisties uitge

beeld en kom nog meer sag~vroulik voor met haar lang hare wat 

los hang. Danaitl is deel van die marmerblok waaruit sy gekap is, 

en dit bedek haar beskermend, terwyl Smart heeltemal sonder meer 

blootgestel word. Die beeldjie is so klein dat 'n mens dit met gemak 

in die hand palms kan toevou e 

Le Vice o (Die Ondeug) 

D o k t d' h' d' 0 

(

2) 0 t k •t 1e ops u 1e van 1er 1e Jongman 1s op so 'n gro es e wyse u1 ge-

beeld om bewus die ondeug van sy I ewe te beklemtoon. Deur die on

deug word sy gelaatstrekke mismaak voorgestel en is hy alles be hal we 

aantreklik om te aanskou. Sy diep, gesonke oe is hoi en leeg, sy 

neus is groot en sy bolip gesplete, terwyl die vol onder lip omkrul en 

uitsteek,. Sy lang ore is faunagtig gepunt maar die oorbelle is 

groteske groot ronde druppels wat afdrup o Sy hare is dik en in bree 

hale teruggekam. As 'n geheel is die beeld in voorkoms en karakter 

'n verpersoonliking van die ondeug. Sover vasgestel kan word is 

die beeld slegs in gips gegiet o 

(1) AfbeeldiE_g = bl o 2 G 

(2) Afbeelding = blo 53 Q 
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Die Laggende J ongman 0 

Die kopstudie van 'n laggende jongman is vol lewenslus en vreugdes 

Sy oe is vol pret en plesier en elke spier in sy gesig vertolk die 

vriendelike uitnodiging om saam met hom te lag en vrolik te wees. 

Die lagbui waarin hy verkeer is aanhouend sander dat dit in 'n 

grinnik verstar. Die beeld is in brons gegiet" 

Siener van Rensbur,.g 0 

Die belangrikste eienskap van die uitbeelding van Siener van Rens-

b (l) 't 0 bl . -urg, u1 'n w1t marmer ok gekap, 1s sy besondere skerp en 

deurdringende oe o Die sterk oe wat die vertes intuur, het daar

die sienersblik wat 'n mens met 'n profeet vereenselwig. As die 

belangrikste eienskap van die gelaat vorm dit ook die sentrale punt 

wat dadelik die aandag van die toeskouer trek. Dit word verder 

deur die diep frons op die voorkop tussen die wenkbroue beklemtoon. 

Die ander gelaatstrekke, die snor wat tot aan die lang, vloeiende 

baard afhang en die lippe wat die mond vorm, is skaars sigbaar en 

is ondergeskik aan die geheel van die komposisie. As 'n uitbeelding 

van 'n bejaarde rnan met 'n bonatuurlike gawe, is die beeld besonder 

geslaagd en interessant om te aanskou o Die kop is nie in die valle 

rondte uitgebeeld nie maar groei as' t ware uit die marmer soos 'n 

hoe reliefwerk. Hierdie soort vormgewing pas uitstekend aan by 

die inhoud wat uitgebeeld word. Gedeeltelik sluit hierdie werk by 

Eloff se historiese figure aan omdat die bekende Boerefiguur uit 

Li.chtenburg se w~reld, Oom Niklaas van Rensburg, met sy sieners

gawe en sy rake voorspellings en telepatiese aanvoe1inge reeds tydens 

die Tweede Vryheidsoorlog algemene bekendheid onder sy volk ver= 

werf het 0 Hv was selfs 'n raadgewer van o. a. generaals De Wet en 

De la Rey, en tydens die Eerste W~re1doorlog, in besonder die 

Rebellie van 1914 en 1915, is dikwels op sy profetiese waarskuwings 

ag geslaan. 

(1) Afbeelding - bl. 54 en 55 Q 
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Portret - Mnr. D .. G.. van der Merwe. 

Mnro Vander Merwe (
1
) was die kunstenaa.r se swaer- hy was getroud 

met Gezina Eloff, Fanie se suster. Hierdie bronsbeeldjie wat 

slegs 18 sentimeter hoog is, is in e1ke detail fyn uitgebeeld. As ge

heel bestaan die komposisie uit die kop, skouers en deel van die 

bors. Die gesig is glad en duide1ik in al die gelaatstrekke gemodel

leer; die breg voorkop met die haarlyn wat reeds diep inhamme ge

maak het. Die oop oe en die lippe wat ferm op mekaar geplaas is, 

skep nietemin 'n vriendelike voorkoms. Die netjiese snor en klein 

kenbaardjie is beklemtoon. In teenstelling met die g1adde verwerking 

van die opperv1akte van die gesig en nek, is die baadjie wat die 

skouers bedek met bree hale van die vinger gemodelleer g Die alge

hele indruk is van 'n statige bejaarde man en is 'n geslaagde portret

studie. 

Port ret ... Mev. D "Go van der Merwe. 

Die gipsbeeldjie van Fanie Eloff se suster is ook klein (18 sentimeter 

hoog) en is in fyn besonderhede baie realisties uitgebeeld o Hierdie 

middeljarige vrou het 'n lang, skraal gesig en die uitdrukking spreek 

van 'n diepe insig en simpatieke houding in die lewe. Haar kop is 

effens na regs gedraai en sy kyk peinsend na iets voor haar. Die 

haarkapsel is kort en krullerig en die hare val sag na vore op haar 

voorkop. Die gesig en nek is weer eens glad verwerk terwyl die 

bloese en baadjie met 'n onegalige tekstuur versier is o 

(1) Afbeelding - bl. 56. 
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Sater. (pargoyle w) 

Op 'n hoe voetstuk gemonteer ,troon die kop, wat 'n mens herinner aan 

die drakekoppe wat as geutspuite op geboue aangebring ·word. ·Bier

die Sater het die gestileerde gelaatstrekke van die fauns wat Eloff 

met soveel genot uitgebeeld het. Die sater se neus is groot en ge

krom, die bree neusbrug sprei breed oor die voorkop met 'n gekrulde 

horing aan weerskante bokant sy ore. Sy lang uitgestrekte ore is 

massief en gerond; dit beklemtoon die lengte van die gesig onderkant 

die skrefiesoe wat skuins bokant die uitstaande wangbene geplaas is. 

Die ontwerp is slegs in gips uitgevoer maar dit sou in brons baie 

geskik wees om te dien as 'n geutspuit of 'n fonteinbeeld met 'n stroom

pie water wat dan by die tuitvormige mond sou kon uitspuit. Die 

voorkoms van hierdie beeld pas aan by die ekspressionistiese uit

beeldings van dansende fauns en bosgode wat Eloff met welslae 

geskep het. 

Faun. 

In 1934 het mnr. F.,J .. Nettlefold, 'n groot, swaar granietbeeld van 'n 

Faun (l) aan die Nasionale Museum in Kaapstad geskenko Volgens 

die korrespondensie wat in verband staan met hierdie aangeleentheid 

is daar 'n soortgelyke beeld van die Faun nog in be sit van die Nettle

folds, Madame Segonne vertel dat aan Eloff opgedra is om hierdie 

beelde as 'n versiering vir die tuin van die N ettlefold-landgoed te 

maak. 

Die Faun is sekerlik soos prof. Dekker dit beskryf: ,Die uitbeelding 

van lewensdrang gesien met vergewende humor . .,(
2

) Dit word in 

elke eienskap van sy gelaat uitgestraal o In 'n mate is sy voorkoms 

grotesk, en dit was sekerlik ook die bedoeling. Die opwaartse 

lynbeweging wat die vrolike aandui, word telkens herhaal, eers in 

die mondhoeke wat glimlag, die skrefiesoe wat skuins skelm loer, 

en die lang gepunte ore. AI die gelaatstrekke is groot en breed 

voorgestel met nadruk op die gekromde neus - die kop word as 1 t 

ware gestut deur die vol baard onder die ken en die lang lenige nek · 

(1) Afbeelding - bl. 57. 

(2) Dekker, G. - Die Kuns van Fanie Eloff. D_ie Huisgenoot, 
29 September 1939, bl. 21. 
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Die beeld is ook deur die inhoud ekspressionisties van aards Dit 

herinner 'n mens baie aan die faun wat deur die Franse beeldhouer 

Paul Darde geskep is o Hierdie faun is in die tuin van Eugene Rudier 

naby St~ Germain en is 'n voorstelling van 'n ware sater wat nog meer 

grotesk en onaardig is om te aanskou o In· voorkoms verskil die twee 

beelde wei, maar die grondbegrip is dies elf de 0 

Lugvaart~ 

Fa.nie Eloff het 'n lewendige belangstelling in vliegtuie en in die vlieg= 

kuns gehado In die dertigerjare het hy sy eie MOTH=vliegtuig besit, 

en het hy dikw·els oral op die vasteland van Europa gevlieg 0 Hy het 

'n beeld geskep wat 'n simboliese voorstelling van die be grip !:_ugvaa~t( 1: 

is" Dit is 'n seldsame werk in die opsig dat dit saver vasgestel kan 

w·ord, die enigste komposisie is wat Eloff geskep het wat uit 'n same~ 

stelling van twee vollengte figure bestaan~ Van die sy gesien is die 

basiese lyne van die komposisie 'n boogvorm (soos 'n C geplaas) wat 'n 

skuins horisontale lyn stuto Teen die boogvorm is da.a.r 'n sterk im= 

pressionistiese figuur van 'n man wat soos Atlas lyko Sy gesig is 

sander enige duidelike gelaatstrekke uitgebeeld en is buitendien ook 

byna verbergo Bokant hierdie impressionistiese voorstelling is 'n 

naakte vrouefiguur wat heeltemal realisties voorgestel is o Deur die 

skuins plasing van haar liggaam lyk dit asof sy opwaa.rts stygo Haar 

lyf is lank uitgestrek en haar hande met die handpalms na binne, word 

styf teen haar lyf gehou om die opwaartse neiging te benadruk: o Sy 

beur na vore en kyk reguit voor haar uit~ In k.ontras met haar jeug= 

dige figuur lyk ha.a.r gesig oud en vertrokke. Van a.gter gesien is 

die komposisie baie geslaagd'; die Atlas=figuur vorm 'n sierlike 

wentellyno Van voor gesien skep die komposisie 'n effens verwar= 

rende indruk en is nie so aantreklik nie Q 

Die werke wat beskryf is kan as verteenwoordigend van Elof.f se 

oeuvre gedurende die laat twintiger= en dertigerjare beskou word. 

As beeldhouer het Eloff hom vry uitgeleef wat onderwerp en styl 

betref en dit het heel wat verskeidenheid meegebring o Die werke 

behou nog die grondslag van realisme, maar neig in sommige gevalle 

na 'n impressionistiese en selfs ekspressionistiese u.iting o Eloff se 

doelbewuste stre·we om beweeglikheid ui.t te druk, is die element wat 

die verskillende onderwerpe soos dansers, atlete, fauns en so meer 

saambind. In hierdie opsig slaag hy nogal uitmuntendo 

( 1) Afbeelding = bls 9 58 en 59 o 
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HOOFSTUK VIII. 

SLOT- HUIS MONTPARNASSE 

NA die uitbreek van die Tweede W~reldoorlog en met die inval in 

Frankryk, het Fanie Eloff in 1940 besluit om na sy geboorteland 

terug te keer v Hy het Parys inderhaas verlaat en was verplig om 

die meeste van sy besittings en kunswerke net so in sy ateljee 

agter te laat. In 1 941 het Eloff vir die laaste keer in Suid-Afrika 

aangekom en hom in Pretoria gevestig. Aanvanklik het hy in 'n 

mod erne woonstelgebou in Schoemanstraat, Arcadia, gewoon, maar 

sy verblyf daar was van korte duur aangesien hy verkies het om in 

'n huis met 'n tuin te woon. Later het hy 'n ruim dubbelverdieping 

woonhuis verder oos in Arcadia by Farendenstraat 220 gekoop en 

daar ingetrek. Op die voorhekkie was 'n koperplaatjie met die naam 

~ Huis Montparnasse i ~ dit het aangename herinnerings van jare se 

verblyf in Parys laat opflikker. 

Die tuin van ~ Huis Montparnasse! was baie goed versorg en 'n lushof 

om te aanskou. Madame Segonne het graag van hierdie pragtige 

tuin vertel wat sy baie goed kon onthou. Sy het die blommeprag gees

driftig soos volg beskryf: u Une haie, haute de trois metres et 

longue de cinquante, sur laquelle, dans une debauche de couleurs, 

des bataillons de pois de senteurs se suivent en rangs serres .... 

Et quelle gamme inoure de tons; violet, mauve, bleu fonce, bleu 

ciel, grenat, bordeaux, rouge laque, rose, saumon, orange, citron, 

blanc, - et les fleurs se disputent joyeusement toute 1 v espace vital. 

C 1 est un mur bariole, compact et parfume - un mur arc-en-ciel. "( 
1

) 

Die muur van pronkertjies was beslis 'n kleurryke toneel. 

Gasvryheid was die wa.gwoord by hierdie waning, en dit was gevolg

lik ook die middelpunt waar familie en vriende graag saam gekom 

het. Om die besoeker van 'n hartlike verwelkoming te verseker, 

was daar vier groot honde onder leiding van die getroue Jan Toet. 

Fanie Eloff was 'n diereliefhebber en die volgende staaltjie verduide

lik hoe hy aan die vier diere gekom het. Aanvanklik was daar net 

een groot, goedige hond- Jan Toet. Onverwags het da.ar op 'n dag 

'n tipiese wit-bruin straathond opgedaag wat weens gebrek aan ver

sorging in 'n bedenklike toestand verkeer het. Na weke se 

( 1) Segonne, L. - Manuskrip nr. 1 . 
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versorging en vertroeteling het sy weer heeltemal herstel. Sy en 

twee van haar ses kinders het deel gebly van die Eloff huishouding, 

terwyl die ander vier hondjies aan vriende uitgedeel is. 

Benewens sy lief de vir honde was Eloff ook 'n liefhebber van perde. 

Later jare het hy vier volbloed resiesperde, Endymion, Belladonna, 

Nippon en Yorky aangekoop. Die rede waarom Eloff die perde aan

gehou het, was nie om geld op hulle in resies te verwed nie. Soos 

mnr. De Villiers dit stel: 11 Hy was 'n bewonderaar van beweging as 

een van die sentrale lewensbehoeftes - aan hierdie bewondering het 

hy in sy kuns gestalte verleen o 
11 ( 

1) Dit het Eloff bekoor om hierdie 

pragtige diere te sien beweeg o Nie aileen het die beweging hom ge

net verskaf nie maar was dit deel van sy skeppingsinspirasie. Die 

bewering deur prof. Dekker wat vermoedelik ook deur dr. Bosman 

oorgeneem is, dat Eloff in Pretoria 'n stal met voortreflike renperde 

be sit het, is foutief. Die renperde wat Eloff be sit het, was by die 

bekende perdeafrigter George Azzie in Kenilworth, Johannesburg op 

stal. (
2

) Ten spyte van sy lief de vir diere vind ons net enkele 

dierekoppe wat as dekoratiewe motief dien in sy toegepaste kuns

werke, maar dit word nooit as 'n selfstandige onderwerp gebruik nie. 

