
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

'N KRI TIESE ~!JJ~ERI NG m 'N BESKRY?llNG VAN 

DIE VRYE, PERSOONLIKE BEELDHOU:fERX 

VAN 

COSRT STEYlffiERG. 

deur 

E D G A R C H R I S T I A A N L U D 0 L P H B 0 S M A N. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

VOORGELE TER VERWLLING VAN 'N DEEL 

VAN DIE VEREISTES VIR DIE G~ 

MAGISTER AR.TIUM 

IN DIE FAKULTEIT 

VAJi 

L E T T E R E E N 71 Y S B E G E E R T E. 

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA, 
PRETORIA. 

JANUAJ.1.IE 1961. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

CO .T STEYNBERG. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

§ 

§ 

§ 

§ 

3f 

3f 

Ill 

LYS VAN FOTO'S. 

(Alleen die eerste vyf eksenplare is gei1lustreer met n vo1le= 

dige stel foto's, insluitende gekleurde foto's wat hieronder 

generk is met n sterretjie). 

BLADSY. 

Coert Steynberg D D 0 D DD 0 0 0 D 0 e D 0 e D DD 0 D 0 0 0 D D 0 D 0 D D D No. titelblad. 

1. Genl. Louis Bothn-raiterfiguur, Pretoria.... 26a 

2. Genl. !ndries Pretorius-ruiterfiguur, Pre= 

toria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26a 

3. Pres. M.W. Pretorius, Pretoria ••••••••••••• 30a 

4. Piet Retief, Pieteroaritzburg............... 30a 

5. Bloedrivier-monument, Nntal •••••••••••••••• 36a 

6. Model van vrouefiguur voor Hugenote-conument, 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Franschhoek •••••••••••••••••••••••••••••••• 36a 

Vrede van Vereeniging-rnonument, Vereeniging. 4la 

~anum, Stadsaol van Pretoria •••••••••••• 4la 

Sncewerking, Koopernsiegebou, Bethal ••••••• 62a 

Adi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 62a 

:Lena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67a. 

Isa (2 jaur) en lsa {9 jnar) ••••••••••••••• 67a 

Haolet en sy Alter Ego ••••••••••••••••••••• 75a 

Drinkende Duikertjie ••••••••••••••••••••••• 

Pasgebore •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

75a 

77a 

Atoomeeuse Wildebeesknlfie ••••••••••••••••• 77a 

Masker ~et Geslote Oe....................... 90a 

~s:ker 

Travo.l 

in YJeure ••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S1:1eekbede 

Die Afgod 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Onttroon ••••••••••••••••••••••••• 

Dnnsende Meidjie ••••••••••••••••••••••••••• 

Moeder en Kind 

Boesoonmeidjie 

Gewonrle R.uiter 

••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••• 

Onbekende Politieke Gevangene 

Onbekende Politieke Gevnngene 

•••••••••••••• 

• ••••••••••••• 

Dwnrrelwind •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die Alomteenwoordige 

Gesluierde Danseres 

Vrou ••••••••••••••• • • • 

••••••••••••••••••••••• 

90a 

98a 

98a 

llOa 

llOa. 

118a. 

118a. 

126a 

126a 

134a 

134n 

136a 

l36a. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

Jf 31. 

32. 

!I 33. 

34. 

IV 

Moeder en Kind ••••~··········~····~·········~···· 
Ontluiking •• 1 •••••• 1 •••••••••••.•••••••••••••••••• 

Tienderjarige ••••••••••••••••••••··~··~·••••••••• 

Kanteelfiguur ~·•••••••••••••••····~···••••••••••• 

-0--

BIADSY. 

144a 

144a 

153a 

153a. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

V 

I N H 0 U D. 

LIS VAN ~TO'S. 

INLEIDING •. DOEL YAN STUDIE. 

HOO~'l'UK. 

BIJWSY. 

Ill 

1 

I. !Z!!ENSLOOP EN AL3E111El~E ONT?IKKELING TOT DIE HEDE. 5 
(a) Jeugjare 1905-1926. 5 
(b) Op1eiding in Grahaostac en Londen, 1925-1934. 7 
(c) Loopbaan in Suid-Afrik&, 1934-1960. 11 

I I. ~ONUMENTALE ~·IERK. 

I, HISTORIES-R&.LISTIESE MOHU11ENTE (;?IGUJ.E). 

{a) GROTERE 1'ER.Irn ( VOL ?I GU1E) • 
Bartholomeus Diaz (Staande Figuur). 
Louis 3otha-standbeeld (Ruiterbeeld). 
Sare1 Cilliers (Staande Figuur op Kanon). 
Generaa1 de ~et-standbeeld (Ruiterbeeld). 
Pretorius-groep {Ruiterbee1d en Sta&nde Fi= 
guur). 

Piet 3etief (Staende Figuur). 

(b) KLEIN&lE ::TERKE (BVRSBK'ID)E). 
Louw 'Jepener. 
Jan Ce11iers. 
Generaal Hertzog. 

24 

28 

28 
28 
31 
33 
35 

37 
39 

40 
40 
41 
42 

II. HISTORIESt-§ThiBOL!~E MONUMEN1J.1E (G3BEURT3NISSE}. 44 
Bloedrivierconument. 44 
::ugenote-monument. 
Jie Vrede van Vereeniging-monurnent. 

47 
51 

III. J~OR.h.TIEJE IiONlfw.J!HTE (.ilG~B YOTIZJE). ~5 
Versierings van die Pretoriase Stadsaal. 
Uodel vir nuwe Provinsia1e Administrasie= 
gebou in Pretoria. 58 

II I. PErt.SOONLIKE ::~ERA - POJTRETTE, DIERUITBEEL1INGS Elf 
MASrERS. ---
(a) POR~-wrTE. 

Fa.na en Adi • 
Lena. 
Is a.. -Betsie. 
Juma. -Hamlet en sy Alter Sgo. 

(b) DIE3UITBEEWINGS. 

Tie~a.nnetjie en TieT!7fie. 
Drinkende Duikertjie. 
~ee Bokkies aan Pierneef se huis. 
Joopvont. 
Pasgebore. 
Oor1ogsYaa.nsin. 
Twee Gesp&nne Bokkies. 
Atoomeeuse ~7i1deoeeska.lfie. 

61 

66 

67 
69 
71 
72 
73 
75 

77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
88 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

VI 

HOO:?STUK. 

(c) MASKE!lS. 

Vrouegesig in J;iarner. 
h~sker met Geslote Oe. 
kasker in ~eure. 
vekoratiewe Masker. 

IV. JJIGTZlLIIS VZlTOk~ING VJJ1 JIE 1:711~-MOTIEF: PIISOON= 

BLADSY. 

90 

91 
93 
94 
95 

LIRE ~'.TZ-lXE Gz:tiG OP JIE 33l.LITEITS-:-10RM. 98 

Waternimf. 
Torso van Sal6oe. 
Dagbreek. 
Die Triade. 
AfrJa.tting. 
Die Eerste Tree. 
Smeekbed.e. 
Dansenee Meidjie. 
Traval. 
Die Jugod Dnttroon. 

(b) GESTI~~E :-rz:um. 

100 

100 
101 
103 
104 
105 
106 
IC8 
110 
112 
114 

116 

Klingelende Enkelringe. 117 
Uoeder en Kind. 118 
Adac en Eva.. 119 
Figuur met Seroet. 121 
W..aba.lel. 122 
Boesoanrneidjie. 124 
Die Onbei'lende Politieze 3evangene (T?ondersteen). 126 
Liggende Vrouefignur. 127 
Gewonde Ruiter. 129 
Vsria.sie Oj n Teca - Die Vrou. 130 
Va.llende Enge1. 132 

V. DIGTERLlliE VERTOLKING YiJT JI3 1:w~S1!0TIEF: P~iSOON= 
LTiffi ~·r&lXE GE3.IG OP DIE G3t:.BS~E VORM. 134 

Abstrakte 7ferke. 
Onbekende Politieke Gevangene (Brons). 
Gebroke Ritme. 
Stra.ndloper. 
Varia.sie op n Tema. 
Alomteen~oor~ige Vrou. 
Jwa.rrebrin<i. 
Vrouefiguur in Geel Ecalje. 
Gesluierde ~anseres. 
Moeder en Kind. 
Geva.lle ~gel. 
~ie Lied van die Loeries. 
Die Leer van Jakob. 
Ontluiking. 
Die Tienderjarige. 
Ka.nteelfigure. 

VI. SLOT. STEYNBERG SE ROL EU B3TZ[ENIS IN DIS SUID-

134 
134 
135 
136 
138 
139 
140 
142 
143 
144 
147 
148 
150 
152 
153 
155 

~"""RIIWJ·JSE B:-IT"1JHCUKUNS • 158 

LYS YJJI 7lERKE IN CJR.ONDLOGIESE YOLG03.JE. 

LYS V.b.H GS..l.Lt.DP~S<EE 7ffi3KE. 

165 

171 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

I. 

I N L E I J I N G. 

DOEL VAN STUDIE. 

Steynberg stcan vnndag by uitstek befrend as die ske~per van 

oonunentale verk ten spyte vnn die feit dnt hy reeds talle per= 

soonlike verke geskep het. Dat dit gebeur het, is hoofsaaklik 

te vyte aan die feit &at toe by in 1934 teruggekeer het na Suid

Afrika, by net betyds v&s oo die nantel van Van Wouv oor te neem, 

as skepper van volksnonuoente. 3y vas destyds die enigste beeld= 

houer wat oor die noQige l~aliteite beskik het om Van ~ouw se 

werk te kan voortsit op die gebied van oonuoentale beeldhoukuns. 

De.nr is egter '11 opcerklike versitil tussen die bena.dering van die 

twee kunstenaa.rs. Van Wouw bet sy werk voortgebring nie alleen 

ocdat dit gepas het by die srnaek vnn rlie volk nie, rnaar ook oDdnt 

dit beantwoord het ann sy vernoe. Hy het die oonunente net groat 

liefde vir die saak geskep. Daarenteen vind ons dat Steynberg 

veel eerder vrye persoonlike verk vou skep, naar omdat die nense 

sy vrye werke nie sou vnnrdeer nie, en OQdat daar geen ander beeld= 

houer was wnt Van Wouv kon opvolg nie, het by dit as ~ plig en uit 

liefde teenoor sy volk oanvaar, oc Van ~ouv se ccntel as Afrika&nse 

volksbeeldhouer oor te neeo. Verder vind ons dat Van Wouv geYerk 

het in ~ sui~er ron&nties-renlistiese styl volgens die volksmaak 

terwyl Steynberg ook realisties gewerk het, nanr daarby probeer het 

oc sy persoonlike kunstencarsgevoel t~ bevredig. Dat Steynberg dit 

reggekry het in soooage van sy gestile~:de verke soos sy sinboliese 

en dekorntieTe verfr, is duidelik. Ons dink hier veral nan sy Ver= 

eeniging-oonuoent. Incien V~n Wouw vel in ~ gestileerde styl ge= 

werk het, sou openbore nening destyds hoo wa~rskynlik gou terugge= 

dryf het ne die realisne. Steynberg het ~ie nank van nonucentcle 

werke oorgeneeo van Van Wouw en so besig was hy later, dat by geen 

tyd oorgehnd het vir vrye persoonlike skeppinge nie. Hierdie toe= 

stnnd het voortgeduur tot ongeveer 1947 toe Steynberg honself feit= 

lik nie neer kon keer nie en cede onder ncndrang vcn vrou en vrien= 

de, binne vier jaar ~ groot acntal van sy beste persoonlike skep= 

pinge gelewer het. In 1951 hou by sy eerste tentoonstelling en 

sindsdien het by gereeld sy onndag ann persoonlike ver~ gegee ~o= 

da.t by in 1960 sy tweede tentoonstelling gehou het. Sy rnonucrentele 

verk het by egter nie lnat staan nie en vandag sien ons nog gereeld 

nuwe oonunente vun hoc wet opgerig word. Dat Steynberg deur bnie 
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2. 

persone vandng nog ei~tlik besfr~u vord as die skepper van ~onuoente, 

is dus verstean~~r, unar bly nietenin ongelukkig oc6at dit naar 

een deel van sy erbeid iti ng neen. Dit is ~ onjuiste .denkbeeld 

wat verbeter noet word, clhoe7el die tekens reeds rlaar is dat by 

in die eerste plek ns s~ep,er vnu vrye persoonlike verke, en slegs 

tweedens as skepper van nonuoentale verk opgevut sal noet word. 
wu~l 
Tussen Steynberg se nonuoente en sy ~ersoonlike werk is 

daer oor die algeneen ~ groot verskil; en v~n die twee is laas= 

genoende, esteties gesproke, sy beste verk. Sy conuoentnle beeld= 

houwerk is gevoonlik operagte wat die voorstelling vereis vnn een 

of nnder historiese figuur, of vnn ~ historiese gebeurtenis of ~ 

dekoratieve verk op n gebou. Hulle word uitgevoer onderhewig aan 

die goedkearing vnn ~ ligg~. ~at die sty! betref is die his= 

toriese figure oeestnl reclisties terwyl die gebeurtenisse en 

dekorotiewe werke gestileerd is. Wet sy nonuoentcle werk betref, 

was dncr dus veinig vrye uiting. Vir sy persoonlike werke dcnren= 

teen was dit die teenoorgestelde, deurdot hulle volkone vrye skep= 

pinge vnn sy funtasie is. In hierdie werke het hy sy eie innerlike 

drn3ge vrylik tot uitdn1k~ing lent kon en kon hy onefhanklik vnn 

enige kooitee self sy onGerverpe, cedin en styl kies. In sy per= 

soonlike werk sien ons dus vir die eerste keer die wnre, volle 

kunstennnr te voorskyn tree. nier het Steynberg werklik gewerk 

soos by vou en boo ten volle uitgeleef in sy skep~inge. Hy het 

b~rt en siel gesit in sy persoonlike verk en sy kunstenanrskap 

het hier onverhinderd tot uiting gerroc. Esteties gesproke is sy 

persoonlike verk dus van groter vcarde as sy nonunentale. Vandag 

is Steynberg gelukkig nie oeer so afhan~lik ven opdragte nie, net 

die gevolg dat hy al hoe neer ty~ ean die skepping van sy ryke 

verbeelding ken bestee. 

Die doe! van bierGie studie is on daerop te wys dat ten 

spyte van die belengrikheid van sy nonuoentale werk, sy aanspraak 

as ~ groot !~stenear eerstens berus op die betekenis van sy vrye 

persoonlike verk en slegs tveedens op sy conumentale werk. Wat 

Steynberg bereik het op monucentale gebied is groot, near vat hy 

bereik het op die gebied ven die vrye kuns, is nog groter. Hy 

het in soooige van sy persoonlike stukke, werke gelever van ~ 

wereldgehnlte. Bierdie studie Yil in besonder die betekenis van 

Steynberg se persoonlike verk bekleotoon en hon juis dcardeur as 

beeldhouer in beter perspektief ne vore probeer bring, verel by 
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3. 

diegene wat in hon tot nog toe bloot u skepper vau nonunente gesien 

het. 

Terselfdertyd noet die betekenis van sy Qonuoentele werk nie 

onderskat word nie, ~ ifsonderlike hoofstuk dearoor in hierdie 

ondersoeh, hoewel die boofeendag elders val, is in el~ geval nood= 

saaklik, enersyds oodat dit gedien het as leerskool vir die ont= 

wi~eling van sy eie tegniek en endersyds oodat"dit n groat in= 

vloed uitgeoefen het op &ie gebied ven die nonuoentale beeldhou= 

kuns in Suid-Afrika verel wat betref styl, ~edia ~n oorspronklike 

ontverp van oon~ente. Steynberg het geleidelik die ontwerp van 

non~ente gerevolusioneer en ons vind in sy leaste verk, naaolik 

die Vereeniging~onuoe~t, ~ boogtepunt deurdat by bier ~ oonucent 

cet n historiese cotief geskep het, heeltenal gestileerd en in 

twee verskillende nateriale uitgevoer - een selfs in die aller= 
. . 

nodernste vorn van ligte netaal. Die sterk gestileerde vorc en 

die gesacentlike gebruik ven twee vesenlik verskillende neteriale 

is ook ~ baie belengrike espek in sy persoonlike werk; en ons sien 

hierin hoe sy ~onuoentale werk en sy persoonlike verk oekaer neer= 

nale oor en veer beinvloed het. Oo sy ~onuoentale werk te wil ver= 

bygaan of onderskat sou dus beelteoal ver~eerd vees. AI sy nonu= 

nentale werke word egter nie bespreek nie alleen die belangrikste 

en kennerkendste, naar volledigheidshalwe verskyn deer ~ volledige 

lys van al sy werke, egter in bierdie studie. 

Soos vorentoe ve~uideli~ is die nadere doel van hierdie on= 

dersoe~ oc aen te toon dat Steynberg se aenspreak es kunstenaar 

eerstens berus op sy persoonlifre werk. Verder vil ons aantoon die 

uiters belangrike rol wat Steynberg en sy persoonlike werk speel 

in die Suid-Afrikaense beeldhoukuns as sodanig. Wat betref sy 

nedie, het Steynberg ook in sy persoonlike werk bnenbrekersverk 

gedoen deur vir ons te toon watter groot verskeidenheid van oa= 

teriale daer in ons lend bestaen - nateriale waaraan beeldhouers 
I 

voorheen noontlik nooit eers gedink het nie. Feitlik elke beeld 

is in ~ ender nediuo of n variesie ven ~ bekende nediuo (ons kan 

oaar net dink aen al sy houtsoorte), en daerdeur kon ook sy bui= 

tengewone vekkennis tot uiting. By is een van die Din goeie 

Suid-Afrikaense beeldhouers, wat steeds o~ hoogte van Europese 

stylrigti~gs is, dearuit neen wat hoc pes, en tog altyd ~ tipies 

Suid-Afriknanse rrarakter bly openbaer, altans tot sy jongste Yerk. 

Hierin het by nou ontwikkel tot beoefenaar van die nees Qoderne 

abstrakte vorn wear by vir die eerste keer sy eg Suid-Afrikaanse 
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kerakter feitlik ~rysgee vir n internasionale benadering. Sinds 

by egter op die toneel gekon bet in 1934, tot va3dag toe, oorheers 

by bynn deurgaans die Suid-Afrikaanse beeldhouwereld, eers op ~onu= 

oentale gebied, later ook o~ gebied van die persoonlike L~ns. 

Bogenoecde feite onek ban nie alleen ens grootste beeldhouer 

nie, naar ook ons grootste Suid-Afriknanse beeldhouer. Dear is 

verskillende beeldhouers vat werk lever ven ongeveer dieselfde ge= 

halte as Steynberg, oear in teenstelling net Steynberg bly hulle 

steeds oorvegend Europees ingestel en toon ook nie deardie groot= 

beid van visie soos ons sien in Steynberg se verk nie. Det Steyn= 

berg vendng dus beskou word as ons grootste Suid-Afrikcanse beeld= 

houer, is verol te d~nke ann sy persoonlike werk, en clit is hierdie 

feit wnt ek wil befrlentoon in cy studie, oodat dit qy oortuiging 

is dat hy alleen langs hierdie weg in die regte lig gesien kan word 

en vacrdeer kan worQ as die grootste ~asionale (in die bree sin v~n 

die woord) beeldhouer van Sui~-Afrikn. 

--oCo--
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5. 

H 0 0 F S TU K I. 

LE71EIISLOOP ~J ALG~:ENE O!IT:JiillmLrnG TOT 

DIE HIDE. 

(a) JEUGJ~'m 1905 - 1926. 

Coert Lourens Steynberg is gebcre op 1 Januarie 1905 naby 

Hennopsrivier in die distrik Pretoria. Sy ouers Yas oorspronklik 

elbei van Graaff-Reinet. Sy noeder was ~ nooi Haooan en deur baer 

is hy ~ nfstaooeling ven Bert Pretorius, ~ broer van Andries Pre= 

torius. Janron bes!~ by greppigervyse sy twee Pretoriusbeelde 

as ,voorouerverering". Toe hy vyf jcar ouc! wa.s, het sy mder, 

Johannes Lodewikus Steynberg, ne die distrik Bethal getrek en boo 

gevestig op die plaas Vanlkop. Dit is dan ook bier wa.ar Coert 

Steynberg se eintlike ont~kteling ns kind en jongeling plnasge= 

vind }let - ,tussen die kao.l bulte" soos hy dit self noec. In 'D 

s!tooltjie op die plans het by sy eerste ond.errig van 'll Bolle.nC:er, 

Lutgen, ontvang. 

Reeds vroeg in sy lewe het Steynberg kunstenecrst~lent ann 

die ~ng gele. Sy geliefkoosde veroaak vns 00 net klei te Yerk, en 

so erg het dit geword det sy ho.nc!e perocnent net klei bevlek ns 

en by later bekend gestann het ns ~ie seun oet die klei can sy 

hande". By het die grootste behGe d.aarin geskep oo kleiosse en 

knfferkoppe vnn klei te oank. Later toe by 'll bietjie ouer vord, 

het hy allerlei tonele, uit die Voortrekkerherinneringe v&n sy 

ou~a en ouna, in beeld weergegee. Enkele van die vroeere Yerkies 

word nog as herinnerings bevaar deur vrience, neer die oeeste is 

vernietig. By was gedurig besig oo iets te oodellear en die glon= 

kies het in vervondering na boo sit en kyk as by eers kleiosse be= 

gin nank. Sy hnndigheid bet by waerskynlik geerf van sy groot= 

vader Steynberg nn wie by ook beet. Die het hoc veral toegele 

op troustevels wat hy fyn en scacrrvol kon afverh. 

Coert is egter beie in sy kunssinnigheid teegegacn, veral 

deur sy streng Calvinistiese far~ilielede. Hulle het dit beskou 

as afgodediens on klein beeldjies te nnak en nltyd~eur is by 

denrop attent genaak: ~ij zult geen gesneden beeld of enige 

gelijkenis ooken". Nietenin het Steynberg boo nie do.o.rdeur la.et 

ontooedig nie, en voortgegann aet sy oodelleerwerk. 

Die feit dat by sy jeug deurgebring het in die landelike 

ntoosfeer van ~ pleas in die hoeveld verkleer heelYat dinge. Dit 
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yerklnar sy egte bceregevoel en volksbegrip in sy nonuoentale werk, 

sy kennis vnn die naturelletipe, sy kennis vnn die fnuna en flora 

vnn Suid-Afrika, sy gevoel vir grootsheid en unssn in sy nonunen= 

tale Yerk, sy skerp oog vir lyn en skaduvee, sy canvoeling van 

krng en beweging in nens e~ aier en ten slotte sy voorliefde vir 

en kennis vcn die notuurlike onteriGle vcn sy geboorteland. 

Behalwe sy prestcsies op cie gebiec von die bee1dhoukuns 

in sy jeugjere, het by ook o~ ~ncer gebiede presteer. In 1923 het 

by ingeskryf by die Hoers~oo1 Hoogenhout op Bethnl. Hier het by 

ontpop ns s~otpre~tte~encnr en ~ie jnarblauie in die volgende pQQr 

jare het nou gereeld net u peer vnn sy spotprente gepryk. Reeds 

in 1923 verskyn dear in die jaarblad n spot~rent oor ~ voetbnl= 

speler ~ifie 11 ; in 1924 n spotprent oor Cie eerste voetbalspon 

en die onderwysers van die skool. In 1925 ontwerp Steynberg die 

voorblad vnn die Joarbl~d en teken ~ spotprent oor ~ie Prins van 

Wel1is se besoek ann Bethnl. Behclve die skoo1blnd versi~ dnar 

in dieselfde jnnr u S?Ot~rent in die Lnndbou~eekbladl) oor hoe u 

nen gelooi noet word as by te veel gedrink het. In 1926 verskyn 

daor ~ spotprent vnn Dnnie Soal, ~ie bekende voordrag~unstenanr van 

die dne. Ons sien dus dat by nie net talent in Gie beeldbourigting 

gehad het nie, nncr ook in die tekenrigting. Hyself het soveel 

vertroue gebnd in sy tekentclent dct by eers skilderkuns wou stu= 

deer o~ Grnhnosted, ooar us gevolg vcn die reed ven sy professor, 

oorgeslnan het n~ die beeldboukuns. AI hier~ie t~lente het egter 

nie ongesiens verby gegann nie en een vcn die persone vnt hon veral 

nnngenoedig het vus die skoolhoof, nnr. Inller Hoogenhout. In 1924, 

toe hy 19 jaar oud was, het hy ree~s verskeie borsbeelde van voor= 

aaDstnande Suid-Afrikeners uit klei geoeek. 

Behnlwe genoeode tclente het by ook ander tclente geh~d. 

Ons lees dnt.by sy eie vliegtuie gebou het2) oet behulp van die 

studie vcn voe1s, skoenlappers en ncnldekokers. Reeds as veer= 

tienjnrige seun in 1919, het by vliegtuie ontwerp. Sy proewe het 

by net skoenlnppers en nnnldekokers uitgevoer. Hy het ns vo1g 

te werk gegncn. By het die insektevlerke net ngter die penne nf= 

gesny en dnn anderson vasgeplru~ sodnt hulle agteruit gevlieg het. 

1) Landbouweekblnd, 25 Mccrt 1925. 

2) Die Suidersten, 13 Noveober 1937. 
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Alle bere!tenings net C:ie vliegtuie het by net o.lgebro. ui tgewerk. 

Een vnn sy vliegtuie het bewegende vlerke gehnd en kon selfs 

vlieg. Die vliegafstcnd wos nou vel net ~ kort endjie nncr ver 

genoeg on sy ooeder ~ie skrik op die lyf te j~. Toe sy op n dag 

n gordyn voor die rnk vegskuif, en n ding soos ~ toonoi groot not 

doer uitgefl~dder koo tot binne in ~ie kcner, het sy hn&r bynn 

boeglao geskrik. Verder het by vir hooself n kaoera geocak uit 

n krytkissie, went sy ouers kon dit nie bekostig on vir boo een te 

koop nie. Hieroee het hy b&ie foto's geneeo en sonoige het selfs 

in die jn~rblnd hul verskyning gennnk. Verder het by nusiekinstru= 

nente geonnk soos n kitccr, n nnndolien en selfs n klavier - en al= 

nnl het gewerk. Sy ~lnvier het vyf oktnwe gehnd en hy kon herken= 

bare deuntjies uit ~ie snare van sy klavier voortbring. Die snare 

het hy gekry van n kloop kitaars, nandoliens en siters, behalwe 

die basnote vat regte kla7iersnare vas. Die kas van die klavier 

vas geoaak van plafonplanke, gekleur en opgevryf, en versier net n 

sonderlinge verskeidenheid van saagwerkontverpe. En tussendeur al= 

les het by nog decors vir toneelopvoerings genaak. 

Blykbaar het Coert, vat so lief was on net nusiekinstruoente 

te peuter, sy ouers onder die indruk gebring dat by n bepaalde aan= 

leg vir ousiek het, Toe Coert na die hoerskool op Bethal gegaan 

het, is reelings getref dat by les sou neeo by sy ooo, ~ ou Duitser. 

By het vinnig vordering genaak en sy oon verras net sy kunstige 

strykbevegings, 

Al sy werk openbaar ~ bepaalde kunsaanleg en word gekenoerk 

deur ~ besondere frisheid van denkbeelde. Geen wonder det onr. 

A..ti. Muller, die destydse prinsipaal, reeds in 1924 geskryf het oor 

Coert Steynberg se ongetvyfelde groot en veelsydige talent, en pro= 

feties gese het ,,net reg verwag ons dat Betbal ~ toekonstige Afri= 

kaanse kunstenaar in bon sal lewer111 ). 

(b) OPLEIDING IN GRAHAtliSTA:1 EN LOllDEN, 1925 - 1934. 

In sy gewone skoolverk het Coert Steynberg n renons gehad en 

sy kop vas a1tyd vol van oodellering. ~y gees vas altyd vol van 

beelde en voros en die vreegstukke vnn n swero van k1eivorcs, Yat 

die roetine van die skoo11eve vervelig genaak het112 ), In 1925, 

1) Jacrblnd Hoogenhout Hoers~ool, Betbal 1924. 

2) Libertas, Oktober 1941. 
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kry by ~ aanval van paopoentjies, oet die gevolg da.t by twee weke 

lank uit die sfrool aoes bly. ~t sy eerste dag terug op skool, se 
die ondervyser vir horn dat by al die agterstallige werk van die twee 

veke, die volgende dag noet ken. Steynberg het hierdie houding van 

die onderwyser so onregverdig gevind, dat by sy boeke gepak het, en 

nooit weer terug skool toe gegaan het nie, en sodoende die skool ver= 

laat het sonder ~ oatrikulasiesertifikaat. Sy vader stuur boo na 

Grabaostad oc: te gr.an studeer in die skilderL'Uns onder professor 

Arnstrong. Daar het by uitgevind dat die beeldhoukuns sy rigting 

vas a&ngesien sy skilderye alnal na beeldhouverke gelyk het. By 

verwerf in 1927 The Cape of Good Hope Art Teachers Diplooa en slaag 

in die volgende vakke: Free Hand Drawing, Model Drawing, Principles 

of Ornaoent, Modelling Design, Modelling froo Life, DraYing in Light 

and Shade, Drawing fron Life, Perspective, Anatogy, Painting from 

~ en Still Life Painting. Op aandrang van professor Arostrong be= 

sluit by on na Europa te gaan. By het egter nie die geldelike cid= 

dele nie en gaan voorlopig terug plaas toe. Hy doen verf~erk en 

skryfwerk. Talle gedigte, sketse, kortverhale en selfs ~ rocan bet 

uit sy pen gevloei. Die werke vas nie vs.n '11 hoe geha.lte nie mar 

sy kunstenaarstalent kan duidelik bespeur word. u Volle ja.ar het 

by op die pla.a.s gebly en sy va.der gebelp wa.ar hy kan. Behalwe 

plaa.swerk het hy ~ rukkie op die dianantdelverye van Lichtenburg 

diacante ga.an delf, caar daa~ee het hy geen sukses gehad nie. 

Nieteensta.ande al die teleurstellings en opofferings het by horn nie 

laat ontnoedig nie vant a.ltyd het die vlaooetjie van hoop in hoc 

gebrand on verder te gaen studeer. Sy kans kon ook veel gouer as 

wat by gedink bet. Sy vader slaag eindelik daarin on ~ goeie oes 

te ca.ak, wat hon in staat stel on na Londen te gaan. Met groot 

vreugde in sy hart het by sy goed ingepak en per boot na Londen 

vertrek. On geld te spaa.r het by sy passaa.t oorgeverk. Alleen 

sy deursettingsvernoe bet hon sover gebring en so aoper vas die 

voorde van Tbocas Gray bewaarheid. 

~11 oany a. flover is born to blush unseen 

and waste it's fragrance in the desert a.ir"1). 

~~r gelukkig vir Suid-Afrika vas hierdie voorde nie van toepas= 

sing op Steynberg nie en het by doelgerig voortgegaan om sy ideaal 

1) L.P. Croeser - oud-onderwyser in De Echo, 15 Desenber 1932. 
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te verwesenlik. In 1923 breek die groot dag in sy lewe a&n toe 

hy inskryf by die loyal College of Arts. Hy le bom veral toe op 

beeldhou-, skilder- en tekenwerk. Hy studeer onder die leiding van 

professor Gilbert Ledward, Richard Garbe en die groot Engelse beeld= 

houer Henry Moore. Vera! Henry Moore het ~ geweldige invloed op 

Steynberg uitgeoefen en ons sien dit daidelik in sy persoonlike 

werk. By voltooi die driejarige studie in tvee jaar en veruerf 

die A.R.C.A. (Associate Royal College of Arts) in 1929. Verder 

het by die groot onderskeiding behaal om die August Spencer-trofee 

vir kap~erk te verwerf. Hierdie trofee word elke drie jaar deur 

die Royal College of Art toegeken. 

In 1930 kry hy die begeerte om Italiaanse meesters te sien 

en by steek oor na die vasteland. Die ondervinding moes hom diep 

beindruk het, vant met groot eerbied en vaardering het by in opge= 

wonde taal in briewe aan sy ouers vertel van die skoonheid en be= 

sieling wat uit die kunsverke van Italie straal
1
). Hy studeer in= 

tussen nog in Londen en ~erk in sy ateljee in Chelsea. Hy onder= 

breek egter gereeld sy verblyf in Londen met verdere besoeke aan 

die vasteland. By deurreis die vasteland per trein en somtyds te 

voet om geld te spear. Onder andere besoek hy Frankryk, Duitsland, 

Oostenryk en Holland. Die kunste van Europa is hom dus nie vreemd 

nie en by besef deeglik die waarde van die Europese kunsskatte. 

In hierdie jare het hy dit svaar gehad. Honger en koue was ~ alle= 

daagse verskynsel en by moes worstel om kop bo water te hou. Hy 

het selfs moeite gehad om ~ vaste verblyfplek te kry want sy bure 

het gedurig gekla oor sy gekappery. Nietemin bet by homself nooit 

aan moedeloosheid of neerslagtighei~ oorgegee nie. Sy kuns wou by 

altyd suiwer hou en nooit het by dit aan populere kunssmaak opge= 

offer nie. Hy het daarin geglo, en glo vandag nog, dat sy kuns 
' 

eerlik moet wees. Hy is vandag nog trots op die feit dat hy ~ 

pavement artist vas - eerder as om toe te gee aan rlie populere 

smaak. As ~ mens hom vandag sien, sal jy nie kan glo dat by eens 

op ~ tyd met gekleurde kryt op die woelige sypaadjies van Londen 

sit en teken het vir ~ paar pennies nie. Hy het gelewe net van 

vleispasteitjies en koekies vat by by koffiestalletjies gekoop het. 

Deur honger te Iy, kon by kunsmusea in Europa besoek vant geld Yas 

1) J.S. Olivier - Koert Steynberg - ~ Belowende jong L~stenaar. 
Die Huisgenoot, 3 Maart 1933. 
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nooit vir hom hoofsaak nie. By het geleef vir sy kuns! 

Ma&r uitko~ het gekorn in 1932. Jaar word~ vedstryd uitge= 

skryf vir '11 standlleeld van Ja.n van ~iebeeck vir die nuve Suid

Afrika-buis op Trafalgar Square. Steynberg besluit orn deel te 

neem en stuur sy inskrywing in. Nederig en teruggetrokke van aard 

kon by seker nie te optimisties gevees het oor die uitslag nie, 

want sowat veertien dae voordat hy die he~gli~e tyding gehoor bet 

dat hy die eerste prys geven het, het by a&n sy vader geskryf om 

hom tog ~ paar pond te stuur vir sy passaat huis toe. Hy kry geen 

antwoord van sy vader nie en gaan in moedeloosheid na Suid-Afrika

huis om uit te vind of hulle hom nie kan help om terug te gaan na 

Suid-Afrika nie1). Groot vas sy verbasing toe hy bier moes ver= 

neem dat hy ~ie eerste prys geven het, en Gat by al veke lank ge= 

soek vord! Sy model is gekies uit veertien ander inskrywings son= 

der dat die beoordelaars geveet het vie die verskillende kunste= 

naars was vat deelgeneem het. Onder die deelnemers vas daar selfs 

bekende Britse beeldhouers. Die beoordelaars was Sir Herbert 

Baker (argitek} en mnr. Charles te ~ater (Suid-Afrikaanse ~Je ~~~mis= 

sE.ris i:r. Londen). Later het bygekom mnr. :Tilliam Reid Dick R.A., 

be~ende beeldhouer. Steynberg was nou 27 jacr oud en gereed om 

sy eerste opdrag ui t te voer. ;:raar hy tot nou toe ~ onbekende vas, 

verskyn sy naac nou in feitli~ elke bekende Britse koerant soos 

The Morning Post (Londen), Daily Tele~raph (Londen), Glasgow 

Herald (Glasgow) en Western Press (Bristol). En ook in Suid

~rikaanse koerante lees Steynberg se volksgenote vir die eerste 

keer van hierdie onbekende beeldhouer wat oornag bekend gevord het, 

in bekende koerante soos Die Va~erland2 ~ The Star3) ensovoorts. 

AB onbekende sukkelende beeldhouer het by oornag verander na die 

mees belowende jong Suid-!frikaanse beeldhouer. Dit was die begin 

van ~ blywende erkenning en van feitlik ononderbroke opdragte van 

monumentale Yerk tot hede. 

Later is daar besluit om die beeld van Jan van Riebeeck te 

vervang met die van Bartholomeus Diaz omdat die kommdssie gemeen 

het dat ~ bee1d ven Diaz, van ~ Europese standpunt gesien, tog 

geskikter sou vees vir die onderha~ige doel. Hy moes dus weer ~ 

1) J.S. Olivier - XDert Steynberg - u 3elowende jong kunstenaar. 
Die Huisgenoot, 3 ~rt 1933. 

2) 9 Desember 1932. 

3) Desember 1932. 
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model maak wat veer gekeur moes vord. Vir die korrekte kleredrag 

en feite is by na Portugal en het daar alle gegewens versamel wat 

nodig was vir die beeld. By het die verk self uitgevoer aan die 

gebou, in u ateljee, spesiaal vir bom gebou langs die buitemuur 

en~ paar voet bo die besige Londense strate. Alhoewel die om= 

standighede waaronder by gewerk het, n~e so aangenaam vas nie, het 

by wat so gebrand het om iets te doen, dit tog geniet soos ons lees 

uit sy eie voorde: ,Dit vas vir my~ uiters groot besieling toe ek 

so ver was om cie klip met die beitel aan te pak. Ek het met ple= 

sier dnar in die koue, op die hoek hoog teen die gebou gewerk en 

gesien hoe ek my ideaal stuksgevyse begin vervesenlik het111 ). Vir 

Steynberg het die kapverk geen moeilikheid opgelever nie. Hy het 

reeds vooraf oefening gehad in die beverking van hierdie soort 

klip deur die bekende Engelse beeldbouer 1lbeeler behulpsaam te 

wees met soortgelyke figure in The Bank of Er~land. Ook het by aan 

die po.neel in die leeskamer van Suid-Afriko.-huis vir Wheeler help 

werk. Steynberg was nuus en nn die eerste foto eenmaal verskyn 

het, verskyn daar gereeld foto's van hom en die halfklaar nege 

voet beeld in Britse koerante. Jaar verskyn ook artikels oor Steyn= 

berg en die stan~beeld in South Africa (23 w£art 1934). Daar word 

vera! geskryf oor die geskiedenis van die beeld en hoe Steynberg 

moes sukkel om gegevens in te snmel vir die beeld. Ook in Suid

Afrikaanse koerante verskyn daar nou lang artikels oor sy leve en 

allerlei vergete feite word opgediep. Daar word onder andere ver= 

meld hoe beindruk ~ onde~ser was wnt sy model van n Boesman ge= 

sien het, iets vat Steynberg sou lnat besluit het om beeldhouer te 

word. Ook word gewys op sy ouers se teensin van vroeer omdat beeld= 

hou~erk teen die Bybel sou vees. Ook in n Portugese tydskrif !£= 

gui vo Nacional, 1935, versL.7J1 da.ar 'll artikel oor die beeld. So 

het Steynberg tot vandng toe in die nuus gebly. 

(c) LOCPBAAN IN SUID-A£~IKA, 1934 - 1960. 

Eindelik in Oktober 1934 keer Steynberg terug na Suid-Afrika 

na ~ verblyf van ongeveer ses jaar in die buiteland. Weer in sy 

vader1and vord by met oop arms verwelkom. Op die 29ste Oktober 

1934 is daar ~ dinee gegee deur die Stadsraad van Bethal ter ere 

1) Scheepers,S.T.K.(Mej.) -Die Beeldhoukuns van Coert Steynberg. 
~ngepubliseerde studie ingehnndig vir Afrikaanse Y~ltuurge= 
skiedenis III, Universiteit van Pretoria, 1940). 
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van hom in die Selborne Hotel aldaar. Steynberg het ook nouliks 

voet aan wal gesit of by moes sy eerste opdrag uitvoer, naamlik die 

?ediment en die binnemuurse versiering vir die Stcdsaal van Pre= 

torie vat toe pas klaar gebou was. Die stadsraed het n wedstryd 

uitgeskryf tervyl hy nog in Londen was maar die inskryvings vas 

almal te swak vir aanname. n Tweede Ytdstryd word gereel en Steyn= 

berg word gevra om dee1 te neem. Sy inskrywings het by per pos 

aangestuur Pretoria toe en die stadsaalkomitee het dit ten slotte 

nnnvaar, alhoewel daar nanvank1ik teenknnting was teen die koste. 

By het dndelik begin met hierdie eerste verk in sy vaderland. Die 

pediment buite voor-op die stndsaal, het n simboliese betekenis 

en stel voor die ontstaan en vooruitgang van Pretoria. Binne-in 

die stadsaal het by ag ~ierpanele as versiering aangebring. Reeds 

in Oktober 1934 bet die eerste foto's van die ontwerp in verskeie 

koerante verskyn. Dit vas Steynberg se eerste werk in sy v&derland, 

en toe dit klaar vas, het rlie opdragte, veral Yat betref monUEente, 

begin instroom - n proses vat tot vnndag toe voortduur. Sy ver= 

skyning het gepaard gegacn met die groot volksfeeste en nasionale 

ontwaking van die Afrikaner, teen die einde van die dertigerjare, 

sodat by ns mede-Afrikaner die ideale persoon vas om die monumente 

te maak. So het dit gekom dat ons sy werke vandag oor die lengte 

en breedte van ons land versprei vind. 

In 1936 word n wedstryd uitgeskryf vir n ontwerp vir die be= 

oogde Voortrekkermonume~t, wnarnan Steynberg ook deelneem1). Sy 

ontwerp vns n groot Voortrekkerfiguur, ·;yf-en-veertig voet hoog 

met n voorlnnier in die een band en n Bybel in die under. Onder 

op die voetstuk sou vier panele wees v~t tonele voorstel uit die 

ges~edenis. Sy ontwerp is nie aanvuar nie, mnar vel die van 

Gernrd Moerdyk, n argitektoniese. Maar alleen vnn die foto's af= 

gnnnde, kan n mens sien dat sy ontverp n veel treffender en spre= 

kender monument sou gevees het. 

Sy prestasies bly egter nie net beperk tot sy beeldhouwerk 

nie. Dnar vloei verskeie nrtikels uit sy pen voort. Kort na sy 

nankoms, verskyn die eerste urtikel in Die Vnderlend na&mlik 

Die Pen en die Penseel2). Hierin bespreek by die toekoms van die 

1) Die Vaderland, 10 J&nuarie 1936. 

2) Die Vaderland, 13 M&art 1936. 
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beeldboukuns in Suid-Afrikc en le die klem daarop dat lewenskrng 

en besieling uit eie bodem geput moet word. Ons bemerk dus vroeg 

dat by pleit vir ~ tipies Suid-Afrikannse beeldhoukunsopvatting. 

Verder bepleit by dat ons stede met beeldhouwerke versier moet 

word. Later verskyn u tweede nrtikel: Ons grafstene as ontaarde 

kunswerke1). Hierin doen by~ hewige nnnval op die mnssngeprodu= 

seerde engeltjies 1re.t uit Italie ingevoer vor::! en nie alleen on= 

besield en doods is nie, maar oo~ on-Suid-Afrikaans. By glo dat 

alleen inheemse bee1dhouers vir ons land werklik besielde werk knn 

!ewer. 

Nadat Steynberg die opdrag vir die Diaz-beeld gekry het, 

het by ook heelwat kleiner opdragte gekry. On~er andere het by 

die treffende bor~beelde van Louv ~epener en sir Arnold Tbeiler 

gemaak terwyl hy nog in Londen wns. In 1934 was hulle albei reeds 

klaar toe by voet OGn vnl sit. Die borsbeeld ven Tbeiler is in 

1937 deur die regering ncngekoop en stnan vandag in die boofgebou 

op Onderstepoort. Terselfdertyd het hy ~ opdrag ontvang om ~ stand= 

bee1d van sir A. Theiler te mnnk inn sittende posisie. Hierdie 

Yerk is later voor die Onderstepoortse hoofgebou opgerig. Verder 

kry by ~ opdrag om ~ beeld vnn mnr. Jn~nie Marnis te mnak vir die 

Universiteit van Stellenbosch. Mnr. Mnrnis was ~ groot weldoener 

van die Universiteit en vandag staon sy stcndbeeld op u plein tus= 

sen die Universiteitsgeboue. In 1937 het Steynberg ook opdrag ge= 

kry om ~ beeld van Andries Pretorius te mnuk vat op Grnaff-Reinet 

opgerig is. 

Tussen al die opdrcgte deur het Steynberg darem ook kans ge= 

kry om werke te mao.k van '11 vryer en persoonliker aard. Onder a.n= 

dere het by die tvee bronskoppe ven die twee seuns van prof.dr. 

F.E.J. Mnlherbe, van Stellenbosch, gemnak nnamlik Fana en Adi. 

Lensgenoemde is een van sy eerste verke vat meer is as net ~ blote 

uiterlike veergnwe, want dit stel ook die strnlende jeug in die 

o.1gemeen voor. 

Vnnaf 15 Desember 1937 tot 14 Februarie 1938 was daar ~ 

uitstalling naamlik Die Sevende Jacrlikse Tentoonstelling van 

Kunswerke van Ons !zd• Dit was die eerste tentoonstelling waarann 

1) Die Vaderlnnd, 17 April 1936. 
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Steynberg deelgeneem het en daar ~as drie borsbeelde van hom te 

sien, naamlik ~' J.F.E. Celliers en Totius. Hierna was by so 

besig met volksmonumente dat by slegs nou en dan n paar verke van 

bom uitgestal het op tentoonstellings saam met ander kunstenaars. 

In 1951 het egter sy groat kans gekom toe by vir die eerste keer 

~ eenmantentoonstelling gehou het van al die persoonlike verk wat 

by tot op daardie stadium gemaak het. 

In 1938 is sy ontverp vir die Bloedrivier-rnonument goedge= 

keur. Dit stel voor n gestileerde osseva met relief~erke aan die 

kante. ~ ~ooi beeld uit die tyd, wat van persoonliker aard is, 

is die borsbeeld van mej. Lena Burger in ~aterpoortse sandsteen. 

Teen hierdie ty~ kry ons weer ~ artikel deur hom waarin by sy opi= 

nie lug oor volksmonucente1). By bestempel die skielike opbloei 

van volksmonumente nie as n skoonheids- of kunsontwaLing nie, ma&r 

net as middel om die verlede uit te beeld vat saamgeval het met die 

nasionale herlewing in 1938 en die groat Voortrekkerfeeste. Hy 

noem weer die feit det alleen inbeemse beeldhouers Afrikaanse mo= 

numente kan skep. Hierdie rol het Steynberg dan ook goed gevul 

omdat by as die belowendste Afrik&~nse beeldhouer van daardie tyd 

die mantel van Van Wouw oorgeneern het. Hy het sy hele hart en siel 

in sy werk gesit, want hy het geweet dat elke verk vat by geskep 

het en elke kap met die beitel ~ stap verder sou voer tot die ont= 

wikkeling van u eie beeldhoutradisie in die Afrikaanse kultuur. 

Steynberg het sy gedagtes wat by in sy artikels uitgespreek bet 

ten volle uitgeleef in sy werk en daar~m is sy monumentale werk 

sulke treffende kunswerke. 

In 1939 ven by n goue medalje as prys van die Diamond Fields 

Advertiser in ~ vedstryd orn n standbeeld te ontwerp wat Die Rol van 

Diama&te in Suid-~frika uitgebeeld het. In dieselfde jaar op 28 

April word sy monument by geleentheid van die Eeufees van Potchef= 

stroom, onthul. nit stel ~ ma~, vrou en kind voor en aan die kant 

is daar twee bronspanele. 

In 1940 het daar n groot dag aangebreek in Steynberg se 

1eve toe by op die eerste November stil getroud is met Betsie, 

die jongste dogter van mnr. en mev. L.D.C. Bosman van Hoekraal, 

1) Die Transvaler, 27 Junie 1938. 
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Potchefstroom. Die band is gele in die ?astorie van ds. Johan 

~eyer, van Potchefstroom. Na die huwelik het hulle hulle gaan 

vestig in Pretoria-Noord teen die hange van die ~galiesberge, 

waar hulle vandag nog voon met hul1e dogter Isa. 

In 1943 word Steynberg se ontverp vir die Franschhoek-monu= 

ment in die I~approvinsie aangeneem. Dit stel n vrou voor op ~ 

aardbol met ~ kleed vat van haar skouers afval. Die beeld staan 

teen die bouwerk van die argitek C. Jongens en is gelee aan die 

eindpunt van die hoofstraat van Franschhoek, met die Kaapse berge 

as agtergrond. Ander groot werke is sy Louis Botha-standbeeld in 

Pretoria, wat in 1946 onthul is. ~ Paar ja&r later in 1949, kry 

ons die pragtige besielende verk van Sarel Cilliers op Kroonstad. 

In 1954 het ons bygekry die in~rukvekkende standbeeld van Generaal 

de Wet op sy perd Fleur, vat opgerig is voor die ou Raadsaal in 

Bloemfontein. In die volgende jaar 1955, het Pretoria sy Eeufees 

gevier en by die geleentheid is nog twee groot Yerke van Steynberg 

ontbul, naamlik die beelde van Andries Pretorius en sy seun M.W. 

Pretorius, albei opgerig voor die stadbuis. Ons sien Andries Pre= 

torius te perd en n end voor hom is sy seun, M.W. Pretorius vat 

staande voorgestel is en effens agtertoe kyk na sy vader. Op die 

oomblik het hy pas die beeld van Piet Jetief klaargemaak, wat twee 

maal lewensgrootte is, en opgerig sal vord by die Geloftekerkie in 

Pietermaritzburg waar dit op 16 Desember 1960 onthul sal vord. Tus= 

sen al hierdie werke het hy nog menigvuldige borsbeelde gemaak van 

groot figure soos genl. Smuts, genl. Hertzog, genl. de Wet, adv. 

J.G. Strijdom, Jan Celliers, Totius, en ander. Een van sy modern= 

ste werke uit jongste tyd is die simboliese monument, Die Vrede 

van Vereeniging wat later in Vereeniging opgerig sal word. Op 

dekoratieve gebied het by na die versiering van die Pretoriase 

stadsaal die twee Regterfigure voor die Johannesburgse Megistraats= 

hof uitgevoer en die beeld van S&mewerking voor die Landbou-KOope= 

rasie op Bethal. Sy nuutste werk is nog in ontYerpstadium en sal 

van twee tot drie verdie?ings boog wees en voor die nuwe Provin= 

siale Administrasiegebou in Pretoria opgerig word. 

Tot sover het ons steeds oor sy monumentale werk gepraat. 

Voordat ons na sy persoonlike werke oorgaan, is dit interessant 

om eers die stylrigtings van sy monumentale werk na te gaan. 

Die eerste opvallende kenmerk is die twee duidelike styl= 
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rigtings in sy verk, naemlik sy realistiese en sy gestileerde styl= 

vorm. Ons sien dat as Steynberg op die toneel verskyn die swaarte= 

punt van die kunsproduksie in Suid-Afrika, nog gele het by die ro= 

mantiese realisme. Van ~ouv vas op die hoogtepunt van sy roem, en 

sy rigting, wat romanties-realisties was, het die kunssmaak bepaal 

in Transvaal. Fanie ~loff, wat teen d~e tyd ook al heelwat werk 

geskep het, se styl vas ook romanties-realisties, maar sy onder= 

verpe was meer individualisties van aard. Geen wonder dat Steyn= 

berg ook realisties begin verk het nie, soos ons sien in sy in klei

geboetseerde beelde van Boerehelde. Sinds 1934 kry ons sy nasionale 

monumente van historiese figure in realistiese styl naamlik die van 

generaal Louis Botha, genl. de ~et, Sarel Celliers, Andries Pre= 

torius, M.7. Pretorius en Piet rletief; Hierby kan ons voeg sir A. 
Theiler, Jannie b~rais en sy menigte borsbeelde. Weens die aard 

van die opdragte en opvattings van die tyd kon by ook besvaarlik 

an~ers as realisties gewerk het ~at tot gevolg gehad het dat by 

,~ie skulpturele kwaliteite, soos geslotenheid van komposisie, 

ritmiek van volumes en innerlike balans, agtergestel het by die 

effek van detail, literere opvattings en lewenGige gebare, gestol 

in brons"1). Hulle vers~il egter van Van Wouv se werk in die op= 

sig dat hulle meer verbeeldingskrag toon in ontverp en moderner 

stylopvatting. ~eens die feit dat hy vandag nog monumente maak, 

van historiese figure, byvoorbeeld Piet Retief, moet by noodge= 

dvonge hierdie realistiese styl, nog beoefen ten spyte van die 

feit dat hy in sy simboliese, historiese monumente reeds ontwikkel 

het tot die moderne gestileerde styl en in sy persoonlike werk tot 

~ sterk abstrakte styl. Ons sien dus dat alhoevel by vandag nog 

die realisme beoefen, dit bloot is vanneer by een of ander histo= 

riese figuur uitbeeld, en dat dit geensins beteken dat by inn toe= 

stand van stagnasie verval het nie. 

Bevrediging in die uitvoer van sy rnonumentale verk het by 

gewoonlik gekry deur ook cie innerlike van die persoon, in die 

beeld uit te bring - ~ baie belangrike feit vat sy werk esteties 

op ~ hoer vlak plaas as die van Van ~ouY. Tot 1951 vou baie mense 

Steynberg nie aanvaar as ~ geniale of vaeragtige kunstenaar nie, 

weens die feit dat hulle hom net leer ken het deur middel van sy 

1) M. Bokhorst - ,pie Kuns van n Xvarteeu", Standpunte, Jaar= 
gang IX, Nr.3, 1954. 
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mon~ente, dit vil se oper~gte, sogenaarnde broodverk of maakwerk. 

Toe by dus in 1951 ~ uitstalling gehou het van sy persoonlike werk, 

het daar vir sy kritici ~ ander wereld oopgegean, en hy is sedert= 

dien aanvaer as een va~ ons grootste, egte, oorspronklike kunste= 

naars. Vandag staan sy conumentale werk oor die lengte en breedte 

van Gie land en word sy persoonlike we.·k gevaardeer en glimlag by 

stilweg as by &an jou vertel hoe by destyds maar soveel diplomas 

as moontlik ingesarnel bet, omdat by aanvantlik gemeen het dat by 

in sy eie land miskien ~ on~e~sersposisie met sy diplomas, sou 

moes kom losspook. 

Die ander rigting waarna Steynberg sterk geneig het, was die 

impressionisme. Tiierdie styl het sterk te voorskyn getree in die 

res van sy mo~uoentale 7erk, naamlik sy simboliese en de~oratief

monumentale werk. 1eeds in sy eerste verk, neamlik die Diaz-figuur, 

toon hy ~ neiging tot vormverstraYr~ing en vereenvoudiging. Die 

rede hiervoor is dat die Europese frlimaat en lig die oorsaak was 

dat by so moes ver~. Tog het hy ook definitief ~ voorliefde bier= 

voor gehad, want sy taffipanum en die binnedekorasie van die stadsaal 

in Pretoria, wat ook sy eerste verk bier was, toon dieselfde neig= 

ing tot vormverstra~ing. Ons sien dus reeds dat Steynberg geneig 

het na die gestileerde voro, en dan besef ons des te rneer dat sy 

realistiese werk opdr&gte ~as vat ongetvyfeld sy vrye wil aan bande 

gele het. n 3llnstenaar voel hom ingeperk as hy sulke werk buite 

eie verkiesing moet doen. ~ Kunstenaar vil liewer skep sonder om 

op enige vyse gese ~ord vat om te skep an da&ron vind ons dat Steyn= 

berg se beste verk, sy vrye persoonlike verk is. Nog voorbeelde 

van hierdie rigting is die reeds genoeEde Bloedrivier-monument 

(1939), ~ gestileerce voorstelling van die osseva, die simboliese 

Hugenote-conument in ?ranschhoek (1942) wat die koms van die ont= 

vlugte Franse Hugenote voorstel, en ten slotte seker sy beste verk 

op die gebied van die monumentale kuns vat ook die mees kritiese 

kritikus esteties sal bevredig, die Yereeniging-monument (1960). 

Dit is die simboliese voorstelling van die Afrikanervolk na die 

Anglo-Boereoorlog in 1902 wat vervond is maar nie oorTin nie. 

("Verwond maar niet verwonnen"}. Hy bereik bier n hoogtepunt in 

sy monumentale kuns nie alleen deur die skitterende simboliek nie 

maar deur die rewolusionere ontverp en sy gebruik van verskillen= 

de materiale in die beelc vaardeur hierdie monument n nuve rigting 

in ons monumentekuns aandui. Ons sien dus dat alhoevel Steynberg 
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aan bande gele is in sy opdragte, hy tog ~ stylontvikkeling toon 

wat strek van betreklik gedwonge realisme tot die vrye sterkge= 

stileerde impressionistiese styl. 

Dit is interessant oc da.arop te let dat Steynberg tot 1951, 

nog feitlih onbekend was wat betref sy persoonlike verk. Hy het 

toe reeds heelwat verk geskep in sy vrye tyd rnaar in sy beskeiden= 

heid nooit sover gekom orn ~ tentoonstelling te reel nie. Aan die 

massa was by bekend vir sy monumentale verk en dit vas net ~ in= 

tieme groepie vriende vat geweet het van sy persoonlike werk. Dit 

het veroorsaak dat dear in sekere mate ~ vooroordeel teenoor hom 

was van Engelssprekende ~ant ten opsigte van sy nasionale verk, 

en van Afri!ra.a.nssprekende ka.nt oor sy maakverk, vat hom nie wou 

erken as ~ ware kunstenaar nie. Op aandrang van sy vrou en ~ aan= 

tal vriende en onder leiding van die destydse sekretaris, dr. F.C.L. 

Bosman, nooi die S.A. Akadenie vir Wetenskap en Kuns hom uit om ~ 

tentoonstelling te hou van sy persoonlike verk. So weet ons dan 

dat by in 1951 sy eerste eenmantentoonstelling gebou het en dat dit 

gelei het tot ~ groot keerpunt in sy lewe en die vaardering van sy 

werk. Dit het sy kritici se oe laat oopgaan en sy bevonderaars se 

eerbied vir hom verder la&t styg. Ons vind op die tentoonstelling 

~ openbaring van ~teynberg se ryfr fantasie en sy skeppingskrag, 

sy kennis en beheersing van die ryke verskeidenheid van inheemse 

m&teriale. Byna elke verk is van ~ ander materiaal. Hier het 

Steynberg nou vrylik uiting gegee aan sy gevoel en verbeelding en 

bom nie laat voorskryf deur allerlei rcals en vereistes nie. Dit 

is die egte, volledige Steynberg vat ons bier vir die eerste keer 

leer ken het. Tien jaar later, in 1960, het hy sy tweede eenman= 

tentoonstelling gehou in sy tuin, en die jongste verke wat hier 

tentoongestel is, vas sonder uitsondering moderne abstrakte werke. 

Die tvee uitstallings saam gee vir ons ~ uitstekende oorsig van 

Steynberg se vrye stylontwikkeling. Die 1951-uitstclling se werk 

strek van suiwer realistiese portrette tot die begin van ~ sterk= 

gestileerd~ abstrakte styl terv.yl die 1960 uitstalling verk van 

~ abstrakte vorm gehad het. Ons sien dus hoe sy styl ontvikkel 

het van ~ suiwer realistiese tot ~ heel moderne abstrakte. 

Die suiver realistiese werk begin met sy historiese hors= 

beelde, waarna by oorslaan na sy portrette soos Lena, Adi, ~' 

Betsie en Hamlet. By ander portrette soos Anna en Isa gaan hy 

uit van die realistiese vor~ m&ar vyk effens af deur die bekende 
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trekke te hervorm sodat hiercie portrette in werklikheid ekspres= 

sionistiese werk geword het. Ander reslistiese werke is sy dier= 

uitbeeldings soos sy Tiercannetjie en Tierwyfie, sy tvee dier= 

hekke en dan sy ~laternimf. Die volgende stap is waar hy gebruik 

maak van die realisme met n beperkte mate van stilering in sommige 

onderdele soos in Trawal, Dansende Meidjie, Afmatting, Die Eerste 

Tree, Smeekbede, Die Af~od Onttroon, lagbreek en Die Triade. Ten 

spyte van die feit dat die aiterlike vormgeving oorheersend realis= 

ties is, is daar tog groot verskille tussen hierdie werfre en die 

oorspro~like voorwerpe waarvan hy uitgegaan het. Die behanGeling 

van die oppervlakte, die verandering van sekere ligga&msdele soos 

die skouers in PJmatting, die lyn en vormgeving en eindelik die 

gedagte vat na vore kom in elke beeld, maak det hiereie werke veel 

meer is as bloot realistiese veergaves. Steynberg se volgende stap 

is, daar vaar die realistiese vorrn sterk gestileerd voorgestel word, 

om uitdrdkking te gee aan ~ bepaalde ritme, lyn en vormgevoel. 

Voorbeelde ven hierdie rigting is Figuur met Seroet, Klingelende 

Enkelringe, MOeder en Kind (Koper), Boesmanmeidiie, Adam en Eva. 

Die neiging tot abstraksie sluimer reeds lank in hom en 

Steynberg toon die eerste tekens daarvan in ~ hele paar vroeere 

persoonlike werke soos Gebroke Ritme, Mabalel en Boesmanmeidjie, 

wat aan die menslike figuur ontleen is, maar so sterk gestileerd 

is, dat hulle reeds die begin is v&n n abstrakte styl. Na 1951 

gee by hom feitlik heeltemal oor aan die abstrakte styl en ons 

dink bier aan sy verke vanaf 1951 naamlik Onbekende Politieke Ge= 

vangene (Brons), Gevalle Engel, Vallende Engel, t:oeder en Eind 

(terra-cctta) en vanaf sy 1960-tentoonstelling a&n verke soos 

Kanteelfiguur, Jakob se Leer, \1ildebeeskalfie, Tienderjarige, 

Ontluiking, Gesluierde Janseres, Jvarrelwind en Strandloper. Sy 

fi~dre gaan weg van alle geometriese strakheid en leef in ~ ek= 

spressieve vorm en ritmiese beweeglikheid. ~at veral bewonder 

word in hom is sy wegbreek van tradisie en gevilde begrippe van 

beeldhouwerk, en die simpatieke harmonie bereik in sy materiaal. 

Feitlik al sy nuutste abstra1rte verke, is verke vat uitgevoer is 

in gesweiste draad en yster met gekleurde glasmosaiekblokkies. 

Oor hierdie ont~ikkeling het Steynberg self die volgende gese: 

~it is so n heeltemal nuwe rigting, ~ rigting meer abstrak, maar 

n rigting waarin ek tog nog aan die egte figuur bou. Ek moet se 
die oorgangstadium vas ~ baie, baie st&dige proses. Die gedagte 
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het deels ontstaan by my kopst~~e en ~ gevoel vir ruimte het ook 

d&artoe bygedra. Die buitenste lyne en ruimtes om die eintlike 

beelde moes harmonieer met die soliede vorm binne in. lliaar hoe= 

wel ek hierdie ruimtes behou het, het ek gevoel ek noet die vlakke 

ook behou. Dit het ek gedoen deur die aenbring van vierkantige 

ogiesdraad oor die ruimtes. ~ Sterk gevoel het by my posgevat 

om meer kleur te gebruik, nie ~et in my beelde nie, maar ook om 

dit van materiaal te caa~ vat kleur het. So het dit dan gekom 

dat ek ook mosaiekglas begin gebruik het om die vlak van my beelde 

kleur te gee"l). In hierdie verke word die begrip van ruimte dus 

uitgebeeld deur die vlakke van mekaar te verwyder en die ruimtes 

binne-in te omlyn. Die vlakke word dus as't ware oopgemaak en die 

deurvallende lig speel ~ groot rol wet die beveeglikheid, massa= 

Yerking en ritoiese betekenis verhoog. Die uitsonderlike paar 

stukke met heeltemal oopgemaakte vlakke is stilisties iets anders 

as in sy werk dusver; sluit baie nou aan by die huidige Europese 

non-figuratiewe rigting en toon weinig, indien iets, van die ou 

Steynbergse of Suid-Afrikaanse gees. Sy werk is origens ~ fees van 

aangrypende vormekspressiviteit en ~ merkwaarrlige verskeidenheid 

van vlakke en artistieke ekspressies. Hierdie verk van Steynberg 

toon bo alles sy fyn sensitiwiteit as kunstenaar en plaas hom son= 

der twyfe1 ook onder ons groot internasiona1e beeldhouers. Steyn= 

berg toon bo a11es dat by nuwe rigtings absorbeer en nie stagneer 

in u bepaalde rigting nie. Hy bly op hoogte van sake van die bee1d= 

houkuns in Europa en elders, en neem steeds nuve idees op maar Yer= 

werk dit totdat dit n deel van homse1f word. Ongetwyfeld bevaar 

by ook bier ~ eie individualistiese karakter maar in hoever die 

Yerk nog Suid-Afrikaans kan beet, vra nadere oorweging. By n 

werkie soos ilvarrelwindjie is oncerverp en gees ongetvyfeld Suid

Afrikaans. By ander verke is onderverp en gees so algemeen-mens= 

lik of universee1 byvoorbeeld Tienderjarige en Gesluierde Danseres 

dat ~ Suid-Afrikaanse karakter feitlik vanself uitgeskake1 is. Hoe 

dit sy, sy 1951-tentoonstelling was ~ keerpunt in sy lewe. Sedert= 

dien het sy belangrikheid in die kunswereld steeds gegroei en kon 

by met meer vertroue en erkenning deelneem aan verdere uitsta1lings. 

1} Pienaar Smit - Coert Steynberg. Byvoegsel tot Die Burger, 
bl.IO, 11 en 13, 10 Oktober 1960. 
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Na die sukses van sy eerste tentoonstelling in Pretoria, 

het die tentoonstelling ook na Johannesburg, Potchefstroom, Bloem= 

fontein, Stellenbosch en I~pstad gegaan; en orals het diese1fde 

goeie ontva~gs hom te beurt geval. In 1952 neem hy deel aan die 

Van Riebeeckfees-kunsuitsta1ling in I~apstad. Cok het by in die= 

selfde jaar in die buiteland naam gemaak. Eers het by deelgeneem 

aan ~ Internasionale tentoonste1ling van Beeldhouverk op Sonsbeek 

by Arnhem, Nederland, en toe aan die International Conference of 

Art in Venesie. By is ook gekies as lid van die Preparatory Com= 

mission of Establishing an International Association of Arts under 

Unesco. In 1953 het by ~ prys gewen in ~ internasionale beeldhou= 

kompetisie vat in Engeland gehou is met die onderwerp Die Onbekende 

Politieke Gevangene. Sy verk was van wondersteen met rooi en geel 

mosaieksteentjies. Sy prestasie bier is des te groter as ons be= 

sef dat daar net vyftien pryswenners vas en by onder die eerste agt 

geval het. In 1954 het hy dee1geneem aan die Biennale in Venesie 

en in 1956 aan die Eerste Vier.jaa.rlikse Tentoonstelling van Suid

Afrika.a.nse Kuns. In 1960 neem hy deel aa.n tvee uitstallings in 

Pretoria wat te doen gehad het rnet die Uniefees. Die eerste was 

~ Historiese Uitstalling en die tweede ~ uitsta.1ling van Heden= 

daagse Runs. Hy is vandag nog een van die rnin groot Suid-Afrikaan= 

se beeldhouers vat werklik n Suid-Afrikaanse sty! beoefen, altans 

in sy historiese monumentale figuurverk byvoorbeeld Piet Retief. 

Onder die vele toekennings wat hy al ontva.ng het, is daar 

die Fellowship-toekenning deur die Royal Society of Arts, Engeland 

in 1950, en op 7 November 1953 ontvang hy die erepenning va.n die 

Suid-Afrikaanse Akadenie vir ~etenska.p en Kuns. Van sy werk is 

te vinde in permanente musea in Xaapsta.d en Johannesburg en ook 

in verskeie private versa.melings. 

Maar nieteensta.ande a.l hierdie sukses is Coert Steynberg 

nog altyd die stil, beskeie en teruggetrokke persoon van vroeer. 

Vandag woon by en sy vrou en hul dogter !sa, soos reeds gese, teen 

die hange van die Td&ga.liesberge in Pretoria-Noord. Hulle het die 

omgewing omskep in ~ paradys en orals pryk daar skeppinge van 

Steynberg. In die tuin by ~ dammetjie is daer ~ vrouefiguur op 

~ rots wat ~ mens baie laat dink aan Bans Christian Andersen se 

meerminnetjie in Kopenhagen. Op n houthekkie het by tvee bokkies 

uitgebeitel en teen die een muur van die huis is daar ~ vrouefi= 

g'.lur in metaal. Een van sy nuutste skeppinge is Dwarrelwindjie 
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uit gesweiste metaal wat die tuin vercer versier. Benevens bier= 

die werke st&&n sy huis vol van sy ander werk want verkoop wil hy 

beswaarlik. Agter in die tuin teen die Magaliesberge staan sy 

ateljee vaar by feitlik al sy groot meesterstukke voortgebring 

het, terwyl nuuskierige apies hom geselskap hou. Steynberg is 

altyd te vinde in sy ateljee, en as hy besig is, mag niemand hom 

hinder nie. 

Mev. Steynberg is die stille krag vat Steynberg deur al die 

jare been bygestaan en geinspireer het. Sy is ~ ywerige pottebak= 

ker, bekende blommerangskikster, versamelaar van Bantoekrale en 

tuinmaakster, en dit is eintlik sy vat die tuin in son lushof om= 

skep het. In die laaste tyd het sy ook begin met modelleerwerk 

maar sy is nog baie beskeie oor haar eie werk. Isa, hulle enigste 

kind, is ook ~ ywerige kunsbeoefenaerster en reeds van kleinsaf het 

sy baie belanggestel in tekenkuns. Vandag is baar rigting die skil= 

derkuns en wie Yeet, een van die dae het ons nog ~ Steynbergkunste= 

naar. Die Steynbergs is ~ gelukkige familie en n mens voel dadelik 

tuis by hulle. Alhoevel hulle nie baie gehinder vord deur die woe= 

lige stadsverkeer nie, want hulle huis is ver van die gevoel van 

die stad, geniet hulle dit om so nou en dan vakansie te gaan hou 

op hulle Bosveldplaas in Noord-Transvaal. Daar kan glad niemand 

hulle hinder nie en kan hulle volkome rus en ontspan. 

Steynberg het, uiterlik altans, niks van die temperamentele 

kunstenaar in hom nie. Inteendeel by is een van die aangenaamste 

en mees beskeie persone denkb&ar. Hy is vandag net so vriendelik 

en beskeie, alboevel heel~at ouer, as die persoon vat in 1934 uit 

Londen teruggekom het. Hy is van gemiddelde voorkoms, sterk en 

kragtig gebou, kragtige kop met byne geen haar meer oor nie, ~ Ro= 

meinse neus, gevoelige mond, effense bakkebaard, sterk hande en 

vingers, ~ eg beskeie voorkoms, effens teruggetrokke maar tog 

vriendelik. As by jou iets wys, is dit half apologeties. As hy 

moeg is, vat by sy ghitaar en laet sy hande op daardie manier rus, 

onderwyl sy gedagtes vry na nmre vorme en uitdrukking soek. 

Daar is egter geen l·alse beskeidenheid by hom nie. Hy het 

vertroue in homself, aan sy innerlike en ont~ikkelde rnoontlikheid 

as beeldhouer. Intelligent in sy benadering van kuns, vermy by 

nie vervorming van die natuurlike as dit ontspring uit ~ kreatiewe 

instink nie of as dit vir die doel is om ~ bepaalde vorm of patroon 

te benadruk. Hy hou egter niks van die vervorming van die charlatan 
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nie want dit is vir horn net selfadvertensie. 

Vandag op 55-jarige leeftyd het by reeds groot hoogtes be= 

reik maar sy werk toon dat hy tot ver~ere, altans andere hoogtes 

kan styg. Hy het alreeds sy plek verwerf en beklee vandag ~ ver= 

name posisie tussen ons beeldhouers, indien nie die eerste nie. 

Wat by gedoen het vir ons beeldhoukuns, kan in geld nie gemeet 

word nie. 1~g dit ons beskore vees dat hy nog lank gespaar bly 

want sy rol is seker nog lank nie uit gespeel nie. Mag hy homself 

en ons steeds verryk oet sy pragtige verk. By is nog jonk in gees 

en in hom bly die drang sterk bruis om te skep. Daarom sou ek wil 

voorspel dat ons nog veel van ho~ kan verwag. 

--oOo--
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H 0 0 F S T U K II. 

Soos reeds aange~ai, handel hierdie verk hoofsaa~lik oor 

Steynberg se vrye persoonlike werk maar om redes hoerop genoem, is 

dit onmoontlik om Steynberg te bespreek en nie sy monumente te noem 

nie. Per slot van sake leer ons Steynberg vir die eerste ~eer ken 

deur middel van sy mo~umentale verke en selfs vandag is by aan die 

groot massa net bekend op grond van sy con~nte. Omrlat hulle so 

~ belangrike deel vorm van Steynberg se werk en so ~ groot invloed 

uitgeoefen het op die S~id-Afrikaanse beeldhoukuns, word daar ~ 

spesiale hoofstuk gewy aan sy monumeatale verke. 

Dat dit in hierdie werke nie die volle vare ontvikkelde kuns= 

tenaar, Steynberg, is nie, weet ons vandag en daarvan getuig sy per= 

soonlike werk die duidelikste. In werklikheid druis die maak van 

monumentale werke in teen sy vrye kunstenaarsgevoel, maar hy het 

besef dat die volk in elk geval nog nie ryp vas vir sy persoonlike 

wer~ nie, en hy het ook gevoel dis sy plig teenoor sy volk, omdat 

hy destyds vir cie noodtoestand die enigste aangewese beeldhouer 

was soos die volk se eie keuse bewys het. So vind ons dat by hom 

tog toele op die monucentale kuns, tervyl sy persoonlike verk vir 

baie jare min of geen openbare aandag geniet het nie en die drang 

na vrye skeppinge hom nooit verlaat het nie. Om sy kunstenaarsge= 

voel egter soveel moontlik te bevredig het Steynberg in sy histo= 

riese monumente, nie alleen die uiterlike nie, maar ook die inner= 

like van sy onderwerpe, uitgedruk. Sy latere simboliese monumente 

was van ~ grotendeels ander aard orndat by geen spesifieke persone 

moes uitbeeld nie, en dus het hy heelwat vryer gewerk naamlik in 

u gestileerde vorm. Sy dezoratiewe verk, soos die versierings van 

die Pretoriase Stadsaal en die model vir die werk voor die Nuwe 

Provinsiale Gebou in Pretoria, is vrye ontwerpe waarin hy hom 

sonder enige voorskrifte in veel groter mate kon uitleef. Daarom 

vind ons dat sy dekoratiewe en simboliese verke esteties verklik 

hoogstaande is en rnaklik vergelyk kan word met sy persoonlike werk. 

Jat Steynberg se monumente ~ groot rol speel in ons volks= 

lewe val nie te betwyfel nie. Jit herinner ons nie alleen aan die 

verlede nie, maar dien ook as n evigdurende bron van besieling vir 

toekomstige geslagte. Wat Steynberg bereik het op die gebied ven 

die monumentale kuns het niemand bier te lande nog bereik nie be= 
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houdens Van ~ouv met enkele werke, en soos sake op die oomblik staan, 

is daar nog niemand wat sy plek kan inneem nie. Daarom moet by van= 

dag nog, ten spyte van sy sukses met sy persoonlike verk, gedurig 

opdragte onderneem en is sy tyd vir sy persoonlike verk ongelukkig 

baie beperk. Omdat hier~ie boofstuk net ~ indruk wil gee van Steyn= 

berg se monumentale verk, word slegs die vernaamste van sy monumen= 

te bespreek, afgesien van die feit dat oorwegings van plekruimte 

ook bespreking van almal verbied. Nietemin beboort die paar werke 

wat bespreek word ~ goeie indruk te kan gee van wat Steynberg reeds 

tot stand gebring het op monumentale gebied, en daarby ~ aanduiding 

te gee van die vormende werking wat dit op homself as mens en kuns= 

tenaar uitgeoefen het. 

Terwyl ons besig is met Steynberg se monumentale werk is dit 

interessant om kortliks na te gaan ~ paar idees vat Steynberg huldig 

met betrekking tot monumente, waardeur ons hom ook beter leer ken. 

Die eerste is die saak van konserwatiewe komitees se opdragte. Dit 

kan gebeur dat ~ beeldhouer so erg beinvloed vord deur die inmeng= 

ing, keuring, beoordeling en ontwerpwysiging van komitees, dat sy 

Yerk daardeur totaal vermink word en al of sy meeste waarde verloor. 

Baie kunstenaars sal dan liewers hulself ont~rek en die gevolg is 

dat tweederangse kunstenaars die werk aanvaar. Dit wil Steynberg 

egter ook nie toelaat nie en daarom het by byna alle opdragte dus= 

ver aanvaar. Oc sy estetiese gevoel te bevredig, het by soos reeds 

vermeld, ~ kompromis aangegaan en nie alleen die uiterlike trekke 

weergegee nie maar ook die innerlike van die bistoriese figuur 

laat uitkom in sy verk. Dus al het Steynberg opdragte soms uitge= 

voer teen sy sin, het hy nogtans ~ mate van bevrediging, soms groot 

mate, daarin gevind. Die ander kunstenaars wat nie tevrede was met 

die komitees se opdragte nie, het dikwels sonder verk gesit en vol= 

gens Steynberg moes hulle ~aar hulle paadjie vind na die woestyn 

of na Tahiti"l). Alhoewel daar vandag reeds~ groot verbetering 

in die opsig ingetree het, is daar nog baie vat in die opsig gedoen 

kan word. Die kunstenaars vord vandag ~ redelike vryheid gegun 

maar totale vryheid is nog iets van die toekoms. Die grootste vry= 

heid wat Steynberg nog gekry bet, was in sy simboliese verke omdat 

by hier geen spesifieke historiese figure moes uitbeeld nie. In 

1) Die Transvaler, 21 ~mart 1956. 
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die opsig dink ons veral aan sy Vrede van Vereeniging-monument wat 

nie alleen rewolusioner van styl is nie, naa~lik gestileerd, byna 

ekspressionisties, maar ook in sy gebruik van materiaal naamlik 

die gesamentlike gebruik van klip en metaal. Die opdraggevers 

het bier vir Steynberg, vir die eerste keer, absolute vryheid ge= 

gee (hoewel nie sonder stryd nie) en gevolglik het ons n werk van 

buitenge~one hoogsta&nde estetiese Ya&rde gekry. Die komitee kan 

geluk gewens vord met hierdie verstandige besluit. Steynberg het 

lank gewag vir hierdie oomblik maar sy geduld is eindelik beloon, 

en daar~eur het hy ~ nuve rigting begin in ons monumentale beeld= 

houkuns. Ons het hier n bewys dat ~ monumentale verk nie alleen 

inspirerend kan vees nie, ma&r ook hoe estetiese genot kan verskaf. 

Wat hierdie spesifieke geval nog interessanter maak, is dat by met 

soveel s~ses T. oorgang beverkstellig van die aangeklede figuur 

tot die naakfiguur as onderwerpmateriaal; en dit d&ardeur vir sy 

sterk eties-ingestelde landgenote, veral vir minder esteties• 

ingewydes, aanvaarbaar maak. Ook op hierdie punt het by nuve paaie 

oopgetrap. Die skrif is hiermee teen die muur en ons verwag dat 

Suid-Afrikaanse kunstenaars in die toekoms al hoe meer vryheid ge= 

gun sal Yord. Steynberg het die veg gebaan en die ander kunste= 

naars hoef net te volg. 

Verder sien ons dat Steynberg die standaarde wat by stel, 

self bandhaaf. Dit blyk duidelik in die geval van die Voortrekker= 

monument in Pretoria. Hy is gevra om ~ kleimodel van sewe duim te 

maak wat later in graniet uitgekap sou word in n grootte van se= 

Yentien voet drie duim, Geur klipkappers. By het geweier vant hy 

het beveer dat die beeld anders vertolk sou ~ord as wat by dit self 

sou wou he. So iets lei net tot degenerasie van die kuns en daar= 

voor wns by nie te vinde nie. Hy vil self sy gevoelens in graniet 

uitdruk. Die opdraggewers wou dit ~ bloot dekoratiewe versiering 

maak en dit is nie al vat Steynberg vereis van so ~ werk nie. Dit 

moet in homself ook ~ kunswerk wees; dit moet die regte uitdrukking 

he. Ons sien dus dat Steynberg, hoe tegemoetkomend ook in die aan= 

vaarding van opdragte, nie bereid is om sy beginsels te verkrag net 

terwille van ~ verdienste of eer nie en gevolglik het hy eenvoudig 

geweier om hierdie opdrag aan te neem. 

Vir Steynberg was ~ie grootste ideaal die bevrediging van 
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sy skeppingsdrang111 ). -,at ma.e.!: i!.an dat sornmige van sy monumen= 

tale werke so besield voorkom asof Git spontaan uit hom gegroei 

het? As Steynberg ~ opdrag kry, laat hy eers die idee van die 

werk in hom groei en ryp word deur maan~elank net te dink aan die 

monument as ~ geheel. Deur voortdurend aan allerlei aspekte van 

die monument een vir een te dink, kom daar in die onderbewussyn 

op u gegewe oomblik ~ vaster vorm. As by dit nie so doen nie, 

dink by te bewus daaroor na in plaas van om te wag vir die besiel= 

de oomblik. As die idee dan tot helder voorstelling opduik in hom, 

sal dit hom ook in vervoering bring en dan eers kan by die sigbare 

beeld skep. So het ook sy monumente estetiese betekenis gekry 

deurdat hulle nie serebraal van opset is nie en selfs aan ~ie kuns= 

kritici genot k&n verskaf. Ons kan maar net dink aan die vele guns= 

tige menings vat uitges~reek is oor die Bloedrivier-monument, die 

Sarel Cilliers~onument, die Hugenote-mo~ument en die Vereeniging

monument. 

Tot sover die algemene agtergrond vasrteen ons sy monumentale 

werk kan beskou en beoordeel. Sy monumentale werk kan in drie 

groepe ingedeel word en ~aarvolgens sal hulle behandel vord. Ons 

kry: 

I. Histories-reslistiese monumente (figure). 

II. Histories-simboliese conurnente (gebeurtenisse). 

Ill. Dekoratiewe monumente (nlgemene motiewe). 

Orn die werke af te beken in duidelike kategoriee is goed 

moontli~makliker in elk geval as die indeling van sy persoonlike . 
werk. Die enigste werk vat eintlik nie ingedeel kan word nie is 

sy Jiaz-beeld wnt ~ historiese, simboliese en dekoratiewe verk te= 

gelyk is. In ons behandeling van nfsonderlike werke sal gewys word 

op kenmerke wnt ons knn terugvind in persoonlike verke. 

I. HISTORI~-aEALISTI~Z MONmENTE (FIGURE). 

Onder hierdie afdeling vind ons die volgende. 

{a) Grotere ~erke (Vol Figure): 

I. Diaz-beeld. (Londen) 

2. Sir Arnold Theiler. (Onderstepoort) 

1) Prof. H.M. van der ~esthuysen- Coert Steynberg, Helikon, 
Maart 1954. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

28. 

3. Genl. Louis Botba. (Pretoria) 

4. Hnr. Jannie ~mrais. (Stellenboscb) 

5. Genl. de ~'let. (Bloemfontein) 

6. Sarel Cil1ier~ {Kroonstad) 

7. Andries Pretorius. (Graaff-Reinet) 

8. Andries Pretorius. (Pretoria) 

9. M.W. Pretorius. (Pretoria) 

10. Piet Retief. {Pietermaritzburg) 

(b) Kleinere Werke (Borsbeelde): 

Borsbee1de van historiese figure en openbare 

persoonlikilede soos Louv 1epener, genl. J.B.M. 

Hertzog en andere. 

II. HISTORI~-SihffiOLIESE hlONTJMENTE ( GEBroR~ISSE). 

1. B1oedrivier-monument. (Natal} 

2. Eeufees-monument. (Potchefstroom) 

3. Voortrekker-monument. (Me1setter, Rhodesie) 

4. Ontwerp vir Diamantbedryf. (Rimberley) 

5. Hugenote-monument. (Franschhoek) 

6. Vrede van Vereeniging-monument. (Yereeniging) 

I II. DE!~ORATI~fE MONIDt.2NTE (llGFJ.lENE MOTIE7!E). 

1. Tympanum en agt dierpane1e. (Pretoriase Stadsaa1) 

2. Samewerking - (Bethalse Xooperesiegebou) 

3. Twee ~gterfigure. (Johannesburgse Landcrosbof) 

4. Ontginning van minerale edelgesteentes in Trans= 

vaal (Model) - Word later opgerig voor die nuve 

Provinsiale Adcinistrasiegebou in Pretoria. 

I, HISTORI~-lEALISTI~E f.lONUU~TE (FIGURE). 

Ek kies bier die beelde van Diaz, Botha., Cilliers, De "tfet, 

die Pretoriusse en Retief. 
(a) GROTrnE 'JERKE {VOL FIGURE). 

Bartholomeus Diaz. (Staande figuur). 

As daar een werk is wat vandag nog ~ sagte plek in Steyn= 

berg se hart het, is dit definitief hierdie beeld van Diaz, om= 

dat dit sy heel eerste werk was en Steynberg homself bier getoon 

het as een van die belovendste jong beeldhouers van daardie tyd. 

Hierdie verk is dus van belang nie alleen uit ~ estetiese oog= 

punt nie maar veral uit ~ kultuur-historiese oogpunt. Steynberg 

het reeds in hierdie werk n hoe standaard gestel wat by dwars= 
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deur sy ontvikkeling steeds gehandhaaf het. ~at hierdie 

Yerk vera~ van belang maak, is dat Steynberg reeds bier, in 

sy eerste verk, ~ nuve stylrigting ingeslaan het naamlik die 

icpressionisme en &it voortgesit het in sy eerste werk in 

Suid-Afrika naaclik die versierings op die Pretoriase stad= 

saal. Dit vas n totale afwyking van die destydse stylrig= 

ting in Suid-J~rika en hierdie werk lui dus die begin in van 

~ nuwe tydvak in ons beeldhoukuns. Die sukses van die beeld 

het, waterieel sowel as geestelik, n geveldige invloed op 

Steynherg uitgeoefen. ~aar hy vroeer taamlik wanhopig ge= 

voel het oor sy toekorns &s beeldhouer, vas by nou verseker 

van n goeie toekocs, en heeltemal tereg ook, want met sy te= 

rugkeer in Suic-fl1rika het die opdragte begin instroom - ~ 

proses wat tot vandag toe voortduur. 