In die aangename huislike atmosfeer, deur familie en vriende om ring, 

het Fanie Eloff van sy vreugde en blydskap om weer eens tuis te 

wees vertel. Sy woorde was~ 11 Die lewe in Parys stimuleer en is 

ryk en vol, maar dis alleen in jou eie land dat jy wortel skiet. Die 

tyd kom wanneer die vriende en omgewing van jou jeug van die aller-

grootste belang is 
,(3) Die waarheid word wel in hierdie woorde 

gespreek. Maar, ten spyte van die tevredenheid wat hy te kenne gegee 

het oor sy terugkeer en verblyf in Suid-Afrika, het hy beslis nie die

self de mate van inspirasie vir die skepping van kunswerke uit Suid

Afrikaanse bodem geput nie. Die ewig wisselende Europese milieu 

het deurgaans die nodige besieling aan hom gebied om aan sy skeppings

drang uiting te gee. Op die gebied kan daar 'n vergelyking getref word 

( 1) De Villiers, S. - Huis toe - Om te Sterf. Die Brand wag -
26 Desember 194 7. bl. 23 o 

(2) Hierdie inligting is afkomstig uit Fanie Eloff se testament, wat 
vermeld dat die resiesperde by mnr o George Azzie, Turffontein
straat 16, Kenilworth, Johannesburg op stal is. 

(3) De Villiers, S. - Huis toe - Om te Sterf. Die Brandwag -
26 Desember 1947. bl. 21. 
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met ander Suid=-Afrikaanse beeldhouers, soos byvoorbeeld Coert 

Steynberg en Hennie Potgieter. Beide laasgenoemde beeldhouers 

voel hulle tuis in die omgewing, en maak herhaaldelik van die 

Ban toe of ander inboorling-figure as motief gebruik. In teens tel

ling hiermee het Eloff nooit hierdie motief in enige vorm uitgebeeld 

nie. Op soortgelyke wyse vind ons derhal we ook geen teken of 

bewys in Eloff se werk dat hy die popul~re belangstelling van sy 

tydgenote in die kunsproduksie van die primitiewe kultuurvolke ge

deel het nie. 

Kort na sy terugkeer het Eloff weer saam met sy vriend Henk Pierneef 

'n tentoonstelling gehou. Volgens die katalogus het die tentoonstelling 

van 28 November tot 7 Desember 1941 plaasgevind. In Die Volkstem 

van 1 Desember 1941 word dit as een van die interessantste kunsten

toonstellings wat die afgelope jare gehou is, beskryf. In Pierneef 

se ruim ateljee ( 1) by sy woning Elangeni, Brummeria, net buite 

Pretoria, het die twee kunstenaars skilderye en beeldhouwerke uit

gestal. Die werke van Eloff wat vertoon is, was 'n borsbeeld van 

pres~ Kruger; Siener van Rens burg; Liefdesmart; Sa tier van 

Vreugde (Bosgod van Pret}; Vuisvegter (Die Bokser); seno Grobler; 

Willie Grobler; gene De Wet; Hercules; Maskervan 'n Vrou (Weense 

danseres); beeld van 'n jongman (Griekse kop); en ander. (2) Te 

oordeel aan 'n foto van die tentoonstelling is Hercules 'n realistiese 

weergawe van 'n klassieke onderwerp, maar ongelukkig is dit onbekend 

wat van die beeld geword het. 

Wat veral opvallend is van die laaste tydperk van Eloff se lewe, is 

dat hy in teenstelling met sy vroee kunsproduktiwiteit betreklik min 

kunswerke geskep het. Die vernaamste rede hiervoor is dat sy 

liggaamskragte in die laaste jare van sy lewe weens swak gesondheid 

snel afgeneem het. Met die afname van sy lewenskrag het hy dus 

veel minder gewerk, en wanneer hy wel 'n taak aangepak het, het dit 

'n meer tydsame werkswyse tot gevolg gehad. Die enkele kunswerke 

van Eloff wat wel die lig gesien het, het 'n finale terugkeer tot die 

vroee romantiese realisme getoon, soos in die karaktervolle kop= 

studie van mnr. Willie Grobler, (3) bewys word. 

( 1 ) Afbeelding - bl. 60. 

(2) Afbeelding- bl. 61. 

(3) Afbeelding = bl. 62. 
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Die beeld van mnr o Willie Grobler is 'n portretstudie van die kunste

naar se neef o Hierdie aantreklike jongman wat Eloff baie geed geken 

het, is met jeugdige lewenserns uitgebeeld. Hy tuur met intense 

blik die vertes ino Om sy mend is 'n ferm, vasbeslote trekg Sy kop 

is fier en regop, sy gelaatstrekke met fyn gevoel voorgestel, en elke 

vlak van die modellering is duidelik sigbaar. Hierdie bors beeld to on 

in die algemeen 'n neue verwantskap met die fynbesnaarde uitbeelding 

wat Eloff van sy vriend en medekunstenaar Henk Pierneef ( 1) gemaak 

het o Pierneef word ook op jeugdige leeftyd gesien en die behandeling 

van sy fyn gelaatstrekke stem baie ooreen met die van die G ro bier 

beeld. 

In skerp teenstelling met die fynbesnaarde voorkoms van die boge

noemde w0rk is daar die beeld van mnr. Peter Marais, (2) 'n bekende 

skilder en vriend van Eloff ~ Die groter as lewensgrootte brons

beeld van mnr. Marais het 'n kenmerkend Griekse voorkoms. Die 

gelaatstrekke wat breed weergegee word, ontbreek geensins aan 

uitdrukking nie ~ 

Te oordeel aan 'n foto van 'n gipsmodel van die kopstudie van 

mevo Anton Hendriks(}) is dit 'n geslaagde werko In plaas van 

die houding wat die direkte vooraansig gee, is die studie meer 

net 'n drie-kwart aansig.. Die kop is effens gedraai en word skuins 

gehouo Die nek wat dus ook effens gedraai is, vorm 'n lang elegante 

lyn, wat grasie aan die houding verleen. Sy kyk peinsend na bo, 

heeltemal ver weg en in gedagte versonke o Die uitdrukking op haar 

gelaat spreek van statige vroulikheid. Dit lyk as of daar nie so veel 

aandag geskenk is aan die fyn modellering van vlakke nie - die glad

de voorkoms van die veloppervlakte is aantreklik in hierdie uitbeel

ding. 

'n Ander portretstudie wat onder die laaste voorbeelde van Eloff se 

werk tel, is 'n beeld van 'n eertydse Minister van Lande, wyle 
(4) 

mnr. P., G Q W,. Grobler, 'n familiebetrekking van Eloff. Hierdie 

portretbeeld wat net uit die kop en deel van die nek bestaan, is 

gemaak om op mnr. Grobler se graf in die Nuwe Kerkhof, Pretoria, 

geplaas te word o Die sterk borsbeeld is met 'n helder siening 

( 1 ) Afbeelding - bl. 22. 

(2) Afbeelding - bl. 63. 

(3) Afbeelding - bl. 64 o 

( 4) Afbeelding - bl. 6 5 • 
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uitgebeeld o Dh~ beeld to on mnr. Grobler as 'n bejaarde man, en 

die uitdrukking op sy gesig is vriendelik dog ernstig. Onder sy 

swaar wenkbroue is die oe wakker o Die neus is taamlik groot 

en op die bolip is daar 'n netjiese snor. Hoewel die gelaatstrekke 

groat en breed uitgebeeld is, ontbreek die oppervlakte nie aan die 

nodige modellering nie o 

Een van die laaste opdragte wat Eloff ontvang het, was om 'n bors~ 

beeld van die ontdekker van die goudrif by Odendaalsrus, mnr. Alan 

Roberts, (1) te maako Dit is weer eens op realistiese wyse aange= 

pak en bestaan uit die kop, nek en deel van die bors wat die hemps= 

kraag, das en baadjiekraag ins! uit e Mnr o Roberts is 'n man van 

middeljarige leeftyd maar daar is nog geen plooie op sy gesig te 

bespeur nie. Die gelaatstrekke is taamlik grof en breed uitgebeeldo 

In die algemeen kom die karakteruitbeelding nie so sterk en sprekend 

na vore nie o Die tegniese afwerking is nie so deeglik en fyn nie = 

dit skep die indruk as of dit nie heeltemal voltooi is nie. 

In 1944 het 'n groot eer Fanie Eloff te beurt geval o 'n Aankondiging 

in die pers luh 
11
Behalwe die bekronings waarvan vroeer reeds 

melding gemaak is, is tydens die jaarvergadering van die Akademie 

aangekondig dat die erepenning van die Akademie vir beeldhoukuns 

vanjaar toegeken is aan Fanie Eloff, die bekende Transvaalse beeld= 

houero 11 (
2

) Een van die belangrikste wyses waarop die Akademie 

die kunste bevorder en die prestasies op kunsgebied erken, is deur 

die toekenning van erepennings. Dit is dus een van die mees ge

sogte eerbewyse wat 'n verdienstelike kunstenaar kan ontvang. 

Gedurende 'n plegtigheid in 1945 in Pretoria, is die erepenning, in 

die vorm van 'n Akademiese€H, deur dr. S .. H., Pellisier aan Fanie 

Eloff oorhandig o (
3) By hierdie geleentheid het prof. dr e G. Dekker 

van die Universiteit Potchefstroom as spreker opgetree. 

Op 13 Februarie 1946, het dre R "D. Wilcocks, rektor van die Uni= 

versiteit van Stellenbosch, 'n vriendelike versoek tot Fanie Eloff 

gerig om die Universiteit van advies te bedien in verband met die 

( 1 ) Afbeeldin~ = bl o 66 a 

(2) Die Huisg~noot = 11 Augustus 1944. bl. 3" 

(3) Afbeelding = bl ~ 3. 
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oprigting van 'n gedenkteken ter ere van een van die Universiteit se 

weldoeners, mnr. J o Ho (Jannie) Marais. Die Universiteit se doel

stelling word duidelik in die brief uiteengesit~ 
11
Die ontwikkeling van 

die Universiteit van Stellenbosch uit die ou Viktoria Kollege is tot 'n 

baie groot mate te danke aan wyle die heer J. Marais, wat 'n bemaking 

van £100,000 aan die inrigting gemaak het. Die Universiteit oorweeg 

al geruime tyd die oprigting vart'ngedenkteken aan sy weldoener, maar 

dit is nog nie moontlik gewees om te besl uit oor die geskikste vorm wat 

die gedenkteken kan neem nie. Daar is gedink aan (i) 'n koepelgebou 

(met plantsoen), (ii) 'n kampaniele, (iii) 'n standbeeld van wyle mnr. 

Marais ( wat dan ongelukkig van portrette van die oorledene sou moet 

gemaak word) en (iv) 'n allegoriese figuur (s~ uit graniet) bvo van 'n 

at1etiese jong Afrikaner met louerkrans. "( 1) Aangesien daar so veel 

moontlikhede was, was dit die Universiteit se begeerte om die aange-

1eentheid met 'n kunstenaar te bespreek. Eloff het die aanbod aanvaar 

om as adviseur op te tree. 

In Mei 1946 het dre Wilcocks en Fanie Eloff in Pretoria samesprekings 

oor die gedenkteken gevoer. Kort hierna, op 14 Junie 1946, skrywe 

die registrateur van die Universiteit aan Eloff dat hulle sy dienste vir 

die oprigting van 'n standbeeld ter ere van mnr. Marais verlang. Die 

Universiteit het Eloff uitgenooi om aan Stellenbosch besoek te bring, 

om aan 'n bespreking oor die beeld dee1 te neem en 'n geskikte p1ek vir 

die oprigting daarvan uit te soek. 

Vo1gens 'n berig wat op 2 Februarie 1947 in Die Burger verskyn het, 

was Fanie Eloff op 'n vakansiebesoek in die Kaap v V ermoedelik het 

hy toe ook die Universiteit van Stel1enbosch besoek Q In Oktober 1947 

het die rektor van die Universiteit aan Fanie Eloff geskryf om te ver

neem hoe sake met die gedenkteken vorder. Op hierdie tydstip was 

Eloff se gesondheid a1 'n geruime tyd reeds nie meer van die beste nie. 

Hy moes ongetwyfeld reeds oor die saak nagedink het, maar presies 

wat hy vir die antwerp in gedagte gehad het, is nie heeltema1 seker 

nie. Die enigste beskikbare in1igting in verband hiermee het ons 

van mnrv De Villiers~ "Dit was sy voorneme om 'n reuse-monument 

te maak wat Paulus aan die voete van Gamaliel voorstel. ,(
2

) Dit 

is opval1end dat dit die eerste Bybelse onderwerp is wat E1off van 

( 1) Brief aan S. Eloff van die rektor, Universiteit van Stel1en
boschv 13 Februarie 1946. 

{2) De Villiers, S. = Huis toe -Om te Sterf. Die Brandwag -
26 Desember 1947. bl. 44. 
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plan was om uit te voer. Dit was ook sy begeerte om vir die uit

voering van hierdie opdrag 'n ruk lank na Europa terug te keer. 

Ongelukkig is hy nie die tyd gegun om hierdie wense te volbring nie. 

Op 20 November 1947 is Fanie Eloff gedurende 'n noodoperasie by 

die Algemene Hospitaal in Pretoria oorlede. Hoewel hy reeds 'n 

geruime tyd ongesteld was, en aan 'n hartaandoening gely het, het 

sy skielike heengaan sy familie en bree vriendekring baie diep 

getref o 

In die berig wat die Akademie-bekroning aangekondig het, is daar-

op gewys dat Eloff se beeldhouwerk betreklik onbekend in Suid

Afrika was, aangesien hy so veel jare in Parys gewoon het. In 'n 

aanbeveling wat deur die voorsitter van die Akademie voorgel~ is, 

is daar aan die hand gedoen dat die Transvaalse werkgemeenskap 

van die Fakulteit van Taal, Lettere en Kuns 'n tentoonstelling van 

Eloff se werke moes pro beer reE:n. Helaas het hierdie aanbeveling 

eers in 1948' na die afsterwe van die kunstenaar, tot uitvoering 

gekom. Dit het toe die vorm van 'n gedenktentoonstelling aangeneem, 

wat in die Christi=kunsgalery, Pretoria plaasgevind het. Na afloop 

van die tentoonstelling wat van 16 tot 24 Maart 1948 geduur het, is 

die 29 beeldhouwerke asook ander kunsvoorwerpe uit sy versameling 

op 'n openbare veiling vir 'n bedrag van R6, 962 verkoop~ Die meer

derheid van die beeldhouwerke is deur die lede van Eloff se familie 

aangekoop. 

In hierdie verband is dit interes sant dat verskeie persone ten gunste 

daarvan was dat die versameling beeldhouwerke vir openbare besit 

aangekoop moes word. Deur middel van die pers het prof. Dekker 

op die moontlike gevolge gewys~ "Vol gens die testament moet hier

die werke verkoop word. Dis dus hoogs waarskynlik dat hulle in 

privaatbesit sal kom en ontoeganklik vir die pi.lbliek sal wees. 

Omdat daar slegs so 'n klein aantal is, sal dit jammer wees. "( 
1) 

Met wyse insig het prof. Dekker die spyker op die kop geslaan. 

Hierna het hy die volgende vertoe gerig~ "Sou dit nie moontlik wees 

( 1) Dekker, G 0 - Fanie Eloff. Die Ruiter - 9 Januarie 1948. bl. 43. 
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dat deur samewerking tussen die Regering ~ die Suid~Afrikaanse 

Akademie vir Wetenskap en Kuns, en die familie die versameling 

as geheel behou kan word nie? 11 ( 
1

) 'n Aanneemlike voorstel word 

daaraan toegevoeg~ "Daar sou bv. miskien 'n vertrek in die Enge

lenburg=huis voor opgeruim kan word. Dan sou dit toeganklik wees 

vir aile kunsliefhebbers en ook op ons kuns self 'n heilsame invloed 

kan uitoefen. ,(
2

) Maar ongelukkig het die vertoe op dowe ore ge

val en is daar niks aan die saak gedoen nie. Die beeldhouwerke 

is aan verskeie privaat persone verkoop en is oral versprei met 

die gevolg dat meeste mense onbewus is van die omvang en aard van 

Eloff s e werk. 