Hierdie beeld het as volg tot stand gekom. In 1932 

word daar ~ wedstryd uitgeskryf vir die ontverp van n model 

van Jan van Riebeeck vat teen die een hoek van die destyds 

pasgeboude Suid-Afrika-Huis in Londen, O?gerig sou vord. In 

weerwil van ~ie feit dat ancier reeds bekende Britse beeldbou= 

ers ook deelgeneem het, ~en Steynberg, es onbekende Afrika= 

nerseun, die wedstryd en oes selfs baie lof in van die be= 

oordelaars. L&ter is toe besluit om die beeld te verander 

na die van Bartholomeus Diaz omdat dit beter sou pas by die 

Europese gesrriedenis. Uit die biografiese besonderhede weet 

ons reeds det hy toe Portugal toe is, om feite in te samel 

vir die beeld van Diaz, en dat die model van Diaz weer met 

groot lof aanvaar is, ~aerna daar n ateljee vir hom gebou is 

teen die nuur van die gebou en d&ar het Steynberg sy beeld 

uitgekap bo die woelige strate van Londen. Die beeld is op 

Uniedag 1934 onthul met die opening van Suid-Afrika-Huis. 

Die Dinz-beela is nie alleen ~ historiese, figuurlike 

beeld nie mnar ook n simboliese beeld want dit simboliseer 

een van die grootste avonture in die geskiedenis van die 

skeepvaart. Die beeld is eerder simbolies as realisties 

omdat die beeld geen verklike voorstelling van Diaz is nie. 

Daar was geen portret of tekening van Diaz beskikbaar nie 

sodat ons nie veet hoe by werklik gelyk het en hoe sy klere= 

drag daar uitgesien het nie. ~ie drag en gelaatstrekke is 

die van die laat-middeleeue en is gebaseer op die Gonsalves-
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skilderye in die museum van Lissabon. Op die agtergrond sien 

ons ~ seilskippie ~aarin Diaz geseil het. Hyself is in ~ 

staande posisie met sy linkerhand op sy bors vaaraan u kom= 

pas hang. Sy regterhand is op u kruis, soos die wat die Por= 

tugese gewoonlik op die kus van Suid-Afrika geplant het. Hy 

vor~ weergegee soos ~ catroos, met sy ver starende oe en fors 

seemansblik. Ons sien bom as die persoon vat die land van 

Presbiter Jan vou ontdek maar in plaas daarvan het by ~ land 

ontdek vat vir die Afrikaner van veel groter waarde sou word. 

Wat sy stylbeoefening betref, vas daar baie aspekte wat 

by in ag moes neem voordat by ~ie beeld ontverp het. In 

Europa met' sy gedempte lig, het by onder andere geleer dat 

die beeldhouer probeer om die gelaat van ~ persoon met aller= 

lei boeke of geaksentueerde vlakke veer te gee. Die voorhoof 

en wange sal byvoorbeeld oral sekere hoeke vorm. Dit word ge= 

doen om sekere gelaatstrekke sterker te laat uitkom in die 

swak en gedernpte lig van Europa. In Suid-Afrika is so iets 

nie nodig nie, omeat ons skerp lig n mens se gelaatstrekke al 

genoeg laat uitstaan, en die beeldhouer in die opsig dus niks 

hoef by te dra. nie. Ons sien dat die beeld in 'll soort gesti= 

leerde impressionistiese vorm uitgevoer is, wat heeltemal vol= 

doen het aan Europese vereistes. 

Wat sy styl betref, staan hierdie werk heeltemal op sy 

eie, omdat Steynberg bier u gestileerde vorm gebruik het vat 

alleenlik pas by die svak lig va.n die Europese klimaat, in 

teenstelling met sy ander histories-realistiese monumente in 

Suid-!irika wat alleenlik pa.s by die skerp lig van die Suid

Afrikaa.nse klimaat. Daar is dus hoegenaamd geen aansluiting 

tussen hierdie werk en sy tweede histories-realistiese verk, 

die genl. Louis Botha-standbeeld, nie. Dit kom nie alleen 

weens die stylvorm nie, maar omdat die Diaz-standbeeld ook 

dekoratief en simbolies van aard is, in teenstelling met die 

Botha-beeld vat alleenlik histories-realisties is. Ons vind 

dus ~ geweldige gaping tussen bierdie twee monumentale verke 

van Steynberg en geen logiese ontwikkeling van die een uit 

die ander nie. Wat sy voorkoms betref, staan die Diaz-beeld 

dus heeltemal op sy eie. Wat betref die simboliese en deko= 

ratiewe monumentale werke en Steynberg se vrye persoonlike 

verk, het hierdie verk wel ~ invloed uitgeoefen, deurdat dit 
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die eerste werk ~as in ~ gestileerde stylvorm. Dat die ge= 

stileerde stylvorm van die Diaz-figuur dus Europees van aard 

is en die gestileerde stylvo~ van sy verke in Suid-Afrika, 

Suid-Afrikaans is, is van ~inder belang. Die belangrikste 

is dat Steynberg indirek ~ invloed uitgeoefen het op sy la= 

tere gestileerde verke en sodoende deur middel van sy Diaz

beeld, die begin ingelui het van ~ nuve tydvak in ons beeld= 

houkuns. 

Louis Botha-standbee1d (Ruiterbeeld)1). 

Op 15 Augustus 1946 is die standbeeld van generaal Louis 

deur cie destytse Eerste Minister, generaal J.C. Smuts, ont= 

hul. Die beeld is reeds in 1940 voltooi maar as gevolg van 

die ~eede ryereldoorlog wat uitgebreek het, is dit eers in 

1946 onthu1. Met die onthulling was dit, op daardie tydstip, 

die grootste beeld vat nog in Suid-Afrika gegiet was. Die 

hele Botha-beeld is seventien voet hoog, weeg drie en ~ half 

ton en is tvee ma~1 levensgrootte. 

Steynberg het alle historiese feite goed nagegaan vat 

betrekking het op die beeld soos kleredrag, voorkoms van die 

perd en sekere ge~oontes van Botha. Hy het deeg1ik nagegaan 

hoe die perd ge1yk het en selfs die sanl, toom en kleredrag 

haarfyn Yeergegee. Nadat Botha se gewese makkers die bee1d 

gesien het, het bulle gese dat alles tot in die fynste be= 

sonderhede, juis was. Hierin is Steynberg, die kunstenaar, 

op hierdie stadium dan volwaardige realis. 

Generaa1 Botha word voorgestel as Boeregeneraal op sy 

perd, Bles. Die ruiter het volkome beheer oor die perd en 

die algemene indruk is een van spanning en lewe. Steynberg 

het die vo1gende te se oor die beeld: ~otha vas ~ held van 

die dae van my jeug. Dit het drie weke geduur om hierdie 

bepaalde uitdrukking van ~ lewenslange bewondering te ver= 

kry"2). 

Teen die voetstuk is panele aangebring waarop die 

1) Afbeelding op bl.P.6a 

2) Libertas, Oktober 1941. 
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hoofgebeurtenisse uit Botha se leve voorgestel word. 

1. Botha as Kommcndant-generaal van die leermag van die 

S.A.R. in die oor1og van 1899 - 1902. 

2. Botha op die Unie-Konvensie van 1908 - 1909. 

3. Botba as hoer en Eerste Minister. 

4. Botha 1ei die troepe na s.·J.A. 

5. Botha uitgeput in diens van Suid-Afrika op die Vredes= 

konferensie van Versailles. 

Almal is gemodelleer met die akkuraatheid van die cbi= 

rurg en die verbeeldingskrag van die digter. 

Met betre~ing tot die styl en vlakhantering se Steyn= 

berg self die volgende: ~ie kuns ~oet verrys uit die land 

self. Die kunstenaar moet nie Europese metodes naboots nie 

want dan kan hulle nie vaarlik Suid-Afrika vertolk nie. In 

die ~istige Engelse atmosfeer word vlakke gebruik om vorm uit 

te druk, hulle moet helder en skerp belyn wees. Vir ons son= 

lig met skerper belyniiJs kan ons gebeeldhoude vlakke sub= 

tieler en sagter wees 111 • En inderda.a.d sien ons dat hierdie 

beeld geskep is vir u Sui~-Afrikaanse klimaat. Dit verskil 

ook heeltemal van die Diaz-beeld, met sy skerpe vlakke. In 

teenstelling met die Diaz-beeld is hierdie werk ook veel 

realistieser omdat Steynberg baie foto's van Botha gehad het 

om van te werk en die bekende, maatskaplike beeld van Botha 

wou weergee. Die werk is kragtig en fors - net soos Suid

Afrika. In teenstelling met die perd van die Pretorius-beeld, 

het·hierdie perd nie daardie vuur en le~endigheid van Pre= 

torius se perd nie, en ook sy oppervlaktebehandeling is nog 

onontwikkeld. Ons merk dat sy oppervlakte net baie effens u 

growve voorkoms het, terwyl die Pretorius-beeld se perd ~ 

geweldige oneffe voorkoms het om die hardheid van die Afri= 

kaanse veld te simboliseer. Nietemin het Steynberg bier ver= 

der getoon waartoe hy tegnies in staat is en ~at by as monu= 

mentale beeldbouer by verre die leidende figuur op die gebied 

was. So ~ oefening het hom groot beheer oor sy materiaal laat 

k 
2) ry. 

1) Libertas, Oktober 1941. 

2) Vir vollediger bespreking sien n onuitgegewe studie van 
mnr. I.A. Meyer oor die historiese figuur in die Trans= 
vaalse beeldhoukuns. 
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Naas hierdie ruiterfiguur van Botha het Steynberg ook 

die ruiterfi~~ur van ~e Wet gemaak en die opvallendste ken= 

merk in beide werke is die eenheid, die van ruiter en perd. 

Ten spyte v~ die tipies monumentale ontwerp van beide verke, 

sien ons dat hulle tog ~ invloed uitgeoefen het op sy per= 

soonlike verk ~amlik Steytiberg se Gewonde Ruiter. Soos in 

bogenoemde r~iterfigure sien ons in hierdie ruiterfiguur 

ook ~ sterk eenheid, ~ verbondenheid tussen perd en ruiter, 

r~ar net behandel op ~ heel ander en veel vryer vyse vat na= 

der staan aan sy vrye persoonlike verk, en esteties ook heel= 

Y&t hoer staan. In al drie die ruiterfigure sien ons ~ ~it= 

staande modellering en anatorniese kennis van die perde en 

sonder twyfel het die crie monumentale ruiterfigure sy per= 

soonlike werk beinvloed, soos ons duidelik sien in sy Gevonde 

Ruiter. 

Sarel Cilliers. (Staande figuur op kanon}. 

Sekerlik een van Steynberg se mees besielde monumente 

is hierdie beeld van Sarel Cilliers op Kroonstad. Hierdie 

monument is nie alleen ~ verheffing en besieling vir ons as 

Afrikaners nie, maar ook vir vreemGelinge vat dit al aanskou 

het. Met hierdie werk het Steynberg ons monumentale kuns tot 

~ nuwe hoogte laat styg. Die beeld is twee keer lewensgroot= 

te, een-en-twintig voet hoog, met ander woorde Tier voet 

hoer as die Botha-standbeeld en is dus nou die grootste brons= 

beeld Yat nog bier te lacde gegiet is. Dit is opgerig langs 

die hoofstraat van Y~oonstad in 1949, sodat almal wat deur 

die dorp ry, n kans gegun word om die heeld te sien. 

Steynberg het Cilliers bier uitgebeeld as die groot 

geestelike leier van die Voortrekkers. Ons sien Sarel Cil= 

liers waar by staan op Grietjie, die kanon vet gebruik is in 

die Slag van Bloedrivier. Hy staan met sy gesig opvaarts 

gerig en sy regterhand biddend omhoog, terwyl by besig is om 

sy volgelinge te bind aan ~ heilige gelofte. Die Bybel in 

die linkerhand versinnebeeld die vertroue in die Almagtige -

een van die mees tipiese karaktertrekke van die Voortrekkers. 

Die bele beeld loop saarn tot n punt, die regterhand, vat die 

strewe na die Almagtige, uitstekend sicboliseer. Die verk 

asem die hele gedagte van die gebed vat opvaarts styg. Prag= 

tig bet Steynberg die diep onderliggende gedagte uitgebring 
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in die uiterlike vor.mgeving naanlik die opwaartsgerigte ge= 

sig en die uitgestrekte arm vat na die hemel reik. Steyn= 

berg het bier nie net vir S&rel Cilliers uitgebeeld nie maar 

terselfdertyd een van die gevigtigste oomblikke uit ons volks= 

geskiedenis op uiters in~ruL~ekkende, selfs roerende wyse. 

Die hele beeld ase~ die adel van n leve wat aan volk 

en vaderland gewy en deur godsvrug geken is. Dis asof ons 

weer opnuut tot die grootheid van die gebeurtenis terugge= 

bring word. Ons sien die hele gebeurtenis veer plaasvind en 

kom opnuut onder die indruk van die oombliz wat die geskiede= 

nis van ons land so sterk beinvloed het. Die diepe godsvrug 

en vertroue ven die Afrikaanse volk in die Almagtige spreek 

duidelik tot ons, en n mens kan nie anders as om geveldig be= 

iGdruk te vord deur hierdie beeld nie. Dit is n meesterstuk 

van kragtige vor~ewing, opstrewende gedagte en besielde, es= 

tetiese vertolking. 

Ons vinrl dus ~at alhoeYel die beeld in realistiese styl 

is, dit geen afbreuk doen aan die werk nie, want Steynberg 

slaag uitstekend daarin om deur die uiterlike vorm, n dieper 

gedagte daarin te laat uitkorn, vat die nageslag sal aangryp 

en besiel. In plaas van n doodgewone realistiese weergave 

van Cilliers in een of ander stereotipe houding, het by hom 

bier op uiiers oorspronklike wyse voorgestel vat Yerklik 

besielde gestalte gekry het. Geen wonder dat so baie vreem= 

delinge al waarderende opmerkings oor hierdie monument ge= 

maak het nie. Steynberg lever hier ~ bevys van sy grootheid 

deur so n eenvouciige onderwerp te verhef tot een van die 

mees besielde ~onumentale verke in ons land. 

Hierdie werk het n sterk invloed uitgeoefen op sy vry 

persoonlike verk deur die gedagte vat bier gesimboliseer 

word. Ons sien ~ier die gedagte van n diepe streve na die 

Almagtige - ~ gebed wat opwaarts styg na Hom daarbo. In 

Smeekbede, Trawal en Die Onbekende Politieke Gevangene (Afri= 

kaanse wonderklip) sien ons dieselfde gedagte van n gebed, ~ 

smeking vat na Bo gerig word. Ook in Oorlogsvaansin alhoeYel 

in nie so n sterk menslike sin van die woord nie. ~1at betref 

die uiterlike vormgewing sien ons hoe die onderliggende ge= 

dagte op treffende wyse uitgebeeld word. Ons sien die arm 

en gesig van Sarel Cilliers vat biddend opwaarts gerig word, 
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weer in Smeekbede, Trawal en Oorlogswaansin. In Smeekbede 

het ons die tvee arms en die gesig vat opvaarts gerig is, 

en in Trawal en Oorlogswaansin net die gesig wat soekend op= 

kyk. Hierdie selfde opstrewende gedagte aien ons ook in sy 

Vrede van Vereeniging~onument vaar die lyne ook opvaarts 

strek en n opstrevende gedagte gesimboliseer vord. Hierdie 

lyne wat opwaarts strek sien ons ook in Jakob se Leer, ~= 

derjnrige en Kanteelfiguur m&ar sonder die sterk opstrewende 

gedegte. Dat hierdie beeld dus van groot belang is, is on= 

getwyfeld waar vant hy het nie alleen op monumentale gebied 

nie maar ook op persoonlike gebied n groot invloed uitgeoefen. 

Generaal de 7et-standbeeld. (luiterbeeld}. 

Hierdie werk is nog n voorbeeld van Steynberg se beste 

monumentale verk en kan in dieselfde asem genoem word as die 

Sarel Cilliers-beeld. Dit is op 7 Oktober 1954 ontbul, staan 

voor die ou Raadsaal in Bloemfontein, is in brons gegiet en 

het crie jaar geneem om te voltooi. Soos by die Botha-stand= 

beeld het Steynberg heelwat moeite gedoen om die perd anato= 

mies reg voor te stel. By bet nie alleen beel~at perde in 

verskeie bewegings dopgehou, om die spierwerking sekuur te 

bepaal nie, ma&r by het ook klesse saam met die studente van 

Onderstepoort geloop. Verder het hy die houding, kleredrag 

en Yeerspieeling van karakter op die gesig van die veldheer 

opgediep en oorgedra. 

Die beeld toon De ~et te perd. Met sy linkerhand hou 

hy die teuels vas en in sy regterhand het by ~ sweep vat by 

o~~oog hou. Die perd steier effens agtero?r en sy regterpoot 

is in die lug. Ons vind n treffende kontras in hierdie beeld. 

Die perd lyk vurig en wild, maar De ~et is kalm en v&sberade. 

Vir n kunstenaar soos Steynberg wat eerder spontasn as voor= 

geskryf wil skep, het by ook in die verk n mate van bevredig= 

ing gevind deurdnt by nie net ~ie uiterlike nie macr ook die 

innerlike van hierdie groot volksheld, so treffend kon laat 

uitkom. Ons leer De ~et ken asof ons hocself geken het en 

dit is onmoontlik om enigsins afsydig van sy persoonlikheid 

te staan as ~ mens eers die beeld self gesien het. Dis asof 

die beeld voor ons leef en asof ons enige oomblik kan verwag 

om Je Wet se ste~ te boor. In sy gesig kom sy hele innerlike 

wese na vore - sy wakkerheid en vcsberadenbeid. Ook in sy 
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perd Fleur sien ons dieselfde wakkerheid. Sy hele liggaam vat 

bewe van ongeduld en lewe, is die vyse waarop Steynberg Fleur 

se vese laat uitkom. Die groot verskil tussen De ~et as mens 

en Fleur as dier, kom duidelik bier uit, m&&r in die dapper= 

heid en vasberadenheid wat uit albei straal, is dear geen 

onderskeid in uitdrukking nie. 

Weereens is die styl realisties, mear deurdat Steyn= 

berg meer as net die blote uiterlike weergee, word dit aan= 

neemlik - selfs vir die kritiese kunsliefhebber. Die opper= 

valkte van die bee1d het by teksturee1 behandel so dat dit ~ 

growwe voorkoms gekry het. Dis asof by die brons n tipiese 

Suid-Afrikaense voorkoms wil gee en die ruheid van die Suid

Afrikaanse veld sodoende vil uitdruk in die tekstuur. 

Die destydse administrateur van die Vrystaat, mnr. J.J. 

Fouche, het by die onthulling, die volgende gese: ,Ek is bly 

dat die stendbeeld van genl. de ~et nou eers, vyftig jaar na 

die Tweede Vryheidsoorlog, opgerig is. Nou is dit nie so 

seer die portretveergave wat saak maak nie, maer die De Wet

idee vat in die volksgees gestalte aangeneem het111 ). Hierdie 

verk het dus net soos die Sarel Cilliers-monument, n besieling 

vir OLS en die nageslag geword, en dit is alles te wyte aan 

Steynberg se buitengewone kunstenaarsk&p, wat steeds sy hele 

hart en sie1 in elke beeld uitstort om sodoende vir ons verk= 

lik besielde monumente na te 1aat. 

Soos reeds gese by die bespreking van die Botha-ruiter= 

figuur, het die genoemde ruiterfiguur en die pasbesproke De 

~et-ruiterfiguur, vel ~ invloed uitgeoefen op Steynberg se 

persoonlike werk en in besonder dink ons aan sy Gevonde Ruiter. 

In hierdie drie werke sien ons duidelik hoe Steynberg ont= 

wikkel het deur die jnre, en esteties gesien, ~ hoogtepunt 

bereik in sy Gewonde Ruiter. Beide die Bothn- en die De ~et

ruiterfigure is realisties van sty1, maar wat betref die ont= 

werp en tekstuurbeh&ndeling, is 1aasgenoemde veel moderner en 

ryper. Die Botha-figuur se tekstuur is glad en nie so vee1 

aangepas by die Suid-Afrikaanse klimaat as sy De Wet-stand= 

bee1d waar die tekstuur grof en oneffe is om te sorg dnt die 

1) Byvoegsel tot ,Die Vaderland". Pretoriase Eeufees, 27 
Augustus 1955. 
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lig reg vel en ook om die ruheid van die Afrikaanse veld te 

simboliseer. Die De Wet-figuur toon dus ~ duidelike ont= 

Yikkeling en hierfrie ontvikkeling vord nog verder gevoer in 

sy gestileerde voorstelling van n gevonde ruiter op ~ perd 

plus ingelegde mosaieksteentjies om ~ element van kleur aan 

die werk te gee. Ons sie~ duidelik bier hoe die twee monumen= 

tale ruiterfigure beskou kan ~ord as voorstudies vir sy Ge= 

wonde Ruiter en dat hulle ongetvyfeld ~ invloed uitgeoefen 

het op Steynberg se persoonlike verk. 

Pretorius-groep. {Ruiterbeeld en St&ande Figuur1)), 

Ter geleentbeid vnn Pretoria se Eeufees in 1955 het 

Steynberg tvee st&ndbeelde gemaak om ~ie geleentheid te her= 

denk. Die een is ~ ruiterfiguur vcn Andries Pretorius, die 

held van Bloedrivier, na wie Pretoria vernoem is en die ander 

is ~ st~nde fi~dur van M.~. Pretorius, president vcn die Trans= 

vaalse Republiek, en seun van Andries Pretorius, vat Pretoria 

na sy vader vernoem het. Die beelde is onthul op 21 Oktober 

1955 en staan voor die stndsaal van Pretoria. Omdat hulle as 

~ eenheid ontverp en opgerig is, scl hulle dus ook saam be= 

spreek vord. In ag geneem die standplaas en die onderwerp 

van die beeldegroep, wat baie probleme gelewer het, het Steyn= 

berg tog daurin geslaag om n b&ie oorspronklike monument te 

ontwerp. Dit het natuurlik hoe eise gestel aan Steynberg se 

vermoens, maar hy het uitstekend g2sleag in sy tank. 

Ons kry die ruiterstandbeeld van ~~dries Pretorius en 

~ end voor hom die staande figuur (in bewegende houding) van 

M.W. Pretorius wat op ~ heelvat laer voetstuk staan. Om die 

regte gelykenis te kry van Andries Pretorius het Steynberg 

net een foto en een tekening gehad. Of Andries Pretorius 

werklik so gelyk het sal ons nooit weet nie, maar volgens die 

foto en die tekening is hierdie weergawe uiters getrou. Ons 

sien hom met~ hoed op en in Voortrekkerklere, sittende op sy 

perd. Deur die afwaartse buiging van die perd se kop, en die 

lyn wat dnnrdeur gevorm word, kry ons ~ aansluiting tussen 

die losstcande beelde. Ongelukkig het die komitee bier inge= 

1) Afbeeldings op bl. 26a en 30a. 
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meng en veroorsoak dat die beelde geskei word deur ~ visdcm= 

metjie, wat glad nie Steynberg se oorspronklike idee was niel 

Die beeldegroep verloor daardeur myns insiens hulle eenheid 

en om hulle nou in een reguit lyn te sien teen die agtergrond 

van die stadsaal se voorgevel, is dit die beste om hulle van= 

uit ~ oostelike hoek te bekyk. Voor sien ons dnn die M.W. 

Pretorius-figuur, en ver6er, boerop die Andries Pretorius

figuur, met die getoe·nek van die perd. Sodoende stnan die 

rJiterfiguur fier en onbelecrnerd, en nog hoerop die tympanum 

sodat die stukke n begryplike rit~iese geheel vorm. Deurdet 

die beelde nou geskei is, moes Steynberg die beeld van M.W. 

Pretorius effens verander. Om te vys d~t daar n verband tus= 

sen hom en die fi~Jur agter hom is, sien ons dat hy sy kop 

sterk na links Qraei en oor sy linderskouer kyk na die figuur 

agter hom. Sy gesig is n getroue weergave, en al die adel van 

die ou president kom pragtig te voorskyn in hierdie werk. Dat 

hierdie beelde so ver vnn mekaar moet staen, is n jammerte en 

bnie persone het dit al genoem. n Mens knn maer net hoop dnt 

daar in die toeko~s n vernndering scl plcasvind en dnt die 

beelde so geplons Yord soos oorspronklik bedoel is ~eur Steyn= 

berg self. 

Soos in sy ander historiese monumente vcn figure is die 

styl realisties, mcar vergoed hy danrvoor deur die uiterlike 

en die innerlike van die helde saarn weer te gee. In die beeld 

van Andries Pretorius sien ons die fiere trotsheid van die 

Boeregenerocl Yat sy volk tot oonri_nnj~g gelei het by Bloed= 

rivier. Selfs die perd verrani die trotsheid vat n kenmerk 

van sy bans was. In M.1Y. Pretorius sien ons veer heeltemal 

~ ander persoonlikheid, nie die fierheid van ~ generoal nie, 

manr die gestrengheid van ~ steatsm~n. 

Verder kry ons sy uitstekende oppervlckte-bewerking 

naamlik ~ ruve tekstuur soos by sy beelde van De Wet en Sarel 

Cilliers, wat die Pretoriusbeelde verklik n interessante voor= 

koms gee. Dit oefen ook n invloed uit op die ligeffekte en 

gevolglik kry ons dat die beelde nie so blink soos die beelde 

van Van Wou~ nie. Steynberg pas die brons aan by die Suid

Afrikcanse lig sodat sy beelde ten volle tot hulle reg kom. 

Wnt duidelik uittom in hierdie tvee beelde is sy uit= 

stekende tegniek en beheer oor sy mnterinnl. Steynberg is 
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wanrlik ~ meester op sy gebied en hy kan sy materiaal ten 

volle benut. Nnas die Botho-beeld sien ons die gewel~ige 

vooruitgong vat Steynberg ondergann het op die gebied van die 

monumentale kuns. Nie alleen wnt betref styl en voorstelling 

nie ~ur ook die tegniese versorging het Steynberg ontwikkel 

tot~ fyn kuns. Ten spyte van die ongelukkige plasing van 

die beelde, het Steynberg bier veer verke gelever Ya&rop Pre= 

toria waarlik trots kan vees dat hulle in sy midde staan, om 

altyd te dien BS ~ herinnering aan die stsd se trotse ver= 

lede1). 

Ons sien in die oprigting van hierdie beelde die probleem 

om die beelde aan te pas by die omgeving en teen die gegewe 

argitektoniese cgtergrond v&n die stadsacl. Dit kan vergelyk 

word met sy huidige probleeffi om die abstrakte vorm van sy nuut= 

ste dekoratiewe werk, aun te pas by die stadsomgewing en ng= 

tergrond van die nuwe Provinsiale gebou in Pretoric. Die Pre= 

torius-beelde het Steynberg goed lact eanpas by sy omgewing 

en wet die nuwe abstr~kte verk se model betref, lyk dit asof 

Steynberg die probleem ook opgelos het. Alhoewel bierdie ab= 

strakte werk ~ opdrag is, word dit nogtans beskou as n vrye 

persoonlike verk weens die vrye voorstelling van die werk in 

n nbstrnkte vorm in teenstelling met die realistiese vorm v~n 

die Pretorius-beelde. Ons sien dus dct Steynberg se werk tog 

meknur beinvloed en met dieselfde moeilikhede te knmpe het. 

Piet Retief. (Stoande Figuur2)). 

Hierdie beeld is ~ie van die groot Voortrekkerleier 

in Natal, Piet Retief, en toon hom wacr hy op die koppie by 

Blyde Vooruitzicht staan, en vir die eerste keer uitkyk oor 

Nntnl, die nuwe beloofde lend. In sy linkerhund hou by sy 

hoed vns teen sy hors terwyl sy regterhand bo sy oe gehou word 

om die son te keer. Die beeld is twee maal levensgrootte en 

gegiet in brons. Op die oomblik staan die beeld nog in Steyn= 

berg se tuin ma&r dit word later vanjaor opgerig net lcngs die 

Geloftekerkie in Pietermaritzburg en op 16 Desember 1960 ont= 

hul. Die voetstuk vnn die beeld sal in die vorm wees van~ 

1) Vir vollediger bespreking sien ongepu:nseerde studie van 
mnr. I.A. Meyer oor die historiese figuur in die Transvaal= 
se beeldhoukuns. 

2) Afbeelding op bi.30a. 
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koppie beplant met inheemse plante. Voor die ontverp het 

Steynberg selfs die moeite gedoen om ne Blyde Vooruitzicht 

te gaan, die plek waar Retief werklik gestaan en kyk het na 

Natal. Die klippe wat die koppie sal uitmaek is almal klippe 

wat van Blyde Vooruitzicht af kom. 

Dit is moeilik om die beeld te beoordeel nog voordat 

by opgerig is, maar daar kan met vertroue gese word dat bier= 

die werk beloof om as nog een van sy uitstaande werke beskou 

te word. Sy styl is realisties maar die vormgewing en opper= 

vlaktebehandeling, gee verklik n indruk van forsheid en ru= 

heid - net soos Retief se karakter en die leve in daardie 

tyd Yas. Dis asof die ruie voorkoms van die Suid-Af~ikaanse 

veld in sy verk aangevoel kan word, al die swaarkry en ellen= 

de wat die Voortrekkers moes ly ter ville ven n ideaal. Soos 

sy ander historiese monumente is dit ~ kragtige beeld, ~ beeld 

wat besiel en agting afdwing. Die lyne en vorms is sterk en 

kragtig en Steynberg lever Yeereens n bewys van sy uitsteken= 

de modelleervermoe en sy deeglike tegniese kennis. 

(b) KLEI:!SP..E -:3:~ (BORSBEELDE). 

Om al sy borsbeelde te bespreek of te noem val nie 

binne die bestek van hierdie studie nie maar om n indruk te 

gee waertoe Steynberg in staat is, noem ek bier interessant= 

heidsbalwe borsbeelde van bekende persone, met totaal uiteen= 

lopende karakters naamlik Louv 7epener - die krygsman; Genl. 

Hertzog - die staatsman en Jan Celliers - die digter. 

Louw 7/epener. 

Om die gelykenis so getrou as moontlik te maak het 

Steynberg gebruik gemaak van verskeie portrette en om die vorm 

van die neus te kry het by die vorm van die neus vnn Louw ~e= 

pener se seun geneem. Die beeld is in wit vergulde gips, twee 

maal lewensgrootte en staan op Bethulie in die Vrystsat. 

~eereens probeer Steynberg meer as net die blote uiter= 

like weer te gee Tan die ou Boeregeneraal. Hy stel Louw 

~epener voor as die held vnn Thaba 3osigo - die strydvaardige 

Boeregeneraal. Hy sien horn as ~ oerkrag wat nader aan die 

diereryk staan as ann die mens. ukt sy wilde bos hare en sy 

ruie banrd gee by die indruk van ~ leeu - ruig en sterk. Hy 

het daardie ekstra kwaliteite vat van hom ~ groat militere 
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leier gemaak het. Hy sien in bom iets anders as in die gewone 

mens - iets byna bomensliks. Kyk net ne die sterk deurdringen= 

de oet Mnar tog sien ons onder die woeste uiterlike, die sag= 

geaardheid en goedheid ~~ die siel van bierdie groot Vry= 

stuter. Dit is n monumentale siening van heldemoed en vas= 

berndenheid wat ook tot die gespierde daad kan oorgaan. ,paar= 

uit spreek heroisme en naiviteit, heldbaftigheid en kinderlike 

onbedorwenheid, altwee verbonde tot een kragvolle mens-dier"1). 

Die tegniese versorging is uitstekend en die oneffe oppervlak= 

te pas by die k~rakter ven die land. Dit is een van Steynberg 

se werklik groot borsbeelde. 

Hierdie borsbeeld bet sy persoonlike werk sterk bein= 

vloed deurdat die oerkrag Tat bier uitgebeeld word, ook duide= 

lik te voorskyn kom in Trawal en Dansende Meidjie. Louv ~epe= 

ner word uitgebeeld as n oerkrag vat rAder staan aan die diere= 

ryk as die mens, net soos die mens wat uitgebeeld is in Traval 

en Jansende Meidjie ook nader stean aan die dier as die mens. 

In Louw Wepener kry ons n heroiese vertolking van die oerkrag, 

in Trawal n verklik tragiese vertolking van die oerkrag en 

in Dansende Meidjie n liriese vertolking van die oerkrag. 

Jan Celliers. 

In teenstelling met hierdie pas besproke beeld, kry ons 

nou n beeld van n heel ander aerd. Dit is die borsbeeld van 

een van ons grootste volksdigters, Jan Celliers. In teenstel= 

ling met Lo~ Wepener, sien ons bier die fynbesnaarde tipe, 

die denker, die dromer, die man wat self nie krngdadig sal 

optree nie, maar eerder deur middel van sy gedigte en sy woor= 

de sy volksgenote sal aanspoor om tot die daad oor te gaan. 

Met n dromerige gesig, asof by daar nn die ver verre rande 

op die vlnkte tuur - is hierdie digter vir ons verevig in 

brons. By hom, soos ook by ~epener, asem dit die adel van 

n lewe vat aan volk en vnderland gewy en ann godsvrug geken 

is. Steynberg, self ~ seun van die veld, het die mnn gesien 

wat ver oor die Afrikaanse vlnkte been knn tuur, met sy oe 

op die toekoms gerig asof by iets daar sien vat sy hart bly 

1) Dr. A.C. Bouman - Kuns in Suid-Afrika, bl.l06. 
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~aak. ilie blik in die oe het hom geinspireer, die bree voor= 

kop en die hoe kuif het sy verbeelding anngegryp. So het die 

beeld gegroei van die digter vnn Die Vlakte, 

Ek slanp in die rus van die eeue gesus 

ongesien, ongehoord 

en dof en loom in my sonnedroom 

ongevek, ongestoord", 

Digter en beeldhouer het mekaur in hierdie borsbeeld gevind 

en Steynberg lewer die praL~iese bewys dat hy net so treffend 

as wet by by Louv Wepener die oer-stoflike kan aanvoel, ook 

kun inleef in die subtiele wereld van die poetiese denke en 

geestelike abstreksie. 

In hierdie borsbeeld het Steynberg nie die uiterlike 

mncr die innerlike van Jan Celliers uitgebeeld neamlik die 

fynbesnaarde digter, die denker, die dromer sodat ons bier ~ 

vergeesteliking en ontstofliking het van die onderrrerp, Yanr= 

deur ~ sekere droomstecming geskep is, iets onwerkliks en ver= 

bewe. Dacrteenoor sien ons hierdie selfde vergeesteliking en 

ontstofliking in sy vry persoonlike werke soos Hamlet en sy 

nlter ego en inna (Neethling-Pohl). Hier het Steynberg dra= 

mntiese momente uitgebeeld en die portrette da~rdeur omskep 

tot droomstembdnge in pleas van doodgewone uiterlike weergawes 

van die onderwerpe. L6ter kry ons sy Alomteenwoordige Vrou 

wanrin by die gedagte van die invloed van die vrou op die man, 

deur sy voorstelling, vergeestelik en ontstoflik het, sodat 

hierdie werk ook ~ droomstemming verkry het. 

Genernal Hertzog. 

Van genl. Hertzog, n voormalige eerste minister, het 

Steynberg twee borsbeelde gemaa~ - mnar in elkeen druk by ~ 

ander karaktertrek uit v&n generacl Hertzog. Die eerste 

(1942) is min of meer ~ goeie realistiese weergawe en die 

tweede (1954) die kunstenaar se persoonlike siening van die 

genera~!. Deur hierdie twee borsbeelde te vergelyk, knn 

ons duidelik sien hoe die estetiese wnarde van ~ borsbeeld 

verhoog kan vord as die kunstenaar ongebonde werk soos by 

verkies. In die eerste beeld gee by die premier weer as 

die mens in sy omgang met mense. Ons sien bier die goed= 

hartige mens waer by kan wees soos by wil - nntuurlik en 
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ongespanne. Steynberg het hierdie borsbeeld gemaak net nadat 

Hertzog uit die politiek getree het. Die volgende voorde van 

Steynberg is ~ goeie besk~ing van hierdie verk: ,Hy was een 

v&n die interessantste en inspirerendste modelle wat ek ooit 

die eer gehad het om ~ beeld van te maak. F~lm en stil en 

tog met ~ dinamiese 'ersoonlikheid, ingetoe en beskeie en tog 

vol innerlike vuur"1'. 

In teenstelling hiermee kry ons die tveede beeld wat ~ 

kunstenaarsiening is: die vegter en leier. Ons sien bierdie 

vegter vir taalregte en konstitusionele regte vsn sy volk. 

Ons sien Hertzog: strnk met die ken vooruit, maar met die ver= 

sagtende uitdrukking van diepe menslikheid. Hy is bier die 

leier en stryder van sy volk. Dit gee ~ suiwer en treffende 

weergave van die trekke en houding van die generaal as mens, 

ma&r is tegelyk ook ~ onvergeetlike karakterisering van die 

doelbewuste, vilsvaste, onbevreesde en onkeerbare volksleier. 

By die aanskouing van hierdie beeld het wyle min. N.C. Havenga, 

n groot vriend en medewerker van genl. Hertzog, die volgende 

gese: ~ie aanskouing van hierdie kragtige karakterstudie van 

Coert Steynberg roep by my wakker die herinnering aan n mede= 

stryder in oorlog en in vrede, herinneringe aan ~ gevierde 

krygsman, groot vaderlander, staatsman en volksleier, en by 

uitnemendheid die Afrikaanse edelman vat deur regskapenheid 

en fynbeska.afdheid agting by almal a.fgedring het112). Sy 

keuse van materiaa1, brons, pas by die man van staal, Hertzogt 

Eersgenoemde beeld is in besit van die Afrik&anse Pers Beperk 

in Johannesburg en die tweede behoort aan die Suid-Afrikaanse 

Akademie vir Wetenskap en Kuns, Pretoria. 

Ten spyte van die feit dat albei borsbeelde bier be= 

spreek vord, sal dit glad nie onvanpas wees om die tTeede 

borsbeeld van 1954, te beskou as ~ v~e persoon1ike werk nie, 

weens die buitengewone hoe estetiese peil van hierdie verk. 

Dit toon egter ook aan ons hoe belangrik hierdie afdeling 

van Steynberg se verk beskou moet word. Ons het hierbo ge= 

sien hoe Steynberg Hertzog eers uitgebeeld het op ~ geYone 

1) Die Transva1er, 2 Julie 1957. 

2) Die Transvaler, 14 Augustus 1954. 
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realistiese wyse as die mens onrler sy medemense. In die tvee= 

de borsbeeld sien ons hoe by deur middel van stilering ~ verk 

van hoogstaande gehalte geskep het, en Hertzog uitgebeeld het 

as die kragdadige staatsman, vat heeltemal Steynberg se per= 

soonlike siening van Hertzog is. In hierdie werk kry ons ~ 

sterke afwerking van vlakke en lyne. Hierdie verk is dus 

baie belangrik ~ant dit vas die begin van die oorgang van die 

vaste vorm na die oop vorm soos in sy abstrakte werke van die 

afgelope jare. Dit begin deurdat hy die wang sterk beklem= 

toon as ~ vlak. Die binneste deel van die vlak is besig om 

te verkrummel terwyl die buitenste lyn van die vlak ~ vaste 

vorm het. Hierdie verkrummelde vlak het later heeltemal oop= 

gegaan sodet net die raamwerk solied gebly het soos ons sien 

in sy abstrakte verke van die afgelope jare naamlik Strand= 

loper, Alomteenwoordige Vrou, Dwarrelwind, Gesluierde Danseres 

en Tienderjarige. 

II. HISTOliES-srMBOLIESE MONUYENTE { GEBEURT~iiSSE). 

Dit is opmerklik dat vaar ons nie meer met die uit= 

beelding van historiese figure te doen het nie, maar met ge= 

beurtenisse uit ons geskiedenis, die voorstelling simbolies 

word en die styl van die monumente nie meer realisties is nie, 

maar impressionisties of gestileerd. Waar Steynberg te doen 

gehad het met ~ simboliese voorstelling het by die gebruik 

van die gestileerde stylvorm veel toepasliker gevind; en het 

dit ook beter beantwoord aan sy eise as kunstenaar. Die leser 

sal dus vind dat hierdie monumente veel nader staan aan sy 

persoonlike werk. Dit is stukke wat, esteties gesproke, ge= 

lyk gestel kan word aan sy persoonlike werk. Die eerste 

monument wat ons bespreek is sy Bloedrivier-monument; daarna 

die Bugenote-monument en die Vereenigingse Vredesmonument. 

Bloedrivier-monument1). 

Hierdie verk ~s Steynberg se eerste sirnboliese monu= 

ment, en ook sy eerste opgerigte monument na sy terugkeer in 

Suid-Afrika. By het die opdrag reeds in 1938 gekry, vier 

jaar na sy aankoms uit Londen. In 1942 is die monument onthul 

1) Afbeelding op bl.36~. 
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en staan op die plek waar die Slag van Bloedrivier plaasge= 

vind het, in Natal. Ons vind dat Steynberg die ossen nou 

voorstel as ~ simbool wat die idees van huis, tabernakel, 

hospitaal en fort rnoes versinnebeeld. Hy ~oes dus die osse= 

wa weergee in veredelde hooftrekke en om dit reg te kry moes 

by die osseva. in vorm herskep, of omskep tot ~ argitektoniese 

stuk. 

As gebou moes die wabeeld opnuut ontwerp word. Die ver= 

houding van een vorm tot die ander moes argitektonies pas. 

Te veel speke sou byvoorbeeld veroorsaak dat daar ~ konsen= 

trasie van klein vormpies op een plek sou wees, wat afbreuk 

aan die geheel sou doen. Die verhouding, ritme en balans sou 

verbreek ge~ees het en daar sou geen verband tussen die speke 

en die trappe, mure, boe en lysverk gewees het nie. 

Die gewone Voortrekkerwa het van veertien tot sestien 

speke in die agterwiel en tien tot twaalf speke in die voor= 

Tiel gehad en is van ~out gernaak. Op die monument word daar 

tien speke in die agterwiel en ag in die voorwiel voorgestel. 

Die speke staan nie los van mekaar nie. Die ruimtes tussen 

die speke word met paneelverk gevul en stem ooreen met die 

tussen die skeie van die leer. So ook word daar net sewe 

skeie in elke leer aan die sykante van die tente aangegee in 

plaas van tTa&lf. Die agste is uitgelaat om plek te maak vir 

die opskrifsteen in die middel van die leer. Daar is geen 

aanduiding van ~ disselboom, voetplank, skroewe of hake nie. 

Die reling op die trappe van die vloer is net paslik by ~ ge= 
' bou. Die wiele is boe vat op pilare met kapitele rus, en nis= 

se omsluit weer die speke Tat elkeen ~ gestraalde dekorasie 

vorm. Die tent van die wa kan nie so dun vees soos ~ seil= 

doek nie - dit is 10 duim in deursnee. Die hoofdele van die 

Ya wat wel aangedui word is proporsioneel presies soos die 

van ~ Voortrekkerwa. 

Die fondament van die monument is opgerig oor n hopie 

klippe op die slagveld. Die klippe is by die eerste gelofte= 

dagfees in die tagtiger jare gepak deur die destydse fees= 

gangers. Die plek vas waarskynlik die middelpunt van die 

laer. Die tent van die wa is agter en aan die voorkant oop 

en wys reg noord. Met n vyftiental trappe kan n mens voor 

opklirn tot op die buikplank binne die tent. In die middel 
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van die buikplank is dasr ~ ronde opening. Rondom hierdie 

opening en ~ endjie met die trappe op, is ~ handreling aan= 

gebring. ~ Mens kyk deur die opening af op die stapel klip= 

pe, op die grond, wat verlig word deur ~ venster in die muur 

tussen die voor en agterwiele aan veerskante van die gebou. 

Die reliefpanele is buite teen die ~ uitgebeitel en 

stel voor: 

1. Die Gelofte (oostekant) 

2. Oonrinning trestekant} 

3. Volvoering van die Gelofte {agterkant) 

Die hele monument is van liggrys graniet, behalve die 

vloer wat met marmer uitgele is. 

Vir Suid-Afrika met sy vele ossewaens is dit seker een 

van die mooiste en sprekendste waens omdat dit so treffend 

weergegee is in ~ gestileerde voorstelling. Ons sien dat 

Steynberg reeds nier in sy eerste simboliese verk geneig was 

om gestileerd te werk net soos in sy eerste dekoratiewe verke. 

Dink maar aan die Diaz-beeld. Deur die stilering staan die 

vorme en lyne van die ossewa sterk uit; die ossewa word die 

vertolker en sinnebeeld van krag, beskerming, vertroue en 

vooruitgang. Die wa word gebruik as simbool van vat die 

Afrikanervol~ beskerm het. Steynberg het die Ya omskep tot 

~ kragtige simbool en dit is as simbool vat ons die monument 

moet beskou. 

Die keuse van graniet as materiaal vir hierdie monument, 

is heeltemal toepaslik. n Realistiese verk in brons sou vel 

moontlik gewees het, maar sou nie sy doel gedien het as sim= 

boliese monument nie omdat dit nie so veelseggend en esteties 

van vaarde sou gewees het, soos die huirlige natuursteen self 

vir hierdie doel nie. Brons is eenselwig en die va sou gelyk 

het soos n uitgebrande wa wat bier heeltemal onvanpas sou 

wees. Die idee van huis§ tabernakel, hospitaal en fort sou 

nie versinnebeeld gewees het in ~ realistiese voorstelling 

nie en ook nie so inspirerend en verbeeldingryk nie. In 

graniet sou T. realistiese wa prakties onuitvoerbaar gewees 

het en dit sou ook nie so doelmatig gewees het nie. In sy 

geheel gesien vas sy keuse van materiaal die aangevese vir 

die karakter, lyn- en vorm~pel van die osseYa soos Steynberg 

dit as monument opgevat het, sterk en tog gevoelig. Vir my 
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is dit een van Steynberg se mooiste skeppinge en esteties van 

groot betekenis veral wat betref die vorrn as ~ voorbeeld van 

stilering van gevone vorce van dinge, terwille van die este= 

tiese doel vat hy hier beoog het. 

Ons vind in hierdie monument, ~ mengsel van realisme 

en stilering. Die wa is uitgebeeld in gestileerde vorm en die 

reliefpanele op realistiese vyse. Wat betref ons historiese 

monumente, vas dit die eerste keer waar afgewyk is van die be= 

kende natuurlike vorm. Ons vind dat dit nog verder ontwikkel 

het en ~ hcogtepunt bereik het in sy Vereeniging-monumant 

met sy buitengevone gestileerde vorn en gesamentlike gebruik 

van twee materiale. Wat betref sy monumentale werk maar op 

die gebied van sy dekoratiewe werk, het hy nog verder ontvik= 

kel en u ontverp gemaak in ~ abstrakte vorm vat voor die Pro= 

vinsiale gebou in Pretoria, opgerig sal vord. 

Hierdie monument het ook u invloed uitgeoefen op sy 

persoonlike werk, en ook bier aanleiding gegee tot u graduele 

afvyking van die bekende natuurlike vorme. Ons kry eerstens 

sy werke vat ~ mengsel het van realisme en stilering naamlik 

Smeekbede, Die Afgod Onttroon, Dansende Meidjie en Trawal. 

Die volgende stap is sy verke in~ gestileerde stylvo~naam= 

lik Klingelende Enkelringe, Moeder en Rind (Koper), Variasie 

op n Tema - die Vrou, Gewonde Ruiter en Figuur met Seroet. 

Die volgende stap is waar sy gestileerde werke reeds n mate 

van abstrahering toon naamlik Boesmanmeidjie, Vallende Engel, 

Mabalel en Die Onbekende Politieke Gevangene (Wonderklip). 

Ten slotte gaan hy heelternal oor na die abstrakte vorm soos 

in Onbekende Politieke Gevangene (Brons), Gebroke Ritme, 

Gevalle Engel, Dwarrelwind, Ontluiking, Leer van Jakob, Tien= 

derjarige, Moeder en Kind (terra-cotta). In twee enkele werke 

naamlik sy twee Kanteelfigure het by aangesluit by die non

figuratiewe stylvorm, m&ar hy se self dat dit die verste is 

waartoe hy sal gaan, en hulle vorm dus nie u nuve stylrigting 

nie. 

Hugenote-monument1). 

Eierdie beeld is nog een van Steynberg se treffend= 

1) Afbeelding op bl. 36a. 
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simboliese monumente, naamlik die van godsdiensvryheid. Die 

monument is opgerig ter ere van die Franse Hugenote. ~ Aan= 

tal Franse protestante het na Suid-Afrika gevlug en bier n 

nuve vaderland gevind. Die monument bestaan uit ~ halfmaan= 

vormige suilegang met die lang vertikale drieboog in die ndd= 

del wat die verk is van~ jong Nederlandse argitek J.C. Jongens. 

Die sentrale figuur is die vrouebeeld van Steynberg en in sy 

geheel is hierdie monument seker een van die indrukwekkendste 

gedenktekens in Suid-Afrika. Aan die oog bied die geheel ~ 

besonder strelende indruk. 

Die deel wat Jongens ontwerp het, bestaan uit ~ semi= 

sirkel van ses-en-t1rintig granietpilare 9 voet boog met ~ 

panthenon~agtige d&k van Paarl-graniet. Reg agter die beeld 

is vier gr&,ietpilare 45 voet hoog vat bo bymekaar kom met ~ 

brons ster bo-op. Die ster is die lig van die waarheid en 

die drie boe stel voor die Goddelike Drie-eenheid. Bo-op die 

ster is ~ kruis en dien as simbool van die saak waarvoor die 

Hugenote op die skavot en die slagveld gesterf het. Op die 

buitenste pilare is fleurs-de-lis-motiewe uitgekap. Alle 

materiaal is inheems en die blomme vat die terrein versier, 

is sover moontlik Franse plante. Die monument is gelee aan 

die bopunt van Bugenoteveg, die boofstraat van Franschhoek. 

Die oorheersende motief van die sentrale beeldbouverk 

is die figuur van ~ jong Hugenotevrou. Sy word voorgestel 

terwyl sy haar buitenste oorkleed afgooi en het ~ Bybel in 

die een band en ~ ketting in die ander. Op haar rok is 

fleurs-de-lis aangebring wat die Franse karakter van die Hu= 

genote beklemtoon. Die figuur vat 9 voet 6 duim hoog is, 

is geplaas op ~ ronde basis 5 voet 9 duim in deursnee. Op 

hierdie basis vat die aardbol voorstel, word die buitelyne 

van die Europese en Afrikaanse vasteland sterk uitgebring. 

~ Klein bootjie wat oos van die Xongo vaar, simboliseer die 

~oms van die Hugenote na die Kaap, en op die relief van 

Suid-Afrika is verskeie simbole vat die welvaart en kulturele 

hydrae van die Hugenote uitbeeld. 

Die figuur verpersoonlik die gees van die Franse Huge= 

note en meer bepaald die gees van godsdiens en gewetensvry= 

heid wat na ~ lang tyd van onderdrukking veer v~ is. Die 

Bybel stel voor die godsdienstige faktor en die ketting die 
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godsdiensvryheid vat die Hugenote gevind het aan die Kaap. 

Verder sinboliseer die vrouefiguur, in geestelike sin, die 

vlug van die vrygevorde Bugenotegees na Suid-Afrika. Sy 

staan bo-op die aardbol in Frankryk, gereed om die mantel 

van onderdrukking vat haar gevange gehou het, af te werp en 

om weg te sveef oor die aardbol na die verre suide, waar sy 

~ nuwe en vrye tuiste sal vind. Uit h&ar hele houding spreek 

die vrywording van die menslike gees, ea uit haar gelaat straal 

heilige sielsoortuiging, fiere geloofsmoed, onwrikbare vasbe= 

radenheid en hoopvolle toekomsverrragting. Dit is asof haar 

blik gerig is op ~ grootse visioen van komende dinge in die 

verre toekoms op ~ nog ongebore toekomsvolk van haar nuwe 

tuisland wat later die Hugenote-erfenis as een van sy kos= 

baarste kleinode sal bewaar in komende geslagte. Die fleurs

de-lis op baar rok herinner ons daaraan dat die Hugenote nie 

geboorte&del was nie, maar tot die beste geestes- en karakter= 

adel van die Franse volk beboort het. Verder sien ons ten 

weste van die reliefkaart van Afrika die model van een van 

die skepies vat die Hugenote na die verre suidpunt gebring 

het, en in die suidhoek, waar hulle nakomelinge vandag voon, 

die simbole van hulle godsdiens (die Bybel), kuns en kultuur 

(die harp), land- en wynbou {die koringgerf en druiwestok) 

en nywerheid (spinviel). As geheel vorm dit ~ sprekende sin= 

nebeeldige voorstelling van die geestesgoedere en materiele 

waardes wat bier in die loop van tvee en n half eeue geskep 

is, as gevolg van die bevrugtende inwerking van die Hugenote= 

gees op die nuwe vaderland. Heel onder staan op ~ gedenkrol 

die jaartal van hul aankoms, 1688. 

Monumentale opdragte soos hierdie werk, is vanself= 

sprekend nie Steynberg se hoogste ideaal nie, omdat dit nie 

spontane verk is nie. Soos reeds gese, probeer hy om sy werk 

nie te bewus te laat voorkom nie deur sy onderwerp so veel 

as moontlik te deurleef om sodoende besield te word daardeur. 

Ook bier het by gewerk deur maandelank net te dink aan die 

monument as ~ geheel en tegelyk aan al die idees wat by in 

die monument vou uitbring soos byvoorbeeld gevetensvrybeid, 

ontvlugting, vlug n& Suid-Afrika en so meer. Deur voort= 

durend aan al bierdie aspekte een vir een te dink, het daar 

in die onderbewussyn skielik ~ v&ster vorm gekom. Besieling 
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het dus bier die pad oopgema&k en die een groot idee, die 

ontverp, tot uiting kan laet kom. Wat hy ook in ag moes 

neem, was dat die ontverp by die reeds opgerigte deel van 

die monument moes pas. Die geringste suggestie sou dus die 

aanleidende oorsaak ~ees van n ontroering waardeur die ge= 

wenste idee uit die onderbewussyn te voorskyn sou tree. En 

dit is presies vat bier gebeur het. Op n goeie dag se Steyn= 

berg uit skone moedeloosheid aan sy vrou: ~7at kan da&r wees 

om uiting te gee a.an vryheid, vryheid?" en sy vrou antwoord: 

,pm bo-op die wereld te kan sit111 ). En net da.a.r en dan het 

die idee van Hugenotevryheid, vaster vorm gekry. Die styl van 

die beeld is realisties-gestileerd. Die aardbol vaarop die 

Hugenotevrou stann, die rondings en vlakke op die figuur wat 

Steynberg probeer uitdink het, is bedoel om aan te pas by ons 

meer tropiese atmosfeer en terselfdertyd ook by ons erflike 

Europese geaardheid. In die gedempter atmosfeer van Europa 

sou hierdie uitdrukking van vorrn nie gepas het nie want baie 

sou op n afstand verlore gegaan het. Die Diaz-figuur in Lon= 

den, Yat in Europese styl uitgevoer is, illustreer die skerp 

kubusvormgevoel, met sy skerp_ kante, skerp lyne en kontras= 

terende 1igwerkinge. Vir ons he1der a.tmosfeer sou dit nie pas 

nie en so vine ons dat die sagte rondinge van die vrouefiguur 

uitstekend pas in ons helder atmosfeer. 

Die artistieke vaarde en geesteli~e besieling vat bier= 

die monument meebring, is n wnardige uiting van die ideale 

wst die Franse Hugenote in 1688 na Suid-Afrika gebring het. 

Ons kan afsluit met die woorde van die monumentkommissie vat 

klem gele het op ,.Pie harmoniese groepering van die 1igte, 

vertikale, horisontale en halfsirke1vormige 1yne van die af= 

sonderlike onderdele van die argitefrtuur, pi1are1 1ug~oe, 

vatervlak en suilegang rondom die sentrale vrouefiguur •••••• 

~ totanlindruk van verheve eenvoud en elegante grootsheid~~ 
Soos in die ge7al van die Pretorius-beeldegroep, rnoes 

Steynberg ook hier sy bee1d aenpas by ~ie natuuromgewing en 

teen die gegewe argitektoniese agtergrond. Steynberg se pro= 

1) Coert Steynberg - Die Afrikaanse Beeldhoukuns. Die 
Brandvag, 15 November 1946, bl. 3-5. 

2) Die Huisgenoot, 30 April 1948. 
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bleem was bier egter veel moeiliker, as in die geval van die 

Pretorius-beelde wat net op n harmoniese wyse moes aanpas by 

sy ngtergrond, want sy Yerk moes bier nie net aanpas by die 

omgeYing en die gegeve argitektoniese agtergrond nie, maar 

ook n integrale deel word van die reeds opgerigte argitekto= 

niese agtergrond~ Nietemin het Steynberg hom uitstekend van 

sy taak gekwyt en ons kan dit weereens vergelyk met sy huidige 

probleem orn die abstrakte vorm van sy ontverp vir die nuwe 

Provinsiale gebou in Pretoria, ann te pas by die stadsomge= 

wing en teen die agtergrond van die gebou self, wat nog nie 

eens opgerig is nie. Steynberg se probleem is bier veel gro= 

ter want nie alleen is sy Yerk abstrnk nie mear die gebou is 

nog nie eens klaar opgerig nie, teenoor die realistiese, in 

sekere mate gestileerde, vrouefiguur van die Hugenote-monument, 

vnt by moes oprig voor n reeds klaar opgerigte argitektoniese 

agtergrond. Hier sien ons veereens hoe Steynberg se monumen= 

tale werk en sy persoonlike werk, met dieselfde probleme te 

knmpe het, en mekaar onwetend oor en weer bernvloed en help 

om mekaar se probleme op te los. 

Die Vrede van Vereeniging-monument1). 

Steynberg se mees reYolusionere monument wat by dusver 

tot stand gebring bet, is sonder twyfel hierdie werk. Nie 

alleen is dit rewolusioner wat betref sy styl nie, mcar vera! 

sy gebruik van tvee verskillende media, sa&m in hierdie een 

werk en daarom stacn dit den ook bekend as die oonument wat 

anders is. Die monument is opgerig ter herdenking aan die 

Vrede van Vereeniging wet geteken is in 1902 by afloop vnn 

die Tweede Vryheidsoorlog. Wat Steynberg vera! wil uitbeeld, 

is die krag vat voortspruit uit lyding. Dit stel voor n ver= 

wonde stryder, vat bewend na hove vorstel. By le op sy lin= 

kersy tervyl hy tevergeefs probeer om ~ dolk wet in sy hart 

steek, uit te trek. Uit die dolk kom te voorskyn ~ staal 

figuur wat n sweard omhoog hou. Die liggende figuur van die 

stryder is ~ simboliese voorstelling van die Afrikaanse volk 

net nn die oorlog, terwyl,die staalfiguur, die gees van staal 

voorstel vat uit die Afrikanervolk sal verrys en hom n nuYe 

1) Afbeelding op bl.4la. 
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plek in die wereld verower. Ons sien bier hoe uitstekend 

Steynberg gebrui~ maak v~n sy materiaal, om sekere gedagte 

st~rker uit te beeld. Nie allecn uit n estetiese oogpunt 

het hy staal gekies nie, mnar ook uit ~ praktiese oogpunt. 

Staal kan nie roes nie en in vuar kan dit taaier gemaak word. 

Die figuur self is in graniet. Vir die eerste keer het iemand 

bier dit geveag om vers~illende m&tcriale seam te gebruik in 

n groot ~onument, en Steynberg het weereens op hierdie gebied 

baanbrekerswerk verrig. Die soepele lyne verleen ~ lenig= 

heid aan die figuur. Dit skiet opwaarts na die vlekkelose 

staalbeslag wat die herrese gees voorstel terwyl dit by die 

gew~nde st~der uitgcan. Onderccn op die voetstuk, tussen 

die viae van die Republieke staan die woorde Gevond, maar nie 

oo~in nie. Heel onderaan die voetstuk vind ons die simbole 

van die Boer se veerstand teen die Engelse - die hoed wat 

eenkant opgeslaan is, die geweer en die bandolier, gegiet 

in brons en bygevoeg bloot om die betrokke monumentkomitee 

te bevredig. Steynberg het twee janr lank geverk aan die 

monument om dit te voltooi. Dit veeg omtrent 5 ton en die 

voetstuk ongeveer 23 ton. 

Hierdie grootse rrunswerk lui n nuwe tydvak in vir Coert 

Steynberg se volksmonurnente. Die eerste groot rede is na= 

tuurlirr die gesamentlike gebruik v~n materiale in een verk. 

Die groot rede is dnt hy vir die eerste keer n volksmonument 

geskep het vcarin hy sy ontwankte, onverwaterde kunsgevoelens 

op so ~ gestileerde wyse uitgedruk het in~ idee. Dit is ~ 

suiver estetiese werk vacrin Steynberg vrylik uiting gegee 

het ann sy innerlike behoeftes. Hierdie werk is seker die 

duidelikste bewys dat by die skoene van puur-realisme reeds 

lnnkal ontgroei het, ten spyte van die feit dat ons 1it so 

gereeld nantref in sy historiese conumente en dat hy inder= 
/ 

daad die surrealisme bereik het. 

,~ierdie monument is ryk ucn betekenis, inspirasie 

en artistieke skoonheid. Die tweelingidee ven dood en her= 

rysenis, verwonding ~aar onoorvonnenheid, byna wnnhoop en 

geloof volgens die godsdiensbeskouing en die lewensdrang 

vnn die Afrikanervolk, word in die monument sarumgesnoer. In 

renlistiese styl kry ons die kornmandohoed, bandolier en ge= 

Yeer aan die voetstuk vnn die monuoent, opgebang as n krens 
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van hulde en rou. Hoe diep verbrysel die sterwende man ook 

al daar mag le, trionferend spring uit sy deurboorde hart 

die rysige gestalte vat sal tintel en skitter onder die hel= 

der son van Suid-Afrika. Dit is ~ rnonucent vat verstaan kan 

Yord deur al~al, en bewonder sal Yord deur elke vreemdeling 

tot wie die universele tael van die geloof en die vare kuns 

spreek111 ). Dis ~ hulde aa.n helde en r:1artelare, 'D besieling 

vir die jong geslag en n aansporing tot die toekoms. Jit is 

die wonder van die herrysenis van n volk vat op een stadiW@ 

feitlik vernietig was, en op wie daar nou ~ rnooier en beter 

toekoms 11ag. 

~~ar juis die feit dat hierdie monument anders is, het 

gemaak dat daar ~ hewige kritiek losgebars het oor die werk. 

Eers het die ko~itee besvaar gemaak teen die uiters coderne 

ontwer?, mar omaJ.at Steynberg nie kans gesien het om die beeld 

te verander nie, het by as koopromis besluit o~ die hoed, 

bandolier en geweer by te voeg in realistiese vorm. Getrou 

aan sy kunstenaarskap het by daarin geslaag oc dit op so 'D 

wyse byte voeg dat ~it nie die hooffiguur skaad nie. Daar 

vas egter ook kritiek in die koerante en een van die onte= 

vredenes het onQer andere beveer dat die ontverp te ~ocern 

en a.bstra.k 11 is en vergelyk di t verder met 'l1 ,bouverk self 

wat tot die volk spreek112 ). Steynberg a.ntvoord hierop dat 

as n bouwer~ nie abstrak is nie, dan is die Vereeniging-conu= 

nent, vat censlize lyding en wilskrag uitbeeld, heelternal te 

fotogrnfies. Tog het by gepoog orn alle tierlantyntjies en 

niksseggende vorDpies veg te lant. Die kritikus wil ook he 
dat die werk noet val in die srnaak van die volk; met ander 

Yoorde, so se Steynberg, moet die kunstenaar sy werk se peil 

verlaag o~ die populere smaak te bevredig. Steynberg kom 

hewig in opstand hierteen want dit verlaag die kunspeil van 

die land - ,pns ken dan net sowel c&ssageproduseerde werke 
. t I 1· .. . . . d. ku n3) V&nui ta 1e 1nvoer as ons so m1n omgee v1r 1e ns • 

Hy wys verder daarop dat hy baie gelukwense gekry het van 

hoogs beskaafde buitelanders vat horn geprys het vir sy bui= 

tengevone ontwerp, wat wer~lik elke Lrunsliefhebber se skoon= 

1) Die Transvaler, 13 November 1954. 

2} Die Volksblad, 6 Januarie 1955. 

3) Zuid-Afrika, April 195~No.4. 
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heidsgevoel ka.n bevredig. Hy vra verder of ons :coet a.anga.an 

oc nderderangse artikels in te voer en konpromis na kompromis 

aan te gaan en so jou kunstena.arskap te verraai"l), 

Die rnon~ent is bo nlles ~ sicbool, net soos Jan Cel= 

liers se versreel Daar's ~ strzd te stry, nie ~erklik n 

bloedige oorlog beteken nie. Nacs Van ~ouv se Xrugerbeeld, 

is dit miskien baie godern, caar juis die sioboliese herryse= 

nis van die Afrikanervolk uit die stryd, is bier verbeeld op 

n wyse wat ons van Steynberg se h~stenaarskap ~ oortuigende 

bewys lever. Die komitee noet werfrlik gelukgevens word met 

sy aanvaarding ten slotte van hierdie werk, want daardeur het 

hy nie alleen aan die beeldhoukuns van Suid-Afrika ~ groot 

stoot vorentoe gegee nie, rnoar ook aan die volk van Suid

Afrika ~ groat guns bewys. Dit is n verblydende bevys dat 

die Afrikaner wet sy historiese en nnsionnle sentiment betref, 

ook bier volwassenheid aan die dug begin le. 
Ten spyte van die historiese realiteit en die histo= 

riese sinbool van hierdie lrerk, het Steynberg nogtans van '11 

hoogs gestileerde stylvorrn gebruik gecaru~. Deur die boogs 

gestileerde stylvorn en die ritrniese komposisie van hierdie 

werk, word dit ongetTYfeld beskou as n werk van hoogsta&nde 

estetiese wa&rde en het dit, in die ware sin van die woord, 

n absolute vrye skepping geword. Met hierdie werk het Steyn= 

berg nou die sty! van conunente in Suid-Afrika n nuve koers 

gegee. Ons sien dus bier hoe Steynberg in n histories-simbo= 

liese nonument die stoflike rnateriaal so vergeestelik het, 

dnt dit die eerste vrye persoonlike historiese monument in 

Suid-Afrikn ge~ord het. 

II I. DEl£CRL'l'IE\·1E MONlThi~TTE (ALGEMENE MOTIN:'fE}. 

Onder Steynberg se rnonumentale werk is sy dekoratiewe 

werk seker die vearin by ho~ oor die a.lgemeen die oeeste kon 

oorgee aan sy natuurlike kunsdrange. Onder monucentaal-deko= 

ratiewe werk versta&n ons die versierings (binne of buite) 

van ~ openbare gebou. Sontyds is die versierings vas aan 

die gebou soos heelternal losstaande. Die groot gevuar be= 

1) Zuid-Afrika, April 195~No.4. 
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staan daarin dat n versiering wet aangebring word nadat ~ 

gebou reeds klaar gebou is, kan lyk asof dit aangeplak is 

en dit sal dan geen eenheid met die gebou vorm nie. Sodoende 

kan die gebou en die dekoratieve verk, albei aan estetiese 

waarde verloor. Dit is Steynberg se wens dat die beeldhouer 

en die argitek dus moet saamwerk sodat hulle saam ons stede 

kan versier met beeldhouwerke. Dit ~an alleen geskied as die 

beeldhouer en die argitek van die begin af saamverk. Die ar= 

gitek moet ook kunssinnig vees sodat die twee mekaar goed kan 

bystuan. Dit is ~ gebied wet ongelukkig nog baie verwaarloos 

is maar in die laaste tyd heelvat veld gewen het. Mense be= 

gin al hoe ~eer kunsbevus word en begin besef dat die mate= 

riele dinge nie die belangrikste of enigste is nie. Op bier= 

die gebied het Steynberg ook al heelwat presteer. Sy heel 

eerste werk was die van Diaz, wat reeds bespreek is onder sy 

historiese monumente, maar tegelyk ook simbolies en dekora= 

tief, van aard is. Daarna het gekom sy eerste werk in Suid

Afrika, naamlik die versierings aan die Pretoriase stadsaal. 

Daarna het gekom sy twee Regterfigure voor die Landdroshof 

in Johannesburg en die sterk kragtige werk, Sameverkingl) 

voor die Ko-operasie-gebou in Bethal. Tot dusver was al sy 

dekoratiewe werke of realisties of gestileerd. Sy aller= 

nuutste werk, wat nog in sy ontverpstadium verkeer, is heel= 

temal ~ abstrakte werk. Die stuk sal kegelvo~g wees, onge= 

veer sestig voet hoog en sal oor n paar jaar voor die nuve 

Transvaalse Provinsiale Administrasiegebou in Pretoria opge= 

rig word. Uit hierdie vier werke het ek net twee gekies om 

te bespreek, nie alleen omdat hulle die belangrikste is nie, 

maar omdat ongelukkig plek ontbreek om al vier te bespreek. 

Die twee op wie die keuse gevel het, is sy versierings van 

die Pretoriase stadsaal en die modelontwerp vir die nuwe 

Provinsiale Gebou in Pretoria. 

2) 
Versierings van die Pretoriase Stedsaal • 

Na sy terugkeer in Suid-Afrika in 1934 was dit die 

eerste opdrag vat Steynberg gekry het om uit te voer. Die 

1) Afbeelding op bl.62a. 

2) Afbeelding op bl.41~. 
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bele opdrag het behels ~ tympanum vat buite voor op die stad= 

saal moes kom en agt dierpanele vat aan die binnekant van die 

hoofsaal moes kom. 

Die t~panue simboliseer die stigting en vooruitgang, 

die landbou en nywerheid, flora e3 fauna van die stad Pretoria. 

Ann die linkerkant is Pretoria voordat die beskawing dit be= 

reik het, en sien ons die volgende uitgebeeld. Heel links is 

~ pou en ~ aasvoel, dan kom n leeu, ~ aalwynplant, ~ doring= 

boom, n onbeskaafde nature! met ~ dooie wildsbokkie oor sy 

skouer en ~ wapen in sy ander hand, ~ eland agter n yl kieper= 

sol en net daarbo ~ kakebeenwe, ~ Kaaps-Hollandse gewel en ~ 

stinkhoutboom. !an die regterk&nt is Pretoria voordat die 

beskaving daar vas en sien ons die versfrillende fases van die 

boerde~ naamlik ~ hoenderhaan, druiwestok, twee skape, tnbak= 

plant, ~ sitrusboom en~ naturellefiguur met n sak koring oor 

sy skouer en n tuinvurk in die ander hand. Dan kom ~ koedoe 

agter n aalwynboom, met daarbo ~ wegstomende lokomotief en ~ 

vliegtuig. In die middel is ~ vrouefiguur met ~ mandjie vrug= 

te in die een arm en n koringgerf oor die ander. LBngs haar 

staa.n ~ me.n met n rac! in die een hand en n perkamentrol in die 

an~er hand en agter hulle sien ons krullende rooksuile uit die 

skoorstene van ~ staalfabriek, en heel voor by bulle voete die 

Stapelia of gifbolblorn. 

Wat dui~elik blyk, is ~ie w~arde vut Steynberg ontdek 

in die klip as materiaal. Dit lyk asof die uitvoering die 

onderwerp nader bring aarr ~ie werklikheid. Dit lyk asof veral 

~ie plante opbloei in die lig, asof Gie klip die sonlig effens 

opsuig en ~an laat leve. Dit is iets vat brons nie kan doen 

nie. Inteendeel, met sy glansliggies sou dit die lig op plek= 

ke konsentreer vaar dit eintlik nie hoort nie. Die voorstel= 

ling is eenvoucig, opreg en soncer bonatuurlike gedoentes. 

Daarby suiwer gebnlanseer en verdeel, sodat dit verklik ~ 

pr&gtige versiering uitmaak vaardeur die gebou op natuurlik 

kunstige wyse aan sy omgeudng verbind word. 

Hy werk hierin veer in impressionistiese styl met tref= 

fende vereenvoudigde vorme. Alboewel sy Diaz-figuur, ook 

iEpressionisties-gestileerd is, is dear tog ~ verskil in die 

uitvoering van die verke. Die Dinz-figuur is soos ons reeds 

opgemerk het, uitgevoer in Europese smaak met sy sterk hoekige 
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gelaatstrekke om aen te pas by die gedempte lig van Europa. 

In die tympanum kry ons det die lyne en vlakke veel sagter en 

ronder van aard is, ten einde aan te pas by ~ie helder, skerp, 

Suid-Afrikeanse lig. Hierdie ronde vorme kom ook duidelik te 

voorskyn in sy fi~~ur voor die Hugenote-monument in Fransch= 

boek. 

Verder is daar dan nog sy agt dierepanele, wat Steynberg 

aangebring het bo die deure aan die binnekant van die hoof= 

saal. Die agt diersoorte is .die leeu, tier, svart-witpens, 

gemsbok, springbok, icpala, jagluiperd en wildehonde, duiker. 

Ook hierdie panele getuig van sy kunstenearstelent om in so 

~ klein ruimte sulke treffende werke te lewer. Om maar ~ 

voorbeeld te neem, kan ons kyk na die tier. Ons sien bier 

voor ons u voesteling met n sierlike buiging van sy lyf en 

ledemate. Die buitengewone blomornnmente op sy huid is uit= 

stekend en ,die simmetrie laat ons dink aan ~ swierige stingel 

met blomme 111 ). Net soos in die werklike lewe sien ons hier 

hoe die gevaarlike klou saggies op die grond neergesit word. 

Daar is geen geluid nie en elke beweging is volmaak beheers. 

Die tier is so vol lewe det ~mens amper g'neig is om ~ paar 

tree terug te staan, ten einde seker te maak dat dit geen 

lewendige dier is nie. ~ dit alles in klip! Die swaar 

materie het n siel gekry en~ -v-urige krag112). 

Soos ons weet is die agt dierpnnele in die stadsaa1, ten 

spyte van die feit da.t hul1e deel is van '11 opdrag, in groot 

mate vrye ~erke, orndat Steynberg vrylik toegelaat is om hulle 

te ontverp nu sy eie smaak en tot bevrediging van sy eie 

kansgevoel. Hulle is almal reclistiese, natuurgetroue tone1e 

uit tiie dierelewe op n uiters dekoratie~e wyse weergegee. Die 

invloed van hierdie werk sien ons duidelik in sy persoon1ike 

verk, veral vat betref sy dieruitbeeldings ~at ook oorwegend 

realistiese natuurgetroue tone1e uit die dierelewe is met 

uitsluitlik '11 dekoratiewe doel. Die verke waaraan ons hier 

dink is SJ Duikert~ie (sandsteen), Gespanne Bokkie (sand= 

steen) Tierrnannetjie en Tierwyfie, ilrinkende Duikertjie en 

1) Jr. A.C. Bouman, Kuns in Suid-Afrika, bl. 105-107. 

2) Dr. A.C. Bouman, Kuns in Suid-Afrika, bl. 105-107. 
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Grysbokkie. 

Model vir nuve Provinsiale Administrasiegebou in Pretoria. 

Hierdie werk is op die oomblik nog in modelstadium, 

en om n mening te geeDr hierdie ~erk is dus voorbarig. In= 

teressantheidshalve gee ek tog kortliks n beskrywing van hoe 

dit Yaarskynlik dacr sal uitsien, omdat ek reken dat dit 

Steynberg se mees awbisieuse dekor~tiewe werk sal vees as 

dit klaar is. 

Dit sal opgerig word voor die nuve Transvaelse Provin= 

siale Administrasiegebou in Pretoria en sal ~ sirnboliese voor= 

stelling wees van cie ontginning van die minerale edelgesteen= 

tes in Transvaal. Die werk sal sestig voet hoog Yees, kegel= 

vormig met die bree basis onder en die nou punt bo en sal be= 

staan uit verskeie vloervlakke of verdiepings. Die eerste 

deel van die kegelvorm, heel onder, bestaan uit drie pilare 

vnn sandsteen met n driehoekige vorm. Hierdie drie pilare 

sal ongeveer 20 tot 30 voet hoog wees. Asn die bopunt van 

die drie pilare is dear n figuur in brons vat besig is om 

edelgesteentes te ontgin, tervyl by kap met n pik in sy band. 

Van die grond af tot by die fi~~ur snl daar draadwerk wees, 

wat meer moet dien as n beske~ng vir die figuur teen kwand= 

williges as om estetiese redes. Hierdie figuur met die pik 

sluit die eerste verdieping af. Net bo horn kry ons die fi= 

guur van~ jong meisie, in die tweede verdieping, wat op haar 

tone staan en reik na ~ ~n op n volgende verdieping bo haar, 

wnt besig is om u edelgesteente vir haar nan te hied. H) kry 

die edelgesteentes uit die juveelkissie of 1\appa Crusis
1 

net bo sy kop. Op die heel boonste punt van die kegelvorm 

is die Suiderkruis te sien. Die Suiderkruis en die Kappa 

Crusis is van glas, die man- en die vroue-figuur van brons. 

Ann weerskante van die oncerste figu~r met die pik, ann die 

regterkant van die meisie en aan die lirilierkant van die man 

bo is ~ gesYeiste metaalnetverk cet gekleurde glnsstukke 

orals ingevoeg, net soos in so~ge van sy persoonlike verke 

die afgelope paer jare dit sy gebruik is. Die werk kyk noord 

en wanneer die son daarop val, sal dit afskyn op die glas van 

1) Xapp~ Crusis of juweelkissie is die naam van ~ groep 
sterre in die hernelruim. 
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die Kappa Crusis en die glasstukke in die dracdnetwerk en 

die effek dacrv&n sal wees soos die vcn n stortvloed van 

helder kleure, vat afstort nn onder. 

Die opset is monumenta&l en lewer ~ bewys van Steynberg 

se sterk verbeelcingskrcg en oorsprcnklikheid; en ook die in= 

vloed van sy persoonlike verk op sy monumentale verk. Soos 

ons Steynberg ken, behoort die werk n groot sukses te wees 

en ken ons by voorbaot se d&t dit heel moontlik nog een van 

sy treffendste openb~re verke gacn vord. 

Met hierdie werk het ons aan die einde gekom van Steyn= 

berg se monumentale verke. Ons het horn hierby leer ken vnn 

n mincer persoonlike kant in sy werk; nieternin openbnar dit 

tog sekere belangrike trekke van hom as mens en kunstenanr. 

Een ding wat duidelik blyk uit sy monucentele werk, soos el= 

ders ook reeds gese, is dnt by horn aierin nooit ten volle kon 

uitleef nie. Ons dink bier veral aan sy historiese figure 

waarin by spesifieke persone moes uitbeeld. Hy is gevolglik 

gedwing om realisties te verk, terwyl ons sien in sy simbo= 

liese en dekoratief-mon~ntale werke, dat by sterk geneig 

het nn die gestileerde vorm. Ornfrat dear beboefte was en weini= 

ge of geen nnder beeldhouers, het Steynberg dit gedoen en so 

vir ons uitstaande verke gelewer op die gebied van die menu= 

mentale kuns. In sy simbJliese monUDente het hy heelwet 

vryer geverk ~meet by nie spesifiek bepaclde historiese per= 

soonlikhede moes uitbeeld nie, mnar vernl gebeurtenisse sim= 

holies moes voorstel. Ons tan ma~r net dink aan sy Hugenote

conucent, Bloedrivier-monuoent en veral sy Yereeniging-monu= 

ment. Almal is sterk gestileerde voorstellinge en laasge= 

noemde is esteties gelykstaande acn sy beste persoonlike verke. 

In sy dekoratief-monumentcle verk het Steynberg eweneens sterk 

gestileerc gewerk byvoorbeeld die Stndhuis van Pretoria se 

versierings buite. Sy laaste verk is nog in rnodelstndium 

ma~r ons sien daarin die invloed van sy abstrokte persoonlike 

werke van die leaste tyd na~lifr Qie gesveiste netaal met 

gebrandskil~erde glas dnarin gesit, so~at sy lnaste werk in 

der wanrheid n bcstrakte voorkoms het. Ons sien dus dat 

Steynberg in sy monumentale verk ontwikkel het vnn die ge= 

Yone realistiese vorn na cie gestileerde vorrn en reeds die 

eerste bewyse toon vati n nbstrakte vorm in sy monucentale 
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werk Tacrin ons die invloed sien vcn sy persoonlike werk op 

sy monunentale Yerk. Dat sy oonumentale verk van belang 

is in sy ontwikkeling as kunstennnr kom duidelik bier na 

vore en voro es't ware die basis vir sy vrye persoonlike 

werk vaartoe ons nou in nndere besonderhede sal oorgaan. 

--oOo--
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H 0 0 F S T U K III. 

PERSOONLmE Y!E3K - PORTRETTE, DI!:lUJIT• 

BEELD INGS EN MASiml.S. 

Coert Steynberg se persoonlike werk vorrn seker die belangrik= 

ste hydrae tot die Suid-Afrikaanse beeldhoukuns tot op hede. In 

die vorige hoofstuZ het ons gesien det Steynberg geveldig presteer 

het op die gebied van die monumentele kuns, soos nog geen ander 

beeldhouer voor hom nie. t7at ons monumentale beeldhoui~uns betref 

sinds Van Wouv, het hy feitlik alles alleen tot stand gebring. Op 

gebied van die persoonlike beeldhoukuns het Steynberg net so veel 

presteer en sy wer~ is die beste bewys tot watter hoogtes hy die 

Suid-Afriknnnse beeldhoukuns reeds gevoer het. Jarelank het Kottler 

die beeldhoukuns oorheers op die gebied van die portretkuns en per= 

soonlike werk, rnenr sinds 1951 het Steynberg die leiding geneem, en 

is hy vandag ongetwyfeld ons grootste beeldhouer. Om ~ duidelike 

beeld te kry van die omv&ng vnn sy belangrikheid, is dit feitlik 

noodsnaklik om kortliks ~ oorsig te gee van die stand van die Suid

Afrikaanse beeldhoukuns soos dit vas toe Steynberg op die voorgrond 

getree het en hoe dit ontwikkel bet tot vat dit vandag is. Teen 

~ behoorlike historiese ngtergrond, sal ons Steynberg in perspek= 

tief kan sien in verhouding tot die beeldhouers vnn die verlede en 

va.n va.ndng. 

Sover dit die blsnke kuns in Suid-Afrita betref, kom die 

vroegste vorm van beeldhouwerk reeds tot stnnd in die Agtiende Eeu. 

Ons vind dut die ou Kacp-Hollnndse boustyl heelwat geleentheid ge= 

hied het vir die beoefening van toegepaste kunste soos byvoorbeeld 

meubelkuns, silwersmederye, dekorntieve verk op geboue ensovoorts. 

Dit was in hierdie kunste wanrin die vroeere Rnapse gemeenskap die 

eerste prestnsies van beeldhou1~ige, of liewers skulpturele aord, 

gelever het. Die wr.ardevolste werk uit die tyd is beslis die werk 

van die Duitser Anton Anreith, die eerste werklike beeldhouer van 

betekenis. Hy het ge""er!t in 'D rokokostyl wa.t hy sc.a.mgebring het 

vanuit Europa., wnar hy sy opleiding ontvang het. Ons dink vernl 

ann sy pragtige houtsneewerk in die Lutherse Kerk, Kaapstad, en 

die kansel van die Groote Y~rk in Racpstad rnet sy twee treffende 

leeufigure. Verder Irry ons sy rnenslike figure, die re, voels en 

plantaardige rnotiewe in sy sierontwerpe. BehalTe in hout het by 

ook met klei of stucco gever!r - gewoonlik in opdrag ve.n 'Il boumeester 

en ons dink bier in besonder non sy voorgevel van die wynkalder van 
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Groot Constantia. Met sy dooQ in 1822 koo Gie beeldhoukuns tot 

stilstand en so eincig die eerste hoofstuk in ons beeldhoukuns 

cm eers in 1890 weer te herleef. 

Die tweede hoofstuk begin in 1890 met die koms ven die Neder= 

lander, Anton Van ~ouw, na cie Suid-Af~ikuanse Republiek. Hy YOU 

hom op die beeldhoukuns toele maur aangesien dacr geen geleenthede 

vir hom wcs nie, het hy allerlei los verkies gedoen om ann die lewe 

te bly. Sy groot kcns het gekom toe ~ie bekende Jood, Sammy Marks, 

£10,000 aangebied het vir die oprigting van n monument ter ere van 

Pnul Yuuger. Anton Van Wouw kry ~ie opdrag en reeds in Oktober 

1899 vas Gie beeld klaar. Die Anglo-Boere-oorlog het ongelukkig 

toe uitgebreek, en die beeld is eers baie jare later opgerig, mnar 

Van Wouw het bier sy talent getoon. Hierdie eerste werk vas tipies 

vnn die Neentiende Eeuse Europese realisme en Van Wouw het dit goed 

aangepns, in sy uitbeelding van die destydse Boeretipes en in sy 

weergaYe van die inboor1ingtipes. Groat estetiese betekenis het 

die werk nie macr kultu~rhistories is dit vcn groot belang want Git 

was die eerste werklike beeldhoutrndisie wat in Suid-Afrikn neerge= 

le is. Eintlik was Van Wouv meer ~ boetseerQer wet uit sagte mn= 

teriale, veral klei, sy beelde gemodelleer het. Hy het dus nooit 

gewerk met n beitel en hnrde klip nie, rnuar het die fondnmente ge= 

le vir ~ ware blywende beeldhoukuns. 