Nie aileen is daar tot die hoer ins tansies vertoe gerig nie, maar 

ook tot die Stadsraad van Pretoria. Die plaaslike koerante het 

berig dat die hele versameling beeldhouwerke vir die bedrag van 

R8, 000 aan die Stadsraad aangebied is. Hierdie aanbod is egter 

van die hand gewys en 'n verteenwoordiger van die Stadsraad het 

op die vendusie slegs twee beelde, die Russiese Boeredans(J) in 

brons, en 'n bors beeld van pres. M" To Steyn ( 
4

) in keramiek, ge

koop. 

Enkele maande na hierdie tentoonstelling in Pretoria, het 'n groot 

eer Fanie Eloff te beurt geval. Op die voorblad van Die Vaderland 

van 31 Julie 1948, word in 'n'''berig onder die opskrif Parys Vereer 

Eloff gemeld dat die Musee d 1 Art Moderne 'n Paul Kruger=beeld 

aangeneem het. Daar word verduidelik dat dit 'n seldsame prestasie 

is omdat die museum gewoonlik net kunswerke aanneem na die kun

stenaar al vyftig jaar oorlede is. Verder moes die direkteure van 

al die Franse museums hulle toestemming gee dat die werk vertoon 

kon word 0 Die aanname van die beeld word nie net beskou as 

erkenning dat die beeldhouer jare lank in Parys gewoon en gewerk 

het nie, maar oak om die intrinsieke waarde van die kunswerk self. 

( 1) Dekker, G G - Fanie Eloff. Die Ruiter = 9 Januarie 1948. bl. 43. 

(2) Ibid. 

( 3) Afbeelding ~ bl. 30 o 

( 4) Afbeelding - bl. 6 Q 
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Dit was deur die toedoen van madame Segonne wat namens die 

familie van Fanie Eloff opgetree het, dat die Kruger=beeld in 

die Quai de Tokio geplaas is. 
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UIT aldie voorafgaande getuienis kan daar enkele gevolgtrekkings 

gemaak wordo Daar is egter al meermale op gewys dat die kuns

werke van 'n vorige geslag of eeu eers 'n paar geslagte later ge= 

waardeer word e Eers met die verloop van jare is dit moontlik 

om die regte perspektief te verkry o In die geval van Eloff se 

kunswerke het daar nou pas vyftien jaar verloopo Soos reeds ge= 

s~ is, het Eloff as beeldhouer nie groot hoogtes bereik nie, nog~ 

tans be sit sy werk tog 'n intrinsieke artistieke waarde. 

As kunstenaar kan Eloff beslis as 'n indi vidualis beskou word. 

Prof. Dekker is ook hierdie mening toegedaan omdat, soos hy dit 

stel, Eloff nooit modern in die tegniese sin of modernisties was 

nie, al het hy Maillol be wonder o Eloff het hom onttrek van die 

verskillende neigings wat in die beeldhoukuns ontstaan het, soos 

byvoorbeeld die organiese verband met die boukuns o Kortom 

gestel 
11
in hie:rdie opsig is hy nog die tipiese negentiende=eeuse 

individualis 0 H( 1) 

Wanneer 'n mens Eloff as 'n individualistiese kunstenaar aanvaar, 

ontstaan die vraag nietemin waarom het hy hom nie aan die sterker 

invloed van die modernistiese neigings en kunsstrominge soos die 

kubisme en die futurisme blootgestel nie o Hieroor kan 'n mens net 

bespiegelings waag, omdat daar geen direkte bewys bestaan nie o 

Dit was nie vir Eloff nodig om hierdie rigtings vir erkenning na te 

volg nie 0 Van geaardheid was hy 'n nederige persoon wat nooit 

deur middel van die aard van sy werk opspraak wou verwek nie o 

Hy was ook nie van sy kuns as lewensmiddel afhanklik nie., Gevolg F 

lik het hy homself vry geag om met sy eie individualistiese benade

ring tot sy skeppings te werk o 

( 1) ~Dekker, G 0 = In Memoriam = Fanie Eloff o Tydskrif vir 
Wetenskap en Kuns o Oktober 1948, bl o 11 o 
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Benewens Eloff se individualisme wat sy uitdrukkingswyse as 

kunstenaar betref, het hy beslis die kuns ter wille van die kuns 

in alle eerlikheid beoefen. Prof. Bokhorst beskou Eloff as 'n 

kultuu:rmens en no em hom~ "die Y 1 u art pour 1 wart ij kunstenaar, 

in wie se kuns die pols slag van die I ewe so vinnig klop, in die 

felste beweging, in die diepste smart, 0 0 0 "( 

1) In die fantasie 

van grasieuse beweeglikheid van die menslike liggaam en in die 

talle kopstudies, het Eloff die realisme van die menslike emosies 

tot estetiese vormgewing laat ontplooi. Dit het aan hom, as 

kunstenaar genoee gegee om in 'n tasbare, ruimtelike vorm sy 

gevoel vir die lewe en vir skoonheid, uit te spreek o 

Volgens prof o Dekker se oortuiging het Fanie Eloff 'n waardevolle 

bydrae tot ons beeldhoukuns gelewer. Hy s~ voortsg 
11
sy beste 

werk kan deur die artistieke erns, die gewetensvolle, skerp 

waarneming in diens van sy ritmiese eenheidsbeeld, deur die 

suiwer vormgevoel en in sy mooiste karakterkoppe deur die 

deurvoelde menslikheid, 'n heilsame invloed op die verdere ontwik

keling van 1U eie Afrikaanse kuns uitoefen. n( 2) Die kern van die 

dieper waarde van Eloff se werk is moontlik raak opgesom ~ Prof. 

Dekker se skrywe is 2 Julie 1948 gedagteken. Daar kan ongeluk= 

kig geen bewys gelewer word dat die kunswerke van Eloff intussen 

enigsins op die ontwikkeling van die Suid~Afrikaanse beeldhoukuns 

invloed uitgeoefen het nie. Een van die vernaamste redes hiervoor 

is dat 'n mens weinig van Eloff se werk te sien kry ~ Die paar voor

beelde wat in openbare besit is, is ook wyd versprei en aan menige 

toeskouer wat die werk sien, bly dit onbekend omdat die naam van 

Eloff nie daarby aangebring is nie o Daar is in werklikheid nie 'n 

kans aan die beeldhouer gegun om sy invloed te laat geld nie o In 

die stadium van ontwikkeling waarin die beeldhoukuns op die huidige 

tydstip verkeer, hou die werk van Eloff geen element in wat enigsins 

by die mees moderne neigings kan aansluit nie o Die nuutste ontwik= 

kelings op kunsgebied staan in die teken van die non=figuratiewe 

rigtings 0 Die werk van Eloff speel dus hoofsaaklik 'n rol met 'n 

sterk historiese waarde en is om die rede tog wei van belango 

( 1) Die Nuwe Brandwag = Februarie 1933, bl. 43o 

(2) Dekker, G 0 = In memoriam = Fanie Eloff. Tydskrif vir Wetenskap 
en Kuns, Oktober 1948, bl. 11 o 
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Dit moet derhal we gesien word teen die agtergrond waarin dit geskep 

is o In die dertigerjare het dit beslis in Suid-Afrika baie progressief 

en modernisties voorgekom c 

Die waarde van Eloff se kuns kan ook in regstreekse verband met 

die doel van sy kuns gesien word. 'n Belangrike aspek is dat die 

prim~re ontstaan daarvan 'n uiting van 'n streng persoonlike aard 

is = 'n uiting van 'n kunsgevoel o In die beeldhouwerk word daar 

gestalte gegee aan sy eie gevoelens, begeertes, subjektiewe waar~ 

nemings en dies meer o Dit verteen woordig 'n skeppingsdrang wat · 

bevredig moet word c Prakties gesproke behoort die meerderheid 

van Eloff se skeppings wel tot vry persoonlike werk 0 Elke beeld 

kan as 'n eenheid op sigself beskou word, wat sender enige spesi~ 

fieke omgewingsverband tot volle reg kom o Afgesien hiervan pas 

die werke meesal as binnenshuisversiering of selfs moontlik as 'n 

tuinversiering baie goed aan. Die beelde is nie geskep met die 

doel om as monumentale werke te dien nie, bloot uit die aard van 

die onderwerp asook die formaat wat gebruik is o Dit bly dus vry 

persoonlike werke wat sender die voorskrifte van mode of opdragte 

vorm aangeneem het en as estetiese eenheid bly voortbestaan. 

Soos die geval is met enige kunswerk, moet ook Eloff se beelde 

elk in eie innerlike wese en uiterlik voorkoms gesien en gewaardeer 

word. 

Uitgaande van die Romantiese Realisme van die 19e eeuse tradisie 

het hy duidelik onder invloed van Europa gegroei in sy fynere 

stemmingswerk tot indiwiduele v impressionistiese Y beeldhouer, 

en in dieselfde sin as Rodin dit vir Frankryk was, het hy dit vir 

Suid=Afrika geword hoewel in soveel meer beskeie formaat en veel 

later. In hierdie opsig beklee hy 'n unieke plek in die Suid

Afrikaanse kunslewe o In sy jonger persoonlike werke merk ons 'n 

geleidelike oorgang tot die ekspressionisme ofskoon hy hierin nooit 

tot volle oorgawe gekom het, soos ons dit wel sien by sommige van 

sy medekunstenaars in Europa of by sommige latere beeldhouers in 

Suid=Afrika nie 0 Ondanks sy behoudendheid wat hom altyd bygebly 

het, is daar tog 'n stylontwikkeling by hom te konstateer, al is dit 

ook waa.r dat hy in die heel laaste fase weer 'n terugkeer tot sy 

vroeer bloot realistiese benaderingswyse getoon het. Dit neem 

die fei.t dat hy gedurende die dertigerjare wel 'n betekenisvolle 
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hoogtepunt as Suid-Afrikaanse beeldhouer bereik het, egter nie 

weg nieo 

In die paar boeke wat oor Suid-Afrikaanse kuns gepubliseer is, 

word daar weinig aandag aan die kuns van Fanie Eloff geskenk. 

In 1938 het dr. Bouman se boek Kuns in Suid-Afrika verskyn. 

Voor dr. Bouman twee werke van Eloff, albei kopstudies -die 
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van Pierneef en Liefdesmart - bespreek, verduidelik hy waarom 

hy so min oor Eloff skryf o Sy vernaamste rede is dat Eloff jare 

lank in die buiteland gewoon het en dat sy werk nie tuis hoort in 

die omvang van 'n boek soos Kuns in Suid-Afrika nie. In 1938 

was daar, heeltemal tereg, slegs enkele werke van Eloff in Suid

Afrikao Dr. Bouman stel sy standpunt verder dat 'n mens nie 

voortdurend in aanraking met Eloff se werk gebly het nie ten 

spyte van die tentoonstellings wat plaasgevind het. Eloff se 

werk beskou hy as meer internasionaal en modern en nie soos by 

sy kunsbroeders die geval is, aan die land en sy inwoners gebonde 

nieo Dit stel die kern van die saak baie duidelik. Die redes is 

aanvaarbaar maar die indruk ontstaan dat daar nie juis 'n oortnaat 

van belangstelling in die vordering en ontwikkeling van Eloff se 

kuns bestaan het nie, omdat hy hom buite die beperkte moontlikhede 

van sy eie land begewe het. Eloff se werk het in die laat dertiger

en vroeg veertigerjare anderlands voorgekom" In regstreekse 

verband hiermee skryf prof. Dekker oor die aard van sy werk as 

volge 
11 
Tog is dit ondanks die raffinement so onverwoesbaar prim~r 

en die toekoms sal leer of dit in die vir ons nog vreemde gedaante 

nie juis uiting gee aan 'n prim~re drang van die Afrikaner~ sy 

natuurvrougde nie, mo aQ Wo of wat nie ,kuns in Suid-Afrika" is nie, 

tog sal blyk te wees wat die skepper daarvan glo dat dit is: kuns 

van Suid=Afrika Q n ( 
1) Tot 'n mate het hierdie be grip nog nie deurge

dring nie o Sedertdien het meer as twintig jaar verloop en is daar 

nog mense wat met benepenheid nie vir Fanie Eloff as 'n Suid

Afrikaanse beeldhouer wil aanvaar nie o 

In Desember 1947 het daar in Die Huisgenoot 'n redaksionele artikel 

oor die beeldhouer verskyn. Eloff se afsterwe word betreur omdat 

hy as 'n kunstenaar van groot bekwaamheid beskou is , en omdat dit 'n 

groot verlies op kunsgebied vir die land was. Eloff se werk en sy 

( 1). Dekker, G Q - Die Kuns van Fanie Eloff. Die Huisgenoot, 
29 September 1939, bl. 21 • 
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liefde vir die uitbeelding van beweging word genoem 0 Daarna word 

daar op die volgende gewys~ 
11
Afrikaanse kunskritici het van Eloff 

se werk ges@ dat dit vreemd aandoen en buite die belangstellingsfeer 

van die Afrikaanse publiek is o Tipies Afrikaans kan sy jongste werk 

beslis nie genoem word nie, maar die vraag bly tog nog of 'n kunswerk 

wat internasionaal in die beste sin van die woord is, daarom vans elf 

all e waarde in nasionale sin moet verloor; m. a. w. of die interna

sionale in die meeste gevalle nie ook die nasionale insluit nie. 11 ( 
1) 

In hierdie argument het ons te doen met begrippe of waardes wat 

altyd ruimte laat vir uiteenlopende denke en menings. In die geval 

word daar beslis nie geprobeer om Fanie Eloff se werk as kenmerkend 

Afrikaans voor te stel nie. Maar wat sy uitbeelding van historiese 

figure betref, staan sy werk rotsvas as deel van sy omgewing en 

agtergrond o Daar moet toegegee word dat Fanie Eloff nie as 'n 

volkskunstenaar soos in die sin van Anton van Wouw, beskou word nie. 

Die redes daarvoor is duidelik uit die aard van sy werk en sy verband 

met Parys en die Europese lewe en kuns. Dit is veral jammer dat 

die kunstenaar wat nie tot die volkskuns toetree nie, eensaam buite 

sy volk moet staan o 

Selfs in die heel jongste publikasie van F o L o Alexander, Kuns in 

Suid=Afrika sedert 11QQ, (2) is dit interessant dat daar slegs 'n 

kort biografiese nota en een afbeelding van Eloff se werk ingesluit 

word 0 Die skrywer bied geen verduideliking vir hierdie klaarblyk

like uitsluiting nie. 

Wat ook al die posisie mag wees, Fanie Eloff se kunswerke staan as 

bewys van sy vermoe en prestasie op die gebied van die beeldhoukuns. 

As die eerste Afrikaans gebore beeldhouer van betekenis en formaat , 

staan hy sy plek met eer vol in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse 

beeldhoukuns o 

( 1) pie Huisgenoot =- 5 Des ember 194 7, bl. 1 5. 
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Manuskrip nr. 1 . 

Huis Montparnasse. (Maison Montparnasse). 

Au pays de 11 or. 