Op sy spoor het nou ~ hele aantal persone gevolg wet van die 

direkte natuurvorm uitgegnan het - soms meer realisties en soms 

meer impressionisties. Die vern&c~ste kenmerk is dat hulle probeer 

het om die n&tuurvorm te vereenvoudig en alle onnodige bykomstighede 

weg te lnat - ,pm die stoflike beeld te veredel, n soort edele rea= 

lisme 11 om prof. Bourncn se beskryving van die verk vnn Hugo Nnude 

bier op beeldbou toe te pes1). n wens dink hier veral aan Fnnie 

E1off se vroeere portretbeelde. Lcter kry sy verk n meer Europese 

karnkter, gekenmerk deur sinboliek, byvoorbeeld Liefdesmart. Nog 

Inter kry ons sy ntlete, Gnnsers en founs w~crin by die wonder vnn 

die ritrniese bevegings in die leve vou vnsgryp. Ander, lntere, 

beeldhouers is Mitford-Barberton en Meyerowitz vnt werk in ~ rea= 

listieser styl gelewer het, clhoewel ~litford-Barberton ook werk 

1) Prof. H.M. v.d. ~esthuysen- Oprnerkings oor Beeldhoukuns in 
Suid-Afrikn. 
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van ~ uitgesproke stilistiese vorn gelever het. Moses Knttler, 

verreweg die belongrikste beeldhouer nn.a.s Steynberg, het hom reeds 

in 1915 in die lend kon vestig naar Qit wns eers baie jnre later 

dot hy Yerklik ~ rol vnn belcng begin speel het in die Suid-Afri= 

kGnnse beeldhoukuns. Lccsgenoernde vier beeldhouers begin nou vir 

die eerste keer met hcr~e rn&teriale werk, alhoevel hulle c&teriale 

nog ba.ie beperk is. In 1934 het Steynberg teruggekeer nn ~ verblyf 

van ongeveer ses jeer in Engeland en dit was teen hierdie agter= 

grond wat by op die voorgrond begin tree het. Dear wos nog weinig 

beeldhoutrndisie geskep - die vern~~ste verke was veral die van 

Von Wouw, Mitford-Borberton en Meyerowitz terwyl Fhnie Eloff feit= 

lik permanent in Frankryk gewoon het. Die realisrne wos dus die 

vernaacste beeldhoustylvorm en dit is op hierdie realistiese lyn 

wnt Steynberg eers voortgebou het, alhoewel hy reeds in sy eerste 

opGrag bier, narumlik die Tyopnnuc vnn die Pretoriase Stcdsaal, ~ 

sterk gestileerde werk geskep het, afgesien vnn die Diaz-beeld op 

Suid-Afrikn-huis in Lon~en. Dat Steynberg verder ontwikkel bet as 

die blote realisme en veel moderner w~s in ontYerp en afwerking, 

as sy voorgangers, blyk reeds duidelik uit sy eerste werke. Alhoe= 

wel Steynberg sterk aangetrokke gevoel het tot die historiese mo= 

tief en horn vir bcie jGre uitsluitlik toegele het op rnonurnentcle 

verk, is sy persoonlike werk ~ bevys dct hy nooit werklik volle 

tevredenheid dacrin gevind het nie. So sien ons hoe by ontwikkel 

bet van ~ suiwer realisme in sy rnonumente tot ~ suiver abstrnkte 

styl in sy persoonlike werk. Verder het by ook presteer ~eur te 

eksperimenteer rnet elke beko~bare ~cium en sodoende geweldig byge= 

dra tot die ontdekking van inheense mnterinle vir die beeldhoukuns -

n gebied Yat tot toe baie ve~r.rloos was deurdat die beeldhouer 

fei tlik net aet reeds bekende media s·Jos brons, bout en mn.rmer ge= 

werk het. Steynberg het bewys dat ons land wet so ryk is ann mi= 

nerale, ~ paradys is wet betref die verskeidenheid vnn moterinle. 

Steynberg het dus bier die leidende rol geneem vat betref cie ge= 

bruik vnn materiale; tot selfs vanGag nog is by die beeldhouer met 

die grootste verskeidenheid van mnteriule. Steynberg is ~ beeld= 

houer in die were sin vnn die woord, omdot by letterlik sy werke 

,;1ou" of ,lrop" uit sy materinal. ~o.r sy grootste prestosie is do.t 

by, trots alle invloede van Europa, nog steeds Suid-Afrikaans in 

gees gebly het met uitsondering van sy persoonlike verke van die 

lacste drie of vier juar. Dit is hierdie karaktertrek van Steynberg 

vercl wot moak dnt by so n vernnme rol speel in ons beeldhoukuns. 
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As ons kyk na die Suid-Afrikaanse beeldhouers dan vind ons duide= 

lik twee afsonderl1ke groepe. Eerstens is dear die groep Tat naby 

staan ~n Van ~ouv naamlik Laurika Postma, Hennie Potgieter, Fanie 

3loff en Kirchhoff. Hulle skep nasionale verk in~ realistiese 

styl, en alhoewel· hulle ook somtyds afwyk van die gevone realis= 

tiese styl, bereik hulle esteties nooit die peil van Steynberg se 

werk nie. Die tveede groep is Moses Xottler, Elza Dziornba, C. 

Cuairan, Lippy Lipschitz, W. de s. Hendrikz en E. Villa. Hierdie 

tveede groep word vandag, saam met Steynberg, gereken as van ons 

beste beeldhouers rnaar geeneen van hulle het nog daarin geslaag om 

soos Sternberg werklik n Suid-Afrikaanse atmosfeer in hulle werk te 

bring nie, behalve miskien Xrittler en Willem de Sand€~S Hendrikz, 

wat in n redelike mate ~ Suid-Afrikaanse karakter toon. Soos Steyn= 

berg is baie van hulle oncerwerpe ook die nature!, maar dit word nie 

Suid-Afrikaans nie ornGat die styl en benadering altyd Europees bly. 

Geeneen van hul1e het al daarin geslaag orn soos Steynberg, die Euro= 

pese stylrigtings oor te neem en aan te pas by Suid-Afrikaanse om= 

standighede nie. Steynberg slaag nie alleen daarin orn werk van 

internasionale gehalta te skep nie, maur bowenal is en bly sy verk 

Suid-Afrikaans. Steynberg het dus n lee~te in ons beeldhoukuns ge= 

vul wat geen anrler beeldhouer kon vul nie en geen wonder dat by van= 

dag beskou vord as ons grootste nasiona1e beeldhouer nie. 

Soos reeds in die inleiding verduidelik, verstaan ons onder 

persoonlike werk, daardie werk vat spontaan ontstaan het as ~ uiting 

van Steynberg se inner1ike dr&nge en vat vry is van die inmenging 

van kocitees met hulle reels en voorvaardes. Hy is dus vry om sy 

eie materiaal, onderwerp en styl te kies en gevolg1ik is daar geen 

sprake v&n enige geforseerde en bewuste werk nie. Steynberg se 

self: ~ly grootste ideaal is bevrediging van die skeppingsdrang •••• 

die sterkste stukr&.g van my lewe"1), en ,pm die wereld eenda.g as~ 
beter mens, geeste1ik meer ontvikkel te verlaat as wat ek vas toe 

ek daarop begin lewe het, nie soseer om eie eer nie, maar veral tot 

eer van die groot Skepper112). Dit is dan in sy persoon1ike werk 

waar by sy ideaal verwerklik sien en sy skeppingsdrang volkoce kan 

uitleef. Die rede hoekom hy so lank gewag het voordat hy toegegee 

het aan sy vrye innerlike skeppingsdrange, is omdat die eise en 

1) Prof. H.M. van der Westhuysen, Coert Ste:f!!berg, Helikon, Maart 
1954. 

2) Prof. H.M. van der ~esthuysen, Coert SteJ:E!berg, He1ikon, Maart 
1954. 
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verpligtings van sy monumentale werk hom telkens verhinder het. 

Tog het die idees in sy verbeelding lankal reeds begin vorm aan= 

neeD en toe die drang net eenvoudig te sterk geword het, het hy 

hooself oorgegee aan sy skeppingsdrange en sy vrugbare gees het die 

een beeld na die ander tot stand luat kom. Sy rykdom en rypheid 

van idees het gesorg dat by geen moeite gehnd het orn na onderwerpe 

te soek nie. D&arom vind ons reeds in sy eerste verke ~ verbasende 

keonis en beheersing van sy rnateriaal vat dadelik u kenrnerk van 

Steynberg se werk gevord het. 

Steynberg het eers in 1947 werklik begin met sy persoonlike 

skeppinge, a1hoewel hy sinds 1936 al portrette gemaak het, en reeds 

in 1951 genoeg ~erke gehad het om ~ tentoonstelling te hou. Dat 

Steynberg so iets kon regkry, is boofsaaklik te danke aan sekere 

faktore. Die eerste is sy goeie gesondheid en sterk gestel, twee= 

dens die meesterskap van sy vak en derdens sy rykdom aan idees Yat 

eenvoudig gewag het om losgelaat te word. Hiermee het Steynberg 

sy debuut gernaak op die gebied van ~ie vrye persoonlike kuns, in 

teenste1ling met sy monurnentale Yerk, wat toe reeds lankal oorbe= 

kend was. Hierdie onbekende sy van Steynberg het nou baie belang= 

rik geword want die ~ense het nou eers besef dat bulle bier met die 

volle Steynberg te doen het, en Steynberg het nou oornag ontpop tot 

een van ons grootste beeldhouers, Persone wat horn voorheen nooit 

eers wou erken bet as u groot kunstenaar nie, het nou ewe skielik 

Steynberg se grootste bevonderears geYord. Aangespoor ~eur die 

groot sukses van sy werk, vind ons dat Steynberg nou meer tyd afge= 

sonder het vir sy persoonli~e werk en sindsdien aan talle landsten= 

toonstellings deelgeneem het. In September 1960 het by sy tveede 

een-rnantentoonstelling gehou vat weereens ~ geweldige sukses was. 

Met hierdie tweede tentoonstelling het ons ~ volledige beeld gekry 

van Steynberg se ontwikkeling wat betref sy styl, sy idees en sy 

vakkennis, tot op hede. 

Dit is van belang orn by behandeling van sy vrye, persoonlike 

werke die lig eers op die afsonderlike stukke te laat val en so= 

doende te koc tot kritiese vaarcering vnn sy skeppinge. So leer 

ons Steynberg ken en knn ons nan die hand van sy verk sy stylont= 

Yikkeling duidelik omlyn. Om sake te vergemaklik kan hier~ie werke 

onderverdeel word as volg: 

1. Portrette. 

2. Dieruitbeeldings. 
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3. Maskers. 

4. Digterlike vertolking van die mensrnotief. 

Om a&n te sluit by Gie vorige hoofstuk, naamlik sy rnonUGentale werk, 

word ~ie eerste drie groep~dit vil se portrette, diere en masker~ 

in hierdie hoofstuk bespreek. Van hierdie drie groepe vind ons dat 

sy portrette en die dieruitbeeldings, rnet hulle realistiese en ge= 

stileerde stylvorms, b&ie na ann sy monunentale Yer~ staan. Die 

enigste groot uitsondering is die maskers vat, weens hulle buiten= 

gewone voorkocs, eintlik u groep vorm op hulle eie. Van sy vrye 

persoonlike werk sluit sy portrette en dieruitbeeldings die beste 

aan by sy rnonumentale Yerk, en ons sal weldra sien hoe by van bier 

uit ontwikkel bet totdat hy gekom het by sy digterlike uitbeelding 

van die mens as motief. 

Die eerste werke vat ons sal behandel, is sy portrette omdat 

hulle wat betref styl en on~erwerp die n~aste ann sy conumentale 

kuns s taa.n. 

(a) PORTRETTE. 

Onder portretwerk verstaan ons hier die weergnwe van n sekere 

persoon met behoud van die bekende beeld. Hierdie portrette sluit 

baie nou aan by sy historiese beelae, maar die vers~il is dat bulle 

bier nie opdragte is nia en hy vrylik kon kies wat betref sy onder= 
I 

werp, sy media en sy styl.· By sy borsbeelde was by altyd gebonde 

aan sy onderwerp, tesume met die feit dat die werk in ~ sekere me= 

dium, gewoonlik brons, uitgevoer moet wees. Vat die styl betref, 

kan Steynberg in sy portrette enige rigting inslaan, en hoef by 

nie noodwendig realisties te werk soos by sy ~este historiese 

beelde nie. Dnarom vind ons dat Steynberg se portrette van sy his= 

toriese borsbeelde verskil, in die opsig dat hy sy media, sy styl 

en sy onderwerpe gekies het na sy eie srnaak. Ons vind dat sy por= 

trette dus nie aloal bloot realistiese weergawes is van die uiter= 

like vonm nie, aaar dat in die ceeste gevalle die persoon se kar&k= 

ter ook uitgebeeld word en dat soms sekere gedagtes in die portret= 

te gesimboliseer word. 

SoGoende vind ons dat daar in bierdie klein aantal portrette 

ook ~ duidelike stylontwikkeling te bespeur is. Van die suiwer 

realisme het by ontwikkel tot n effens gestileerde styl. Reeds in 

een van sy eerste portrette, neaolik Adi, vin~ ons ~ simboliese be= 

tekenis. In een van sy latere portrette, Anna, waar by heeltemal 
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oorgeslaan het na die ekspressionisrne om ~ bepaalde gedagte sterker 

te laat uitkom, is ook simboliek gelee; terwyl by in Hamlet en sy 

alter ego n byna surrealistiese oengsel het van fantasie en Yerk= 

likheid, Steynberg se portrette word dus ~ skakel tussen sy monu= 

mentale kuns en sy drang oe vryer, en by gevolg ook, persoonliker 

werk te skep. Sy styl bly oorwegend realisties, wnt onontbeerlik 

is as gevolg van die onderwerp, gaer tog skroom by nie om somtyds 

af te wyk van die gewone realistiese vorrn nie, solank hyself net 

bevrediging dnarin kon vind. Gevolglik besit sy portrette oor die 

algemeen heelYat ceer estetiese Yanrde as die meeste van sy bors= 

beelde nlboewel sy Genl. Hertzog, sy Louv Wepener en sy Jan Celliers 

myns insiens esteties gelyk gestel kan word aan sy goeie portrette~ 

Steynberg was egter nooit heelternal gelukkig in sy opdragte nie maar 

omdat by so besig Yas daarmee kon by ongeluk~ig vir baie jare byna 

geen aandag aan enigiets behalve sy opdragte gee nie. Toe hy na 

baie jare eensklaps weer persoonlike werk begin oaak het, vind ons 

dat die enkele portrette, heeltecal verskil van die eerste klompie, 

vera! vat betref styl en afwerking. Dit bewys tegelyk dat by as 

kunstenaar ontwikkel het op hierdie punt. 

Steynberg se portrette vorrn soos reeds opgecerk, ~ goeie 

skakel tussen die tradisionele beeldhoutradisie en sy monumentale 

kuns aan die een kant en die neer rnoderne rigtings en Steynberg se 

vrye persoonlike werk aan die ander knnt. Dit vas die begin van 

Steynberg se persoonlike verk, die eerste stap in sy heeltemal nuve 

rigting wat betref sty! en gebruik van media - daarmee die begin 

van die persoonlik vrye werk van Steynberg. Die portrette vorm 

dus ~ belangrike deal in die ontwikkeling van Steynberg se vrye, 

persoonliKe wer~. Die realisrne wat hy bier gebruik het, het by 

nooit Yerklik heeltecal laat vaar nie want al sy latere werke, selfs 

sy meer abstrakte werke, behou basies steeds die realistiese vorm. 

Die portret het by later heelteaal laat staan (uitgesluit sy o~ 

dragte) en hom gebeel toegele op Yerk van ~ vryer, digterliker a&rda 

Die eerste portrette vat bier bespreek word is die twee beelde van 

Fa.na en Adi • --
Fa.na. en Adi 1). 

Steynberg het nie baie kin~erkoppies gemaak nie, ~ blote 

1). Afbeelding op bladsy 62a. 
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sestal, caar die ses is van ~ie beste in ons beeldhoukuns. Van 

hierdie ses is vier van sy dogter Isa, en ~ie ander van prof. 

F.E.J. Malherbe se seuns Yat by reeGs in 1938 gemaak het. Hierdie 

twee kinderkoppies is tvee interessante verke, nie alleen ocdat 

hulle van sy eerste portrette is nie, maar veral ondat hulle twee 

broers is en weens hulle verskillende geaardhede, ~ interessante 

kontras voro. Steynberg het uitstekend daarin geslaag oc die ver= 

skillende geanrdhede van hierdie twee seuns uit te beeld en die 

kontras la~t ons baie dink aan die tvee borsbeelde vnn LouY Wepener, 

die vegter, en Jan Celliers, die digter, wie se geaardhede ook he= 

melsbreed verskil het van mekaar. 

Die beeldjie Fana is die van die oudste broer. Ons sien horn 

bier as die teruggetrokke, die ingetoe, die stilgeaarde seun. Sy 

hare is kort en steil en sy gesig effens langverpig sonder enige 

glirnlag of ondeundheid dacrop. Hy is uie ernstige jong seun. Daar 

is niks van die lewenslustige jeug bier te sien nie. Steynberg het 

skitterend daarin geslaag oo in te dring in die aard van die kind 

en dit veer te gee in sy portret. Wie Fnna vandag ken, herken hom 

dadelik in Gie portret, nie nlleen weens die uiterlik herkenbare 

vorne nie, rnaar ook veens die innerlike trekke wat bier so goed te 

voorskyn kon. Die beeld is gegiet in brons en tegnies vlot en goed 

gebalo.nseer. 

Die tweede portret is van Adi die jongste broer en ons leer 

hon ken as die ondeunde, lewenslustige~ voelige onnut. Wat die 

uiterlike gelykenis betref, het Steynberg ook bier daarin geslaag 

om die trekke getrou veer te gee. Hierdie aiterlike is egter van 

ninder belang ns ons sien hoe uitstekend by die innerlike van die 

jong seun weergegee het. Hierdie verk word as gevolg daarvan, be= 

skou as n portret vat ver uitstyg bo die gewone portret ocdat dit 

iets gee vnn die siel van die strnlende jeug in die algemeen. Steyn= 

berg het Adi ornskep tot n sinbool van die stralende jeug in die al= 

gerneen en daar~eur een vnn sy gooiste kinQerportrette tot stand ge~ 

bring. Ons sien die nansteeklike lag, die wakker stralende oe en 

die weerbarstige krulle op die kop. Die gesig strnnl eenvoudig van 

jeugdigheid en lewenslustigheid en Qit is n Ius og die beeld te aan= 

skou. 

Die portret is ook in brons gegiet en tegnies goed afgeverk. 

Die gesigsoppervlakte is glnd terwyl die beweeglike krulle uitste~ 

kend ge~odelleer is. Die klein koppie het treffende lyne vol le= 
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wendige voroe. Dis asof die Yeerbarstige krulle ook die jong seun 

se levenslustige karakter weerspieel. Die hempie se vorrn is een= 

voudig met ~ effense ongelyke oppervlakte, sander OQ die aandag 

van die gesig af te lei, rnanr rond tog die beeld goed af. 

In die geval van Aei, moes Steynberg seker buitengeYoon 

vinnig gewerk het want net sy lewenslustige geanrdheid was dit 

stellig n pyniging orn stil te sit. Albei verke is realisties maar 

deurdat die innerlike van beide so sterk na vore koo, is dit nou= 

liks rnerkbaar en dit snl enige kunsliefhebber bekoor. 

Steynberg het bier getoon hoe by kan deurdring tot die siel 

van n kind en dit kan weergee op uiters geslnagde vyse. Afgesien 

van die vier beeltenisse van sy dogter, is hierdie tvee die enigste 

kinderportrette wnt Steynberg ooit genank het; en dit is nogal on= 

gelukkig, want hierdie twee portrette is absolute juveeltjies in 

hulle soort. 

Die volgende Yerk wat bespreek word is Lena, ~ pragtige werk 

in wit Wnterpoortse sancsteen. 

Lena1) • 
............. 

Lena is 1ie portret van n jong ~arne in pragtige wit Water= 

poortse snndsteen, en is reeds in 1939 deur Steynberg gemaak. Ten 

spyte van die feit dat dit een vnn sy vroee werke is, is dit reeds 

n werk van hoogstaande gehclte. Ook is dit nie alleen n uitsteken= 

de bewys van Steynberg se vakkennis nie near tevens van sy vercoe 

om n goeie gelykenis weer te gee. Dat hy reeds in sy eerste werke 

so n hoe standaard kon stel, is sowel ~ bewys ven n grondige op= 

leiding as van sy vroee, rype kunsgevoel. 

In portretwerk verwag ons neestal ~ fyn mocellering in n sag= 

te oediuo, wnt dan niskien Inter in brons gegiet word. Ons dink 

bier vernl aan iets soos sy historiese borsbeelde. n Sagte medium 

is ciskien rnakliker o~ al die fyner details weer te gee en sodoende 

n getroue veergave te bereik. Steynberg wil egter meer as net die 

uiterlike Yeergee, hy wil danrby die innerlike uitbeeld. Gevolglik 

verrny hy alle onnodige details en gee net die vernaarnste trekke. 

As n portretwerk kon by sy eie oediurn kies; in plans van die gewone 

brons gebruik hy in hierdie geval Tit Wnterpoortse sandsteen, vnt 

nie nlleen uitstekend pas by die onderwerp nie naar ook help orn die 

regte stecoing te verwek. Steynberg is iernand vat grnag harde, in= 

heeDBe cnteriale kies on nee te werk, ondanks die feit dat dit hoer 

1) Afbeelding op bladsy 67a. 
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eise stel aan die kunstenaar; en wnar hy knn, soos hier, verkies 

hy dit bo ~ sngte boetseeroediuo. Hierdie voorliefde kan ver= 

klaar word deur die feit dat by sy diploma in Londen gekry het 

vir knpwerk in kli~l) en ~at by ook klip bo brons verkies ondat 

dit soveel beter pas by die atoosfeer v~n die land en dit nie so 

kunsoatig is nie. 2) Hy toon bier n meesterlike beheer oor sy oe= 

diuo alhoevel dit die eerste keer vas vnnr hy hierdie spesifieke 

soort nedius gebruik het. Hoe prngtig en suiwer gee by die gesigs= 

trekke veert Die cooi vorcs van die ken en die neus en die golvende 

hare getuig van volkooe oeestersrrnp oor sy caterinal. Deur nie net 

die uiterlike nie nnor ook ~ie innerlike van die jong vrou weer te 

gee, vind ons net die vernnaoste trekke van die jong vrou sonder 

dat dit afbreek doen aan die gelykenis. Indercaad, deurdat die 

innerlike so treffend in die ~eeld uitkom, het die uiterlike daar= 

by gebaat want nou het die voorstelling vol lewe geword en nie net 

n klip gebly nie. 

Die keuse van rnateriaal is korrek, pas goed by die jong daoe 

se karakter en toon die beeldhouer se suiwer insig en aanvoeling 

vir hierdie aspek van sy vnknenskap. Hy slaag uitountend daarin om 

alGie fyngevoelige teerheid van die vrouegemoed te suggereer son= 

der orn die vereistes van sy beeldhoutegniek d~ronder te laat ly. 

Die lyne van die gesig is sog rnaar getuig tog van n sterk persoon= 

likheid. Die geheel skep ~ indruk vnn egte vroulikheid. Die harde 

caterinal is so behandel dat dit alle hordheid verloor deur die 

omskepping dacrvan in die fynbesnede gelnnt vnn die jong vrou. 

Deur ~ie blonde voorkons lent dit ons veral dink aan ~ Noorse tipe. 

Al die adel van hierdie jong vrou vord gesuggereer deur die prng= 

tige Yit sandsteen. Hoe nn~ers en ~inder sprekend sou hierdie verk 

byvoorbeeld in brons vat donker en swnar is, gewees het. In sand= 

steen is die verk waarlik sprekend ten opsigte van die nntuurlike 

ndel van hierdie jong vrou vat Steynberg wil uitcruk. Volgens die 

kunstennnr self was die beeld oorspronklik in brons, oaar by het 

dit later in sancl steen uitgekap ondnt die brons cinder gepas was. 

Deur die gedagte vat in die beeld tot wesenlike gestalte koc, ver= 

kry die werk, by sy tegniese voortreflikheid, n estetiese wnarde 

wat by andersins nie sou besit het nie. Steynberg het vir ho~self 

1) Sien Kntalogus van die Suid-Afriknanse Kunsvereniging, 1948-
1949, vir Tentoonstelling van Hedendaagse Suid-Afrikeanse 
Skilderye, Tekenings en Beeldhouwerke, bl.28. 

2) Dr. Bournan, KunB in Suic-Afrikn, bl.l05. 
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bier ~ hoe stan~aard gestel wnt by ~aernn altyd probeer handhaaf het. 

I sa~) 

Met sy dogter Isa, as onderwerp, wcs cit feitlik vanself= 

sprekend dat Steynberg bier van sy beste kincerportrette sou caak. 

Ondat hierdie vier portrette dieselfde persoon behandel, is dit 

nie alleen ~ interessnnte weergawe von hoe die jong Isa, as baba 

ontwikkel het tot ~ jong oeisie nie, oacr toon dit duidelik vir ons 

hoe Steynberg se styl ontwikkel het oet die jare. 

Die eerste portret toon die pasgebore jong bnbn, tvaalf uur 

nn die geboorte. As trotse vnder kon Steynberg seker nie gou genoeg 

begin het net hierdie werkie nie. Ons sien net die klein koppie 

oet doeke on die gesiggie. Dit is ~ uiters gevoelige weergnwe wnt 

in rnarrner uitstekend tot sy reg ko~. Maroer is ~ eteriese onte= 

riaal rnet ~ sngte voorkons en cit pas uitstekend by hierdie pasge= 

bore, weerlose bnbGtjie nog geheel onbevus van Tat o~ haar aangann. 

Die beeldjie is klein, net &! duio hoog en ongeveer 6 duic in deur= 

snee - naar ~ werk vol eteriese gevoel. 

Die tweede portret is in brons en toon Isn op ses cnande. 

Soos oet bnbns gebeur, sien ons bier hoe geweldig die klein bnbn= 

tjie intussen gegroei het. Ons sien die yl hanrtjies en die ko= 

oieklike ou gesiggie van die jong Isa. Sy het bier ~ geheel eie 

trek op haar gesig. Haar nond is oop en ons sien geen tand nie 

terwyl sy n eienanrdige frons tussen hnar oe het. Hierdie verkie 

is reeds die begin vnn vat ons kun noen sy denoniese2) kuns; en 

ons sien hoe Steynberg hoc heeltecnl inleef in sy onderverp en 

hierdie kincerkoppie vir ons weergee op uiters sensitiewe Yyse. 

Op tYeejarige oucerdon kry ons die derde portret, ook in 

brons. Bier het ons nou ~ kinderportret wat gelykstann nan Adi 

ten opsigte van tegniese veerdigheid en uitdrukking van idee. Hier 

sien ons die lnggende Isa oet ~ geweldige bos krulhare wat ons baie 

lant dink ann die krulle vnn Adi. Dit is cie onbevuste, vreugde= 

volle jeug vnt boo oor niks bekoorner nie, wnt geen smart of droef= 

heid ken nie en elke dng son~er sorge tegenoet gcan. Die tegniese 

vaardigheid van die kunstenaor is opvnllend en hy lewer bevys vnn 

1) .Afbeelding 'op blo.dsy 67a. 

2) Onder deoonies verstenn ons bier iets w~t onweerstaanbanr 
nn.ngedryf worci deur 'D innerlike oog of drong. 
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sy codelleringsvernoe op oortuigende vyse. Dit is werklik ~ frani 

kinderkoppie en saan oet die vcn Adi sou ek hulle beskou as die 

twee bekoorlikste kinderportrette. 

In sy laaste werk kry ens te doen net heelteonl ~ ander Isa. 

Ons sien Isa bier op negejarige leefty~ en uitgevoer in wilde olyf= 

bout. Dit is 'D suiwer eoosionele en sensitieve uiting van sy !runs= 

gevoel. Bier berken ons die Ise van v&ndag onar in teenstelling 

net die ander drie portrette wnt tot dusver saan realisties vns, 

het Steynberg bier afgewyk van cie suiwer realistiese vorm. Met 

behulp vnn stilering en aksentuering van verklik bestannde anato= 

ciese vorne, gee by uiting aen sy gevoel. Ons sien die deurlopende 

lyn van die swear wenkbroue, hoe, sterk wungbene en geaksentueerde 

ooglede. Daar sit nou steoning en gevoel in hierdie gesig vat jou 

laat besef dnt hierdie werk, rneer as ~ie nnder drie portrette, ~ 

innig deurleefde verk is. Dit is nie rneer ~ klein kind nie. Dit 

is ~ jong ceisie wot op die drunpel stacn vnn adolessensie. Sy is 

nog caor nege jaor ouG, oanr sy tcon reeds die eerste tekens van 

die adolessent nannlik selfbewustheid en skugterheid. Sy begin 

reeds ~ eie persoonlikheid voro en dit sou net ~ kwessie van tyd 

wees voordnt sy heelternal opgegroei het. Steynberg oaak op uiters 

treffende wyse gebruik vnn die cooi draa~ van die bout orn bestannde 

anatoniese voroe te beklentoon en uiting te gee non sy gevoel. Van 

nl sy portrette is hierdie lanste werk van Isa, een van sy beste 

portrette ocdat dit esteties op ~ hoer peil staan en oeer gevoel 

toon QS sy ander ren1istiese portrette. Na hierdie werk het Steyn= 

berg nog nie veer ~nder portrette gennnk nie, nnor hierdie werk en 

Anna toon ann ons vntter rigting Steynberg reeds begin inslaan het, 

in sy portrette. By het bier oorgeslann van die realisme tot die 

gestileerde voroe, wnnr ocdnt by veel groter uiting gevin~ het in 

sy an~er persoon1ike werk, het by die portret later heelte~l laat 

staan en die enigste tipe werk in die rigting vnt ons nog vind, 

is sy borsbeelde. 

Betsie. 

In dieselfde realistiese styl as Lenn kry ons twee portrette 

von die kunstennar se vrou, Betsie. Die een is in 1936 gernnnk so= 

wat vier jnnr voor hul~e huvelik en die ander toe sy reeGs nev. 

Steynberg was in 1942. Hu1le is feitlik ewe groot, nuanlik 16 

duio hoog en beide is v~n brons. Die grootste verskil is in die wy= 

se van voorstelling deurdot die eerste portret Betsie toon vaar sy 
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reguit vorentoe kyk, terwyl sy in die tveede portret uitgebeeld is 

met hanr gesig afwaarts gerig. 

Die styl van beide portrette is realisties sodet ons in albei 

Yerke n uiters treffende gelykenis vind. Sy oodelleerwerk is vnn 

uitountende geh~lte en by het uitsteke~d dnarin geslang oc hear vir 

ons bier op treffende wyse veer te gee. Die ven ons wat cev. Steyn= 

berg ken, herken in die tweede portret dadelik die rninsace en toe= 

gewyde vrou, wat vir Steynberg nog al die jnre so trou bygestnan 

het. Die renlisrne pas nie alleen br die stadiuo vnn sy ontvikkeling 

nie, nnar cok by die oncerwerp en doen dus geen ufbreuk ann die wer= 

ke nie ooeat ons ons ~ verklike portret net nie anders knn voorstel 

as op n realistiese grondslag nie. 

Die oppervlakte is tekstureel beelteonl aangepos by ons lig, 

en het nie dnardie gladde blink voorkons van Van Wouv se werke nie. 

Die tekstuur vnn beide portrette is grof en ongelyk - veral in die 

tweede portret. Dit gee nan die werk n tipies Steynbergse knrak= 

tertrek; dit sorg dot die lig reg vel sodat die werk n veel interes= 

snnter voorkons wys in plaas van n soort onnatuurlike blink opper= 

vlakte vat die lig heelteoal verkeerd laat vnl, en is n elenent 

wat veral sterk uitkoo in sy groter oonunentnle ~erke. 

Albei hierdie portrette is goeie, gevoelige stuQies van 

oevrou Steynberg en ~oarby portrette van n voortreflike gehalte. 

Steynberg het vir ons bier, soos in al sy ander portrette nie net 

n goeie uiterlike vertolking gegee nie, naar het ook die innerlike 

van sy onCerwerp tot sy reg laat korn in sy werk. Steynberg is so= 

wel die sensitiewe kunsten~ar ns die kunstenaar vat danrna streef 

on wat by onderneen na die beste van sy verooe nf te werk. 

Annn. 

In teenstelling cet die portrette Yet ~usver behandel is, 

is hierdie verk in styl nie reolisties nie rnnnr ekspressionisties. 

Dit is ~ portret vnn Anna Neethling-Pohl, die bekende Suid-Afrikann= 

se toneelspeelster, regisseuse en rndio-ocroepster. Die beeld is 

in kiaathout en behoort ann die S.!.U.K. in Johannesburg. 

Behalwe dat cit beskou word as n goeie portret, word dit 

ook beskou as n baie goeie sinboliese werk. Daaro~ sal ons vind 

dnt Steynberg bier nie bloot ~ portret genank het net herkenbare 

gesigstrekke nie, nnar dnt by die beeld ook gebruik het ns n oid= 

del on n sekere gedngte na vore te bring. Derhnlwe het Steynberg 
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&fgewyk van die gevone realistiese styl en oorgeslaan na die ek= 

spressionistiese styl, met die gevolg dat ons verwringing van se= 

kere bekende vorms aantref, nie alleen om die gedagte beter uit 

te bring nie, maar ook vir die beklemtoning van sekere lyne en 

vorme bloot om artistieke redes. Anna Neethling-Pobl word bier 

voorgestel in een van haar mees tipiese dramatiese houdings. Sy 

het bier ~ lang verdraaide nek, amper soos die van ~ swaan, haar 

kop is half omhoog gelig en haar regterhand is op haar keel ge= 

plaas. Die gesig is redelik realisties in soverre dat ons haar 

nog herken. Dit is egter die nek en die groot hand vat ekspres= 

sionisties weergegee word en vaarin die gedagte le wat Steynberg 

aan ons wil oordra en wat ons dadelik sal toelig. Die portret is 

uitgekap in kiaathout en pas uitstekend by die onderwerp en die styl. 

Verder verk die grein van die bout mee om die lynwerking te beklem= 

toon sodat hierdie werk as geheel ~ pragtige ritmiese indruk maak. 

Soos reeds vermeld, het Steynberg bier bewus ~ afwyking ge= 

maak van die realistiese vorm om ~ bepaalde gedagte sterker uit 

te bring. Wat Steynberg graag wil beklemtoon is haar keel, en ge= 

volglik gee by vir baar die lang nek, met ~ groot hand op die keel. 

As gevolg vnn haar beroep is haar keel die belangrikste deel van 

haar liggaam want daarmee moet sy haar klanke en woorde voortbring. 

Haar stem is die vernaamste middel vaarmee sy ha&r kuns tot stand 

kan bring. Daarsonder verloor sy ha~r wesenlike vaarde as kunste= 

nares en die stem is gevolglik haar grootste besitting. Haar krag 

en haar grootheid le in haar stem. Deur die realistiese te mis= 

vorm, vind Steynberg ~ el~ment wat sy idee kan uitdra. Wat Anna 

Neethling-Pohl is, is in verklikheid haar stem en deur baar stem 

kom haar hele innerlike wese tot uiting en leer ons die ware volle 

Anna ken. Sy simboliek in stem - keel - handgeb&ar - voordragkuns= 

tenares word ~ levende werklikheid. 

Haor gesigslyne, met die hoe wangbene, is sterk en kragtig 

en die hnre is glad en gestileer om net die eenvoudige trefrake 

beeltenisse aan te dui. Uit baar gesig straal dnar ~ innigheid 

teenoor haar kuns. Steynberg dring deur tot die siel van die 

kunstenares en laat juis dit tot uiting kom in sy verk. Volgens 

die kritikus van n sekere koerant lnat die beeld hom dink aan die 

woorde van T.S. Eliot, en heeltemal tereg ook ,~ebster was much 

obsessed by death, and saw the skull beneath the skin"~} Soos 

1) The Friend, 18 Oktober 1951. 
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Webster dit in die digkuns en Leonardo da Vinci dit in die skilder= 

kuns gedoen het, so doen Steynberg dit in Anna. 

Hierdie werk is baie jare na sy eerste portrette geskep 

naamlik in 1946, en daarom vind ons dat daar ~ geweldige verskil 

bestnan in styl met die vorige werke. Nadat Steynberg sy eerste 

portrette in realistiese vorm geskep het, het by vir b&ie jare geen 

persoonlike verk geskep nie. Toe by daarnn weer met portret werk 

begin, het by vat sy styl betref, soveel ryper geword en soveel 

ontwikkel dat sy benadering heeltemal anders was - ryper en gevorm= 

der. Steynberg se portrette toon dus ~ logiese gang in sy stylont= 

wikkeling en saam met Isa (nege jnar oud), vorm Anna die skakel tus= 

sen sy ouer portretkuns en sy latere, vryer, persoonlike werk vat 

nuvere stylneigings vertoon. 

Hamlet en sy alter ego. 1) 

Bier, soos in die geval van Anna, kan ons eintlik nie praat 

van ~ suiver portret nie, omdnt ons bier ~ skitterende voorbeeld 

het van beide die fantasie en die verklikheid. Die persoon vat 

bier uitgebeeld word, is die bekende Afrikcanse toneelspeler, 

Andre Huguenet. Soos by Anna is dit ook ~ enigsins allegoriese 

werk en is die hoofsaak nie die uiterlike weergawe nie maar sekere 

gedagte wat Steynberg wil uitbeeld. Andre Huguenet dien eintlik 

meer net as model vir Steynberg, om n sekere gedagte, naamlik die 

dubbelslagtigheid van Hamlet se persoonlikheid, behoorlik te kan 

uitbeeld. Steynberg het spesifiek vir Huguenet gekies om as model 

te dien omdnt by die rol reeds met velslae gespeel het, en dus die 

beste uitdrukking kon gee aan die twee persoonlikhede van Hamlet. 

Terselfdertyd het dit ~ monument geword ter ere van Andre Huguenet 

en sy kuns, wat net soos die van Anna Neethling-Pohl, nie van bly= 

wende aard is nie. Hier vind ons Huguenet verewig in een van sy 

grootste rolle en terselfdertyd het Steynberg ~ portret geskep 

met n dieper betekenis. 

Die verk sien as volg daaruit. Die twee persoonlikhede van 

Hamlet word voorgestel deur middel van twee figure - die een voor 

die ander maar nanmekaar geheg benede. Die voorste Hamlet, met 

svanrd in die hand, is soos by hom aan die mense voordoen. Dit 

1) Afbeelding op blndsy75a. 
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toon die jong Hamlet sonder enige duistere gedagtes, wet maak as= 

of hy onberJs is van die gemene spel wat reeds plansgevind het met 

sy vader se dood. Die figuur vlak agter horn is sy alter ego, en 

is die ander Hamlet met Gl sy malende, wrnaksugtige gedagtes. 

Hierdie alter ego is besig om ann die frontfiguur nllerlei dinge 

toe te fluister en die luister met ~ bak hand en n gespitste oor. 

Sy gesig, in teenstelling met die voorste Hamlet, vat edele trekke 

het, is vol Yrede trekke wat die lelike van sy alter ego se inner= 

like weerspieel. As simboliese Yerk is Anna beter en nie so n ge= 

ykte onderwerp soos hierdie verk nie; manr dit bly nietemin een 

van Steynberg se treffendste portrette. 

1at sy keuse van brons as medium betref, is dit ~ uiters ge= 

slaegde, omdat die donker brons so goed pas by die donker atmos= 

feer van die hele beeld. Verder is dit ook n werk vat heelvat 

modellering gekos het, en daarvoor is brons ~ baie geskikte medium. 

Soms word beweer dat brons nie Steynberg se beste medium is nie, 

maar ek vind dat sy bronswerke geYoonlik goed geslaagd is. Hierdie 

verk besit werklik krngtige modellering en n definitiewe gespan= 

nenheid van spier vat dit een van sy groot bronswerke maak. Ten 

spyte van die klagte deur sommige kritici, dat die t~ee figure nie 

n eenheid vorm nie, en dat die vervnntskap nie duidelik aangetoon 

word nie, voel ek dat die klagte in sekere mate ongegrond is. Van 

die voorkent gesien, het die werk definitief ~ eenheid ge~ord, 

maar v~n die sykant af verloor dit miskien eenheid omdat dan ge= 

sien kan word dat die twee fi~Jre losstaan vnn meknar. Die ver= 

wantskap word duidelik nengetoon deur die bak hand en gespitste 

oor van die voorste Hamlet, tervyl die agterste vorentoe leun om . 
in die voorste se oor te fluister. Te veel ongegronde kritiek 

word nog op die werk gelewer vat nog nie verklik na waarde geskat 

vord nie. 

Dit is die eerste keer dat n beeldhouer in Suid-Afrika, die 

tema van die dubbele persoonlikheid aendurf, en ten spyte van se= 

kere tekortkominge het Steynberg daarin geslaag om dit met ~ groot 

mate van welslae te volvoer. Wat betref die dubbele persoonlik= 

heid van Hamlet vat bier uitgebeeld word, sien ons iets hiervnn 

in Die Alomteenwoordige Vrou waar by ook t~ee persoonlikhede moes 

uitbeeld naamlik die man en sy vrou. Wat die vorm betref, kan 

ons met sekerheid se dat laasgenoemde n veel treffender oplossing 

is, deurdat by die een vorm binne in die ander geplans het. Om 
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die gelykenis te voltooi, het by slegs twee naveeklruiertjies en 

n aantal foto's gehad plus sy eie kunsvaardige hande. 

Wat styl betref, is hierdie werk realisties met n sterk ek= 

spressionistiese gevoel, wat onvermydelik is as gevolg van die 

onderwerp. ~at sy uiterlike voorkoms ~~tref, is hierdie portret 

nader aan Steynberg se eerste portrette, rnaar vet betref die ge= 

dagte ~at Steynberg hier uitbee1d, kan dit beskou word as ~ werk 

wat nader staan aan Anna en Isn (9 jaar). ~at stylontwikkeling 

by die beeldhouer betref, vorm dit die 1ogiese skakel tussen sy 

eerste portrette en sy twee portrette Anna en Isa. 

Die volgende aspek van Steynberg se werk wnt baie na staan 

aan sy monumenta1e verk, is sy dieruitbeeldings. 

(b) DIERUITBEELDINGS. 

Steynberg se dieruitbeeldings het hoofsaa~1ik natuuruit= 

bee1dings gebly en stem dus in ~ groot mate ooreen met sy versier= 

ings aan die binnekant van die Pretoriase stadsaal. Verder stem 

hu1le ook ooreen vat betref sy renlistiese vormgewing. Steynberg 

het egter nie net gebly by renlistiese voorstellings van diere nie 

maar het ook hierin ontwikke1 soos in sy nnder persoonlike werk. 

Ons vind dat die meeste realistiese verke tussen die jnre 1940 

en 1950 tot stand gebring is. Hulle is ook nlmal suiwer natuur= 

uitbeeldings met geen nnder doel as ~ dekorntiewe nie. In 1951 

kry ons vir die eerste keer dat by n abstrakte bokkie maak naamlik 

Pnsgebore. In 1953 het hy weer ~ renlistiese werk gemnak naam1ik 

Oorlogswnnnsin mnar met so ~ diep sinboliese betekenis dat dit 

meer geword het as net ~ blote netuuruitbee1ding, en dus ver uit= 

styg bo die gewone renlistiese werke. In 1955 het by sy eerste 

gestileerde dierwerk, naamlik Gespanne Bokkie gemank, maar tydens 

sy uitsta11ing in September 1960, het Steynberg met sy grootste 

verrassing voor die dag gekom toe hy een van sy mees revolusionere 

dierbee1de tentoongestel het naamlik Atoomeeuse Wi1debeeskalfie. 

Van nl sy dieruitbeeldings is dit die grootste en die mees am= 

bisieuse werk. In teenstelling met die renlisme en die gewone 

medin van bout en brons, is hierdie verk uiters abstrak en van 

gesweiste metanl en gekleurde g1as. Dit is dusver definitief 

Steynberg se grootste dierwerk en glad nie ~ nntuuruitbeelding 

nie; dit is wel ~ baie interessnnte toekomsvisioen. Hierdie verk 
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bespreek ek verderop in hierdie hoofstuk.l} 

Een ding spreek duidelik uit Steynberg se werk, en dit is 

dat die dier as motief Steynberg nooit so geinspireer het soos 

die mens om dearmee sy gedagtes oor te dra nie. Veel lievers ge= 

bruik by dit as n dekoratieve middel s1os sy verk ook getuig. So 

sluit sy dierbeelde aan by sy monumentaal-dekoratiewe verk en van= 

daar uit het hy ontwikkel tot dat by in die laaste paar jare, sinds 

1951, vir die eerste keer verklik werke gelever het wat suiwer es= 

teties van belang is, naaclik Pasgebore (1951, Oorlogswaansin (1953) 

en Atoomeeuse Wildebeeskalfie (1960}. AI hierdie werke is klein 

in forrnaat behalwe sy Wildebeeskalfie vat letterlik en figuurlik 

beskou kan word as sy vernaamste werk op hierdie gebied. As in= 

heemse motief het Steynberg veel meer bevrediging gevind in die 

nature! as onderwerp; en ons vind dan ook dat sy werk sterk oor= 

beers word deur n inboorlingelement as motief. Nietemin vind ons 

dat die enkele werke vat hy wel gemaak het met die dier as onder= 

werp, esteties hoogs bevredigend is, en terselfdertyd van die mees 

aantreklike natuuruitbeeldings in ons beeldhoukuns. Om sy ontwik= 

keling te volg, bespreek ek eers sy Tiermannetjie en Tie~ie. 