A 1 'occasion de 1' entree au Musee d 1 Art Moderne, Palais 
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de Tokio, du moulage en platre d 1 un buste du President Paul Kruger 

du Transvaal (que je crois inedit) il serait peut-Ehre opportun de 

parler de 11 artiste, petit-fils du President: Stefan us Johannes 

Paul ELOFF, decede chez lui a Pretoria le 20 novembre 1947. 

Parti, bien malgre lui, de Paris en mai 1940, apres y a voir vecu 

les meilleures annees de sa vie' il y etait venu' en 1908' achever 

en Sorbonne, des etudes de geologie. Son pere, 1' un des plus 

riches proprietaires terriens de 1' Afrique du Sud et sa mere, Ellen 

Kruger, avaient exige que Fanie (F'ahnie) connaisse quelque chose a 
la terre. Mais c 1 est surtout la terre glaise, le marble et le bronze 

qui 1' interessaient. Dans ce temps la, a voir un fils artiste, et en 

France, encore! etait pour un Boer presque une calamite. 

Sans rien dire, le jeune Eloff vendit son lit pour payer ses lecons 

d t anatomie - et son Boxeur 11 une de ses premieres oeuvres fut 

accepte au Salon de 1912~ Par hasard, une photographie en ayant 

paru dans un journal t Fanie 1 1 envoya a son pere qui capitula. 

C 'est a dire qu 'il ouvrit les cordons de sa bourse. Fanie s 1 acheta 

aussitSt un autre lit car il aimait ses aises e Et, dame, coucher par 

terre dans un petit atelier, m~me rue Notre Dame des Champs - cela 

manquait de charm a. 

Plus tard 1 il herita de ses parents et selon l 'expression de 1' une de 

fJes ni~oes, apres 1 t ouverture de son testament, "mon oncle est devenu 

tr~a rio he en fai~ant le bien .. tt 

Pretoria, aout 47. 

Une petite plaque de cuivr{:;! qui brilla au soleil ardent sur la grille 

d. entree du jardin e c' est la premiere chose qui me frappe au 

sortir de la g:ro~se voiture americaine qui m 'avait cueillie a 
1 f aeroport pre~ de Johannesburg' ville de millionaires' et il y 

en a, au Transvaal4 La premi~re liaison Gen~ve-Johannesburg, 

fJ 'etait effectuee en trois jours (plus de dix mill a m:il~a) sur un 

magnifique Dougla$ 4 de la Swissai:r. 
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Un petit arr~t a "Joburg" pour prendre lethe au Carlton dans Eloff 

street et me voila devant la jolie 1naison de Pretoria ou, de puis 1940, 

Stefanus Eloff avait elu domicile 0 

"Vous ~tes de retour a Montparnasse dans notre cher quartier" 

(j'habite rue d 9Assas) me dit le grand sculpteur Sud-Africain. Et, 

tous les deux, emus a 1 1 evocation de la France, nous regardions la 

plaque de cuivre qui portrait en lettres bleue - Huis Montparnasse -

maison de Montparnasse~ 

Que d i images s I y refletaient! Trente deux annees de vie a Paris' 

de vie studieuse, joyeuse tres peuplee de peu d u amis, mais des amis 

sftrs' tres ponctuee d' actions charitables' brodee de meditations sur 

tout ce que Paris peut offrir a homme epris d v art, de forme et de 

rhythme. 

Ce qui frappait surtout chez ce gros garcpn modeste et timide, 

c 'etait sa puissance d v admiration pour tout ce qui est beau' et 

son indulgence infinie pour les humains. Dans toutes les annees ou 

je 1 • ai connu et aime comme le frere le plus affectueux et compre

hensif' jamais je ne 1 v ai entendu dire une mechancete ni proferer 

une critique. Sa bonne humeur etait legendaire o 

Son bel atelier de la rue Cassini, bien connu des humbles et des 

pauvres etait rempli de belles choses et de tresors spirituels~ 

le coin des philosophes, Kant, Bergson, Krishnamurti, philosophes 

franqais, chinois et autres o Chers vieux compagnons de fin d 9 ap:r?es

midi quand 1 ~artiste les invitait a partager sa tasse de the apres ses 

heures de travail. Sur ses rayons de sa bibliotheque des livres en 

cinq langues: franqais, anglais, hollandais, allemand et africaans. 

11 y avait de tout depuis 1' epaisse Bible de famille et de gros in~ 4° 

traitant d 1 arrides questions du sol, jusqu v aux livres de cuisine de 

to us les pays 0 Car le grand garqon, qui, toute sa vie garda son 

£:rpe de petit garqon' etait gourmand et savait admirablement faire 

la cuisine. 

Et voice, justement, :mnetee sur la plaque, une serie d' etonnants 

festins de Noel o Dindes dorees, plum puddings dec ores de houx, 

des cadeaux suspendus a un sa pin et, aut our d 1 une longue table 

improvisee avec des planches, des gens as sis o Gens sans famille, 
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sans amis, pour la plupart etudiants pauvres aussi, assembles la 

to us les ans pour ne pas $tre laisses seuls en ce jour de joie. 

A present, tiens! un clochard .... ~ clochard, passe sur la plaque. 

Il grelotte et ce bon geant d' Eloff lui donne son nouveau pardessus 

chaud et douilieto Trois jours apres, le manteau e'tait vendu vingt 

francs (en 1939!). Mais, "puisque le clochard preferait cela" -

Eloff trouvait la vente toute naturelle 0 

Cet homme au grand coeur, ala comprehension humaine si vaste, ne 

jugeait jamais son pro chain. Il prechait d 0 exemple. Jamais ~me qui 

vive n' eut secours a lui sans trouver un reconfort moral et du secours 

materielQ II savait donnero 

Paris, une ombre passe tres vite sur la plaque~ un tout jeune 

Eioff, drape d 1 une peau de leopard! De joyeux etudiants le pre

cipitent dans le bassin de la Place de la Concorde apres le bal 

des Quartz Arts e 

"A present, rentrons", me dit Fanie Eloff-

II etait peut-~tre temps. On pousse la petite grille. Trois enorme 

chi ens - monsieur, madame et bebe, manquent de s 1 etrangler de 

joie a la vue du maftre, et de me renverser en guise de bienvenue. 

Voici le jardin qui r~ve, non encore t eveille par la venue de 1 1 ete, 

car au Transvaal point de printemps o En deux jours, les pelouses 

passent de 1 1 etat de paille brulee au vert le plus touffuo Pour cela, 

le jardinier verse environ 1 20, 000 litres d v eau par mois et par 

hectare! 

Mais la, de 1 'autre cdte, bordant le chemin qui meme au garage, un 

eblouissement! Une haie, haute de trois metres et longue de cin

quante, surlaquelle, dans une debauche de couleurs, des bataillons 

de pois de senteur se suivent en rangs serres -. Sur chacun des 

innombrables longue tiges, cinq fleurs geantes o Et quelle gamme 

inoure de tons: violet, mauve, bleu fonce, bleu ciel, grenat, 

bordeaux, rouge laque, rose, saumon, orange, citron, blanc - et 

los fleurs se disputent joyeusement toute 1 w espace vital. C 1 est un 

mur bariole, compact et parfume - un mur arc-en-ciel Q 
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N ous voici devant le peristyle~ Deux sentinelles montent la garde 

devant la porte d y entree~ un begonia' deux metres haut' lourd de 

fleurs qui paraissant etre en eire rose; un cactus geant-des longues 

et epaisses feuilles duquel faillissent des sortes de grands lys doubles 

rose argente. 

Un bon feu petille dans la cheminee pour nous accueillir des 

1' entreeo Deux merveilles persanes se prosternent a nos pieds: 

un Sarouk comme peu de Musees en possede et un Ghiordes dont le 

fond turquoise est un prolongement du ciel au dehors. Une splendide 

tapisserie d 1 Aubusson, me sourit et semble me dire: "Enfin, nous 

revoila ~ =" 

Je me crois a Paris' rue Cassini a 1 R ombre de 1 ~ Observatoire dont 

Eloff connaissait toute 1 v histoire depuis Louis XIV. Il y a les m~mes 

statues en bronze - ses oeuvres que j 9 ai pu lui envoyer en 46 .... les 

m~mes procelaines precieuses et' faisant son menage avec une petite 

merveille de secretaire Louis XVI 9 d g epoque, de gros meubles hol

landais apportis au Transvaal jadis par les anc~tres. Il y avait, 

avant la guerre du Transvaal, un beau coffre de mariage ancien, 

appartenant au.x Duplessis qui ont marie leur fille aux President 

Kruger e C ~est sans doute cette goutte de sang francais qui a donne 

a Fanie Eloff son amour du beau, de la ligne et de la forme o Mais le 

beau coffre a disparu o Butin de guerre, peut=etre o Comme les 

quatre bronzes, grandeur nature = quatre solda.ts boers en v~tements 

rapes ~ aux aguets, qui gardent les 4 coins du monument de Paul 

Kruger a Pretoria. Importes par ordre du Lord Roberts, m 'at won 

dit, ces quatre patriotes ont ete rend us a leurs socles par le Roi 

George V. Mais le beau coffre n vest jamais revenis. 

Le soir du mois d v aout dernier, on etait to us a la joie de s' ~tre 

retrouves apres sept longues et douleureuses annees de separation' 

annees de guerre. N ous ecoutions en silence 1 ~incomparable V111 e 

Symphonie 0 Tout comme tant de fois a Paris. Personne ne pensait 

que trois mois plus tard la mort emporterait en deux jours, ce grand 

artiste, le grand ami de Paris, de Montparnasse (Huis Montparnasse) 

et de la France dans ce beau pays de l w Afrique du Sud ou le n8tre 

a tant besoin de se faire connartre~ et apprecier. 
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Notre ami est au cimetiere de Pretoria a A sa mort, prematuree 

car il avait juste 62 ans, tous les journaux ont longuement parle 

de lui, de sa vie, de son talent, de sa grande charite, et ont 

publie des photographies de ses oeuvres, m~me de celles qui 

decorent les villes et ornent les Musees de 1 v Afrique du Sud. 

Nous l 'avons porte en terre natale tout pres de son illustre grand 

pere, et de ses parents adores et dont la pierre tom bale est peut-

8tre son chef d 1 oeuvre. 

Une grave maladie de coeur en 1946 avait ralenti son activite 

artistique mais il S I interessait beaUCOUp a SOn ecurie de COUrSe aux 

trois gros chiens les fideles compagnons' a son jardin' a sa maison 

si hospitaliere. 

Il savait ne pouvrir jamais executer la commande d 1 une grande 

fontaine pour 1 1 Universite de Ronde bosch au Cap. Il avait gagne 

le concours en 1945 et esperait revenir travailler a cette oeuvre 

monumentale en France ou v les idees ont libre cours 1 -

La grande medaille d I Or' discerne en 1 946 par 1 j Acadernie des 

Arts et Sciences de Pretoria, lui a certes fait plaisir. Mais la 

nostalgie de Paris le tenaillait fort et cette lourde medaille en or 

n 1 avait pas, a ses yeux, la valeur d 9 un brin de muguet apporte par 

un quelconque modele en remerciement d 1 un loyer paye ou d v un 

Cheque pour payer le SeJOUr a l I hopital de sa femme o 

Stefanus Eloff savait voir m@me au dedans des gens - Les oeuvres 

le prouvent. II savait jouir de la forme d 1 une feuille, du chant des 

oiseaux dans le jardin, de la maternite a cdte de son atelier; d' un 

mouvement fugitif de danseuse o C 1 etait un grand sculpteur mais 

aussi un tres grand artiste de ce que no us appelons la vie. 

On n' oublie pas, chez les Boers du Transvaal (60% de la population 

blanche) que Paris acclama le President Kruger lors qu' il parut au 

balcon de 1' Hdtel Scribe tenant son petit-fils Dirk dans les bras o 

Il y a de cela plus de quarante ans o 
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Sa voir le buste d 1 Oom Paul au Musee d v Art Moderne fut un tres 

grand plaisir a cette famille puis sante et a tous les Boers o Le 

geste du Musee est un beau geste o Mais la France n v y perdra rien o 

Car comme il en est question, une exposition d v art francais pourra 

a voir lieu en Afrique du Sud, elle sera precedee par 1 i ombre du 

grand Patriote, Paul Kruger, depuis son socle, Quai de Tokio. 

Et cet ombre se fera sentir et aura sa part dans le succes de 

1' exposition d wart francais o 

D v autres pensent envoyer au pays qui produit les 4/5e de 1 v or 

mondial, des autos, des bas nylon, des textiles, des baignoirel 

en couleurs tendres' des eviers en acier inoxydable' voire des 

ouvriers agricules et de la p~te dentifice, mais la France, seule, 

peut exporter des idees et les resultats tangibles de sa culture 

millenaire. 

Et, en Afrique du Sud, beaucoup le sa vent bien. A ceux qui 

1 w ignorent encore, i1 faudra le leur demontrer. Ce jeune peuple 

si hospitalier a merveilleusement bien plante sa tente. II desire 

' I v orner, a present. A tout entendeur, salut! 

Lo Segonne. 
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Manuskrip nr. 1. 

Wanneer mens die Musee d'Art Moderne, Palais de Tokio, binnestap, 

is daar 'n gips model van die borsbeeld van die Transvaalse Presi

dent, Paul Kruger. Dit is dan van pas om te praat oor die kunste

naar, kleinseun van die President, Stefan us Johannes Paulus 

Kruger, wat op 20 November 194 7, in Pretoria oorlede is. 

Hy het Parys in 1940 teen sy wil verlaat, nadat hy die beste jare 

van sy lewe daar deurgebring het. In 1908 is hy na Parys om 

geologie aan die Sorbonne te studeer. Sy vader, een van die 

rykste grondbesitters in Suid-Afrika, en sy moeder Ellen Kruger, 

het daarop aangedring, dat Fanie iets moes weet van die grond·, 

maar hy het hoofsaaklik in marmer en brons belanggestel. Om 

in daardie dae 'n kunstenaar vir seun te h~, en dit nogal in Parys, 

was vir 'n Boer byna 'n ramp. 

Sonder om iets te s~ het die jeugdige Eloff sy bed verkoop om vir 

sy anatomie lesse te betaal. Die Bokser, een van sy eerste 

werke, is deur die 1912 Salon aangeneem. Heel toevallig het 

daar 'n foto van die beeld in die koerant verskyn, en Fanie het 

dit aan sy vader gestuur. Sy vader het ingegee en sy beursie wyd 

vir sy seun oopgemaak. 

Daarna het Fanie weer 'n bed gekoop want hy het van gerief gehou. 

En hemel, om op die vloer van die klein ateljee te slaap - selfs al 

was dit in Notre Dame des Champs - was alles be hal we romanties. 

Later het hy van sy ouers ge-erf en soos van sy niggies ges~ het, 

nadat sy testament oopgemaak is, .,my oom het deur sy weldade 

ryk geword. 11 

Pretoria, Augustus '4 7. 

'n Klein koperplaatjie wat skitter in die helder sonskyn op die 

tuinhekkie. Dit is die eerste wat my opgeval het toe ek uit 

die groot Amerikaanse voertuig geklim het, wat my by die lug

hawe naby Johannesburg, kom haal het. Johannesburg Trans

vaalse stad van miljoen~rs. 
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Die eerste vlug Geneva - Johannesburg is in drie dae afgel~ (meer 

as tien duisend myl) in 'n Douglas IV vliegtuig van Swissair. 'n 

Kort halte in Johannesburg om by die Carlton in Eloffstraat tee 

te drink. En toe bevind ek my voor 'n pragtige woning in Pre

toria, waar Stefan us Eloff sedert 1940 gewoon het. 