Tiermannetjie en Tienryfie. 

Een van Steynberg se vroeere verke is hierdie twee beeld= 

jies van ~ tiermannetjie en n tiervyfie inn sittende posisie. 

Hulle is albei in realistiese sty! en gegiet in brons. Die twee 

figure is nie baie groot nie, ongeveer 18 duim lank en 10 duim 

hoog en is in werklikheid net modelle. Hulle is die modelle van 

twee levensgroot beelde wat Steynberg by die ingang van sy tuin, 

aan weerskante van die hek, wou plaas. Soos hulle nou is, is 

hulle twee treffende verke, maar n mens kan jou indink vatter ge= 

weldige indruk hulle op n mens sou gemaak het, as hulle lewens= 

groot was. Wat egter die duidelikste spreek uit hierdie twee fi= 

gure, is die feit dat Steynberg hulle gemaak het bloot as n deko= 

ratiewe middel, en dat hulle dus wat styl en doel betref, heelte= 

mal aansluit by Steynberg se monumentaal-dekoratieve werke. 

Tog vind ons dat Steynberg in hierdie tvee eenvoudige fi= 

gure uitdrukking probeer gee het aan ~ bepaelde idee naamlik ge= 

1) Si en bladsy 88. 
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bonde krag, spanning en simmetrie. Steynberg openbaar bier dat 

by nog nie so tuis is in sy modellering nie. Ons vind daar is 

nog ~ effense gebrek a&n krag in die ~odellering. ~ Mens vervag 

~ groter gespannea~eid van spier, vat so tipies is van die katfami= 

lie, maar instede daarvan kry ons ~ soort slapheid vat glad nie van 

toepassing is op die twee katte nie. Verder pas brons as medium 

goed by die twee tiere, wat gevoonlik spiere ven staal het. Ana= 

tomies is die twee origens uitstekend uitgebeeld en soos hulle daar 

sit, is dit ~ ware stukkie natuuruitbeelding. 

Om die stukke as voorlopige modelle streng te beoordeel, is 

miskien onregverdig omdat hulle nie die regte grootte het nie en 

dus in ~ heeltemal ander perspektief gesien word. So reeds kan 

~ mens jou egter voorstel wa.tter indrukwekkende twee ,nghonde" 

hulle sou uitgemaak het en ons kan maar net hoop dat Steynberg 

eendag die ksns sal kry om hulle in regte skaal op hulle regte 

plekke te plaas. Die duidelikste wat u mens uit hierdie werk vir 

ons doel kan leer, is dat Steynberg met sy dierwerke dadelik aan= 

sluiting gevind het by sy monumentaal-dekoratieYe Yerk en vandaar 

af, verder ontvikkel tot volkome vrye dieruitbeeldings. 

Drinkende Duikertjie. 1) 

Hierdie stuk is ook dekoratieve werk en vel op ~ hek in die 

tuin van die kunstenaar se voning aangebring. Dit is reeds in 

1942 gema&k en sluit goed aan by sy ander monumentaal-dekoratiewe 

verk en sy stylrigting van da&rdie tyd. Steynberg het bier twee 

duikertjies uitgebeitel in bout, naamlik die moeder en die klein 

duikertjie. Die klein duikertjie is besig om te drink aan sy ma 

terwyl sy met haar kop afbuig en hom half liefkoos, half beskerm. 

Die twee figure is op uiters knap wyse uitgebeitel, op so ~ wyse 

dat hulle presies pas in die klein ruimte van die hek, sonder dat 

die tYee figure enigsins onn&tuurlik voorkom. Daarom vind ons 

dat die patroon met die afvaartse buiging van die moeder se kop, 

om die twee figure in die ruimte te laat pas en ook om die balans 

reg te k~, bier werklik doeltreffend is. Ons kry n pragtige ronde 

lynwerking langs die rug van die moeder. Deurdat die moeder nou 

haar kop afbring grond toe, vind ons dat die ronde lynwerking strek 

1) Afbeelding op bladsy 75a • 
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vanaf haar stuitjie, oor die rug en uitloop in die nek tot by 

haar kop. Die gevolg is u sierlike lynwerking in die klein ruimte 

sonder dat die figure enigsins lyk asof hulle daer ingeprop is. 

Die klein duikertjie moet buk om by te kom by die uier, en ons 

sien dat sy linkervoorpoot effens gebuig is, terwyl die regter= 

voorpoot reguit vorentoe strek. Die koppie is ietwat agteroor 

en ons kry in die nek n ronde boog. Die pote balanseer mekaar 

sonder dat hulle mekaar steur. Die houdings van die twee bokkies 

is nie alleen natuurlik nie, maar gee aan die werk n pragtige lyn= 

verking vat heeltemal pas in die gegewe ruimte. Dit is n intieme 

toneeltjie uit die dierelewe wat Steynberg op beslis skitterende 

wyse weergegee het. 

Tegnies moes Steynberg bier anders te verk gaan Yant hierdie 

Yerk is meer n reliefverk as n beeldhouwerk; en sy materiaal is 

plat en nie drie-dimensioneel nie. So ~ plat vlak stel ander 

vereistes maar Steynberg los die probleem op deur die figure nie 

net te laat uitstaan op die plat vlak nie, maar die dele om die 

figure heeltemal Yeg te neem sodat OllS net die tYee figure bet. 

Daardeur verkry die werk n lewendige en natuurlike voorstelling 

wat ook esteties heeltemal bevredigend is. Die vorme en lyne van 

die twee bokkies is pragtig en daar spreek n diep gevoel van teer= 

heid uit die Yerk. Die styl is realisties maar op n aangename wyse 

deur middel van sy oneffe beitelmerkies Tat dit nie alleen u in= 

teressante voorkoms gee nie, maar help om die vel se plooie en 

tekstuur te suggereer. Steynberg het nie alleen die regte medium 

gekies nie maar sy afverking pas uitstekend by die onderwerp. Wat 

egter belangrik is, is die feit dat Steynberg die dier bier nog 

gebruik het as dekoratiewe middel en op die wyse het by vir ons 

n treffende natuuruitbeelding gegee. 

Twee Bokkies aan ?ierneef se huis. 

Die eerste vnn die twee bokkies nan Pierneef se huis, is n 

relief op n massiewe houtdeur wat lei na u binnepleintjie van die 

huis. Op aandrang van Pierneef het Steynberg hierdie Boesman= 

tekening van n rustende eland, wat ~ lieflingsontwerp van Pier= 

neef was, in relief uitgebeitel. Ons sien bier n rustende eland 

met sy pote onder hom ingevou terwyl by teen n opkomende son uit= 

gebeitel is. Dit is gedoen na aanleiding van die naam van die 

plaas Elangeni wat letterlik beteken teen die son. Die ontwerp 

is dus nie van Steynberg afkomstig nie, maar van n oorspronklike 
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Boesmantekening. AB ons die oorspronklike tekening verge1yk met 

die werk van Steynberg, merk ons dat die kunstenaar wel sekere 

veranderings gemaak h~t aan gesig en pote, om die eland se be= 

paalde trekke duideliker te laat uitkom - iets wat die Boesman 

nie kon doen nie. 

Die oorspronk1ike tekening, net soos hierdie re1iefwerk, is 

dekoratief van aard en is suksesvol toegepas deur Steynberg. Dit 

is geen slaafse nnbootsing van die oorspronklike elandvoorstelling 

nie. Alles is vereenvoudig. Tog sien ons bier ~ eland, in sy Yese, 

in sy algehele indruk1 Sonder pynlike en noulettende aandag aan 

detail is die wesentlike behou, en d~ardeur verkry hierdie Yerk egt= 

heid. Deur die vereenvoudiging verkry die beeld ~ pragtige fynbe= 

rekende vloeiende lyn wat dit een van Steynberg se mooiste dekora= 

tiewe werke maak alhoevel hy, soos verskeie ander kunstennars ook 

gedoen het met Boesmantekeninge, die ontwerp ~eleen" het. 

Die ander bokkie wat in Pierneef se huis te sien is, is die 

vnn ~ duikertjie uitgevoer in sandsteen en te sien bo die kaggel 

van Pierneef se huis. Dit is maar 1 voet 3 duim hoog. Dit is ook 

~ reliefYerk en stel voor ~ bokkie vat sy kop afbuig tot byna op 

die grond, tervyl by met sy een voorpoot sy kop krap. Die styl 

bier is nog suiwer realisties en die werk is bloot bedoel as ~ 

goeie natuuruitbeelding met ~ dekoratieve doel. Nietemin het die 

werk ~ pragtige ronde 1yn vat gevorm word deur die geboe rug en 

as gevolg van die bokkie se houding, sterk ooreenstem met die 

Jrinkende Duikertjie wat feitlik dieselfde lynverking het. Die 

oppervlakte is vol riffeltjies om die tekstuur van die bokkie se 

vel te suggereer terwyl dit aan die bokkie ~ natuurlike voorkoms 

gee. Hierdie stukkie is nie ~ verk wat spesiaal vir Pierneef se 

huis gemaak is nie, maar ~ duplikaat van een van Steynberg se pa= 

nele in die Pretoriase stadsaal. 

Doopvont. 

In 1945 het Steynberg hierdie doopvont gemaak vir die N.G. 

Kerk in Pretoria-Noord. Dit is in realistiese styl uitgevoer in 

kiaathout en stel voor ~ duif vat op u waterlelie sit. Die on= 

derste deel van die doopvont vaarin die vnterbakkie staan, is die 

water1elie, sodat die waterbakkie in die lelie rus. Bo-oor die 

waterbakkie kom die deksel en op die deksel sit u duif wat so pas 

uit die bakkie te voorskyn gekom het, terwyl sy haar koppie droog= 

vryf teen die met water bedekte vlerkie en orals op die deksel 
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loop daar vaterdruppels af. Tipies van die duif, stnan sy hors 

·1orentoe uitgestoot, sodat ons bier ~ pragtige realistiese voor= 

stelling het van~ duif. Elke vorm is presies veergegee soos ons 

dit ken in die werklike lewe, elke veertjie en donsie op die lyf 

en die vlerkie is weergegee vat getuig vBn Steynberg se goedver= 

sorgde vakmanskap en groot geduld, om elke veertjie so haarfyn uit 

te beitel. 

Die duif het bier ~ uitgesproke simboliese betekenis gekry. 

Ons lees daarvan in die Nuve Testament in Mattheus 3, Verse 13-17, 

vaar die Here gedoop is deur Johannes die Doper. Pas nadat die 

Here uit die water getree het, het die hemele oopgegaan en die 

Here het die Gees van God sien neerdaal in die vorm van~ duif, 

wat op Hom kom sit het. Daarna het hy ~ stem gehoor wat gese het: 

Dit is !Y geliefde Seun, in vie Ek ~ welbehae het. Dit is aan bier= 

die gebeurtenis wat Steynberg gedink het, toe by die stuk gemaak 

het, en ons vind dus dat die duif bier die simbool geword het van 

die Heilige Gees vat neergedaal het op die aarde, en nie bloot ~ 

goeie realistiese weergawe is van ~ duif nie. Hoe meer ~ mens na 

die duif kyk, hoe diaper dring die voorstelling in jou vese, en 

kom ~ mens sterk onder die indruk van Steynberg se godsdienstige 

gevoel. 

Vir hierdie doopbakkie kon Steynberg nie ~ toepasliker on= 

derwerp uit die Bybel gekies het nie en tref sy simboliek ons deur 

die eenvoudigheid daarvan. Hierdie werk is ~ bewys dat Steynberg, 

as christen, ~ suiwer aanvoeling het vir die godsdienstige onder= 

werp soos ons ook sal sien in sy latere verke met ~ Bybelse tema. 

Soos reeds gese is dit n werk, sterk realisties met n treffende 

simboliek. Dit is realisties, gedeeltelik omdat dit ~ opdrag is, 

maar deur die simboliese betekenis het hierdie werk vir ons ~ die= 

per betekenis gekry en n geestelike Qesieling geword wat getuig 

van Steynberg se hoe kunstenaarskap. n Bloot realistiese dieruit= 

beelding is dit nie, maar wel ~ verk met hoe geestelike vaarde. 

Pasgebore. 1) 

Die eerste verk waarin Steynberg afgewyk het van die gewone 

realistiese natuuruitbeelding van diere, was hierdie voorstelling 

1) Afbeelding op bladsy77a. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

83. 

van ~ pasgebore bokkie in 1951. In teenstelling met sy ander diere 

wat oorheersend realisties is, is hierdie een in abstrakte styl. 

Steynberg beeld die klein bokkie uit op ~ heel oorspronklike wyse. 

By maak in boofsaak gebruik van lyne om die bokkie voor te stel. 

Bier is geen vaste liggae~sdele nie, alles word gesuggereer deur 

lyne en ruimtes waarin die invloed van die Engelse beeldhouer Hen= 

ry Moore duidelik na vore kom, deurdat hy ruimtes skep vat omsluit 

Yord deur vorm. As ons na die beeldjie kT£ dan sien ons ~ ronde 

gat in die kop, ~ inham in die hors en ~ groot ruimte omring deur 

lyne. Soos in Moore se werk, suggereer hulle vorms, maar omdat 

hulle in hierdie geval onnodig sou Tees, word hulle net gesugge= 

re er. 

Wat Steynberg vil uitbeeld is die wankelrigheid van die pas= 

gebore bokkie. Bloot deur middel van die lyne hon by dit tog op 

treffende wyse doen want dit spreek so direk tot die toeskouer. 

Ons sien die wankelrige bene pragtig uitgebeeld in die ronde lyne. 

Die agterbene lyk of hulle mekaar steun om staande te bly, terwyl 

die bokkie alles doen om net regop te bly. Sy r~g bult rond uit 

van die inspanning, maar nogtans bly by staande. In teenstelling 

met die brons beeldjie van die gespanne bokkie wat ons nog verder= 

op bespreek, waar ons reguit gespanne lyne het, vind ons bier die 

teenoorgestelde. Die lyne is rond en slap om die swakheid van die 

onontwikkelde spiere te beklemtoon. Daar is geen krag in die spie= 

re nie - hulle is net-net in staat om sy ou liggaampie staande te 

bou. Selfs die ou nekkie gee pad onder die kop se gewig, maar die 

bokkie hou sy kop rnanmoedig regop. 

Steynberg het sy media bier goed gekies en dit gebruik op 

~ oorspronklike en treffende vyse. Die oppervlakte van die werk 

is effens ongelyk, tervyl die binneste gedeeltes van die ruimtes 

glad van oppervlakte is. Die algemene indruk is een van sierlike 

lyne en goed gebalanseerde vorme. Die nek en ruglyne vorm ~ mooi 

harmonie met die pikante koppie. Dit is een van die bekoorlikste 

kleiner verkies van Steynberg. 

Oorlogsvaansin. 

In 1953 bet Steynberg voor die dag gekom met ~ werk wat 

nie alleen treffend is vir sy natuuruitbeelding nie maar ook vir 

sy sterk simboliese betekenis. Alhoewel die werk in realistiese 

styl is, is die simboliese gedagte so oorheersend dat hierdie 

stuk veel meer Yord as net ~ uitstekende natuuruitbeelding en 
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esteties hoer staan as sy dekoratiewe dierfigure dusver, Pasgebore 

uitgeslote. Ons vind dat Steynberg bier nie meer soos in sy vo= 

rige Yerke, hom in die eerste plek bepaal het by die dier op sig= 

self nie, maar die dier net gebruik het as middel om sekere ge= 

dagtes simbolies voor te stel. 

Wat die gedagte betref, merk ons ~ opvallende ooreenkoms 

tussen hierdie verk en Trawal, ~ stuk vat later bespreek vord. Al= 

bei het te doen met die gevolge van oorlog. Trawal gee die idee 

van die konsentrasiekamplyers van die laaste vereldoorlog. Ons 

sien bier die mens in al sy ellende vat besig is om te verdierlik 

maar nogtans nn God om hulp roep om hom te red van totale onder= 

gang. In Oorlogswaansin spreek die titel eintlik vir homself. 

Steynberg vaarsku die mens teen die waansinnigheid en nutteloos= 

heid van u oorlog vat vir albei kante net ellende sal bring en ten 

slotte albei kan vernietig. Die gedagte is dus in albei verke 

naastenby dieselfde naamlik die gevolge van ~ oorlog maar hulle 

wyses van voorstelling verskil hemelsbreed. In Trawal sien ons 

die ellende vat die mens op homself bring as gevolg van oorlog 

deur middel van u menslike figuur in die uiterste ellende. In 

Oorlogswaansin sien ons hoe die oorwonnene en die oorwinnaar saam 

na die doderyk gevoer ~ord. Dit word aan ons voorgestel op uiters 

oorspronklike wyse deur middel van n toneel wat gereeld in die na= 

tuur voorkom. Ons sien bier twee koedoebulle vat wanhopig met hul= 

le horings ineengevleg le. Die beeld is nie baie groot nie, onge= 

veer 6 duim hoog en gegiet in brons. Die twee koedoebulle probeer 

om hulleself los te ~,ak ~~ mekaar ~ar dis tevergeefs en hulle is 

reeds albei sterwende. Die ribbes ~at uitsteek getuig van die el= 

lende van daelange hongersnood wat die dood voorafgaan en die in= 

eengevlegte horings is die simbool van hulle sterkste wapens vaar= 

mee die een die ander vou vernietig maar instede daarvan, bulle= 

self vernietig het. 

Die simboliek in hierdie werk is n drama wat hom reeds eeue= 

lank in die oerwoude afspeel; en vat netsowel van toepassing kan 

wees op ~ hedendaagse kernoorlog. Die oorvinnaar moes saam met die 

oorwonnene die stryd gewonne gee. Sy Pyrrhusoorwinning was maar 

van korte duur. Dit is n tema so eie ann Afrika waar die natuur 

soveel moois hied maar ook sy wette onverbiddelik oor bos en oer= 

woud laat geld. Dit kan egter net sowel twee groot moondbede van 

vandag Tees wat met die ontketening van n atoomoorlog, nie alleen 
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hulleself sal vernietig nie, mear ook alle leve op aarde. Soos 

in Trawal rig Steynberg bier ~ waarskuwing aan die mensdom. Hy 

gee nie ~ preek nie maar staar die feite reguit in die oe en 

probeer deur middel van sy kuns die aktuele probleme van die dag 

behandel met die hoop cat hy deur sy h~s sal help om die mens 

tot ander insigte te bring. Die mens moet tot die besef kom dat 

daar mooier en beter dinge is, as die huidige stryd om die Tereld 

te oorheers, vat tog bloot tydelik van aard is. Instede daarvan 

om die leve op aarde, wat so kort is, so aangenaam as moontlik te 

maak, is die mens besig om sy eie ondergang te bewerkstellig. 

~is ~ verk in realistiese vorc maar met ~ sterk ekspressio= 

nistiese inslag; daarvan getuig die geaksentueerde uitgeholde 

ribbekaste. Net soos in Treval sien ons bier die half waansinnige 

uitdrukking op die diere se gesigte vat die dood reeds voel nader= 

kom, ma~r magteloos is om iets daeraan te doen. Die algemene in= 

druk is die van ~ deurmekaarspul van ledemate. Die tvee figure 

le verwronge in mekaar gevou en is besig om blote geraamtes te 

word wat ons baie laat dink ann die murasies vat oorbly as ~ 

stad deurgeloop het onder die bomme. Treffend is ook die ooreen= 

koms tussen Trawal en hierdie t~ee figure naamlik die uitgemergeld= 

beid - hol oe en ribbes vat uitsteek as gevolg van lyding en ver= 

hongering; en die kop van die een bok wat op kyk na die hemel, met 

sy bek wawyd oop, net soos die figuur in Trawal, asof ook by n nood= 

kreet na Bo rig om bom te verlos uit die lyding bier op carde. 

Hierdie onderwerp het Steynberg op treffende wyse uitgebeeld 

deur dit aan te pas by Suid-!frik&&nse ocstandighede en daardeur 

bierdie tema ~ nuwe frisheid te gee. In plans van om weer n mens= 

like figuur in sy lyding uit te beeld, het Steynberg iets tipies 

uit sy omgewing geneem, Yat net so treffend tot ons spreek, in= 

dien nie meer nie. Hier vir die eerste keer het Steynberg vir 

ons n verk gegee met die dier as onderwerp, waar die dier teen= 

oor die simboliese gedagte, ~ ondergeskikte rol moet speel. Ons 

sien dus dat Steynberg hiermee aansluit by sy vryere werk en heel= 

temal afgewyk het van die gewone realistiese dekorntieve natuur= 

uitbeelding. Die werk is nie groot van formaat nie, maar die ge= 

dngte wnt dit simboliseer maak dit tog een van sy treffendste en 

belangrikste dieruitbeeldings. 

Twee Gespnnne Boilliies. 

Die eerste bokkie is n reliefwerk in sandsteen, ongeveer 
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7 duim hoog en 15 duim breed en is in ongeveer 1940 gemaak. Ons 

sien hier n gespanne bokkie vat op sy hoede is. Sy regterpoot 

is opgelig, sy ore vorentoe gespits terwy1 hy reguit vorentoe 

kyk. Sy kop is lcag omdat sy nek n reguit 1yn vorm met sy rug. 

Dit is die tipiese houding vnn n bokkie wnt geva~r vrees en nou 

op die uitkyk is. Hierdie bokkie is een vnn die vroegste dier= 

uitbeeldings van Steynberg. Die tveede bokkie is, in teenste11ing 

met die eerste, nie n relie~erk nie, maar drie-dimensionaal en 

gegiet in n ligbruin brons vat baie naby is ann die natuurlike 

kleur van die bokkie en is in 1955 gemaak. Sy boudir~ is presies 

dieselfde ns die van die eerste bokkie behnlve dat hu1le agter= 

pote se posisies verskil en op die tveede bokkie se rug daar n 

bosluisvoel sit. Deurdat die twee bokkies op verskillende tye 

van Steynberg se ontwikkeling gemnnk is, vind ons n groot verski1 

in benadering bier. 

Omdat die bokkie een van die veerloosste diere is, is by 

ook die dier vat die maklikste gevang ~ord. Daarby vind ons dat 

n bokkie n fyn gehoor en reuksin het, sodat hy dadelik kan boor 

of ruik as dnar gevnnr dreig. Bok¥~es is gevolg1ik gedurig op 

hulle hoede vir die geringste geluide wat hulle boor want n aan= 

val is n gedurige bedreiging. Wnt Steynberg dus bier uitgebeeld 

het, is n bokkie in n gespanne houding vat deur een of ander ge= 

luid op sy hoede gestel is. Dit kan ook vees dat die bos1uisvoel, 

op die tweede bokkie se rug, hom ge~narsi~ het, soos by gewoonlik 

doen wanneer gevanr dreig en sodoende reeds bekend geword het as 

die vriend vnn die bokkies. 

AB ons nou die twee bokkies met ceknar vergelyk, dan vind 

ons dat die reliefbokkie, wat eerste gemaak is, heelYat swakker is 

wnt betref voorkoms en afverking, as die tveede bokkie. Die vorm= 

gewing en modellering is swak en onbeholpe; en die spiere v~n die 

bokkie allesbehalwe gespanne. Die spiere lyk pap en ontspanne en 

dit lyk nie asof die bokkie veel kans het om weg te kom as daar 

verklik gevaar sou dreig nie. Die atmosfeer van nnderende onheil 

ontbreek heeltema1 en dit lyk eerder asof by aan ~ bossie staan 

en ruik. Dit is duidelik dat dit n werkie is uit Steynberg se 

vroeere tydperk en esteties staan dit ver agter by die tveede 

bokkie. Die styl is rea1isties en die hoofdoe1 was n dekoratieve 

natuuruitbeelding met die bo!ikie as onderwerp. Steynberg het waar= 

skynlik ook nie te veel van die verk gedink nie, want dit het lank 
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in sy tuin rondgele, totdat ~ tuinjong dit ontdek het en teen die 

ateljeemuur vasgemessel het. 

Daarteenoor sien ons dat ~ tweede bokkie, die skepping is 

van n rype kunstennar. Steynberg het bier uitstekend daarin ge= 

slang om die gespannenheid van die bokkie Teer te gee deur prag= 

tige lynwerking. Sy vormgewing, hoewel hy uitgacn van die realisme, 

toon ~ sterk neiging tot stilering. Net die nodige vorms word ge= 

gee om die gespannenheid van die spiere te beklemtoon. Ons sien 

die lang reguit gespierde lyne van die agterlyf, vat regdeur tot 

by die kop met die sterk gespanne neklyne loop. En dan die gespan= 

ne, onrustige houding van die pote - veral die regterpoot wat opge= 

lig is en die lang slanke bene. Die algemene voorkoms van die bok= 

kie is een van styfgespannenheid en onrustigheid vat toon dat by 

oorgehaal is vir enige gevnar. Sy ore toon dat by elke geluid op= 

vang en dat by gereed is om elke oomblik om te spring en weg te 

hardloop. Brons ns medium is ~ b&ie pnslike medium want dit ver= 

tolk die idee van spiere van staal wat soos ~ veer enige oomblik 

kan losskiet. Hierdie werk toon die ontvikkeling vat Steynberg 

onderga&n het, sinds by die eerste bokkie gemaak bet. Sy styl, 

vormgewing en lynwerking is in hierdie tweede werk die van ~ er= 

vare kunstenaar terwyl sy eerste bokkie lyk soos die werk van ~ 

amateur. Hierdie twee werke is dan ook n goeie voorbeeld van die 

ontwikkeling Yat Steynberg ondergaan het, deurdat die eerste bok= 

kie aansluit by sy monurnentale werk vat betref styl en voorkoms 

terwyl die tweede bokkie aansluit by sy nuve vryere werke, gesien 

uit n estetiese oogpunt. Steynberg het met eenvoudige middele n 

stukkie drama uit die diereleve uitgebeeld met ~ egtheid en sui= 

werheid vat hierdie tweede bokkie n juweeltjie maak onder sy die= 

rebeelde. 

vyf jaar later in 1960 het Steynberg n brons grysbokkie ge= 

maak in realistiese styl vat bestem is vir die graf van wyle mnr. 

W. Neethling. Dat die bok1ie realisties en dekoratief van aard is, 

is alleen omdat dit n opdrag is en glad nie orndat Steynberg ver= 

kies het om dit so te maak nie. Dit is dus nie n vrye, persoon= 

like werk nie. Soos ook sy ander opdragte pas dit eintlik nie 

bier in Steynberg se stylontvikkeling nie, want by het in hierdie 

fase alreeds tot die abstrakte stylstandpunt ontwikkel. Dit is 

~ mooi dekorntiewe weergave van die grysbokkie ter vervulling 

van n opdrag, en moet as sulks beskou word en nie as n voorbeeld 
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in die proses van Steynberg se stylontwikkeling nie. 

Atoomeeuse Wildebeeskalfie~) 

Steynberg se ontvikkeling in die uitbeelding van diere kom 

tot n hoogtepunt in sy mees ambisieuse werk naamlik sy Atoomeeuse 

Wildebeeskalfie, wat uitgestal was op die tentoonstelling in sy 

tuin in September 1960. Soos al die ander verke op die tentoon= 

stelling was hierdie werk ook abstrak. Ons vind egter dat hierdie 

werk nie n volkome abstrahering is nie, omdat by nog die realis= 

tiese weergawe as basiese vo~ bebou het. Nogtans le hierdie werk 

in gees nader aan die suiver abstraktheid as enig ander van sy wer= 

ke. 

Die beeld se voorkoms vyk heelwat af van die ware wildebees= 

kalfie. Ons sien wel die vier pote, die lyf, stert, kop en ore 

naar op n baie abstrakte wyse Yeergegee. Die vier pote is net vier 

dun reguit brons pype. Die ander liggaarnsdele is ook heeltemal ver= 

vorrn en het net vaagweg die bekende vorrne behou, wat hoofsaaklik 

deur verskillende vlakke voorgestel word. Die materiaal vat Steyn= 

berg gebruik het is tipies van sy nuwe rigting naamlik gebrandskil= 

derde glas en een of ander metaal. Bier vind ons dat die raamwerk 

van brons is. Die vlakke is toegedek met gebrandskilderde glas 

wat eers in plastiek vasgele is. Die lyf, gesig, ore, stert en 

nekvel, is alrnal vlakke van gebrandskilderde glas. Die werklike 

effek van hierdie gebrandskilderde glas kom eers tot sy reg as die 

son daarop en daardeur skyn. Rooi en groen is respektiewelik ge= 

bruik op die twee teenoorgestelde vlakke sodat wanneer die ver= 

skillende ligwerkinge danrop val, verskillende kleurkombinasies 

gevorrn word. Die mooiste effek word verkry as die son reguit van 

die anderkant af deurskyn, en nie van bo af nie. As die son reg= 

uit van die anderkant af deurskyn, dan kry n mens die skitterande 

kleureffekte van die tvee teenoorgestelde kleurvakke. Met hierdie 

media het Steynberg waarlik ~ gebied betree waaraan niemand nog 

gedink het nie. Dit is ~ bewys dat Steynberg nog steeds op soek 

is na nuwe mnteriale en effekte en seker altyd sal bly eksperimen= 

teer. Dit is nie net ~ bewys van sy eksperimentele nanleg nie 

maar ook van sy ryke fantnsie en verbeelding wat op sy gebied 

1) A.fbeelding op blndsy 77a. 
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waarlik uniek is in ons land. 

Soos die titel aandui, is dit ~ vildebeeskalfie uit die 

atoorneeu. Steynberg noem hierGie werk so om die volgende redes. 

Die atoomeeu Y&t pas begin het, en reeds sulke fantastiese suk= 

sesse op die gebied van die wetenskap behaal het, kan enigiets 

ongewoons op!ewer in die verre toekorns. Ons weet nog nie wat die 

rnoontlikhede is vat die atoomeeu kan oplewer nie, aaar dat ons 

lewenswyse drasties gann verander, le voor die hand. Steynberg 

het rnet so ~ besef hierdie vildebeeskalfie tot stand gebring en 

ann sy verbaasde bewonderaars gese dit is soos die wildebeeskal= 

fie in die toekoos gann lyk. Hoekom is dit nie moontlik nie, vra 

hy? Ons veet nie Yat die atoomeeu met sy krag in die vorc van mu= 

tasies gaan meebring nie en of die wildebees~lfie werklik so gaan 

lyk of nie, is nie vir ons orn te se nie. Dat Steynberg self glo 

en seker daarvan is, dat die wildebeeskalfie so gaan lyk, is egter 

nie Yat by bier probeer se nie. Hy fantnseer net op speelse wyse. 

Deur hierdie verk wil hy egter ook die gedagtegang van die toe= 

skouer prikkel, sodat by self daaroor kan begin nadink. Wat Steyn= 

berg bier geskep het, is sy eie toekornsvisioen vat rnoontlik bevaar= 

heid kan word, of so nie net ~ vrugbare skepping van sy gees sal 

bly. Ongetwyfeld is dit een vnn Steynberg se prikkelendste Yerke 

wat n mens werklik tot nadenke stem. Van sy dierfigure is dit 

seer sekerlik sy vernaarnste werk wat betref oorspronklikheid van 

materiaal, tegniese frisheid en uitdrukking van ~ treffende ge= 

dagte. Dit vorm een van sy belangrikste nuwe werke want dit dui 

die begin van ~ totaal rewolusionere rigting in sy persoonlike 

kuns aan. 

Ons sien dus hoe Steynberg se dieruitbeeldinge ontvikkel 

het van suiwer realistiese, dekoratieve werke, vat voortgespruit 

het uit sy monucentnal-dekoratiewe werk, tot ~ gebeel moderne ab= 

strakte stylvorrn, Hierdie verk voro nie alleen n hoogtepunt in 

sy dierbeelde nie, n&ar ~ hoogtepunt in die hele gebied van sy 

vrye persoonlike werk. Van die realisrne tot die abstrakte styl= 

voro sien ons tussendeur sy gestileerde en cinder abstrakte werke 

met sterk simboliese gedagtes - almal trappe tot n volkome vrye, 

moderne kuns. Dat die Atoorneeuse Wildebeeskalfie nog ~ groot 

invloed knn uitoefen op ons beeldhoukuns is heel vaarskynlik. 

Steynberg het in sy dierwerke ~ belangrike hydrae geleTer tot 

ons beeldhoukuns en ons leer horn bierin ken as ~ kunstennar ~at 
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steeds ontwikkel en nuwe gebiede soek om te bemeester. 

Dit bring cy by die volgende nfdeling van sy werk, naamlik 

sy naskers vat onder sy interessantste werke beskou kan word, en 

waarin die invloed van die pri~tiewe kunste op horn baie duidelik 

rnerkbaar is. 

( c ) MASKERS. 

In teenstelling Qet Steynberg se portrette en sy dieruit= 

beeldings vind ons dat sy rnaskers nie so n duiLelike aansluiting 

vind by sy monunentale werk nie, weens die ongewoonheid daarvan. 

Maar juis daaroo vorm dit een van die interessantste nfdelings 

van sy beeldhouwerk. Dit staan veel narler nan sy persoonlike verk 

vnn na 1947, wat betref styl en estetiese gevoel. Steynberg het 

nanr net vier naskers gemaak, nanr dit is verklik die rnoeite werd 

om by hulle n tydjie stil te staan. Voordnt ons dit egter bespreek, 

is dit noGig om kortliks die oorsprong van die masker na te gaan, 

oodat dit so n ongewone tipe van beeldhouwerk is onder blanke beeld= 

houers. 

Die rnasker is een van die treffendste voorwerpe van die pri= 

nitieve oens en ons vind dit by die oeeste prinitiewe stamne van 

vroeer en vandag, dwarsoor die hele wereld. Die gebruik van die 

oasker is dus eeue-oud. Die vernaaoste kenrnerk vnn die masker was 

steeds dat dit '11 ,;werk" moes verrig; :: spesifieke doel moes dien. 

So~s is die casker gedra by serernoniele danse wnur die oaskers die 

trekke van diere gehad het, en die draers dan gevoel het asof hul= 

leself in diere verander het. Die maskers was nie altyd natuurge= 

trou nie rnaar daar was ~ eenheid en harconie in patroon. In Nieu

Guinea het die jong mans byvoorbeeld naskers gedra o~ soos spoke 

te lyh en die vrouens en kinders dan bang te oaak. In Brits

Colunbie is daar die Haicas net hulle tote~-pale wnarop rnaskers 

uitgesny is vat sekere legendes of verhnle uitgebeeld het. By 

die Iroquois in Oos-Arnerika is die oaskers gebruik oo hose geeste 

te verdryf vat n siekte sou laat ontstaan. Gewoonlik is oaskers 

gedra deur toordokters. Ook in Afrika kry ons dat die toordok= 

ters rnaskers gedra het en daardeur baie gesag nfgedwing het. 

Gewoonlik was die maskers uit bout gesny en geverf net gro= 

teske ontwerpe en sont~s versier rnet skulpe en edelgesteentes. 

Met behulp van sekere neganisnes kon die Haidas die oond en die 

oe lnat beweeg. Die doel van die nnsker by die prioitiewe cens 
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was dus hoofso.aklik orn ,iets" te verdryf of ,iets" uit te beeld, 

en gevoonlik vas dit grotesk van voorkoms. 

Ons vind die nasker ook by hoogstaande h~ltuurvolke; byvoor= 

beeld by die ou Grieke oaar hulle het dit veral gebruik op die to= 

neel. ~at hulle toneelopvoerings in anfiteaters vas in die ope= 

lug, en die rnense ver gesit het, het hulle die naskers gebruik oo 

verskillende ouderdornrne en karaktertipes voor te stel. ~ hulle 

ste~ duidelik te lant uitkom wes daar n steobuis in die m&sker om 

die stenklank te verskerp. Ook die Sjinese en Japanners het baie 

houtnnskers vir toneelspelers genaak - bier vernl met die doel om 

figure duideliker te karakteriseer. Vnndag drn ons alleen caskers 

op danse of feeste sodat nieonnd ons kan herken nie, en dan is dit 

baie rreer net n rnnsker oor die oe. 

Steynberg se rnaskers verskil van die prinitiewe mnskers in 

die opsig dat hulle nie grotesk van voorkoms is nie en nie n 

,werk" het om te doen nie, oaur bloot dekoratief van ao.rd is. 

Misoaking van die natuurlike vorrn by die prinitiewe nasker korn 

voor ocdat die prinitiewe kunstennar nie beter kon verk nie. Steyn= 

berg knn die nntuurlike vorn vel uitbeeld naar as by vervorm dan 

is dit bloot oc hornself innerlik te bevredig. Daarteenoor is sy 

rnaskers ook glad nie alnal grotesk nie. Inteendeel sy narmer mas= 

ker het pragtige gelaatstrekke. AE ienand wat gedurig in aanraking 

koc net die prinitiewe kulture van Afrika, is dit dus begryplik dat 

by ook o~skers sou maak. Hy het bier iats unieks ingevoer in ons 

beeldhoukuns, want sever ~ bekend, is by die eerste blanke beeld= 

houer w~t so iets probeer het. 

Die eerste nasker wot ender bespreking kon, is sy masker in 

ca~er nie alleen orndat dit so tot~nl verskillend is van die pri= 

nitieve 9nskers, en dus n uiters interessante teenstelling vorc 

nie, nanr orndat dit wat die styl betref, die een is wnt die naaste 

aansluit by sy vroeere verke. 

Vrouegesig in ~mroer. 

Die eerste ding vat ons tref, is die voorkoos van hierdie 

oasker. Die rnnsker is van career en stel n vrouegesig voor. Ons 

sien die fynbesnede gelaat van n vrou; dit is heeltemal coring van 

hare. Hanr hare hang net n effense golving langs haar gesig af en 

snelt saao by haar nek. Dit is n verfynde vrouegesig, n esteties 

hoogstaande stuk. Naas prioitiewe Doskers is hierdie rnasker pre= 
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sies die teenoorgestelde deurdat die voorkoms mooi in plaas van 

skrikwekkend is. Omdat die werk reeds in 1938 gemaak is en Steyn= 

berg se styl nog oorheersend realisties was, is daar geen vervorm= 

ing van gelaatstrekke of byvoeging van allerlei versierings nie. 

Die gesigstrekke is almal herkenbaar en in hoofsaak realisties al= 

hoewel die gesig se vorm n effense verandering ondergaan het. Wat 

kleur betref, vind ons dat Steynberg bier hoegenaamd geen kleur 

gebruik het nie, in teenstelling met primitiewe maskers vat ge= 

voonlik wel baie kleurvol gemaak word. Wat betref vergelyking van 

die media, word die prirnitiewe maskers gewoonlik uit bout gesny, 

terwyl hierdie masker van marmer is. Steynberg het bier u uit= 

stekende keuse gedoen toe hy marrner gekies het vant dit pas uit= 

stekend by die onderverp en dra veel by tot die algemene indruk 

van die rnasker. Die rede hoekom Steynberg marmer bo bout verkies, 

blyk duidelik as die beeld van nader beskou word. 

Hierdie masker het in werklikheid tvee verskillende voorkom= 

ste; die een is wreed en hard en die ander is rnooi en sag. Daar= 

benevens verskil die twee helftes van die gesig ook in so n mate 

dat dit hydra tot verdere tweeslagtigheid van voorkoms. Die eers= 

genoemde van die tweeslagtigheid is egter die belangrikste en ons 

sal eers daarna kyk. Steynberg verkry die effek deur die lig op 

verskillende vyses op die masker te laat val, sodat die oe of oop 

of toe gesien kan word. As die oe toe is, het die masker u mooi 

en sagte uitdrukking, maar as die oe oop is, is die masker se trek= 

ke Yreed en hard. Om hierdie effek te bereik het Steynberg die oe 

toegemaak maar ho-op die geslote ooglid n effense verhewenheid in 

die vorm van n oogpupil gesit. Hierdie oog-pupil kan dus alleen 

gesien word wanneer die lig op n spesifieke wyse op die masker val. 

Hierdie effek kan alleen deur middel van maroer bereik vord, want 

marrner het die effek van deurskynend te wees. ~it lyk presies as= 

of die boonste ooglede deursi~end is. Met bout sou hierdie effek 

heelternal onmoontlik gevees het en sou die hele effek van die mas= 

ker verlore gegaan het. 

As ons nou die twee helftes van die masker afsonderlik be= 

kyk, dan ontdek ons in werklikheid nog twee gesigte. Steynberg 

bereik dit deur die regterooglid hoer te plaas as die linkeroog= 

lid en die linkerkant van die gesig ~ meerder voorkoms te gee. 

Hou ons die casker se regterkant toe naamlik die kant met die ho= 

er ooglid, dan lyk die liru{erkant van die gesig na iemand wat diep 
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ongelukkig is en swaar gely het. Hou ons nou die linkerkant van 

die gesig toe, dan is dit die gesig van iernand vat net rus en vre= 

de ken en gelukkig is. So het Steynberg uitstekend daarin geslaag 

orn bloot deur ciddel van ligeffekte en verandering van gesigstrek= 

ke, vier gesigte in een oosker uit te beeld, .Hierdie tir van 

bantering kom soQs ook voor in die portret-skilderkuns. 1 

Omdat hierdie masker so ~ bekoorlike voorkoms het, is dit 

in teenstelling met die primitieve maskers vat gevoon1ik of dikwe1s 

,iets" moes verdryf, bloot ~ gevoelsuiting wat bevrediging gevind 

het en beoordee1 moet word volgens sy dekoratiewe en estetiese vorm= 

waarde. Vir die beskaafde mens is dit moont1ik om net die skoon= 

heid van lyn en vorm, vat daarin te vinde is, te kan geniet. Wat 

kwa1iteit en artistieke waarde betref, staan hierdie werk myns in= 

siens agter by die ander drie maskers van Steynberg, deurdat dit 

veral uiterlike vorm is en bly en nie so veelseggend is as die an= 

der nie - die enigste masker wat naastenby aansluit by sy eerste 

werke, en wel alleen op grond van sy sty1 wat taamlik realisties 

is. Daarna het sy maskers gestileerd en heeltemal abstrak geword, 

vorm hulle eintlik ~ deel van Steynberg se meer persoonlike werk 

en word alleen apart bespreek omdat hulle so ~ ongewone vorm van 

die beeldboukuns is. 

Masker met geslote oe. 2) 

Esteties gesproke is dit een van Steynberg se mooiste maskers. 

Die masker is die van ~ gestileerde gesig met geslote oe en uit= 

gevoer in n ligte kiaathout. Die gesig is verleng en die ken loop 

uit tot n onnatuurlike skerp punt. Die voorkop is ~ ronde g1adde 

opperv1akte en die ooglede gesti1eerd tot n uiters eenvoudige vorm. 

Die neus is skerp en hoekig, die wangbene hoog en skerp terwyl ook 

die 1ippe gestileerd is tot die eenvoudigste vorm. Ons vind bier 

n rykdom van abstrakte, ernosionele en suiverder subjektieYe werk, 

waarin die uiter1ike vorB van die onderwerp ondergeskik geste1 is 

aan idees wat die voorkoms tot grondslag gehad het. Hierdie mas= 

ker verskil heelwat van die voornoemde marmer masker deurdat die 

uiter1ike gestileerd is, en daardeur n dieper artistieke waarde 

verkry. 