Montparnasse, in ons geliefde omgewing (ek het in rued' Assas 

gewoon) het die grootse Suid-Afrikaanse beeldhouer aan my ges~. 

Ons is albei geraak deur herinnerings aan Frankryk. Ons het 

na die koperplaatjie met die blou letters "Huis Montparnasse" 

gekyk. 

Beelde word daarin weerspieEH. Twee-en-dertig jaar van sy 

lewe in Parys, jare van studie en geluk, van opregte vriendskap 

in 'n klein kring, jare met weldade deurspek, vol bepeinsing oor 

alles wat Parys bied vir 'n man verlief op kuns, vorm en ritme. 

Wat mens altyd van hierdie bef;;keie, bedeesde, groot man getref 

het, was die krag van sy bewo:Q.dering vir alles wat mooi is, en 

sy oneindige toegeeflikheid teenoor die mensdom. In al die 

jare wat ek hom geken het, en hom soos 'n minsame en meege

voelige broer liefgehad het, het ek hom nooit enige onaangenaam

hede hoor kwytraak, of enige kritiek hoor uitspreek nie. Sy ge

moedelikheid was legendaries. 

Sy pragtige ateljee in die rue Cassini, goed bekend onder nede

riges en armes, was met pragtige voorwerpe en geestelike 

skatte gevul. In die hoekie van die filosowe - Kant, Bergson, 

Krishnamurti - het Franse, Sjinese en ander denkers - liewe 

kamerade wat in laat namiddae saam met Eloff tee kom drink 

het. Op die boekrakke wat daar boeke in vyf tale - Frans, 

Engels , Hollands , Duits en Afrikaans. 'n Mens kon enigiets 

van die dik Familiebybel en dik geskrifte wat oor grond-vraag

stukke handel tot by die kookboeke van verskillende lande vind. 

Hierdie grand garc,on wat sy hele lewe lank die siel van 'n klein 

seuntjie behou het, was 'n fynproewer en hy bet 'n noemenswaar

dige kennis van kookkuns gehad. 

Die plaatjie weerspieen ook 'n verbasende reeks Kersfeesvierings. 

Gebraaide kalkoene, Krismispoedings met huls versier, geskenke 
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wat aan 'n denneboompie hang, - en baie mense wat om 'n lang tafel 

sit (van hout planke gemaak) - mense sonder familie of vriende, 

meeste van hulle arm studente wat elke jaar byeengekom het sodat 

hulle nie aileen op 'n dag van blydskap sou wees nie. 

Nou is daar 'n bedelaar wat ook in die koperplaatjie weerkaats 

word. Hy bewe van die koue, en die goedhartige reus Eloff gee 

aan hom sy nuwe warm jas. Drie dae later word die jas vir 

twintig franc verkoop (in 1939). Eloff het die verkoop heeltemal 

natuurlik gevind, aangesien die bedelaar dit so verkies het. 

Hierdie man met so 'n ruim hart, met so 'n ontsaglike mens like 

be grip het nooit sy buurman veroordeel nie. Deur die voorbeeld 
II 

te stel het hy gepreek. " Geen lewende siel het na hom toe gekom 

om hulp sender dat hul morele steun of materie€He bystand gevind 

het nie. Hy het geweet hoe om te gee. 

Dan skuif 'n skaduwee stadig oor die koperplaatjie: 'n baie jeug

dige Eloff geklee in 'n tiervel r 'n Paar vrolike studente gooi hom 

in die fontein van die Place de la Concorde na die Quartz Arts bal. 

11 Toe, kom nou binne" s~ Fanie Eloff. Moontlik was dit tyd om in 

te gaan. Die klein hekkie word oopgestoot. Drie groot honde, 

rna, pa en kleintjie verstik byna van vreugde toe hulle hul baas 

sien, en byna word ek omgestamp deur hul verwelkoming. 

Hier droom die tuin nog, nog nie deur die aankomende somer gewek 

nie, want in die Transvaal is daar nie lente nie. Binne twee dae 

verander die grasperk van 'n gebrande strooi voorkoms tot die mees 

weelderige green. Hiervoor word daar ongeveer 120, 000 liter water 

per maand en per hektaar deur die tuinier gebruik. 

Aan die ander kant wat aan die paadjie grens wat na die motorhuis 

lei, is daar 'n pragtige gesig. 'n Heining drie meter hoog en vyftig 

meter lank, waarop 'n oproerige bataljon pronkertjies dig op mekaar 

in gelid volg. Op elk van die talryke lang stele is vyf reuse blomme. 

Wat 'n wonderlike onge~wenaarde gamma van kleurskakerings: violet, 

ligpers, donker blou, hemelsblou, robyn, bordeaux, sjineserooi, 

rooskleur, salmkleur, oranje, s uurlemoengeel en wit. 

blomme strewe op vreugdevolle wyse na lewensruimte. 

En hierdie 

Dit is 'n 

muur met 'n mengelmoes van kleur, kompak en geparfumeer - 'n 

regnboog muur. 
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Hier is ons voor die suilegang. Twee skildwagte hou voor die voor

deur wag' 'n begonia, twee meter hoog, swaar belaai met rooskleurige 

wasagtige blomme en 1n reuse kaktus met lang dik blare waaruit 'n 

soort groot, dub bel sil wer-roos lelie ontluik. 

'n Groot vuur vonkel in die vuurherd om ons te verwelkom. Twee 

wonderlike Persiese tapyte 1~ a.an ons voete uitgestrek: 'n Sarouk 

soos min museums be sit, en 'n Ghiordes met 'n turkoois agtergrond 

wa.t soos 'n voortsetting van die lug buite lyk. 'n Uitstekende Aubusson 

tapiserie glimlag en dit lyk asof dit Se eindelik en te laaste \Veer 
II 

terug." 

Ek verbeel my dat ek weer in Parys terug is in die rue Cassini, in 

die skadu van die Observa.toire, wa.arvan Eloff die geskiedenis sedert 

Lodewyk XIV so goed geken het. Dieselfde bronsbeeldhouwerke -

werke wat dit vir my moontlik was om in 1946 te stuur - dieselfde kos

bare porselein en die klein wonderwerk van 'n skryftafel, 'n meubel

stuk van die Lodewyk XVI tydperk. Swaar Hollandse meubels wat 

in die ou dae deur sy voorouers na die Transvaal gebring is. Voor 

die Transvaalse oorlog was daar 'n pragtige troukis, geweldig oud 

en wat a.an die Du Plessis behoort het, wat hul dogter met die Presi

dent laat trou hete Sender twyfel was dit Eloff se Franse bleed wat 

hom sy liefde vir die skoonheid van lyn en vorm gegee het. Maar die 

mooi kis het verdwyne Moontlik oorlogsbuit - soos die vier lewens

grootte bronsfigure - vier Boere soldate in verweerde klere wat op 

die vier hoeke van die Paul Kruger monument waggehou het. Op bevel 

van Lord Roberts verwyder, is die vier kamerade weer aan hulle voet

stuk terugbesorg deur koning George V. Maar die pragtige kis het 

nooit weer teruggekom nie. 

Daardie aand in Augustus, was ons almal met vreugde vervul om weer 

eens saam te wees na sewe lang en smartvolle jare van skeiding -

jare van oorlog& Ons het in stilte na die ongeewenaarde simfonie 

geluister, net soos ons dikw·els tevore in Parys gedoen het. Niemand 

het gedink dat drie maande later die dood hierdie groot kunstenaar, 

hierdie groot vriend van Parys, Montparnasse en Frankryk sou weg

neem nie; in hierdie pragtige land Suid-Afrika waar dit so nodig is 

dat ons gewaardeer sou word. 

Ons vriend is in die begra.afplaas in Pretoriac By sy vroee afsterwe -

hy was slegs twee~en-sestig jaar oud - het al die koerante breed-
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voerig oor sy lewe, sy talent, en sy liefdadigheid geskryf; foto' s 

van sy werke gepubliseer, ook die werke wat die stede versier het 

en die in museao 

Ons het hom geneem na sy geboorteland taamlik naby sy beroemde 

grootvader en sy geliefde ouers, en sy ouers se grafbeeld wat 

moontlik sy meesterwerk is~ 

'n Ernstige hartaandoening in April 1946, het sy artistiek akti wi

teite gematig maar hy het nog in sy renperdestal, in sy drie groot 

honde, sy ware maats, in sy tuin en sy gasvrye woning belanggestel 0 

Hy het geweet dat hy nooit die opdrag vir 'n groot fontein van die 

Universiteit van Rondebosch in die Kaap sou uitvoer nie. Hy het 

hierdie kompetisie in 1945 verower, en het gehoop om na Frankryk 

terug te keer, 11 waar idees vry teuels het" om aan hierdie monumen

tale ontwerp te werk~ 

Die groot goue medalje wat in 1946 deur die Akademie aan hom toe

geken is, het hom beslis plesier aangedoen~ Maar sy heimwee vir 

Parys het hom baie gemartel, end ie swaar goue medalje het in sy 

ot$ nie dieselfde waarde gehad as 'n dal~lelie wat as teken van waar

dering deur een van sy modelle gebring is, vir huur betaal of 'n tjek 

vir sy vrou se hospitaal onkoste nie o 

Stefan us Eloff kon binne mense sien = sy werke bewys dit. Hy het 

hom met vreugde verlustig in die vorm van 'n blaar, die sang van die 

vo~ Is in die tuin, die creche naby sy ateljee, en die vlugtige beweging 

van 'n danser., Hy was 'n groot beeldhouer maar ook 'n groot kunste

naar van die lewe o 

Die Boere in Transvaal (60% van die blanke bevolking) sal nooit ver

geet dat Parys, President Kruger, met sy kleinseun Dirk in sy arms 

toegejuig het, toe hy op die balkon van die Hotel Scribe verskryn het. 

Veertig jaar het sedertdien verbygegaan. 

Om te weet dat die borsbeeld van Oom Paul in die Musee d'Art Moderne 

is, het sy invloedryke familie en al die Boere 'n groot vreugde verskaf. 
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Die daad van die museum is 'n groot gebaar. Maar Frankryk sal niks 

verloor nie e Want as die plan om 'n tentoonstelling Franse kuns in 

die Unie van Suid-Afrika plaasvind, sal dit voorafgegaan word deur 

die skadu van die groat patriot, Paul Kruger, van sy voetstuk in die 

Quai de Tokio. En hierdie skaduwee sal sy teenwoordigheid bekend 

maak en sal deel bydra tot die sukses van die tentoonstelling Franse 

kuns. 

Sommige dink om aan die land wat vier-vyfdes van die w~reld se goud 

produseer ,karre, nylon kouse, baddens in pastel kleure, vlekvrye 

staal wasbakke en tandepasta te stuur, maar alleen Frankryk kan 

idees en tasbare resultate van haar duisende jaar oue kultuur uitvoer. 

In Suid-Afrika besef baie dit al te wel. Aan daardie wat nog daarvan 

onbewus is, moet dit getoon word. Hierdie gasvrye jong volk het op 

voortreflike wyse hulle tent opgeslaan. Nou wil hulle dit versier. 

'n Woord aan die wyse is genoegsaam. 

Geteken. L. Segonne. 

oooo~oooooo 
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Manuskrip noo 11 o 

Steven Eloff. 

Je I' ai bien connu entre 1934 et 1940, rna premiere vi site remonte a la fin 

de 1' annee 1934, dans son atelier de larue Cassini~ pres de 1' Observa

toire~ c v ~tait une grande piece encombree d 1 une foule de statues achevees 

ou en voie de realisation; je me rappelle avoir ete frappe par deux oeuvres 

d Vun genre tout a fait different; d f abord, le monument representant SOn 

pere et sa mere,. qu 1 il destinait a la tom be de ses parents' et un athlete' 

lanceur de disque ou de javelot, si expressif qu' il semblait anime o 

J e n t? habitais pas Paris a cette epoque; aussi n v ai-je pas eu de relations 

suivies avec M" Eloff qui etait d' aileurs bien plus ftge que moi; mais, 

lorsque j w arrivais de province, je le revoyais toujours avec plaisiro 

Au physique, c m etait un homme plutot grand, mais surtout solide et massif, 

donnant une impression frappante de calme et d' equilibre. II inspirait 

confiance' mais ne se livrait que peu a peu' n' etant ni un agite' ni un 

bavarde Je ne 1 w ai jamais interroge sur ses annees d u enfance et de 

jeunesse" Mais, par moments, il en parlait volontiers, et s 1 affirmait 

comme un Boer authentique, demeure tres attache a sa famille et a son 

pays, ou il allait :reguliE~rement faire un sejour chaque annee ou tous les 

deux ans. 

Ce Sud~Africain se doublait d' une vrai Parisien, ou plus exactement d i un 

vieux Parisienl' puis qu 1 il avait vecu a Paris des avant 1914. Il y etait 

venu pour soutenir en Sorbonne une these de doctorat en geologie; puis 11 

attir~ par la vie d ~artiste, il avait fini par s 'y fixero II avait ete temoin 

de la mobilisation de 1914 et avait essaye, sans succes~ de s'engager dans 

l v armee francaise., 

Quand je 1' ai connu, vingt ans avaient passe et il s v etait installe dans son 

existence parisienne, aussi differente que possible de la w vie d 1 artiste 1 

conventionelle o 
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Tres jaloux. de son ind~pendance ~ il appr~ciait Paris comme la ville ou 

1 ~on n vest pas oblig~ de s v occuper des affaires du voisin, et ou 1' on peut 

mener 1' existence qui vous pla:lt 9 sans que 1 von ait de cornptes a rendre 

a qui que ce soito 

Sa vie ~tait calme, rEfguliere, faite d' habitudes auxquelles il ne manquait 

jamaiso II connaissait}l de Paris, aussi bien les monuments historiques 

que les restaurants, ~tait tres amateur de musique et de th~~tre, et se 

promenait aussi facilement sur les Champs Elysees ou les boulevards que 

dans les quartiers les plus desherites.. Je n 1 ai jamais su pourquoi il 

n I allait jamais au cin~ma, du moins a Paris, car en Angleterre il s Vy 

rendait parait-il, a peu pres chaque joure 

Le travail tenait, dans son existence, la plus grande place; mais, par 

discretion, il en parlait rarement* Pour lui, le travail ~tait la meilleure 

distraction et ~galement, un moyen de faire du bien autour de lui. J' ai 

su, plus tard, combien nombreux etaient les artistes qu y il avait discrete

ment secourus, et le s rnod~le s d~ sargent~ s ~ a la recherche d 1 un emploi, 

a qui il avait redonn~ une chance 0 

Sa culture ~tait grande, mais il ne cherchait pas a passer pour un esprit 

universe!- il avait, sur a peu pres tousles sujets, des vues originales 

et un jugement sur, et il ne fallait pas longtemps pour d~couvrir la sensi

bilit~ et la finesse qui se dissimulaient sous son aspect jovial et bon vivant" 

Par ~gard pour le pays ou il habi.tait~ il ne parlait jamais de sujets poli

tiqueso Mais il etait assez avise pour compredre que, devant un avenir 

menaqant, I' optimisme dont faisaient preuve les Francais ala vei.lle de la 

guerre n' ~tait pas justifi~, et peut-~tre faut-il voir la raison profonde de 

son attachement a Paris dans le sentiment qu' il ~prouvait d 1 y vivre les 

dernieres annees d' une epoque appel~e a disparaitre' et qu' il ne retrou-

verait plus$ 

Michel Segonne ~~~ 

oooeoooeee 
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Manuskrip 11" 

Steven Eloff o 

Ek het hom vanaf 1934 tot 1940 goed geken" My eerste besoek aan sy atel

jee in die Rue Cassini, naby die Observatoire, het aan die einde van 1934 

plaasgevindo Dit was 'n ruim kamer met 'n massa beeldjies gevul, sommige 

was voltooi en ander nog in wording 6 Ek on thou dat ek be1hdruk was deur 

twee werke van heel uiteenlopende aard~ eerstens 'n monument wat sy 

vader en moeder voorgestel het, en wat vir die graf van sy ouers bestem 

was en tweedens, 'n atleet - 'n diskusgooier of werpspiesgooier, s& eks

pre s sief dat dit lewendig voorgekom het ~ 

Op daardie tydstip was ek nie in Parys woonagtig nie, dus was ek ook nie 

in noue aanraking met Eloff (wat buitendien ouer as ek was) nie o Maar toe 

ek van die platteland teruggekeer het, ·was dit altyd aangenaam om hom w·eer 

te sien. 

Van liggaamsbou was Eloff 'n taamlike lang man~ stewig en massief, wat 'n 

treffende indruk van kalmte en ewewig geskep heto Hy het vertroue inge

boesem maar was gereserveerd en tog nie besonder spraaksaam nieo Ek 

het nooit uitgevra na sy jeug nieo Maar soms het hy uit eie beweging daar

oor gepraat, en hy het beve stig dat hy 'n ware Boer was~ geheg aan sy 

familie en aan sy land, waar hy geree1d elke jaar of tweede jaar besoek 

afgel~ heto 

Hierdie Suid=Afrikaner het 'n ware Parysenaar gewordo Voor 1914 washy 

reeds in Parys woonagtiga Hy het 'n tesis aan die Sorbonne geskryf, vir 

sy doktorsgraad in geologiee Aangetrokke tot die kunstenaarslewe van 

Parys, het hy daar geblyo Hy het die mobilisasie van 1914 aanskou en het 

sender welslae probeer om by die Franse le~r aan te sluito 

Toe ek hom leer ken het, was twintig jaar van sy Paryse verblyf reeds 

agter die rug en was hy stewig gevestigo Sy bestaan het heme1sbreed ver

skil van die gewone kunstenaarslewe. 

Baie gesteld op sy onafhanklikheid, het hy Parys waardeer as 'n stad waar 

'n mens nie gedwonge voel om be1ang te stel in die sake van jou bure nie, 

en waar 'n mens kon lewe soos jy wou sender om aan enigiemand verant-

woording te do en f) 
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Sy lewe was bedaard, gestadig, gegrond op re€Hmatige gewoontes wat hy 

deurgaans gehandhaaf heL Hy het die historiese monumente van Parys net 

so goed as die restaurante geken, gereeld na opvoerings en musiekkonser""" 

te gegaan. Hy kon net so maklik langs die Champs Elysees of boulevards 

wandel as in die armoedigste buurt. Ek het nooit geweet waarom hy nie 

in Pary s bio skoop toe gegaan het nie, aange sien hy in Eng eland byna elke 

dag na 'n rolprent gaan kyk het. 

Sy werk het in sy bestaan die belangrikste plek ingeneem maar met beskei~ 

denheid het hy selde daaroor gepraat. Vir hom was werk 1n wyse van ont~ 

spanning, en ook 'n middel om by stand aan ander te bied. 

Veellater het ek eers geweet aan hoeveel kunstenaars hy op taktvolle wyse 

by stand verleen het, en aan hoeveel platsak~modelle sender werk hy nog 'n 

kans gegee het. 

Hy was 'n fyn ontwikkelde mens, maar het homself nogtans nooit as iemand 

met 'n veelomvattende kennis voorgedoen nie. Oor aile onderwerpe het hy 

oorspronklike idees en 'n gesonde oordeel gehad. Dit het nie lank geneem 

om die sensitiYiteit en finesse ·wat agter sy joviale, gernoedelike voorkoms 

verskuil was, te ontdek nie. 

Uit eerbied vir die land waarin hy gewoon het, bet hy nooit oor politieke 

sake gepraat nie. N ogtans was hy goed ingelig. Hy het deeglik begryp 

dat die optimisme van die Franse volk in die lig van 'n dreigende oorlog nie 

geregverdig was nie. Moontlik kan 'n mens sy gehegtheid aan Parys in 

daardie jare begryp,omdat dit die laaste jare van 'n verbygaande era was, 

wat hy nooit weer sou ken nie. 

Geteken~ Michel Segonne. 

ocooooooooooooao 
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LYS VAN BEELDHOUWERKE. 

Daar is gepoog om al Eloff se beeldhouwerke wat bekend is, 
in te sluit. In sommige gevalle is aileen die naam van die 
werk bekend en die verdere iriligting ontbreek. In derge
like gevalle sal dit aangedui word. Aangesien daar slegs 
enkele werke bekend is wat deur Eloff gedagteken is, sal 
daar by die oorblywende werke 

1 
nie gedagteken nie 1 aan-

I. HISTORIESE FIGURE .. 

Generaal Louis Botha~ 
Brons e 

Nie gedagteken nie. 
29 em e hoog. 
Handtekening nie sigbaar nie. 
Ou Museum, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 11 . ) 

Generaal Louis Botha. 
Brons o 

Nie gedagteken nie. 
22 em. hoog. 
Geteken S. Eloff. 
Engelenburg-huis, Pretoria. 

Generaal Koos de Ia Rey. 
Begraafplaas, Liehtenburg. 
(Verdere inligting ontbreek.) 

Generaal Christiaan de Wet. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
30 em. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Ou Museum, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 1 2. ) 

President S. J.P .. Kruger. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
51 em. hoog. 
Geteken S. Eloff. 
Kruger-museum, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 8. ) 

President S. J.P. Kruger. 
Marmer. 
Nie gedagteken nie. 
51 emo hoog. 
Geteken S. Eloff. 
Kruger-museum, Pretoria. 

gestip word o 
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President So J. P 0 Kruger. 
Gips~ 

Nie gedagteken nie. 
51 em. hoog. 
Gcteken S. Eloff. 
Musee d'Art Moderne, Parys ~ 

Dr~ W. J. Leyds. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
46 em. hoog. 
G eteken S.. Eloff. 
Universiteit van Pretoria, 
(Gipsmodel in besit van die Ou Museum, Pretoria.) 
(Afbeelding - bl.. 14 ~ ) 

President M., T .. Steyn. 
Keramiek. 
Nie gedagteken nie. 
28 em, hoog. 
G eteken "Steyn" S. Eloff. 
Beeld nr, III. Dr. FoC.Lo Bosman, Pretoria. 

IV. Ou Museum, Pretoria. 
VI. S. P. Engelbrecht Museum, Pretoria. 

VIll. Stadsraad van Pretoria. 
(Dit is nie bekend wie die ander beelde .be sit nie. ) 
(Afbeelding - bl. 6. ) 

Dr. Herman van Broekhuizen. 
Marmer. 
Nie gedagteken nie. 
45 em. hoog. 
G eteken F. Eloff. 
Mej. Johanna van Bl"oekhuiz.en, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 9 . ) 

§iener van Rensburg. 
Marmer. 
Nie gedagteken nie. 
29 em. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Mnr. Herman van Broekhuizen. Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 54.) 

Koningin Wilhelmina. 
(Verdere inligting ontbreek.) 

Senator A" DoW. Wolmarans. 
(Verdere inligting ontbreek.) 

Voortrekkervrou. 
Marmer. 
Nie gedagteken nie. 
47 em. hoog. 
G eteken Eloff. 
S. P. Engelbrecht Museum, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 1 0.) 
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2. ANDER BORSBEELDE. 

Mnr~ G .H. Brink. 
Sement .. (fond~ 
Nie gedagteken nie Q 

50 em .. hoog .. 
Geteken S. Eloff. 
Nuwe Kerkhof, Pretoria. 

Mev. H.G 0 Breyer~ 
Gips. 
N ie gedagteken nie. 
54 cmo hoog .. 
Nie geteken nie. 
Mev. J .. Rooth - Breyer, Pretoria~ 
(Afbeelding - bl.. 1 3.) 

~ej. May Belle Clarke. (Atlanta, V .S.A.) 
Verdere inligting ontbreek. ) 

Fanie Eloff - Selfportret. 
Brons .. 
Nie gedagteken nie. 
8 em. hoog. 
Nie geteken nie. 

* Mev. Fransie Nolte, Pretoria. 

Griekse Kop. 
Brons,. 
Nie gedagteken nie. 
19 em~ hoog. 
Geteken S .. Eloffo 
Mev" Fransie Nolte, Pretoria. 

Minister P .G. W. Grobler. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
46 em .. hoog. 
G eteken So Eloff. 
Nuwe Kerkhof, Pretoria .. 

Mnr .. Willie Grobler. 
Brons .. 
Nie gedagteken nie. 
34. 5 em. hoog. 
Geteken S. Eloff. 
Mnr. W. Grobler, Kaapstad. 
(Gipsmodel in besit van mnr. Peter Marais, Pretoria.) 
(Afbeelding - bl. 6 2 o ) 

Mev.. Anton Hendriks. 
Gips .. 
(Verdere inligting ontbreek.) 

Lorq K;rlsant .. 
\Verdere inligting ontbreek. ) 

130 

* Aangesien mev. Nolte in die buiteland was, kon daar geen beskrywings 
van die beelde in haar be sit, ingesl uit word nie. 
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Mnro Peter Marais o 

Brons" 
Nie gedagteken nie" 
53 Cffio hoogo 
G eteken S" Eloff" 
Mnr" Peter Marais, Pretoriao 
(Afbeelding = bl" 6 3 o ) 

Mev" Fransie Nolte 0 

Keramiek. 
Nie gedagteken nie" ( 1937) 
50 cmo hoogo 
G eteken S" Eloff o 

Mev" Fo Nolte, Preto:ria" 

CJ:ertrude !'a__s:e. 
(Verdere inligting ontbreek)" 

Sir Owen Phillips. 
{Verdere inligting ontbreek. ) 

J" H" Pierneef o 

Brons" 
Nie gedagteken nie o 

28. 5 erne hoogo 
Nie geteken nie" 
Nasionale Kunsgalery, Kaapstado 
Kunsgalery, Johannesburgo 
(Die oorspronklike gipsmodel is 1922 gedagteken en 
S.J. P" Eloff getekeno) 

(Afbeelding .... blo 22o) 

Alan Roberts o 

Brons" 
Nie gedagteken nie .. 
45 cmo hoog. 
G eteken So Eloff o 
Mev" Martie Eloff, Pretoria" 
(Afbeelding .... bl" 66" ) 

Mn...r.~. D .,..Q_o_yan der Merw~" 
Brons. 
Nie gedagteken nie .. 
18 em .. hoog" 
G eteken S" E loff. 
Mev" K" Vorster, Pretoria. 
(Afbeelding" -=- bl o 56. ) 

Mev" D o G ., van der Mex-w·e" -Gipso 
Nie gedagteken nie. 
18 Cffio hoogo 
G eteken S" Eloff. 
Mevo Ko Vorster, Pretoria. 

Meisieko e 

.Verdere inligt.ing ontbreek o) 

K~·an 'n Bokser~ 
T\Terclere inligt{ng ontbreek.) 

1 31  
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



3o STEMMINGSBEELDE .. 

Grafbeeld van mnr .. en mev. F oC. Eloff. 
Marmer .. 
Nie gedagteken nie. 
178 em .. hoog. (figure en voetstuk.} 
Geteken Fanie. 
Ou B egraafplaas, Pretoria. 
(Afbeelding = bl. 1 5o) 

Liefdesmart. (Douleur de la volupte.) 
Marmer. 
Nie gedagteken nie. 
27 em. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Universiteit van Pretoria. 
(Afbeelding bl .. 23.) 

Liefdesmart (Vrouesmart. ) 
Marmer .. 
Nie gedagteken nie. 
36 cmQ hoog., 
nie geteken nie $ 

Stadsraad van Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 23.) 

Portret = Masker o 

Marmer. 
Nie gedagteken nie. 
58 em o hoogo 
Geteken S. Eloff o 

Universiteit van Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 26. ) 

Weense Danseres o 

Marmer. 
Nie gedagteken nie. 
54 em .. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Dr~ F. C .. L. Bosman, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 25.) 

Wenende Jood. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
29 em .. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Stadsraad van Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 51 .) 

Smart. 
Gips. 
Nie gedagteken nie. 
12.5 em .. hoog. 
G eteken Eloff o 

Mev. Elsie van Huysteen, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 2.) 
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Le Vie eo (Die Ondeug). 
Gips .. 
Nie gedagteken nie. 
29 em. hoog .. 
Nie geteken nie,. 
Mnr,. Herman van Broekhuizen, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 53. ) 

Meisie by die Teater 0 

Brons.. -
N ie gedagteken nie. 
39 em. hoog .. 
G eteken S. Eloff. 
Mej. E .. Bredell, Pretoria. 
(Afbeelding- bl. 52.) 

Laggende Jongman. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
28 em. hoog. 
G eteken So Eloff. 
Mej. E,. Bredell, Pretoria. 

4. DANSERS. 

Ekstase. 
Gips. 
Nie gedagteken nie. 
78 em .. hoog .. 
G eteken S.. Eloff. 
Mnr. Willie Grobler, Kaapstad. 
(Afbeelding - bl. 3 3. } 

Rapsodie. 
Brons. 
Nie gedagteken nie .. 
82 em. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Mev. Elsie van Huysteen, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 32.) 

Russiese Balletdanser. (Bronsdanser.) 
Bronso 
Nie gedagteken nie. 
49 em. hoog. 
Geteken S. Eloff .. 
Engelenburg-huis, Pretoria. 
(Afbeelding - bl. 31.) 

Russiese Boeredans. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
82 em. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Stadsraad van Pretoria. 
(Afbeelding ·~ bl. 30). 
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Serenade van Strauss g 

Brons o 

Nie gedagteken nie 0 

78 em. hoog. 
G eteken So Eloff 0 

Mej. Johanna van Broek;huizen, Pretoria~ 
(Afbeelding - bl o 34). 

Lugvaart. 
Brons .. 
Nie gedagteken nie. 
38 em. hoogo 
G eteken So Eloff .. 
Mev. CoD. Bredell, Lydenburg. 
(Afbeelding -= bl o 58 o } 

5. DANSER~SSE EN VROUEFIGURE. 

Danseres. 
-~~---~-

Brons .. 
Nie gedagteken nie. 
64 em. hoog. 
Geteken S. Eloff. 
Mev. Martie Eloff, Pretoria. 
(Afbeelding =- bl o 44o) 

Dansende Vrou o 

Brons. 
Nie gedagteken nie o 

74 em. hoog. 
G eteken S" Eloff. 
Mev" Martie Eloff, Pretoria. 
(Afbeelding = bl. 45.) 

Fins e Dans eres . 
Bronso 
Nie gedagteken nie .. 
80 em., hoog. 
Geteken S. Eloff. 
Mev 9 Fransie Nolte, Pretoria .. 
(Afbeelding c= bl. 48. ) 

Dansereso 
(Verdere inligting ontbreek.) 
(Verwys na bladsy 88 en afbeelding bl o 43.) 