1) Vgl. byvoorbee1d Alexis Preller se Christuskop, afgebeeld in 
Christi Truter : A1exis Preller. Afbeelding 14. The Maroola 
Press (Pty) Ltd., Pretoria, 1947. 

2) Afbeelding op bla.dsy 90a. 
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Soos in die geval van die prioitieve rnaskers, het Steynberg 

bout as medill6 gebruik. Hy het die bout egter beverk totdat dit 

~ mooi gladde voorkoms gekry het, en anders as in die primitieve 

~askers, dit nie met allerlei kleure vol geverf nie. Vir die ge= 

sig wat Steynberg bier wou uitbeeld, is bout die aengewese materi= 

aal, sou marrner heeltenal onvanpas gewees het en glad nie gedien 

het vir die tegniek van sterk gestileerde trekke in die masker nie. 

Steynberg ken sy rnateriaal en veet hoe orn dit te gebruik. Ons merk 

dit duidelik in hierdie masker, deurdat hy die grein van die bout 

ingespan het om sekere lyneffekte te verkry en sekere vlakke te 

beklerntoon. By die oe sien ons hoe die grein van die bout horison= 

taal loop, en selfs ~ ronde kring ~aak terwyl die grein van die bout 

op die vange vertikaal loop. Deur die bout so te bewerk dat die 

grein van die bout benut word, kry ons ~ pragtige lynwerking. Bier= 

oee kry ons dan die mooiste van die vier maskers. 

In teenstelling met die bloot fo~ele garmer masker, vind 

ons ~ diepte in bierdie werk. Dit word ~ deurleefde onderwerp waar= 

in die kunstenaar nie gehuiwer het orn die uiterlike te verander nie. 

Die gevoel van rustigheid word treffend uitgedruk deur die geslote 

oe en in sy geheel is dit ~ uiters goed afgewerkte rnasker - miskien 

sy beste. 

Masker in kleure.I) 

~at die aanwending van kleur betref, is hierdie oasker van 

belang om twee redes. Die eerste is dat dit een van die eerste 

Yerke van Steynberg vas waarin by van kleur gebruik gernaak het; 

en tweedens wat die kleur betref, is dit die masker wat die naaste 

staan aan die prirnitiewe rnaskers. Ons het bier die gesig van ~ 

vrou, aangesien sy lang krulhare het wat aan haar linkerkant af= 

hang. Die gesig is sterk driehoekvoroig soos die vorige nasker 

behalwe dat die ken rond in plaas van spits is. Die oe en die 

monG lyk eners van vorc en is eve groot. Hulle is almal rond, ef= 

fens hoer as die res van die gesig en daar is ~ streep deur elke 

oog en deur die cond. Die neus is lank en s~l en ook effens hoer 

as die res van die gesig. Die masker is van ligbruin boekenhout 

wat net verskillende kleure geverf is om die regte effek te kry. 

Die deel van die gesig om die oe, neus en mond is rooDkleurig, 

1) Afbeelding op bladsy 90a. 
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die res van die gesig, oe en rnond het ~ gebrande rooi kleur, die 

hare is die norrnale ligte bruinkleur van die bout terwyl die kante 

van die hare ~ donker rooi is. Die herinvoering van kleur deur 

Steynberg, wat in die gewone beeldhoukuns eeuelank dood was, is 

nie alleen ~ nuwe aanwins nie maar ~oontlik ook van belang vir ont= 

wikkeling in die beeldhoukuns van ons tyd. Dit verander die hele 

voorko~ van die beeldhoukuns en wa&r kleur altyd so n groot rol 

gespeel het net in die Westerse skilderwerk, vind ons dat dit nou 

bier eweneens ~ belangrike faktor geword het. 

Wat styl betref, is dit ekspressionisties deur dat Steynberg 

die gesig weergee soos dit hom behaag. Die lyne en vorme is meest= 

al sag en rond. Ons sien die pragtige krullende lyne van die hare 

en die sierlike vorm van die kop. Die oe is geslote soos by die 

vorige twee maskers wat ~ rustige voorkoms aan die masker gee. Daar 

is geen harde lyne of trekke in die gesig nie. Nogal merkwaardig 

is die ooreenkoms tussen bierdie masker en die een op die gesig van 

die groot regop figuur Afgod onttroon , vat later bespreek word. 

Van sy vier onskers is dit sekerlik die interessantste omdat dit 

as gevolg van sy kleurgebruik, die begin was van ~ totaal nuwe rig= 

ting in sy eie en ook in die Suid-Afrikaanse blanke beeldboukuns. 

Dekoratieve masker. 

Een van Steynberg se eerste werke in abstrakte styl is bier= 

die masker in donker bout. Hier is een van die duidelikste voor= 

beelde van Steynberg se emosionele en suiwer subjektiewe werk waar 

hy die uiterlike vorm van die onderwerp in so·n mate ondergeskik 

gestel het aan die idee, dat die bekende vorme skaars herkenbaar 

is. Bier vind ons die bekende vorme heeltemal vervorm en ontvrig. 

Dit herinner ons sterk ann die werk van Picasso, vant Steynberg 

het die bekende vorms ook verander en opsetlik deurmekaar veerge= 

gee, sonder om logiese verband te hou met die oorspronklike vorm 

van die onderwerp. Die gesig is weer die van ~ vrou want aan die 

regterkant sien ons lang hangende hare. Aan die linkerkant sien 

ons twee ore - die een klein, die ander groot. Daar is twee oe 

maar heeltemal verskillend van mekaar. Die een is rond met n 

pupil in die middel en by sit feitlik op die voorkop aan die reg= 

terkant van die gesig. Die ander oog is ovaalvormig, sonder ~ pu= 

pil en sit aan die linkerkant, skuins onGerkant die ander oog. Dan 

kry ons die neus wat uitloop van die ovaalvormige oog totteenaan 

die mond wat feitlik heel onder by die ken sit, en eintlik ~ sy= 
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aansig van n mond is. Ten spyte van die verskil in voorkoms van 

hierdie ~asker en Masker in kleure is daar tog punte van ooreen= 

koms. Albei het lang hsre vat aan die linkerkant afhnng terwyl 

hulle albei gesigte het met ~ effense punt vat na die regterkant 

toe neig. Die lyne wat die gesigsdele vorm, is Of verbewe of uit= 

gesny uit die bout. Die hare se lyne is veel strakker en sterker 

as die van die gekleurde masker Y&ar die lyne veel sagter en soe= 

peler is. 

Soos die naam aandui, is die masker bloot dekoratief en 

Steynberg verkry die gewenste effek enkel deur n spel van lyne, 

vlakke en vorme - geen kleur nie. Die gesig is nouliks herken= 

baar, en die doel van die masker is bloot om die toeskouer este= 

ties te bevredig. Dit het n middel gevord waarin Steynberg uiting 

kon gee aan sy sterk vorogevoel en wnarin by sy vakkennis weereens 

op die proef kon stel. Steynberg het bier weereens bewys dat die 

blanke kunstenaar met die grootste veiligheid invloed kan onder= 

gaan van die primitiewe kulture en met sy kennis van die blanke 

vormlewe n werk kan skep van hoe gehalte. 

Steynberg se maskers vord beskou as n groepie op hulle eie 

en as gevolg van hulle styl, vind ons dat hulle veel beter aan= 

sluiting vind by sy persoonlike werke nn 1947, behalwe die marmer 

masker wnt oorheersend realisties van vorm is. 

Met hierdie drie afdelings korn ons ann die einde van die 

eerste deel van Steynberg se persoonlike werk. Ons he~ bier te 

doen gehad net drie aspekte van sy werk naarnlik sy portrette, sy 

maskers en sy dieruitbeeldings. Hierdie drie afdelings van Steyn= 

berg het vir ons n goeie indruk gegee in watter mate Steynberg in 

staat is tot skeppingswerk. Dat by in hierdie verk reeds n hoe 

peil bereik het, val nie te betwyfel nie maar om die volledige 

Steynberg te leer ken, is ~aar nog die vierde aspek van sy werk 

naamlik sy digterlike uitbeelding van die mens, vat die grootste 

en belangrikste deel vnn sy vrye werk vorrn. Ons het in hierdie 

boofstuk gesien hoe Steynberg se eerste persoonlike verke naamlik 

sy portrette en dieruitbeeldings, direk aangesluit het by sy ~eer 

realistiese monunentale werke. Hy het egter langsarnerhand ont= 

Yikkel totdat sy laaste werke heeltemal ~ ander voorkoms het as 

sy eerste. By het ontwikkel van die realistiese na die gesti= 

leerde en vervolgens na die abstrakte stylvorm. Ons sien al 

drie hierdie stylrigtings in sy werk dusver, en kry so ~ taamlike 
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indruk van vaartoe by in staat is. 

In Steynberg se belangrikste verk het hy egter die mens ge= 

neem as onderwerp en horn uitgebeeld op ~ digterlike vyse. Hierdie 

verke vo~ ook die grootste deel van Steynberg se vrye persoonlike 

werke, en dit is hier wa&r ons die volle Steynberg werklik leer 

ken. Ocdat hierdie soort verk so ornvangryk is, word dit apart 

bespreek in die volgende twee hoofstukke. Ook dit sal toon, soos 

hierdie hoofstuk, hoe Steynberg ontwikkel het van die realistiese 

voro tot die van die non-figuratieve vorm. 

--oOo--
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H 0 D F S T U X IV. 

:JIGTIUI!G "'rnTOI::ING VAN DI3 1!..2-lS-EDTIEF: ?~ 
SOONLTiill ~~ GEJ.IG OP JIE R?ALITEITSvt~3E. 

Die me3s as motief S?eel by Steynberg.~ baie groot rol. Dit 

tref ons dat meer as die ~e!fte van sy vrye persoonlike werke die 

mens behan~el. Jaarby vind ons cet die vrou, meer as die man, 

Steynberg beinvloed het. Daarvan getuig sy nenigvulQige vrouefigure. 

Steynberg se mense vord oofr nie altyd op dieselfde vyse behandel nie. 

Ons ~ry sy portrette wat oorheersend reelisties en later effens ge= 

stileerd is. Sy maskers toon natuurlik net die gesig van mense, op 

verskillende wyse veergegee. ;:lulle sou ma!rlik hier bespreek kon 

word, rnaar o~at hulle so ~ ongewone tipe van beeldhouwerk verteen= 

woordig, is ilulle reeds apart be~andel. Hulle slait egter baie goed 

aan by Steynberg se laaste groe~ van mense, nawmlik die vat hy op 

~ digterlike wyse veergegee het. Dit is duidelik Steynberg het die 

menslike figuur gebruik as mid~el om sekere gecagtes te simboli= 

seer. Om sy oogmerk te bereik moes by afwyk van die gewone realis= 

tiese vorms en of gestileerd of abstrak te verk gaan. Sodoende ver= 

kry die voorko~s van Gie menslike figure heeltewal ander kara~ter= 

trekke en help ons oc ons ged&gtes na hoer vl&kke te voer. So kon 

hy sekere digterlike gedagtes uit=ruk in 1~balel, of ritrne uitdruk 

deur middel van ~ figuur in Klingelende Enkelringe. Yeral la&sge= 

noende bet ~ !outer stn~kie musiek gevord en alles deur middel van 

die rnenslike figuur. Of Steynberg ver~ry sekere stemminge soos by= 

voorbeeld in Lied ven Gie Loeries wat ~ volkoree digterlike siening 

van ~ gevone gebeurtenis is. Ons vind ~at ~ie vrouefiguur n groot 

invloed het op Steynberg, omdat haar liggaaw met sy slanke, soepele 

en grasieuse lyne horn uitstekend ~aertoe leen on digterli~e ste~nge 

te verwek. Gevoonlik sinboliseer hier~ie ver~e een of an~er ver= 

he11e gedagte vat C:ie toeskouer se gedagtes voer na. 'il hoer vla1: as 

die bloot aarcse. Ji t maal: ons geestelii: ry-Jer e:J. versL:af estetiese 

genot met ~ie doel om bier op a&rce ~ beter vereld te s~ep. 

Deardat hy die ~ens so V]d beaa.ndel, vord sy Eensbeelding van 

a.lgemeen tenatologiese belang. Die vernaamste is die ~aturelle= 

figuur vat ~ groot invloed op die kunstenaar uitgeoefen het en 

onderverp voro van baie van sy ~er~. Verder hied iie afgelope 

vereldoorlog oofr stof tot inspira.sie, na.a.nlik Tra.ltal, Onbefrende 

Politieke Gevangene; dan die Bybel vir werke soos AlaE en Eva, 

Torso van Sa.lome, Vallende &"1gel enso:c2eer. ~:aar v&tter ondenrerp 
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by ook nl behandel, ons vind in die necste werke ~ gecagte wat 

Steynberg uitbeeld, behalwe in ~ paer vanr die nenslike figuur 

bloot onskep is tot dekor&tiewe voro. 

~ Baie belangrike aspek van Steynberg se ont~ikkeling as 

kunstenaar, naUGlik sy stylontwikkeling, blyk duidelik uit hierdie 

werke. Die oeeste doarvan vat in die jare 1947-51 genaak is, is 

naby nan die realistiese vor.o oanr het Gltyd ook ~ sterk sinboliese 

betekenis. Ten spyte vcn Qie renlistiese voro kry ons sterk af= 

wykinge von die natuurlike soos in Travel en Afgod Onttroon. Hier= 

die eerste werke sluit nan by die vorige hoofstuk, vat betref hulle 

styl, nnar verskil ten nfu~sien vcn hulle digterlike karaktertrekke. 

Van hieruit ontwikke1 hy verder tot die gesti1eerde styl vnt ook 

reeds te voorsl7D ken sinQs 1947 en ononderbroke tot 1959 voort= 

duur. Die nens1ike fi~~ur is nog b&ie sterk herkenbaar in die be= 

gin cacr later gaan dit oor tot~ verfynde abstraksie soos in sy 

Boesoo.nneid.lie. Hierdie groep stakke sluit dus ao.n by die oeer 

reo.listiese en berei in sy !caste ver!re die weg voor vir sy nbstrak= 

te stylrigting. So kry ons in 1952 sy eerste abstrakte werk, naeo= 

lik Die Onbekende Politieke Gevnngene. Danrnn enkele verke in 1953, 

1956, 1957, onnr van 1953 tot 1960 kry ons sy grootste aontnl werke 

net •n direkte nbstrahering. Ten spyte van a1 sy abstrchering be= 

hou by as basis tog die natuurlike nenslike voro. Ten slotte gaan 

hy oor no die non-figuratieve stylrigting naor hier het hy nog net 

sy twee Ka.nteelfiguurt.jies gei:Jan!r in 1960 en of by verder in bier= 

die rigting sal beweeg, is noeilii~ OD VOOruit te se. 

In hierdie verke blyt eveneens Steynberg se gedurige soek nn 

nu~e onterinle en ons vind selde dat hy oeer os een verk in die= 

selfde oateriaal uitvoer, beholwe in ~ie nfgelope pncr jare net sy 

vers!~illende figure va.n gesvreiste dran.d en gla.s. Ons sien bier 

octericle soos n~roer, terra-cottn, lood, geel- en rooii:oper, rooi 

Ink, vondersteen, gesveiste oetan1 en gebrcndskilderde glns en al= 

lerlei houtsoorte. Steynberg, soos neeste groat kunstenanrs van 

ons tyd, openbcnr ~ eksperioentele karoktertrek en dnordeur kon te 

voorskyn ook sy verbosende vaiikennis deurdot by e1ke nnterinal 

neester lik bebo.ndel. So leer ons die l'ffi.re Steynberg Iten net sy 

ryke fnntasie en sterk verbeelding. Hy is die soeker, oltyd besig 

on nuve nnteriale te ontdek en steeds speurende nn n~e vorne en 

lyne. 

In hierdie afdeling van Steynberg onGerskei ons drie duide= 
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like stylrigtings, ne~lik 7erk net n oorvegend realistiese, nn= 

tuurlike voro, verk net n beyaclde gestileerde voro en verk oet 

n direk geabstraheerde vorc. Dit is volgens hierdie indeling vat 

ons hierdie stu!rke behandel en ons gaan nou dadelik oor na die 

eerste groep, nacolik sy verrr net ~ oorvegend renlistiese vorn. 

Die wer~ in hierdie afdeling kan in tvee groepe onder= 

skei vord. Die eerste is (a) realistiese werk nader aan die 

natuurlike voro en (b) reelistiese verk net ~ beperkte oate van 

stylering in so~ge onderdele. Die eerste groep onder bespre= 

king is can sy realistiese verke vat nader is aan die natuur= 

like vorn. Hieronder verstaan ons verke wat heelteoal realis= 

ties van styl is sonder vervoroing of afvyking van die bekende 

natuurlike voro. Die verke wat ons bier uitgebeeld sien, is 

anatomies korrek en natuurgetrou ten spyte va~ die idee vat 

Steynberg daarin uitbeel~. 

Die eerste verz onder bespreking bier is sy ~aterninf. 

~Ja terniiJf. 

Hierdie beeld is een van Steynberg se vroegste werke, in 

1944 genaak en is nog in ~ suiver realistiese voro wat neer aan= 

pas by sy nonunentale, frekoratieve verke en by die eerste groe= 

pie van sy vrye, persoonlike werke. Steynberg vou iets oaak on 

te voeg by ~ daooetjie in sy tuin. Hy het eers gedink aan ~ 

vrouefiguur vat n kruik dra cet water wat daaruit kon, oaar 

oodat ~it so n afgesaagde onderwerp is, het hy dit laat vaar. 

Hy wou eintlik n naakte figuur he, en as sy ~ kruik gedra het, 

sou sy n kleed coes aangehad het. Ten slotte het Steynberg be= 

sluit on hierdie figuur van ~ waternirnf te naak wat op rnerk= 

waardige vyse, ons baie laat dink aan die standbeeld van Hans 

Christiaan Andersen se neerninnetjie in Kopenhagen, Denenarke, 

wat ook op n rots sit in naastenby dieselfde houding. Dat 

daar wel n ooreenkons is tussen die twee werke, is heel toe= 

vallig, Ya3t Steynberg het hierdie figuur geoaak, onbewus van 

die figuurtjie in Kopenhagen. 

Die beeld is vau senent geoeng met bruin sand sodat die 

voorkons ligbruin is, en harnonieer net die ongewing. Die 

waterniof word voorgestel deur n naakte jong neisie net lang 

loshangende hare waar sy op n natuurlike rots sit. Die rots 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

lCl. 

is in n rotstuin, beplant net inheeose plante en halfpad omring 

deur n bree daooetjie. Dit is skuins sodat die figuur oet haar 

bene effens afwaarts sit, net dieselfde skuins belling soos dit 

op die randjie daar naby gele hat. So vind ons dat die beeld, 

in sy geheel gesien, pragtig haroonieer net die ongeving en die 

tuin. Die cediuo pas uitstekend by die agtergrond en n nens 

kan net dink hoe onvanpas brons byvoorbeeld sou gewees het in 

hierdie ongering. 

!lhoewel hierdie figuur realisties in vorn is, verkry dit 

nieteoin n digterlike voorkons deur die titel en die tuin at= 

nosfeer van die oogeving. Die titel dui daarop dat hierdie werk 

~ fantasia is net soos die oeer.oin n nenslike fantasie is. Dat 

Steynberg so iets wou voorstel, is n bewys det sy drooende denke 

in ~ digterlike rigti~g geneig is - weg van die gevoon aardse 

sfeer. Hy kon die verk genoen het Meisie op ~ Rots naar dan 

sou dit as n doodgewone aardse onderwerp opgevat kon word, ter= 

wyl alleen die naao waterninf iets poeties bekoorliks inhou. 

Daarby ken dan nog die pragtige tuin wat die figuur ooring en 

die verk se verskyning bier nog bekoorliker oaak. Die niof 

soelt saaD en word een oet die natuur; dis asof sy net daar 

hoort. Sy is geen indringer nie. Die voro en voorkocs is rea= 

listies near al die byko~ende faktore skep dit on tot ~ digter= 

like stukkie werk, wat ons oortuig van hear lewende bestaan, 

hoewel ons weet dat sy oaer net~ fantasie is. Naas Steynberg 

se ander ooderne abstrakte werke vind ons dit tog oiskien ~ 

bietjie oninspirerend, oaar dit is in die eerste plek bedoel 

as~ dekoratiewe verk en so noet dit beskou word. Ook noet 

ons nie uit die oog verloor dat dit een van sy eerste werke is 

nie en derhalwe in die oorheersende, tradisionele styl. Nie= 

tenin is dit vir sy tyd, ~ interessante verkvat definitief 

neehelp on a~~ die tuin n ander-wereldse bekoring te gee. As 

~ verk net~ praktiese doel is dit op sy plek. 

Torso van Salooe. 

Dit is een van die eerste Bybelonderwerpe vat Steynberg 

aangepak het en wat n skitterende voorstelling is van sowel 

fantasie as werklikheid. Hy interpreteer die ieel van die 

geskiedenis waar Salone, die danseres, gesorg het dat sy die 

kop kry van Johcnnes die Doper. Ons het bier egter nie te 

doen net die volle beeld van Salone nie, oaar bloot oet haar 
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liggaan. Haer kop, linkerarn en bene is weggelaat. Ons sien 

haar liggaao met ~ dun deurskynende doek oor die voorkant en 

haar regterhand vat n CBs~er vashou oor haar linker hors. 

Die oateriaal gebruik is donker kiaathout wat aan hierdie fi= 

guur ~ treffende ekspressiwiteit gee. Dis asof die bout aan= 

leiding gegee het tot die voro van die beeld, deurdat die ge= 

boe voro van die figuur dear die ru bout weergegee vord sodat 

dit lyk asof die danseres nog half vasgekeer is in die stao 

van die boon. Steynberg het dus ook uitstekend gebruik ge~ 

oaabvan die grein van die hout oo sekere rondinge en lyne te 

beklectoon. Gevoonlik kry by eers die inspirasie en dan soek 

by sy nateriaal naar bier het die nateriaal boo geinspireer en 

aanleiding gegee tot hierdie verk. Verder het Steynberg se 

kennis van sy nateriaal hon gehelp on die ooontlikhede van die 

bout ten volle te benut. 

Hierdie werk het ~ sterk sinboliese betekenis vat die ge= 

deeltelik realistiese voorkons heelteoal oorheers. ~at Steyn= 

berg veral vil laat uitkoo, is die rol vat Salone se liggaao 

gespeel het in hierdie afskuwelike gebeurtenis uit die Bybel= 

geskiedenis. Salooe se liggaao was die vernaaoste wapen wat 

gebruik is on ~ sekere doel te bereik. Haar gesig, bene en een 

aro was nie van belang bier nie. In die houding van die linker= 

aro en die bene, wa&rvan net n klein stukkie te sien is, word 

genoeg gesuggereer on aan te toon dat sy besig is on te dans. 

Die laaste deurskynende doekie is nog te sien oor haar oaag 

oaar al die verleidelike lyne en vorce van haar soepel liggaam 

is reeds sigbaar. Hierdie verleidelikheid het die belangrikste 

elenent geword in hierdie draoa, want daa~ee het sy daarin ge= 

slaag on die koning tot so ~ stenning op te wek dat hy haar 

enigiets beloof het, en toe sy vra vir die kop van Johannes die 

Doper, selfs dit gekry het. Die onheilspellende atnosfeer en 

die duiwelse gedagtes van Salorne word verder beklentoon deur 

die donker kleur van die bout. Verder sien ons in haar regter= 

band ~ nasker wat b~ie gebruik is deur danseresse oaar terself= 

dertyd ook die kop van Johannes die Doper sinboliseer. Steyn= 

berg kon dit op geen ander csnier voorgestel het, vat ingepas 

het by die pragtige lynverking nie en het toe sy probleern uit= 

stekend opgelos deur oiddel van die oasker. Die volheid en 

verleidelikheid van die liggaao kon pragtig te voorskyn en 

Steynberg het treffend daarin geslaag on hierdie stu1rkie ge= 
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skiedenis op draoatiese wyse siobolies voor te stel. 

Dngbreek. 

Hierdie werk is in 1947 genaak en uitgevoer in caroer in 

suiwer realistiese styl net ~ sterk sioboliese betekenis. Die 

beeld sien daar as volg uit. Dit is ~ gesig van n jong vrou 

net lang vloeiende hare vat on baer nek in ~ pragtige lyn ge= 

drapeer is. In haar h~~d en vas teen haar linkeroog, bou sy ~ 

voeltjie vas, die Dagbrekertjie. Sy is op hierdie spesifieke 

oooblih besig on die voeltjie los te laat, en juis daarin le 

die sinboliese betekenis van die verk. Die Dagbrekertjie is 

~ voeltjie wat elke oggend as die dag begin, opvlieg in die lug, 

sy vlerke klap en die dag aankondig net ~ luide sten. Hierdie 

voeltjie het dus feitlik sinonien geword net die dagbreek. 

Wanneer by die lug knn invlieg, sal hy die rlag aankondig. Die 

regteroog van die vrouegesig is half oop vat wys dat sy besig 

is on wakker te word en so die gedagte nan Dagbreek verder be= 

klectoon. In werklikheid is sy bier besig on die dag los te 

laat. 

Ten spyte van die realistiese voorstelling het hierdie 

werk ~ digterlike atnosfeer gekry deur die sterk sinboliese be= 

tekenis as gevolg van die byvoeging van die vroulike gesig en 

die pragtige lynwerking van die bare. Verder skep die Tit oar= 

oer ~ sterk eteriese gevoel vat uitstekend pas by ~ie onderwerp 

en die sioboliese gedagte. Op die oooblik stann die verk in 

die huis van ds. F. Bosoan van Heidelberg. Hy het spesiaal vir 

die beeld ~ nis in die ouur laat bou en die binnekant van die 

nis lnot verf net ~ donker grysblou kleur. Teen hierdie blou= 

erige agtergrond vertoon die vit van die warner pragtig en ver= 

hoog die effek en voorkons van die werk. 

~at die sinboliese gedagte betref, la&t dit ons baie dink 

aan ~ a~strakte werk van Steynberg naaolik Ontluiking. Hier 

word die gedagte va~ dagbreek ns gevolg vnn vegskuiwende newels, 

uitstekend versinnebeeld. Ook die rondinge, vloeibaarbeid en 

aangrypende blankheid, is treffend van ooreenkoos, en in albei 

gevalle speel die vrou die boofrol. 

Wat sy styl betref, is die werk suiwer realisties en ken= 

nerkend van hierdie tyd, onar ook soos sy onder werke van bier= 

die tyd, oorheers die sioboliese gedngte die uiterlike voroge= 
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wing. 

Ten spyte van die feit dat dit nie vry is vnn enigsins 

soetlike ronantiese aard nie, gee die pragtige wit oaroer en die 

uitstekende lyn- en vorogeving aan hierdie verk n aangennne voor= 

koos wat ~ nens esteties bevredig. 

Die Triade. 

In 1950 het Steynberg hierdie stut geoaa~; en in teenstel= 

ling oet die oeeste van sy vorige reo.listiese werke, kry ons 

bier n o.engsel van fanta.sie en wer!rlikheid, soos in die Torso 

van Salbne deurdat die styl realisties is, naar die voorkons van 

die beeld, die skepping, is uit die verbeeldingryke gees van die 

kunstenaar. Hierdie verk is in hoofsaak siobolies vnn snrd en 

wat Steynberg bier vil sioboliseer, is die ewige driehoek. In 

plaas daarvan oo die figure apart te nnak, het Steynberg die 

drie laat snnnsoelt sodat ons eintlik een figuur kry oet drie 

koppe, drie arns en drie bene. Ons kry bier een nan en twee 

vrouens. Die nan is in die oiddel en die tYee vrouens aan veers= 

kante van hoo. Duidelik geteken op die can se gesig is die in= 

nerlike stryd wet by ondergaan ondat hy nie kan kies tussen die 

twee vroue nie. Ann sy regterkant sien ons sy vrou vat half 

nederig, halfskao.o afkyk en ann sy linkerka.nt die ,ander vrou11 

net hQcr kop uitdngend, selfversekerd opgelig terwyl sy haar 

ho.nd op sy bors le asof by reeds kloer vir h&ar gewonne is. 

Deur hierdie drie figure so sao.n te la.a.t soelt, koo do.a.r een= 

he id in die werk en word die verba.nd vol teenstrydigheid tussen 

die drie persone sterker beklentoon. 

Soos in Steynberg se ander sioboliese verk vind ons dnt 

die idee ook bier dooineer en in hierdie gevnl die roerende, 

ewige driehoeksidee van tvee vroue en een can. In vergelyking 

net Haolet en sy alter ego is dit ~ veel beter, opregter en 

nederiger sinboliek. Voor ons oe word bier n hele tragedie 

afgespeel. Op die gesig van sy vrou sien ons die sonrt vat die 

gevolg is van haar can se liefde vir ~ ender vrou. Dis asof 

sy reeds die stryd gevonne gegee het en nie kans sien on !anger 

te veg teen die ander vrou nie. Hierdie vrou is selfversekerd 

en uitdngend in hc&r h~uding, gewetenloos in haar planne en tot 

enigiets in steat on die oan te kry. Die soart wnt sy sal ver= 

oorsaak, onak geen indruk op baar nie. Tussen die tvee vroue 

kry ons die can wnt die oiddelpunt vorn van die driehoek, Sy 
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gesig is vertrek van soart deur die innerlike stryd wat in horn 

woed. Hy voel by het nlbei lief en on een te kies bo die ander 

is nie iets wnt hy grang vil doen nie want hy besef die sn~rt 

wo.t hy vera.l sy eerste liefde sal aa.ndoen. Mo.ar dit is juis 

hierdie feit vat boo diep ongelukkig oaak want dit skyn o.sof 

die ,ander vrou" reeds vir hoo besluit het vie oo te kies en 

by niks daaracn kan doen nie. Verskeur tussen sy twee liefdes 

is hy besig oc honself diep ongelukkig te caa~ en verwyt hy boo= 

self dat by sake reeds so ver lont vorder het. 

Soos Steynberg se Gnder werke in hierdie afdeling, is bier= 

die werk ook oorwegend reulisties in styl oet ~ effense stilering. 

Veral die gesigte is reelisties oodat by die gesigsuitdnlliliinge 

duidelik noes laat uitkon. Verder het hy die oppervlakte ~ on= 

effe voorkons gegee deur ~ie lood wat hy hier as oateriaal ge= 

bruik net ~ haoer te knp en sodoende die renlisoe ~ interessante 

voorkoos gegee. Die gebruik van lood is natuurlik nog een van 

Steynberg se nenigvuldige ontdekkings in sy soektog na nuve ne= 

din. Oodat die idee vat Steynberg bier vil uitbeeld, oorheer= 

send is, het Steynberg nie gehuiver oo die renlisoe net fantasie 

te oeng nie en gevolglik kry ons die drie sanngesoelte figure 

in renlistiese vor.o. Dacrdeur spreek die driehoeksgedagte so= 

veel duideliker tot ons. Die verk toon suiverheid en ryke ge= 

voeligheid van lyn en~ sterk ritniese sin. Die bcl~ns word 

goed behou deur die ~rie koppe, die nros en drie bene en rit= 

oiese lyn. Een feit vat hier sterk na vore kon, is d&t Steynberg 

neer klen le op die siobcliese gedagtes in sy verke, en wanneer 

dit pas nie snl huiver on nf te vyk van die bekende realistiese 

voro nie, solnnk hy sy ge~cgtes behoorlik kan voorstel en oor= 

drn nan die toeskouer. 

Afoot tin~. 

In ~ verk wnt hy in 1951 genaak het, gaGn Steynberg terug 

na die oorwegend realistiese vorn, en op treffende v;·se het by 

vir ons hier n steooing vnn afoatting uitgebeeld. ~at hierdie 

beeld indrukwekkender oGGk, is dat Steynberg hier die gedagte 

vnn afnatting, uitgebeeld het deur oiddel van n tipiese toneel 

uit die naturellelewe. Ons sien bier voorgestel ~ jcng ~eidjie 

by n staopblok. Sy leun effens vorentoe terwyl hoer hende op 

die stnopblok rus en hacr kop op hacr bors hang. Die figuur 

is van rooibruin terracotta terwyl die lendekleed en die ver= 
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sierings on haar nek, ~ro en enkels van wit terra-cotta is. 

Die oppervlakte het n grovwe tekstuur wat heelteoal n natuur= 

like voorkoos nan die beeld gee ondct Steynberg nie dn&raan 

glo on sy naterinnl te knooefleer ~eur dit byvoorbeeld n glad= 

de oppervlakte te gee nie. Hy vil soveel o.s noontlik die nn.= 

tuurlike voorkoos behou want dit gee n groter egtheid nan die 

beeld. 

Die gebruik van tvee verskillende kleure terra-cotta, 

laat ons dink ann Steynberg se rooi- en geelkoper beelde. Die 

gebruik van kleur is n nuwe elecent vat Steynberg weer in die 

beeldhoui{uns ingevoer het, en oet groat velslne, vnnt dit gee 

ann sy beeldhouwerk n warner en levendiger voorkoos, waar dit 

vroeer eenselvig was. Die gebruik van kleur is hier not in sy 

beginstadiuo en ons vin~ det die kleure albei dof is en nie so 

helder socs in sy lntere werke nie. Dit is n invloed vnn die 

prioitiewe kunstenccrs oa&r Steynberg gebruik dit op n veel ef= 

fektieYer wyse en verhoog daurdeur die estetiese wacrde van die 

werk. In Soeekbede het Steynberg ook op uiters treffende wyse 

van kleur gebruik gennnli en in lntere werke selfs vcn gekleurde 

nosniek en glnsstukke. 

Ten spyte vun die feit dat Gie beeld oorheersend reo.lis= 

ties is, vind ons n efwyking vnn die norGnle voro, naaolik dat 

die grootte vo.n die oeidjie se skouers heelteonl uit verhoucing 

is. Dit po.s nie by die realisne vcn die res van die Terk nie 

nnnr dit is van die uiterste belong, ocdnt dit die hele gedagte 

vnn ~fnntting verder bekleotoon. Hierdie naturelleneidjie vord 

die sinbool van diep ervcre verooeienis en op welke wyse kon 

Steynberg ~it treffender uitgebeeld het os deur Diddel van bier= 

cie tipiese toneeltjie uit die neturellelewe? Ons sien hnar 

bier na ure se gestoop ron nielies, wno.r sy uitgeput ho.ng oor 

die stauper met geboe hoof en die skouers wat onnatuurlik uit= 

staan. Vir ons vnt die nnturel ken, spreek hiereie figuur des 

te treffender w~nt ons weet Tat ~ uitputtende verk dit is waor= 

nee die nei~jie besig is. Die oiedjie word dus neer as n goeie 

weergawe. In hnnr sien ons nlles wat afgeoctheid vertolk. Lnns= 

genoeode word een vnn Steynberg se nees stenoingsvolle naturel= 

leuitbeeldings. 

Die Eerste Tree. 

In 1954 kon Steynberg voor die dag oet hierdie werk in 
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geheel realistiese styl. Sy laaste vorige werte in redelik rea= 

listiese vo~ vas Traval en Afgoc Onttroon in 1951, en selfs 

bulle het in voorkoms reeds heelwat nfgewyk van die suiver rea= 

listiese voorstelling. Steynberg se styl op daardie oonblik was 

sterk gestileerd of abstrak en bier kom hy veer eensklaps met 

n realistiese verk te voorskyn. Hy het egter ~ baie goeie rede 

daarvoor. Rierdie werk is in werklikheid n klei~odel vir n 

beeldegroep o~ in n park opgerig te word. ~aaroc het Steynberg 

die voorstelling so sterk realisties gemaru~ orndat dit beter sou 

pas by die sma&k van die algeoene publiek en hulle eit beter sou 

verstaan as sy gestileerde of abstrakte ~erke. Dit toon hoe 

sterk die tradisionele nonuwentstyl van voorheen boo destyds 

nog kon vasgryp; iets wat hy later tog sou afskud. Daar sit 

egter ook n sterk sioboliese betekenis in die werk vat baie dui= 

delik na vore kom soos die beeld op die oocblik is. 

Steynberg het hier ~ moeder uitgebeeld wet besig is orn 

haar kind te leer loop. Sy leun effens vorentoe terwyl sy die 

kleintjie se hande vashou, en juis op hierdie oocblik is hy be= 

sig oc sy eerste treetjies te gee. Die noeder is ~na naak voor= 

gestel behelve vir n gedrapeerde doek oo haar onderlyf tenryl 

die kleintjie ook net ~ doekie aan het. Die vrou word deur 

hear naaktheid die verpersoonliking van die vrou in die alge= 

ceen en is dus nie gebind aan tyd of plek nie. Sy kyk vol toe= 

wyding en liefde af na haar kleintjie en net groot belangstel= 

ling hou sy sy vordering dop. Haer dun ~iddeltjie is effens 

oordryf terwyl haar slanhe arcs n eenheid vorm net die kleintjie 

se a~ waar sy hon vashou. Saan vorn die aros ~ pragtige sirkel 

wat dien as siobool van die eenheid van coeder en kind. In die 

eerste paar jaar van die kind is ~oeder en ITind absoluut onaf= 

skeidbaar, Vera! die kind is heelteoal afhenklik van die moe= 

der en deur sy afhankliliheid voro hy en sy noeder hierdie vol= 

naakte eer.heid. Die kleintjie is nanhaftig besig oo te probeer 

loop en kyk aet die grootste konsentrasie voor hon op die grond 

te~l hy volle vertroue in sy noeder het bloot deur die kon= 

tak net die hande. Die svarr va~{elende beentjies vat net-net 

wil padgee onder die gevig van die liggaaopie, lnat ons b&ie 

dink aan Pasgebore, die bokkie van Steynberg Yat ooh probeer 

loop. In albei gevalle sien ons die kroo gebuigde beentjies 

vat net groot noeite net daarin sla&g on nie in te gee onder 

die gewig van wat dit noet dra nie. 
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Die werk is nog in codelvorm en in klei. Dit is oorge= 

blaes met ~ grondkleurige vloeistof tervyl daar in die lende= 

kleed gekleurde stukkies ~osaiek ingevoeg is. Hierdie verk is 

geEaek net toe Steynberg begin det oo v&n ~osaiek gebruik te 

naak. So kry ons den die invoering van hierdie nuwe medium. 

As Steynberg se wens verval vord, sal dit later gegiet word in 

brons en in~ park opgerig vord. Dit is ~ werk w&t deur sy een= 

voud maklik sal spreek tot Gie algeDene publiek en ek sien geen 

gepaster plek oc dit te plaas, as in ~ openbare tuin of park nie 

waar dit deur vele bewon~er sal kan word. 

Dit bring ons aan die einde van Steynberg se suiwer rea= 

listiese verk en ons ga~n nou oor na sy realistiese stukke met 

n beperkte mate van stilering in sonnige onderdele. Sekere de= 

le van die figure is realisties en ander gestileerd sodat die 

figure anatomies nie ooreenstern met die natuurlike vorn van die 

Eenslike ligga~ nie. ~ierdie afwyking van die reclistiese vorm 

is belangrik vir die uitbeelding van sekere geeagtes en idees. 

Die eerste verk in hierdie afdeling is S@eekbede wat reeds in 

1948 gems.ak is. 

Soeekbede 1 ~ 

In Steynberg se ge~arige soektog na nuwe cnteriale het 

by afgekow op seker een van die mooiste beeldhou ncteriale denk= 

bear, na.amlik rooi ivoorhout. Deur die pragtige kleur van die 

bout het hierdie verk stellig die hoogs aantreklike en mees be= 

towerende voorkoos ge~ry ten spyte van sy sterk realistiese vorm. 

Die belyning, inskakeling ven die bout se dread, l~aste en kleu= 

re besorg di t verklii: m unielie plel: onder Steynberg se verk. 

Alhoevel die beeld reelisties in voorkoms is, neig dit tog na 

die gestileerde vorm. 

~ie figuur is byna 3 voet hoog en gehou uit ~ nassiewe 

blok rooi ivoorhout. Dit toon n vrouefi~Jur op baor kniee met 

hanr h&nde biddend oohoog gerig en haar gesig opwaarts na die 

heoel gekeer. "Teenoor die vertikale vorm van die arms, hors= 

kas en bobene voro die ngteroorgednli\te ne~ en hors ~ stewige 

horisontnal vat ritmies in die bene onder die kniee herhnal ~ord, 

teruyl die voete en kon self neer die opwaartse vertikaal ver= 
n) -
" sterk" • Cns sien dus ~ier ~ suiwere belyning en kooposisie 

1) Prof. H.M. ve.n der Westhuysen - Coert Steynberg·. Helikon, 
Mo.c.rt 1954. 

2) Afbeelding op bls. 98a. 
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vat alleen ons bewondering k~n afdwing. 

Hierdie werk openbca.r dieselfde gede.gte as in die Sarel 

Cilliers~onUEent, nau.r:dik Q.ie streve na BO. Dit bekleotoon 

die nens se diepe afhankli~eid van die Mag ven Bo, sy diepe 

innerlike geloof in die ~rag van die Almagtige. Hierdie idee 

vor~ sterk uitgebring in die vertik&le vorm v&n die bene, lyf 

en veral van die aros vet hecel toe strek en die henelgerigte 

gesig. Die hele beeld spreek van n hoer strewe en geloof. Dear 

is ~ sterk ooreenkoms tussen hier~ie werk en Traval met betrek= 

king tot die streYe na Bo. In albei gevalle is die gesig gerig 

na Bo vat get~ig vcn cie ~e3s se geloof en sy diepe afhanklik= 

heid van die Opperno.gtige. 

iat die nateria&l betref, is hierdie keuse, tegnies gespro= 

ke, ~ uiters coeilik hanteerbare houtsoort. Des nieteenstaan= 

de het die kunstenaar hierdie nnteria&l ge~ies want hy het ge= 

voel dat dit die enigste ~ateriaal is wat volkoce sou pas by 

sy onderwerp. het sy deeglike vakkennis, kon by sy probleem 

oplos. Die hout bestacn uit ~ harde kern vat n wnrce rooi 

kleur het. Soos nie bout segter word vun buite, word sy kleur 

ligter en later selfs liggeel, Die hele soepele liggcan groei 

nou uit hierdie hnrde rooi ivoorboutdeel, sodct ons vind det 

die liggaac donkerrooi is, die kroontjie van die kop en die 

voetsole le in die scgter, ligge!e deel van die jong bout, as= 

ook die voorkant vnn ~ie liggaac. Hierdie wisseling van kleur 

het Steynberg ten volle uitgebuit en ons vind ~ ,,perfekte stof= 

beligting va.t hy toe uit sy rnteri~l self gelok het" 1
). 

Behalwe hiercie wisseling van kleur vind ons dut die beeld, 

Yat uit n harde hout is, n glasig deursi~ende huid-oppervlakte 

geliry het, so glansend en fyn is dit afgewerk. Die buitenste 

laag vnn die hout, net onderkant die bas, het n ligte roonkleur 

terwyl die dieprooi intenser word na die kern. Steynberg slang 

danrin o~ hierdie kle~re in te spnn as bondgenoot sodat vnn 

hierdie werk ~ gloed uitstraal oet ~ soort van verborge lig= 

steri~te. Ons si en hoe Steynberg vn.n kleur gebruii~ oooi~ cet ui t= 

stekende resultete. Hierdie werk bel1JS vir ons dnt kleur in 

beeldho~werk n groot rol ken speel as vnkkennis en !nu1stenaar= 

skcp dit tot sy reg le~t koc. 