Danseres met die lang haree 
Bronso 
Nie gedagteken nie. 
73 em. hoog. 
G eteken S. Eloff. 
Mevo K. Vorster, Pretoria .. 
(Afpeelding = bl. 46. ) 

Sittende Danseres. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
41 em. hoog. 
Geteken S .. Eloff. 
Stadsraad van Pretoria. 
(Afbeelding ca bl. 4 7 . ) . 
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~poed" 
Brons. 
Nie gedagteken nie .. 
38 em. hoog. 
Geteken S .. Eloff. 
Mej. E" Bred ell, Pretoria. 

Sittende Meisie Q 

- -

Brons" 
Nie gedagteken nie. 
27 em. hoog .. 
G eteken S" Eloff. 
Mev. K .. Vorster, Pretoria. 
(Afbeelding =- bl. 50 9) 

Sittende Vrou. (Vrou besig met haar hare.) 
Brons. 
Nie gedagteken nie" 
28 em. hoog. 
G eteken S., Eloff .. 
Mej. E. Bredell, Pretoria. 
(Afbeelding = bl" 49.) 

Torso van 'n Vrou. 
GipSa 
Nie gedagteken nie. 
34 Cillo hoog. 
Nie geteken nie. 
Meja Eo Bredell, Pretoria .. 

6,. ATLETE EN MANSFIGURE. 

Bokser. 
Brons. 
Nie gedagteken nie. 
105 em. hoogG 
Geteken S. Eloff. 
Universiteit van Pretoria .. 
(Afbeelding = bl.. 5 .. ) 

Atleet wat op sy hande staan. 
Brons .. 
Nie gedagteken nie. 
80 em. hoog. 
Geteken S. J.P. Eloff .. 
Dr. AG W .0. Bock, Pretoria. 
(Afbeelding =- bl o 41 • ) 

Sti~rveg_ter. 

Brons o 

Nie gedagteken nie. 
24 em .. hoog. 
Geteken S .. Eloff. 
Mej" E. Bredell, Pretoria .. 
(Afbeelding bl .. 40.,) 

Regop Stoeier. 
(Verdere inligting ontbreeko) 
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Gees van Sport$ 
Bronso 
N ie gedagteken nie ~ 
210 em .. hooga 
Geteken S .. Eloff. 
Oostelike Sportgronde, Parkstraat, Pretoria. 
(Afbeelding bl.. 28. ) 

Hercules. 
(Verdere inligting ontbreeka) 

Narcissus$ 
Brons$ 
Nie gedagteken nie .. 
76 em .. hoog. 
Geteken S, Eloff. 
Stadsraad van Pretoria. 
(Afbeelding bl. 42.) 

7.. FAUNS EN BOSGODE. 

Bosgod van Plesier. (Sa tier van Vreugde. ) 
Brons. 
Gedagteken Juli 1924. 
65 em. hoog. 
Geteken S .. Eloff. 
Mnr. Herman van Broekhuizen, Pretoria. 
(Afbeelding bl. 36.) 

Faun. (Sceptic Faun.) 
Brons .. 
Gedagteken 1924. 
60 em. hoog. 
G eteken S.. Eloff c 

N ettlefold=versameling, Engeland. 
(Afbeelding - bl. 37.) 

Dansende Bos od .. 
Verdere inligting ontbreek.) 

(Afbeelding ~ bl ~ 3 5. ) 

Luisterende Pan .. 
Brons$ 
Nie gedagteken nie. 
41 em" hoog. 
G eteken S. Eloff. 
N ettlefold-versameling, Engeland. 
(Afbeelding - bl. 38.) 

Spelende Pan. 
Brons .. 
Ni.e gedagteken nie. 
34 em, hoog. 
Geteken S. Eloff. 
Mej. E. Bredell, Pretoria. 
(Afbeelding bl o 39.) 
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Sater" (Gargoyle") 
Gipso 
Nie gedagteken nie 0 

51 em. hoogo 
Nie geteken nie" 
Mnro Herman van Broekhuizen, Pretoria. 

Faun" 
~~ 

Marmero 
Nie gedagteken nie" 
92 Cmo hoog" 
Geteken S" Eloff" 
Nasionale Kunsmusuem, Kaapstad. 
(Afbeelding = bl. 57") 

8o TOEGEPASTE KUNSWERKE. 

SEieel beeld" 
Hout., 
Nie gedagteken nie. 
90 em. hoog. 
Nie geteken nie" 
Mev o K. Vorster, Pretoria .. 
(Afbeelding ""' blo 21 ") 

Bok=kop Vaas. 
Brons" 
N ie gedagteken nie" 
100 Cmo hoogo 
Geteken Sc Eloffo 
Uniegebou, Pretoria. 

B ok=kop V aas " 
Keramieko 
Nie gedagteken nie. 
42 Cmo hoogo 
Geteken S~ Eloff o 

Mej o E. Bred ell; mev" F. Nolte, Pretoria en verskeie a:pder persone. 
(Afbeelding =- bl o 1 7. ) 

Renos!erkoE Va.as" 
Keramieko 
Nie gedagteken nie. 
39o5 em. hoog~ 
G eteken S. Eloff. 
Mej" E ~ Bred ell, mev. E. van Huysteen, Pretoria en verskeie ander 
persone., 
(Afbeelding = bl o 1 8. ) 

Dekoratiewe Vaas - Voorstelling van Unie. 
( V erdere inligting ont breek. ) 
(Afbeelding = bl o 19. ) 

Bast~r=-gemsbok Vaas. 
(Verdere inligting ontbreek.) 
(Afbeelding = bl. 20.) 
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LYS VAN GERAADPLEEGDE BRONNE 

... . " 
ENSIKLOPEDIE 

Benezit, Eo 

Edouard-Joseph . 

Dictionnaire critique et documentaire 
des Peintres, Sculpteurs, Dessina
teurs et G ra veurs . 
Tome 111 . (D - Foraip). 
Paris. 
Librairie GrUnd. 
1950 .. 

Dictionnaire Biographique des Artistes 
Contemporains. 
Tome 1. A - E. 
Paris. , 
Art et Edition. 
1930. 

Edouard-Joseph.. Supplement au Dictionnaire Biographigue 
des Artistes Contemporains. 
Paris,. , 
Art et Edition. 
1936 .. 

Winkler Prins van de Kunst. Encyclopedie van de Architectuur /Be elden
de Kunst, Kunstnijverheid . 

VERHANDELINGS. 

Arnott, B. 

Bosman, Eo C. L o 

BOEKE 

Alexander, F" L" 

Eeerste Deel : A - E. 
Amsterdam/Brussel ~ 
1958e 

Tweede Deel : F - ON. 
Amsterdam/Brussel. 
Elsevier. 
1959. 

Derde Deel : 00- Z. 
Amsterdam/Brussel .. 
Elsevier. 
1959 0 

The Evolution of Sculpture in South 
Africa. 
University of Cape Town. 
1961. 

'n Kritiese Waardering en 'n Beskrywing 
van die Vrye Persoonlike Beeldhouwerk 
van Coert Steynberg. 
Universiteit van Pretoria. 
1961. 

Kuns in Suid-Afrika. 
Skilderkuns, Beeldhoukuns en Grafiek 
sedert 1900. 
Eerste druk. 
Kaapstad. 
A .. Ao Balkema. 
1962. 
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Bouman , A Q C " 

Cheney, Sheldon o 

Coetzee, JoC. 

Edstrom ~ David. 

Giedion-Welcher, Co 

Grosskopf, J oF oW o 

Lawrence, A. W. 

Lugtenburg, AoH. 

Nienaber, P ~J. 

K11n::; in Suid-Afrika. 
Tweede bygewerkte druk. 
Pretoria. 
Firma J. H ,, de Bussy o 

1938o 

A World History of Art. 
8th Edition. 
New Yorko 
The Viking Press. 
1952. 

139 

S?Eder~s in Transvaal 1838-1937 
'n Historiese Oorsig, 
Eerste druk. 
Pretoria. 
J o L. van Schaik Bpk. 
1941. 

The Testament of Cali ban 0 

lst Edition,, 
New York & Londcm. 
Funk & Wa.gnaU:H Company, 
1937. 

Cont~mporary Sculpture. An Evolution 
in Volume and Space. 
1st Edition. 
Londono 
Faber & Faber Ltd. 
1956. 

Hendrik Pierneef o The Man and his Work. 
lst Edition. 
Pretoria. 
J. L. van Schaik Bpk. 
1947. 

Classical Sculpture. 
1st Edition. 
London. 
Jonathan Cape. 
1929. 

Geskiedenis van die Onderwys in die 
Suid-Afrikaanse Republiek. 1836-1900. 
Eerste druk. 
Pretoriao 
J. L. van Schaik Bpk. 
1925. 

Skone Kunste in Snid-Afrika. 
Dcel 1. 
Johannesburg. 
Afrikaanse Pers Boekhandel. 
1951 . 
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Ons Kuns. 

Phaidon~ 

Seuphor, M. 

Stein, G .. 

140 

Deel 11. 
Uitgegee deur die Suid-Afrikaanse 
Vereniging vir die Bevordering van 
Kennis en Kultuur, in medewerking 
met die So A~ U .K~ 
1961 0 

Rodin. (Introduction by Sommerville 
Story)~ 
London. 
Phaidon Press Ltd. 
1956. 

The Sculpture of this Century . 
Dictionary of Modern Sculpture. 
lst Edition. 
London. 
AQ Zwemmer Ltde 
1959~ 

Autobiographie d 1 Alice Toklas. 
4e. edition. 
ParisQ 
GallimardQ 
1934. 

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 

Uhde-Bernays, H o 

Wentinck, C. 

TYDSKRIFTE 

Aurora .. 

Brandwag, Die 

Feesalbum. 1909-1959. 
Eerste druk. 
Pretoria. 
J. L. van Schaik Bpk. 
1959. 

Ernst Wickenhagens Geschichte der 
Kunst. 
8e· druk. 
Berlin. 
Paul Neff VerlagQ 
1932. 

De Moderne Beeldhouwkunst in 
Europa$ 
3e vermeerderde druk. 
Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven. 
Uitgeversmaatschappij W. de Haan. 
1961 0 

Junie 1949. 
Nommer 4. 
(Uitgegee deur die S. A. Kunsvereniging. 
N. Tvl ~). 
Vander Westhu&seniZ HoMo 
Een en ander oor ons Suid-Afrikaans e 
Beeldhoukuns. 

Deel 3, Nr. 9. 
1 Oktober 1912. bl. 283. 
Ameshoff, I. 
Op die Hoogte - Parijse Brief. 
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Brandwag, Die 

Brandwag, Die Nuwe 

Brandwag, Die. 

Castalia. 

Helikon. 

Huisgenoot, Die 

Ruiter, Die 

Spotlight. 

Standpunte. 

141 

Nummers 14 & 15o 
1 5 Des ember 191 2. bls. 457-458 o 
Eloff, So 
lets over Rodino 

Deel 10. Nummers 7 & 8. 
24 Des ember 1919. bl. 204, 205. 
Oor die K uns. 
Auguste Rodin in , L 1 art 1 • 

Waarheid en Skoonheid. 

Deel 1 • Nr. 1 • 
Februarie 1929. 
Afbeeldings: bls. 8, 24, 40. 

Jaargang XI. Nr. 534. 
26 Desember 1947. bl. 21. 
De Villiers, S .. 
Huis Toe = Om te Sterf. 

Tydskrif vir Kuns en Kultuur. 
Nro 1 Q 

Oktober 1934. 
Afbeeldings: bls. 8, 48. 

Jaargang VI. Nr. 2. bl. 37. 
Bosman, F.,C"L .. 
Beeldende Kunste in Suid-Afrika. 
1900 tot vandag. Deel 11 . 

Deel XXIVo Nro 914. 
29 September 1939. bls. 19, 21. 
Dekker, G. 
Die Kuns van Fanie Eloff. 
'n Besoek aan sy ateljee in Parys. 

Deel XXIX o Nr. 1168. 
11 Augustus 1944. bl. 3. 
Erepenning aan Fanie Eloff Toegeken. 

Deel XXXII. Nr. 1341. 
5 Desember 1947. bl. 15. 
Fanie Eloff 

Deel 1 $ Nr. 36 o 

9 Januarie 1948. bl. 24. 
Dekker, G. 
Fanie Eloff. 

Volume lo No Q 50. 
21 February 1947. 
De Wet, Sam pie. 
In the Limelight. 

Jaargang IX., Nr. 3 o 

1954. 
Bokhorst, M. 
Die Kuns van 'n Kwarteeu. 

Tydskrif vir Wetenskap en Kuns. 
Nuwe Reeks. Deel 8. Tweede 
Aflewering. 
Oktober 1948. bl. 9. 
Dekker, G. 
In Memoriam - Fanie Eloff. 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



KOERANTE. 

Arts 

Burger, Die 

Cape Argus, The 

Cape Times, The 

Pretoria News, The 

142 

17 Septembre 1948, p. 3. 
Stefan us Eloff. Un Pretorien de 
Montparnasse. L. Segonne. 

2 Februarie 1947 o 

Persoonlik. 

21 November 1947. 
Fanie Eloff Oorlede. 

15 August 1935. 
Bust of President Kruger. 
Grandson 1 s Gift to Pretoria Museum. 

18 January 1936. 
Artists Lament for S., A. 

21 November 1947. 
Obituary. Mr .. So J., Po Eloff. 

31 December 1947. 
Wills = Mr~ S., J. Po Eloff. 

17 August 1935. 
President Y s Bust by his Grandson. 
To be placed in Kruger Museum, 
Pretoria. 

20 January 1936. 
v A Gable 1 - Not Cape Architecture. 

31 December 1947. 
University to Benefit Under Sculptor 1 s 
Will. 

3 March 1948. 
Fanie Eloff Sculptures in the Market. 

25 March 1948. 
Sculpture Sale. 

18 October 1917. 
Paintings & Sculptures. 
At the Museum. 

20 October 1917. 
Pierneef - Eloff Exhibition -
Norman Priceo 

22 October 1917. 
Letter to the Editor = 

Pierneef = Eloff Exhibition. 

22 May 1929 o p. 11 . 
The Social World ~ A Pretoria Sculp
tor ~ Fanie Eloff. 

28 May 1929o P• 14. 
Town Council Meeting -
Statue by Eloff. 

5 March 1948. p. 5. 
City May Buy £4, 000 Sculpture 
Collection. 

19 March 1948. 
Photograph. 
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Pretoria News, The 

Sondagnuus 

Vader land, Ons 

V aderland, Die 

Volkstem, De 

Volkst~m, Die 

Week, Die 
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24 March 1948. p. 1 e 

City Buys Two Eloff Pieces" 

23 November 1947 ~ bl. 9 e 

Fanie Eloff. Ons verloor Groot 
Beeldhouer. Steve de Villiers o 

27 Februarie 1929. 
Kom aanskou die Kunswerke van 
Fanie Eloff en Henk Pierneef. 

31 Julie1948. bl. 1. 
Parys Vereer Eloff. 
(Aanname van Kruger beeld). 

9 Augustus 191 2. 
SoJoPo Eloff = Bezoek bY 'n Z"Ao 
Beeldhouwer. 

28 Augustus 1917. bl. 11. 
Borsbeeld mev. Breyer. 

25 September 1917 
Beeld van gen. De la Rey Q 

12 Oktober 1917. 
Pierneef = Eloff T entoonstelling. 

26 Oktober 1917. 
Sluiting van T entoonstelling. 

30 November 1 9 26. 
Sarel Eloff se Vaas. Dr., Engelen
burg skryf a 

2 April 1928. bl" 5. 
Die Eloff = Vase. Hoe die insameling 
vordera 

15 Desember 1928. 
Foto: Die Gees van Sport Q 

21 Des ember 1928. 
Foto~ Die Gees van Sport. 

1 Maart 1 9 29. bl. 11 . 
Pierneef en Eloff se werk. 

17 Mei 1929. 
Fanie Eloff as Kunstenaar. 
(Dr. Engelenburg)" 

28 Mei 1929. bl. 5. 
Die Gees van Sport" Stadsraad koop 

It 

Dit. 

14 Junie 1929. Die Afrikaanse Kultuur. 
dr" MaS" B" Kritzinger. 

1 Desember 1941. 
Interessante Tentoonstelling. 
Pierneef en Eloff" 

7 Juni 1912. bl. 23. 
So J" P" Eloff - Beeldhouwer. 

10 Oktober 1912. (Byvoegsel = foto 
van die beeld van pres. Kruger wat op 
'n rusbank sit). 
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JAARBOEKE EN JAARVERSLAEo 

N ederduitsch Hervormde Sustersvereniging. 

Jaarboek 1962=1963. 
Vander Westhuysen, HoMo 

144 

Fanie Eloff se v Voortrekkervrou 1 
0 

T. U .Ko Studenteblad. Vol. V" nr. 11 . 
November 1922. bl. 79. 
Toneelopvoering. 

Verslag van het Achste Jaarkongress van de Zuid~Afrikaanse 
Vrouwen Federatie. 

1 = 3 Oktober 1912o bl. 15. 
Kruger= beeld o 

Verslag van het Negende Jaarkongres van de Zuid-Afrikaanse 
Vrouwen FE:,deratie. 

24-26 September 1913. bl~ 12o 

KAT ALOGI. (Kronologies gerangskik) 0 

1 91 2 o Le Salon - 1 30e Exposition Officielle = 191 2 0 

Grand Palais des Champs=Elys6es, le 1 er. mai 1912 .. 
1 er. edition. 
Paris, Paul Dupont, p. 320o 

1912. Societe Nationale des Beaux=Arts 0 

Catalogue Illustre du Salon de 191 2. 
Paris, Edition Baschet o 

1917* Katalos-us van Skilderije en Beeldhouwerke van 
J. H. Pierneef enS., J" P" Eloff. 

* Daar is geen datum op die katalogus nie, maar die ten
toonstelling het volgens koerantberigte in 1 917 plaasgevind. 

1934. Forrer, R. 
The Collection of Bronzes and _Castings in Brass and 
Ormolu formed by Mr. F. J. N ettlefold o 

Londono 
Waterlow & Sons Ltdo 
1934o 

1941. Katalogus van Beeldhouwerk van Fanie Eloff. 
28 November - 7 Desember 1941. 

1948. G edenktentoonstelling - Fanie Eloff. 16 ~ 24 Maart 1 948. 
Christi se Kunssaal, Pretoria. 
Die tentoonstelling is gehou onder beskerming van die 
Transvaalse Werkgemeenskap van die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns. 

1 948. L 1 Art Sud-Africain. 
1949. Exposition de Tableaux, de Des sins et de Sculpture 

Sud-Africains. 
Organise par L 'Association Sud-Africaine des Arts, Cape 
Town. 
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1953. Drie Eeue van Suid-=Afrikaa.nse K~:ns ~ 
Georganiseer de{i'r die Regering van die Unie van Snid-Afrika 
vir die Sentraal=Afrikaanse Rhodes Eeufees Tentoonstelling, 
Bulawayoo 1953 . 

.! 9 59. Taal = Kennis en Skoonheid F eestentoonstelling. 
24 Julie = 1 Augustus 1959. Halfeeufeesviering van die 
Suid~Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ~ 
Banketsaa1, Stellenbosch o 

1960c Suid~Afrikaanse Kunstentoon~ling: ~ealism_e en ImJ>res~ 
sionismeo 
1 2 = 2 3 A !1 ril 1 9 6 0 • 
Suid=Afrikaanse Kunsvereniging (Transvaal) o 

Vorster=galery, Pretoria. o 

ANDER BRONNE. 

BRIEWEo 

1 ~ Briewewisseling: Universiteit van Stellenbosch en Fanie 
Eloff c In sake Ja.nnie Marais=gedenkteken. 

2a Briewe van Fanie Eloff a.a.n Willie Grobler. 
(In besit van mnr. GroblerG) 

3. Poskaart van Fanie Eloff a.an Lilian Segonne. 

DOKUMENTEc 

l 0 DoopseE:H = 18 Oktober 1885 o So J o Po Eloff. 
(In besit van mnro W. Groblero) 

2o Engelenburg-versamelingo (Geslote dokumenteo) 
.Aanwins 140~ .Argief ~ Uniegebou, Pretoriao 

3" Paspoort = ui.tgere.ik. 1 ~Julie 1909 ~ Pretoria.~ So ,J,, Po ElofL 

4o Testament=S .. J"P" Eloffo 

MANUSKRIPTE" 

1. Segonne, Lilian., = Maison Montparnasseo 

2o Segonne, Michel~ = Steven ElofL 

PLAKBOEK$ 
10 Plakboek met ongedateerde uitknipsel s en foto 1 s. 

(In be sit van mej o Eo Bred elL) 

UITNODIGINGSKAAR TJIEo 

1 " Eloff "'"' Pierneef T entoonstelling Q 

26 Februarie- 1 Maart ·1929., lJohannesburg. 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



146 

PERSOONLIKE ONDERHOUDEo 

De ~et, mejo Sampie., Pretoria" 25a 7·o 1960o 

E:!!2!!, mev o Martie o Pretoria" 3" 8 o 1960 0 

~loff; mev" Nata Q Pretoria o 8 o '7 o 1960 o (s edertdien oorlede) ~ 

~el!_} rnejo Ellao Pretoriao l9u8o1960~: 26o11o1962o 

Goujo~~ mada.me c Parys" 1 2., 1 o 1960 ~ 19 ~ 1 o 1960 ~ 28 o ·1 o 1960 o 

Grobler, mnr" Willieo Kaapstado 9o 8.,19607 28o 8o 1962o 

Marais, mev" Susano Pretoria o 29 o 7 o 1 960; 5o 8 o 1 960., (s edertdien 
oorledeo) 

Marais_~ mnr~ Peter" Pretoria" 6" 2o 1963o 

Nolte, mevo Fransiec Pretoria" 1 Oo 2o 1960; 12o 7" 1960" 

Rooth=Breye~J. mev" J.) Pretoria a 12 0 7" 1960; 22" 8 o 1960; 8, 11 "1962" 

Segonne, madame Liliana Villecresnes, Seine et Oise, F rankryk J 

1 3 0 1 0 1 960' 1 5" 1 0 1960' 16 c 1 0 1960; 
1 8 0 1 0 1960' 29" 1 0 1960 0 

Segonne ~ Michel 9 Parys" 1 5o 1 " 1 960' 1 9 v 1 " 1 960' 29., 1 o 1 960 o 

Van Broekhuizen~ mej ,, Johanna o Kosmos" 29 ~ 7, 1960; 30,7 o 1960; 
5o9o196Q; 11o9~196Q; 

19 0 '11 "1962 0 

Van_ B,!'<?ekh~iz_en, mnr ~ Herman~ Pretoria., 28 o 7 u 1 960 o 

Va~ Huyste_ell:, mevo Elsie o Pretoria o 6 il 7 o ·1960; . 1. 2 c '7" 1960' 
19o11o1962o 
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PERSONEREG IST ER 9 

Alexander, F • L .. 
Ameshoff, mev. Inez. 
Anreith, Anton. 
Antakolsky. 
Archipenko, Alexander. 
Arnott, B.M. 
Arp, Jean. 
Azzie, George. 

Ball, Hugo. 
Balla, Giacomo. 
Balzac-monument. 
Barye, Antoine. 
Beethoven. 
Bergson, H.L. 
Beuret, Rose. 
Boccioni, Umberto o 

Bokhorst, prof. M. 
Bosman, dr. F .. C.L. 

Botha, gen. Louis. 
Bouman, dr. A.C .. 
Bourdelle, Antoine. 
Brancusi, Constantin. 
Braque, George. 
Bredell, mej. E. 
Breyer, dr~ H .. G. 
Breyer, mev. H.G. 
Brink, G.H. 

~arpeaux, Jean Baptiste o 

Carra, Carlo. 
Cezanne, Paul. 
Cheney, Sheldon. 
Chopin. 
Clodion, Claude. 
Coustou, Guillaume. 

Dalou. 
Darde, Paul. 
Dekker, prof. G. 

Delacroix. 
De la Rey, gen. Koos. 
De Santeneras-Wedlake, mdm. D. 
Des piau, Charles. 
De Villiers, s. 
De Wet, gen. Christiaan. 
De Wet , m ej . S. 
Dey, F.,. 
Donatello. 
Duchamp-Villon, Raymond. 
Du Toit, prof. M.L. 

111 . 
23, 24. 
24. 
21 . 
47. 
55, 58, 59. 
50. 
100. 

50. 
49. 
44. 
43, 44. 
14. 
12' 11 3. 
68 .. 
46' 47' 49. 
108. 
27, 54, 58, 59, 
68, 75' 100. 
35, 38 .. 
64, 65, 110. 
47, 49. 
48, 49, 50. 
48. 
29, 32. 146. 

18' 19' 39, 40. 
18' 19' 35, 37' 
72, 73. 

43. 
46, 49. 
44. 
59. 
14. 
42, 43 .. 
42, 43. 

47. 
98. 
1 3' 20, 24, 27, 
53, 54, 55, 58, 
83, 86, 93, 97, 
1 07 ' 1 08 ' 11 0. 
43. 
39, 40, 95. 
14. 
46' 51 . 
104. 
35' 38' 9 5, 1 01 . 
146. 
71 . 
44. 
47. 
69. 

147 

66, 

39. 

33, 42, 45, 52, 
59, 74, 76, 79, 
1 00 ' 1 0 3 ' 1 0 5 ' 
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§dstrom, David~ 
Edwardes, R. 
Eloff, Dirk 0 

Eloff, mnr. & mev. FoC. 
Eloff, Frikkie 0 

Eloff, mev o Martie. 
Eloff, mevo Nata. 
Engelbrecht, prof. S. Po 
Engel en burg, dr 0 F. V. 

xaure, mev. J 0 

Fourie, Jopie o 

gauguin, Paul. 
Gericault. 
Goujon, mdm. 
Grobler, min. P.G. W. 
Grobler, Willie. 
G uino , Richard. 

!iendriks, mev. A. 
Hondius. 
Hugo-monument . 

.!:! oubert, gen. Piet. 

_!Sant, I. 
Kolbe, Georg. 
Krishnam urti o 

Kruger, pres. S. J.P. 

~aurens, Henri o 

Leith, Gordon. 
Leyds, dr. W .. J. 
Lipchitz, Jacques. 

Maillol , Aristide. 
Malan, min. F .. S. 
Manet. 
Marais , mnr. Jannie 
Marais, Peter. 
Marais, mev. Susan. 
Marinetti, Filippo. 
Matisse, Henri. 
Menuhin, Yehudi. 
Michelangelo .. 
Modigliani, Amedeo. 
Mostert, mej o 

N ettlefold, mnr. F. J. 
Nolte, mev. Fransie. 

~atmore 9 J. 
Pellisier, dr .. S .. H. 
Picasso, Pablo. 
Pierneef, G. 
Pierneef, J .. H .. 

Potgieter, Hennie o 

Price, Norman. 

20, 21' 22, 58. 
71 0 

116 0 

148 

17, 18, 25, 27, 32, 56, 57 .. 
33. 
146 0 

146. 
40. 
59, 60, 61' 62, 69, 70, 71' 72. 

44o 
43 .. 
146. 
1 01 ' 1 02' 1 03 0 

1 2' 1 5' 80' 1 01 ' 1 02, 146. 
50. 

12, 113. 
50' 51 0 

11 3. 
16, 17, 18, 21' 23, 28, 30, 31' 
32, 35, 36, 37, 41' 57, 63, 83, 
1 01 ' 1 06 ' 1 07 ' 11 2 ' 11 5 . 

48o 
17. 
18' 40 0 

48. 

46, 48, 50, 51' 58, 59. 
35. 
44. 
104. 
102., 146 0 

146 0 

49. 
49o 
14 .. 
44, 68. 
50. 
79o 

82, 83, 97. 
65' 91" 146 0 

71 0 

103. 
47, 48, 56. 
17, 18. 
17. 35, 36. 63, 64, 69, 101, 
1 02' 11 0 0 

101 . 
36, 37o 
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Rembrandt. 
Renoir, Auguste 0 

Roberts, Alan. 
Roberts, mev. A,.G. 
Rodin, Auguste. 

Roath-Breyer, mev 0 J. 
Rosso, Medardo. 
Rude, Franq ois o 

Rudier, Eugene o 

Russolo, Luigi. 

~egonne, mdme Lilian. 

Segonne, Michel. 
Severini, Gino. 
Shakespeare~ 

Smuts , gen o J $ C • 
Stein, Gertrude. 
Steyn, pres. M .. T .. 

Steynberg, Coert. 
Sumner, Maud, 

Ten Brink, Henri. 
Thompson, Francis. 
Tzara, Tristan. 

yan Broekhuizen, mev. E. 
Van Broekhuizen, dr. H. 
Van Broekhuizen, Herman. 
Van Broekhuizen, mej. J. 
Vander Merwe, mnr. D.G. 
Vander Merwe, mev. D.G .. 
Van Gogh, Vincent. 
Van Huysteen, mev. Elsie. 
Van Rens burg, Siener. 
Van Wouw, Anton. 

_!Yenbaum, A. 
Wilcocks, dro R .. D .. 
Wilhelmina, Koningin. 
Wolkewisky. 
Wolmarans, sen. A .. D .. W. 

~adkine, Os sip. 

13. 
49. 
103 0 

1 50 

149 

44, 45, 46, 47, 48, 50, 51' 56, 
58, 59, 66, 68, 76, 94, 109. 
39, 146. 
46. 
43o 
98. 
49~ 

5, 7, 8, 9, 11' 12, 14, 15, 25, 
43' 46' 65' 67' 97' 99' 107 ~ 146 0 

11 ' 1 5, 146 0 

49o 
27o 
40. 
56. 
28, 29, 30, 35, 37, 40, 63, 
106 0 

101 0 

56. 

33. 
33. 
146o 
10' 34~ 146 0 

96. 
63' 96 0 

44. 
146 0 

95, 1010 
19, 24, 28, 31, 45,111. 

64. 
1 03' 104. 
29, 30. 
21. 
35. 

QO'itQOOOOGOGI 
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l<o~.<~ 0. llu•croe~·•r, 1\orh S1.. l'r6toti•. 
llt-7-e .. l\<nnpositie" iu kl111 w~r<i dMr d~ arti>Lieke lclein~oon vnn de 1're~<ident idt~ hr.~- .J.P. l<:Jofl) vorvsardi~t\ ~n 

r.alte 1'11rijs .werge~··l"u worden, om U:lliTllil mogdilt irt 't Burger~rark t" wordt»n g11ph;~lst , ludicu :titan& de plJtnu.-n 
der Z.AS. })'ed~r~tie verwe1.enlikt worcf'-'u. Voor bescl.r(jviog Vt\ll <\it beel<.l :de rncn l.>l&tbijtlc J5. 
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;~·<'to 0. HulieJ.al(!oy~r, l\.o<'J~ St. P:ctodll. 
llez.e .. Kmnp()sitie" iu klei weni door de arti•tieke ldeit::t.Oon vaa ile President (de hr. :'i. J. P. ~:!off} vervnrdigd ~n 
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