1). Van der Ylesthuysen t.a.p. 
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Henry t!oore wet sy ver:k sien in verhou:Iing tot ruicte, se 

invloed is hier vir die eerste ~eer wer!rlik IJer~bas.r. Moore 

glo dat beeldhouwerk eerder die insluiting is van ruiote deur 

vorw as die uitsluiting van ruiEte deur n voorwerp. In hierdie 

wer~ ~ ons ~ koobinesie van vor.o en ruiEte, Yat caar die be= 

gin is v~n Moore se invloed. Leter het dit in nog groter ~te 

in Steynberg se werk tot uiting gekoc. 

aierdie fi~~ur het neer geword ns net n doodgewone voor= 

stelling van n vrou wat bid. Die ne.o.Irte liggc.G.~ gee Steynberg 

kans tot neer vorouitc~'1r~ing. Die effens gestileerde voorkocs 

vnn die bene, han~e en gesig en die wonGerlike gebruik van kle'lr, 

getuig vnn n sterk gevoelsuitlewing en gee n~n hierdie fi~~ur n 

uitgesproke enosionele voorkous. Uit n estetiese oog,unt gesien 
-

is dit een van Steynberg se oooiste ver~e dusver. By het bier 

'Il beeld gesl::ep wa.t •ese:::lik geword het - ~ vo.re gebed in rooi 

ivoorhout1). 

Dnnsende Meid,iie2 ~ 

Die tveede verk in die groep van reclistiese werk ~et n 

sterk neiging tot die stilistiese vo~ing, is hierdie treffende 

nnturellefiguur van die dansende weidjie. Dit is reeds in 1950 

gencnk en is van n ligbruine sti~~out en sowat 2 voet 7 duim 

hoog. Dit stel die dcnsende neidjie voor ~et bGar hnnde op haor 

borste, hear bolyf effens vorentoe en h~cr kniee geknik terwyl 

sy besig is orn Ggteruit te dnns. In teenstelling met baie vnn 

Steynberg se ernstige verke is dit een vnn sy nousnntste en 

sierlikste beelde. 

Die ootief vir Qie beeld het gerroo toe Steynberg erens 

in die Noorde van Afrikn op n kunsreis vns va~af Mocbnsa nn die 

bi~elnnd. Op n spoorwegstcsie het by die neidjie in die hou= 

ding die voete byoek~ar en cl springend ne ~gtertoe, veg van 

die trein af, sien dnns. Volgens prof. H.M. van der iesthuysen 

sien ons hierdie soort danshouding neeroale in prinitieYe bout= 

snykuns, nie alleen in }.tidde- en Noord-hfrika nie, caar ook in 
3} 

die 0Qste • Vir die Suid-Afrikener net sy grondige kennis 

vcn die nature!, is sulke eenvoudige toneeltjies juis daardie 

1) Van der Westhuysen : t.a.p. 
£) Afbeel~ing op bls. llOa. 
3} Van der Westhuysen : t.a.p. 
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dinge wet die basis voro van die eenvoudige, prinitiewe lewe. 

Deur sulke tonele uit te beeld, openbear Steynberg aan ons die 

innerlike wese van die naturel, in al sy elementele natuurlik= 

heid. Die Europeer vat die neturel op ~ efstand leer ken deur 

middel van rolprente, boeke en museums, dring nooit in tot die 

diepste vese van ~ie naturel nie. Hulle verstaan nooit werklik 

die siel van die nature! nie, en bly gevolglik ~et peuter aan 

die oppervlakte. Steynberg lever bier n bevys, dat die kennis 

we.t by opgedoen het as kind op die pleas, horn goed te pas kom, 

want da.ardeur besit sy ~erk n eerlikheid en opregtheid wet die 

van die Europese kunstenaar beswnarlik kan he. Steynberg se 

beeld reik bier tot die siel van die meidjie en is opmerklik 

vat betref voorstelling en innerlike skoonheid. Dit is n voor= 

sprong in begrip wat die oningevyde Europeer nouliks kan in= 

haa.l. 

As een van Steynberg se rnenigruldige da~sende figure, 

wat suiwerheid en gevoeligheid van lyn betref, is dit een van 

sy beste. Dit is n ritmiese beeld in vloeiende lyne vat die 

stampende ritme van die cansende meidjie skitterend vertolk. 

Die liriese behendeling van die onderverp is soos elleen n be= 

skaafde kultuurmens dit kan doen. Die beeld is vasge~ryp op n 

oomblik van rus me.ar vol spanning en venragting. Cp die vlsk 

gesig sien ons die uitdrukking van gedagtelose genot, meester= 

lik veergegee, tervyl die rugkurwe jou eintlik laet voel hoe 

lekker die meidjie kry. n Mens kan byna boor hoe doef-doef 

die voete van pure genot op die aarde, en dis asof ons die 

stofdampe wil sien wat orals opslaan. 

Wat sy styl betref, gaan Steynberg uit van die realisme 

maar vervorm die bekende liggaamsdele, sodat die beeld ~ sterk 

gestileerde voorkoms kry. Die liggaamsdele soos die arms, bene 

en rug is almal herkenbaar maar gestileer bloot om uitdrukking 

te gee aan ritme. Selfs die lendekleed is vereenvoudig tot ~ 

deel van die agterlyf, om die hoeicigheid en die ri tme te be= 

klemtoon; dan nog die geslote oe, die dik lippe vat vorentoe 

uitstaan, die groot kakebeen en die tipiese plat neus. Die 

geslote oe gee uitdrukking aan die ekstatiese genot van ~ een= 

voudige siel, wat heeltemal weggevoer is na ~ vereld van haar 

eie. Die gestileerde styl pas uitstekend by die gedagte vat 

Steynberg hier uitbeeld en kon by dit besvaarlik op ~ treffen= 
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der wyse uitgebeeld het. Sy medium pas ook uitstekend by die 

onjerwerp en die tipe van vo~geYing. Die bout is bard en leen 

hom goed tot die hoekigheid van die figuur. In sy geheel ge= 

sien is dit een van Steynberg se beste gestileerde naturelle= 

figure op ~ grondslag van realisme. 

Trawal1 ). 

Nog n verk met veel natuurlike voorkoms is hierdie beeld, 

gemaak in 1951, vat te doen het met die probleme wat oorlog 

skep. In hierdie werk simboliseer by die lyding van die mens 

in sy ergste vorm, TA lyding wat die mens verender en verdierlik. 

Dit is n beeld van fantasie en werxlikheid waarin ons die ware 

Steynberg nou regtig leer ken. 

Die beeld is 2 voet 6 duim boog en van n vit dennehout 

gemnak. Ons sien bier n uitgecergelde figuur vat met sy gesig 

boontoe gekeer staan en sy mond wn-vyd oopgesper hou. Sy groot 

hande is op sy kniee en sy kolossale voete staan vas op die 

grond. Alle vorms is herkenbaar maar heeltemal uit verhouding 

- die arms is te lank, die hande te groot en voet te svaar in 

vergelyking met sy lyf. Die sagte dele van die bout is wegge= 

blaas met aangedreve sandfrorrels en die uitgerete oppervlak, 

met die harder houtdraad ontbloot, gee n baie passende tekstuur 

vir behandeling van hierdie onderwerp. 

Die benadering wat Steynberg bier eangevend het, is rea= 

listies maar deur die eienaardige voorkoms het die werk ~ sterk 

ekspressionistiese karaktertrek gekry. Elke trek spreek van 

lyding en smart. Ons sien die kop wat boontoe kyk met die 

snnkkende mond. Die gesig is heri~enbaar m&ar so vervorm dat 

dit eindelose ellende en lyding uitbeeld. Ons sien die hol 

oogkaste, die groot oop mond Yat smeek om hom te verlos uit sy 

ellende en die omkrulskouers wat met alle mag probeer om weg te 

vlug van die aarde af. Ons sien die uitgeteerde bolyf -die 

ribbes wat uitsteek en ~aar die rnaeg moet wees net n bolte; die 

ontsettende lang arms wnt stohl~erig vertoon en die groot oop 

hande; die kort onderbene en groot swaar voete vat haas vas= 

geplant is aan die aarde soos n boom se wortels, en die ver= 

skrompelde leve magteloos maak om weg te breek van sy ellende. 

Behalwe iu die vorm van hierdie honger oopmondmens wat tot 

n ~reet" verstrak het, vord die nood van hierdie na die hemel 

1) Afbeelding op bls. 98a. 
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roepende skepsel (ook in geestelike sin) verder gegee in die 

grein van die hout. Soos reeds vermeld, is rlie sagte dele van 

die bout weggeblaas ~eur middel van aangedrewe sand, sodat net 

die seningvesels oorgebly het. So verk nie alleen die vorm nie 

maar ook die slingerende, onrustige drade van die bout saam om 

ekspressie te gee aa~ die sgart en lyding van die skepsel. 

~&t Steynberg bier vir ons uitbeeld is die ellende van 

die mens in die konsentrasieka.mpe van die Tveede ~!ereldoorlog 

en die lyding wat die atoombom tot gevolg het. Steynberg stel 

die gemartelde mens voor as n figuur vat met sy laaste asem dit 

uitroep teenoor die vloeke van die beskawing. Uitgemergel, ver= 

slaan en met slegs een enkele rigting oor: n beroep op die he= 

mele. '1a.t ons dus bier voor ons sien is ,die smart en lyding 

soos alleen ~ vilde natuurding, fisies en geestelik halfmens en 

~alfdier, met n oerkreet na Bo dit ka.n uitb~~l. Hoe god-ver= 

late lyk hy nie?"l). Ongetvyfeld 11il Steynberg die mense waar= 

sku teen die verskrikkinge van oorlog. Die mens moet put uit 

sy ervaring en die onnocige magswedloop stopsit, voorda.t hy nog 

groter ellende op homself gaan bring, of homself vernietig. In 

hierdie 3 voet hoe beeld, het Steynberg tonne swaarmoedigheid, 

moegheid, uitgeputheid, smart en lyding saamgepers, wat buite 

verhouding is met die afmetinge van die beeld self, omdat dit 

so ongesluier is, net die naakte ekspressie va.n die uitgemergel= 

de wese. Hier leer ons Steynberg se diepere vese ken, die Steyn= 

berg vat ons beindrik deur sy levensbegrip en deur sy kuns ons 

probleme vir ons konkreet voorstel. Dit is een van Steynberg 

se ernstigste verke, en saam met ander oorlogmotieve soos Oor= 

logslraansin en Onbekende Poli tieke Gevangene laat di t '11 mens 

diep nadink. 

Ons moet die werk egter nie net sien as iets wat van toe= 

passing is op vandag nie. Dit simboliseer ook die ellende vat 

oorloe in die verlede tot gevolg gehad het, en die ellende vat 

~ toekomstige oorlog tot gevolg sal he. Dit is veral met die 

oe gerig op laasgenoem~e feit dat Steynberg hierdie werk ge= 

skep het as ~ waarskuwing. In teenstelling met sovele magsug= 

tige politici van die wereld, beskou Steynberg oorlog as iets 

1} Van der Westhuysen: t.a.p. 
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sinloos wat alleenlik smart en lyding meebring en nie die mens 

se lewe op aarde enigsins bevoordeel nie. Steynberg preek nie 

- by waarsku net. 

~ie geheel toon aan dat Steynberg in die Europees-moderne 

sin van die voord net so diep kan gryp na die elementere !evens= 

drange soos enige ander beeldhouer van ons tyd. Dit is egter 
' 

nie die primitiviteit van~ primitieve Noord-Afrikaanse neger= 

kuns nie, maar dit is ~ westerse benadering van die primitiewe 

met~ persoonlike stempel 111 ). Steynberg het bier nie gehuiver 

om die uiterlike vorme ondergeskik te maak aan die gedagte vat 

by vou uitbeeld nie. Gevolglik kry ons ~ werk vat realistiese 

trekke toon maar in sy geheel gesien ekspressionisties van aard 

is, en heeltemal n onnatuurlike voorkoms gekry het. Dit was eg= 

ter alleen tot voordeel van die verk en sodoende spreek die idee 

des te duideliker tot ons. 

Die Afgo1 Onttroon2 ~ 
Wat hierdie beeld vera! van belang maak is nie sy opval= 

lende simboliese betekenis nie maar sy unieke gebruik van twee 

verskillende materiale, naaclik bout en koper. Ons sien bier 

uitgebeeld n toordokter, wie se mag oor die gewone nature! ge= 

breek is, na die koms van die blanke met sy christelike invloed. 

Hy staan half leunende met sy regterband op ~ stomp en sy linker= 

hand op sy heup. Sy regtervoet is voor sy linkervoet geplaas en 

sy kop kyk half weemoedig afwaarts. Die beeld is van ~ harde 

donker tambotie bout en cie oppervlakte is afgewerk met fyn bei= 

telmerkies. Verder is die beeld half gemasker deurdat by bedek 

is met geklopte koperplaatjies vat orals op strategiese plekke 

met spykertjies vasgeheg is. 

Die gebruik van hierdie twee materiale is ~ baie belang= 

rike aspek van hierdie beeld, want Steynberg het bier geskiede= 

nis gemaak met die tegniek. Hy is die eerste blanhe beeldhouer 

in Suid-Afrika wat dit gebruik en toon aan ons dat ons baie kan 

oornee~ van die primitieve kuns as dit net reg toegepas vord. 

Steynberg voel sterk aangetrokke tot die moderne kuns maar vind 

ook vrugbare voorbeelde by die primitieve rasse veral in die 

dekoratieve. 

1) Van der Westhuysen: t.a.p. 
2) Afbeelding op bls. llOa, 
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,,Steynberg het bier gebruik gemaarr van n tegniek vat aan= 

sluit by ons Middel-Afrikaanse houtsnywerk deur die bout self 

te kombineer met metael - ~ tegniek wat in die primitieve volks= 

kuns van vandag af tot ver in die verlede terdggaan, en te sien 

is in die beeldjies cet goue beslag vat gevind is in die ~apun= 

gubYe-opgrawings".l) Hierdie tegniek dien uitstekend die doel 

van die onderwerp. Eerstens vind ons dat die rnetaal op die hout 

die ligvlakke verhoog en sodoende kry ons die idee van die blink, 

vetgesmeerde liggarne wat so tipies is van die naturel. Terself= 

dertyd help dit orn die simboliese betekenis duidelik uit te bring, 

naarnlik die tweespalt in die gemoed van die toordokter, en moont= 

lik ook van sy ander rasgenote wat voor dieselfde vraag te staan 

kom. 

Wat die simboliek betref, sien ons die geheirnsinnige toor= 

dokter wat vir eeue aaneen daarin geslaag het om sy bygelowige 

volksgenote te regeer, deur hulle siektes te genees, hose gees= 

te te verdryf en hulle deur veelvuldige bedrog tot die uiterste 

toe uit te buit. Die toordokter is beskou as iecand met beson= 

dere gawes en in staat om alles te doen. Dat hy bom dikwels aan 

bedrog skuldig gemaak het het hulle nie besef nie, totdat die 

blanke op die toneel verskyn het en hulle vir die eerste keer 

tot die besef laat koD het dat hulle nog al die eeue deeglik om 

die bos gelei is. Letterlik en figuurlik het hulle nou begin 

sien deur die masker van die toordokter. Hulle begin nou sy 

gesag te ververp en luister al rneer na die moderne ste~ terwyl 

hy magteloos voor die onvermydelike feit staan dat sy duistere 

ryk besig is om vernietig te vord. Die eens magtige kom tot die 

besef dat hy van nou af op gelyke voet sal ooet verkeer met sy 

vroeere onderdane en ~ gevoel van rnagteloosheid sak oor hom neer. 

Ons sien hom ~ier in al sy moedeloosheid en verslaendheid. Die 

gemaskerde gesig bly egter on~eurdringbaar maar die skouers en 

die heupe openbaar die feit dat hy net so feilbaar is soos alle 

mense. Die toordokter staan ook as simbool van die Bantoe, wat 

sy duistere geloof begin afle, maar in sy hart nog daarna bunker. 

Steynberg weet dat ten spyte van die beskaafde vernis vat baie 

naturelle vandag het, daar nog altyd ~ onbevuste verlange is na 

sy vroeere levensvyse. Daar is ~ tweespalt in die nature! se 

1) Van der Westhuysen: t.a.p~ 
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gemoed - hy wil breek maar by kan nog nie heeltemal nie. 

Wat die styl betref, is die oorheersende vorm sterk rea= 

listies; en anatomies is die liggaeosdele ondanks proporsie

afwykings bevredigend. Die enigste anatomiese afwyking is die 

abnormale grootte van die regtervoet en die kort onderbeen. 

Verder tref ons '11 ligte stilering van vome a.a.n tenryl die ge= 

sig met sy masker abstrak is. Die koperplaatjies gee '11 onge= 

wone voorkoms aan die figuur rnaar basies is hy realisties en die 

afvykinge is bloot ter bevordering van die idee. Dus, ondanks 

alle afwykinge bly die houding natuurlik en word ~it in geen op= 

sig opsetlik of opdringerig nie. Dit kan beskou word as een van 

Steynberg se knapste en oorspronklikste sirnboliese werke. 

Hierdie ~erk bring ons aa~ die einde van Steynberg se oor= 

wegend realistiese werke. Ons het gesien hoe sy styl ontwikkel 

het van '11 suiwer realistiese voorstelling tot '11 realisme met '11 

sterk neiging tot die stilisme waar hy nie huiwer om af te wyk 

van die doo~gevone realistiese voorkoms nie, solank as wat by 

sy idee op '11 kragtiger wyse kan uitdruk. Een ding sien ons in 

al hierdie werke en dit is dat die gedagte vat Steynberg in 

hierdie werke sirnbolies voorstel, altyd die oorheersende faktor 

is en nie meer die uiterlike vorm soos in sy eerste verke nie. 

Op hierdie stadium kon by aaklik die weg van die nou reeds tra= 

disionele ekspressionisme opgegaan het, maar sy aanleg vir ge= 

dissiplineerde vorm en sin vir digterlike ritme, het hom ~ eie 

stylkoers l&at volg. Die laasgenoecde drie werke het die pad 

aangedui vir die gestileerde vorm en dit bring ons ~ sy tveede 

afdeling, naarnlik sy werke met '11 oorwegend gestileerde vorm. 

(b) G:EST!LEERDE ··!Em~. 

Hier het Steynberg afgesien van die gevone realistiese 

voro en al hierdie werke toon ~ sterk gestileerde, vereen= 

voudigde vorm. Hy ontwikkel die gestileerde vorrn bier so ver 

dat by ten slotte in verklikheid oorgaan tot ~ verfynde ab= 

stra.hering soos in Boesmanmeidjie. Ons sien hoe hy begin met 

'11 beperkte stilering vat aansluit by die vorige afdeling en hoe 

by in die laaste werke die pad voorberei vir volledige oorgang 

tot die abstrakte vorm. Die eerste werk vat ons bier behandel 

is sy Xlingelende Enkelringe van 1948. 
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Klingelende Enkelringe. 

Hierdie beeld is een van die voortreflikste voorbeelde 

van Steynberg se digterlike werk. Dit is geinspireer deur die 

gedig van Eug~ne 1~rais en die geheelindruk is die van louter 

musiek. In die eerste deel van die gedig van Eugene ~~rais, 

Mabalel word die niksvermoedende en ko~erlose Mabalel met 

haar kruik op pad na die waterkuil beskryf: nVinnig langs die 

paadjie trippel Mabalel. //Vrolik klink die liedjie wat die 

klingelinge van haar enkelringe vergesel". Getref hierdeur het 

Steynberg haar omskep tot simbool van die levenslus van die jeug 

en haar veergegee op so ~ digterlike wyse dat ons bier in werk= 

likheid ~ stukkie plastiese musiek gekry het. 

Ons sien lilaba.lel as die vrolike onbekommerde dansende 

meidjie voorgestel in die pragtigste rooi- en geelkoper. Sy 

is dansende met die regterbeen opgelig, en arms vat sy ritmies 

swaai, die kop effens vorentoe; en baar hele lyf is ~ lenige 

boog van beveging. Om hasr enkels, middel en nek het sy koper= 

ringe en orn haar onderlyf ~ lendekleed. Die liggaam self is van 

rooi koper tervyl die ringe van geelkoper is. Hierdie kombina= 

sie van tvee verskillende kleure vas een van die vroegste voor= 

beelde waarin Steynberg van kleur gebruik gemaak het en val saam 

met Smeekbede vat ook in 1948 reeds gernaak is. Dit verlevendig 

die voorstelling en met behulp vanme gladde kwaliteite van die 

koper openbaar hy ~ nuwe tendens deur aan te toon hoeveel glans 

en warrnte by koperwerk verlore gaan deur kunsmatige glansver= 

wydering. 

Ons sien in hierdie Nabalel niks van die krokodil Lalele 

tussen die rietpanele nie, niks van haar doem nie, net haar 

lewensblyheid en haar jeug. Nog Eugene Y~rais nog Steynberg 

sien in haar die svaarkry en onderdrukking, wat sommige persone 

so graag in die naturel wil sien. Sy is ~ toonbeeld van opge= 

wekte jeugdigheid. As iemand vat die nature! goed ken, beeld 

Steynberg haar uit soos sy is - tevrede in ba.ar eenvoud. Daa.r 

is geen valsheid of oppervlakkigheid nie - net die vaarheid op 

digterlike wyse weergegee - Mabalel word ~ beeltenis van onge= 

kompliseerde levensgeluk. 

~at sy styl betref, behou by die realisme as basis terwyl 

sy vorrns sterk gestileerd is om die rnooi dansbevegings beter 

te laat uitkom. Die beeldhouer moet op slegs een ding staat= 
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maak en dit is sy sin vir vorc. Hier~ie vorm moet opwindend 

en betekenisvo1 wees as sy werk 1ewe vil he. Steynberg het ~ 

sterk gevoel vir die vereenvoudigde vorm en hy pas dit toe in 

hierdie weru soos hy in al sy gestileerde werke doen. Die vorms 

is dus vereenvoudig of gesti1eer en spreek regstreeks tot die 

toeskouer. Behalve die vorm dra die kleure en gepo1eerde op= 

pervlakte by tot die ritmiese Yerking van die beeldjie. Die 

mooi dansbewegings kom veral deur die geveerde buiging van die 

voete, die gestileerde en geaksentueerde, kringende beveging 

van die arms en die draaiende kopbeveging. Daar is ~ ongeken= 

de vitaliteit, ~ oerkragtige en onbeteuelde beweeglikheid in 

die dansende figuur, en dit loop oor van dinamiek. Steynberg 

het dus uitstekend daeri~ geslaag om sy idee van levensvreugde 

deur middel van gestileerde vorme in die danse~de figuur uit te 

bring. 

Hierdie werk met sy ritciese dansbewegings en sierlike 

lyne het ten slotte meer geword as net ~ treffende dansende fi= 

~Jur. Dit het ~ stuk louter musiek gevord. Dit is seker een 

van die mooiste dansende figure wat Steynberg gecaak bet, en 

vat die rnusikale element asook ritmiese beweging betref, is 

hierdie werk mynsinsiens nog nie oortref nie. 

Moeder en Kind 1 ). 

~ Werk ~at baie sterk ooreenstern met Klinge1ende Enke1= 

ringe vat betref die voorkoms en media, is Moeder en Kind ook 

in rooi- en geelkoper en so eenders is hul1e in voorkoms dat u 

mens hulle feitlik ~ tweeling kan noem. ~ Mens vind dat die 

omgewing ~ groot ro1 speel in ~ kunstenaar se werk en ook op 

Steynberg het die o~eving sy sternpel afgedr~. Dit b1yk dui= 

delik in die behandeling van hierdie geykte onderwerp, deurdat 

Steynberg op uiters oorspronklike wyse n naturellevrou en haar 

kindjie uitgebeeld het. Naturelle~otiewe het al n deel van 

Steynberg se leve geword en onbevus gebruik by dit keer op keer. 

Bier het by deur sy keuse uit hiereie gebied, nuve lewe geblaas 

in n byna afgesaagde onderverp, en sodoende ons belangstelling 

gevek in ~ werk vat andersins miskien doods en oninteressant 

sou gevees het. 

Ons sien bier ~ tipiese naturellevrou met n kind op haar 

heup wat sy met haar twee hande vashou. Soos in Klingelende 

Enke1ringe is die figuur van rooi koper terwyl die ringe van 

1) Afbeelding op bls. 118a. 
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geelkoper is. Om hear regterbeen sien ons drie enkelringe, om 

haar middel tYee ringe en o~ haar nek en linkerarc een ring. 

Die bene het geen voete nie en eindig stornpaf. Die eenvoudige 

suggestie is dat die figuur in gras staan en baar voete nie ge= 

sien kan word nie. Die naturellevrou kyk vol trots en beskerm= 

ende liefde af na haar kind tenryl die kleintjie sy twee armpies 

orn·haar lyf slaa~ en met alle nag aan haar vasklou. 

Soos in die vorige werk is sy styl sterk gestileerd met 

oorgenge tot abstrehering. Die gesigstrekke vord net effens 

voorgestel; dit is eintlik geteken en nie gemodelleer nie. Die 

bolyf is gestileer tot ~ lsng slanke vorrn vat heeltemal onna= 

tuurlik van voorkorns is. Die arms is vereenvoudig en voorgestel 

sonder ~ duidelike elmboog en sonder hande soos ons dit ken. 

Die a~s loop uit tot ~ ronde punt en bloot deur middel van 

strepies vord die vingers voorgestel. So vloei die lyn van die 

skouers oor in die arns en dasr is geen skerp hoeke nie sodat 

die arms ~ pragtige, geaksentueerde kringende beweging vorm. 

Die onrlerdeel van die lyf is egter so geheel en al vereenvoudig, 

dat dit heelternal abstrak geword het. Die karos en die linker= 

been het heeltemal saamgesnelt en een groot vo~ geword, terwyl 

die regterbeen ook heeltemal vo~loos voorgestel word en met u 

effense kinkel in die grond doodloop. Die beupe is rond en loop 

oor in die bene. Die kleintjie op die rna se heup is ook gesti= 

leerd en smelt saao met die res van die figuur om een harrnoniese 

geheel te vorm. 

Soos in die vorige verk vind ons dat die pragtige aan= 

wending van rooi- en geelkoper ook bier n belangrike rol speel 

in die voorko9s van die werk. Dit verlewendig die voorstel= 

ling en met behulp van die gladde kwaliteite van die koper 

openb&ar Steynberg weereens glans en varmte daarin. Steynberg 

het bier vir ons n uiters emosionele voorstelling gegee van u 

ooeder en kind, Tegnies en esteties gesproke, is dit een van 

sy mooiste werke. 

Adac en Eva. 

Dat hierdie eeue-oue motief in die kuns ook vir Steyn= 

berg as christen, sou a&ntrek, is begryplik. Sinds die Middel= 

eeue, is dit een van die onderwerpe uit die Bybel vat die rnees= 

te behandel is. Tog het dit st9eds interessant gebly orndat 

elke tydgees en elke kunstenaar se siening van Adac en Eva 
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anders is. So het Steynberg ook daarin geslaag oc op sy oor= 

spronklike vyse vir ons bier ~ interessante voorstelling te 

gee vat voorkons en mediuu betref. 

n Derde figuur wat ook al feitlik sinoniec ~et Adarn en 

Eva in die kuns ge,rord. het, is die slang, en ook hy is bier 

deur Steynberg op uiters knap vyse voorgestel ocdat hy nie di= 

rek voorgestel word nie caer sy aanvesigheid eintlik net gesug= 

gereer word. Ons sien Adarn en Eva voorgestel in n lopende po= 

sisie langs oekaar. Arlarn se linkerarc en Eva se regterarrn is 

oorrnekaar se skouers en hsar linker en sy regterhand hou mekaar 

vas. Die aros het saamgesmelt tot een geheel en is so sterk 

gestileer dat hulle n volrnaakte sirkel voro. Deurdat die arms 

seangesnelt het, word hulle nou sinbolies van die slang bloot 

deur ciddel van hulle voro. In werklikheid word die slang dus 

nie hier uitgebeeld nie naar gesuggereer, in teenstelling net 

ander voorstellinge waar die slang altyd direk voorgestel word. 

Dit gee aan die vertolking oorspronklikheid en frisheid; en is 

daarby tipies van Steynberg en sy tyd. Hierdie samesnelting 

van die aros het egter nog ~ tveede simboliese betekenis. Hulle 

sioboliseer die eenbeid van Adam en Eva as man· en vrou. As 

eerste oense van die vereld en die eerste man en vrou noes hul= 

le noodwendig baie na aen me~aar gestaan het; die gegeve dat 

Eva uit Adan se ribbebeen genaak is, beklerntoon hierdie feit. 

Hulle besef dat hulle afhanklik is van oekaar en mekaar nodig 

het oc die toekoos tegernoet te gaan. So word hier~ie eenheid 

van die eerste twee mense op aarde, gesirnboliseer deur die arns 

en terselfdertyd gee die ronde sirkel vat die aros vorc, ~ prag= 

tige lyn en rit~e aan die beeld. 

Albei figure is sterk gestileerd in voorkocs alhoewel hul= 

le nog duidelik herkenba.ar is as 'Il na.nlike en 'Il vroulike fi= 

guur. Die bolywe het 'Il eiena&rdig~ lang, snal voorkoos en soos 

ons reeds weet is die arcs gestileer tot n ronde sirkel sonder 

enige van ~ie natuurlike vor.oe. Die bene is ook gestileerd, 

naar is nog nader aan die natuurlike vor~ as die arns. Die 

gesigte is ook gestileerd en on duidelik at.n te toon wie !dam 

is, het by~ baardjie gekry. Die voorkoms van die twee figure 

is heeltemal afhanklik van sy oediuo, naaolik rooi-lak, waar 

die kleurelenent weer na vore koo. Dit is bier 'Il splinternuwe 

nediun en het n taaclik grovwe tekstuur. Die oppervlaktetek= 
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staur is grof en ongelyk Y&t die beeld n kruooelrige voorkoms 

gee oa.a.r wat karakteristiek is van clie rooi-lak as I!lediun• 

Die twee figure vorn n pragtige bela.ns vera.l as gevolg van die 

ronde sirkel van die arms. Dit is nie een van Steynberg se 

groot skeppinge nie, maar n aangen~e en interessante werk, wat 

tog die toeskouer bevredig. 

Figuur ~et S.eroet. 

Hierdie naturellefi~Jur in 1950 genaak, is een van Steyn= 

berg se bes gestileerde figure uit hierdie tyd. In teenstel= 

ling net die ander verke bevat hierdie stuk geen sirnboliese be= 

tekenis nie. Blykbaar het Steynberg van hierdie figuur bloot 

n vorrnstudie gegaak. As onderwerp het by n ti~iese toneel uit 

die naturellelewe genee~, vat hoc sterk aangetrek het, naamlik 

n vrou net n seroet op haar kop. Die beeld is 3 voet 8 duim 

boog, van n ligte brJin kiaa.thout cet n blink gladde oppervlak= 

te. Ons sien die naturellevrou terwyl sy die seroet op haar 

kop net hear linkerhand vashou. Haar linkerbeen is gebuig so= 

dat haar voet op n stoop rus terwyl haar regteraro o~ haar lin= 

kerbeen rus. Haar bolyf is gedraai in die rigting van die lin= 

kerbeen, sodat sy in werklikheid in n heel ongeoaklike posisie 

staan naa.r dit was skynbaar die enigste stand wa.arin Steynberg 

bevrediging kon vind ten einde n bepa.alde lyn en vorngevoel tot 

uitdrukking te bring. Deur hierdie ongewone houding vang by 

dadelik die toeskouer se oog, en gee dit horn groter geleentheid 

om sy vaardigheid te toon. 

Steynberg werk bier in n sterk gestileerde voro en bier= 

die figuur kan ook beskou vord as een van sy Gooiste gesti= 

leerde figure. Ten spyte va~ die feit dat die vorms uiteroate 

steri~ gestileerd is, behou by basies nog die realistiese vorm 

van die figuur. Wat hy veral wou uitdruk in hierdie werk is 

sy sterk lyn en vorngevoel en in daardie lig noet ons hierdie 

verk ook beskou. Die kop het al die bekende gesigstrekke ver= 

loor en is vereenvoudig bloot tot u vorrn. Steynberg het bier 

geen belang by allerlei kleinere details nie, by het alleenlik 

te doen net vorns. Die twee arcs het nie oeer die bekende na= 

tuurlike voro nie en is vereenvoudig tot reguit langwerpige 

horisontale en vertikale elemente. Die regterarn is kort en 

reguit en effens wyer by die skouer as by die punt van die am. 

Die regterarn rus op die linkerbeen, en vaar die regterhand dus 
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ooet Tees, het dit sae.mgesmelt met die linkerbeen, sodat daa.r 

gevolglik geen regterhand is nie. Die linkerarm hou die seroet 

vas en ons vind dat hy ook vereenvoudig is tot bloot vertikale 

en horisontale vorme. Die hand is vereenvoudig sonder enige 

afsonderlike vingers; die bene is blote reguit vorme vat vyd 

bo is en na onder al hoe nouer vord, terwyl die voete blote 

vorms geword het sonder enige afsonderlike to~e. Al die vorms 

is strak en reguit behalwe die heupe, borste, gesig en die se= 

roet rnaar selfs hulle is gestileer tot die eenvoudigste vorme. 

Ons sien dus hoe Steynberg deur middel van die vereenvoudiging 

van al die liggaamsdele dit reggekry het om vir ons een van sy 

mooiste vormstudies te gee. Die hele werk is ~ komposisie van 

horisonta.le en vertikale lyne deur middel van die arms en bene. 

Die gestileerde vorme gee aan hierdie figuur ~ uitstekende ba= 

lans, Die vertikale en horisontale lyne van die linkerarm en 

linkerbeen balanseer mekaar terwyl die regtererm en regterbeen 

weer meka.ar balanseer, Deur bloot van gestileerde vorms ge= 

bruik te ma&k het Steynberg bier een van sy treffendste vorm

en lynstudies tot stand gebring. 

Die invloed van Moore vertoon horn bier veer, soos in 

Smeekbede deur ruirnte in te sluit deur vorm en nie uit nie. 

Hierdie samevoeging va~ vorB en ruimte is bier ook opvallend 

en geslaagd. Steynberg stileer nou nie alleen om sekere ge= 

dagtes duideliker uit te beeld nie maar ook om estetiese genot 

te verska.f. 

Mabalel. 

As een van sy eerste groep gestileerde verke vind ons 

hierin reeds die eerste tekens van abstrahering, alhoewel dit 

nog duideliker uitkom in sy Boesoar~eidiie. Ons kan bier ~ 

interessante vergelyk tref tussen Mabalel en Klingelende Enkel= 

ringe orndat albei geinspireer is deur die gedig van Eugene 

}~rais, naamlik Mabalel, Alleen as ons hulle vergelyk vat 

betref die styl dan sien ons dat alhoevel albei gestileerd is, 

~mbalel tot abstrahering neig. Die eintlike verskil kom uit 

in die gedagte wat Steynberg wou uitbeeld in die twee beelde. 

In Klingelende Enkelringe sien ons die bekoring van Eugene 

Marais se gedig in ~ sierlike vorm veergegee. Ons kry ~ vro= 

like, dartelende dansende meidjie vol ritmiese beveging vat, 

soos gese, die simbool geword het van die ongebonde levenslus 
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van die jeug. In ~balel het Steynberg die klem gele op heel= 

temal n ander aspek. In teenstelling met die ritmiese, dansende 

meidjie sien ons Mabalel in n besadigde houding. Ons sien haar 

in haar naakte voorkorns met die vaterkruik wat sy op haar kop 

vashou met baarrngterhand en haar linkerhand op haar heup. 

Soos in Klingelende Enkelringe sien ons haar nie vollengte nie 

maar net tot bo haar kniee. Hier het ons die Mabalel van Eugene 

Marais se gedig en nie die een van Steynberg se verbeelding nie. 

Hierdie Mabalel is nie ornskep tot ~ simbool van een of ander ge= 

dagte nie naar het bloot ~ vor~studie geword. 

In die gebruik van die media kan ons egter wel iets sim= 

holies sien. In Klingelende Enkelringe was die media helder 

blink gepoleerde rooi- en geelkoper wet ceegehelp het om ~ in= 

druk van levenslustigheid te skep. Daarteenoor kry ons dat 

Mabalel gernaak is van ~ donker do~e brons en nie die indruk 

gee van lewenslustigheid nie maar eerder n ernstige atmosfeer 

vertolk. Ons sien ~mbalel bier in ~ie volheid van haar jeug, 

deur middel van die pragtige lyne en vorme, maar onbewus van 

die naderende onheil. Die gebrek aan n helder kleur, beklemtoon 

die gevoel van koudheid en maak ons bevuster van die onheil= 

spellende atmosfeer. ·Steynberg beeld bier vir ons op treffende 

wyse uit die tragiek van Mabalel, die onskuldige natuurkind, 

tevrede in haar eenvoud, en met behulp van sy medi~ kom daar= 

die gedngte duidelik na vore. 

Sy vorrngeving is hoogs gestileerd met n sterk neiging tot 

die abstrakte. Ons het bier ~ volmaakte samevoeging van hoekige 

en ronde vorme. Die ronde vorme le in die waterkruik, die kop, 

die borste en die boude. Selfs die hande is gestileer tot ronde 

voroe met vingers daarop geteken. Die kop is net n ronde vo~ 

en die gesig se trekke is op die plat vlak uitgeteken. Hierdie 

rondinge word afgevissel met skerp reghoekige arm- en skouerlyne 

en dit is volmaak soos hierdie tvee vorme saa~evoeg is in die 

een beeld. Die strakke lyne en vlakke is tipies van die ves= 

terse stylrigtings omdat dit beter pas by die Europese klimaat 

met sy swak lig. Die ronde vorme is'weer tipies van die tro= 

piese stylversagtinge, wat beter pas by die helder lig. ~ ~ 

westerling caar vonende in n tropiese kli~at, slaag Steynberg 

uitstekend daarin oo hierdie figuur uit die naturellelewe op n 

beskaafde westerse wyse veer te gee. Steynberg het die kuns be= 

rneester on die stylrigtinge van tvee kulture saac te voeg en nog 
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iets te gee wat ons as ~esterlinge bevredig. 

Balans word pragtig verkry deur die skerp hoeke van die 

arns wat mekaar balanseer en ~ driehoek aan elke kant van die 

figuur vorn. Ons kry ook ~ pragti ge kronke llyn ~rat strek van= 

af die ronde kruik en uitloop in die skerphoekige regterarm. 

Hierdie lyn word gebreek by die el~boog en gaan nou weer terug 

en regdeur die skouers waar dit eindig by die linkerarm se eln= 

boog. Bier ~aak die lyn veer n skerp hoek terug na die liggaam 

en eindig in die ronde vorm van die heup. As tvee uitstaande 

ronde voroe balanseer die heup en die hors wekaar. Daar is 

geen byko~ende elernente wat die rustige eenheidsverkinge van 

die bol en die silinder kan verstoor nie soos byvoorbeeld ~ ge= 

signet drie-dinensionele trekke nie. Volgens prof. H.M. van 

der westhuysen laat dit boo dink aan die rondende gaafheid van 

moderne Baliese houtsnywerk, en tereg vant hulle het ook ~ tro= 

piese klinaat en het reeds~ sterk vesterse invloed ondergaan1). 

Hierdie werk vys dus reeds die veg aan van die abstrakte rig= 

ting in sy ander gestileerde werk. Ons sien dit nog duideliker 

uitkoc in sy volgende verk, Boes~anoeidjie. 

B "d .. 2) oescanoe1 ,Jle • 

Hierdie werk is van groot belang in Steynberg se styl= 

ontplooiing onrede van die feit dat dit reeds so vroeg as 1947 

genaak is en nie alleen uiternate gestileerd is nie, ~ar ook 

die werklike begin van Steynberg se abstrakte vo~gewing is. 

Steynberg se Terk toon sy geleidelike stylontwikkeling en spring 

nie oor ~ kloof skielik da n ander styl nie. So het ons op 

sy 1951-tentoonstelling reeds kon sien hoe by ontvikkel het van 

die suiver realisne, oorgegaan het tot die stilisrne en reeds in 

die beginstadium van die abstrakte rigting was. Die abstrakte 

rigting word ingelui deur hierdie verk van die Boescanneidjie, 

die begin van die belangrikste rewolusionere stylrigting by 

Steynberg. ~ Suiwer abstrakte werk is dit nie; dit is in hoof= 

saak nog gestileerd en in werklikheid ~ verfynde abstraksie. 

Tegnies het Steynberg ook in hierdie werk T. hoogtepunt bereik 

en net sy goeie vakkennis, uitstaande fantasie en treffende 

vorogewing daarin kan ons nie anders as on hierdie werk boog 

1) Vgl. Helikon, Wmart 1954. 
2) Afbeelding op bls. 118a. 
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aan te slaan nie. Hier leer ons Steynberg die kunstenaar ken 

op sy beste. ~at abstr&ksie en benadering tot die fundaDentele 

elernente van vorQ betref, het Steynberg esteties bier~ peil 

bereik wat myns insiens maak cat hierdie werk vandag nog be= 

skou kan word as een v&~ sy beste beelde. 

Die beeld is die van ~ jong Boesmanmeidjie in gladde, 

swart Yondersteen. Ons sien haar met haar kop half uitdagend 

opgelig en haer arms oor haar bors gevou. Soos in Mabalel 

strek haar lyf net tot bo die kniee. Wat Steynberg bier uit= 

beeld, is die tot volheid uitswellende vroulikheid, en hy doen 

dit deur net die essensiele dele te stileer tot die strakste 

eenheid van vorm. Die werk word in hoofsaak ~ vormstudie soos 

kmbalel en Figuur met Seroet. Die kop het byvoorbeeld geen ge= 

sigstrekke nie en is vereenvoudig bloot tot ~ vorm met n gladde 

blink oppervlakte. Alleen die vorm van die kop is nodig en die 

besonderhede van die gesig sou net die hele effek bederf het. 

Soos dit nou is, is dit veel treffender en effektiewer; dit 

spreek duideliker in sy eenvoud as die volle realisme. In die 

res van die liggaam vermy die kunstenaar ook alle onnodige de= 

tails en vereenvoudig alle vo~e tot die mees fundamentele ele= 

mente. Hier is ~ uitstekende bewys tot watter uiterstes die 

stilering gevoer kan word om so daarmee ~ hoogsgestileerde re= 

sultaat te verkry - treffend in lyn en vormwerking. Vera! die 

wyse 1marop die gevoude arms en bors tot ~ eenheid saamgesmelt 

is, is opmerklik. Hierdie samesmelting van onderskeie lig= 

gaamsdele en die sagte kwaliteite van die Tondersteen dra alles 

by tot die ritmiese spel van lyn en vorrn. Die rug maak n sier= 

like boog en rond hom af in die bree heupe bo wat so tipies is 

van die Boesman, en verder hydra tot die spel van lyn en ron= 

dende vorm. So kry ons ~ pragtige balans tussen die kop wat 

opwaarts kyk en die uitstaande boude, en die saamgesmelte arms 

en bors. ~at balans, vorm en lyn betref, is dit een van Steyn= 

berg se geslaagste en suiwerste werke. 

Wat sy keuse van materiaal betref, kon Steynberg nie veel 

beter gekies het nie. Wondersteen as medium is n pragmiddel 

vir die gladde stilering en dra geveldig by tot die vormgewing 

van hierdie beeld. Steynberg toon meesterskap oor hierdie 

medium en kunstenaarskap vat hom plaas onder die groot beeld= 

bouers van ons tyd. Hierdie stuk vorm sonder twyfel ~ hoogte= 

punt in sy ontvikkeling en hiermee het hy die Suid-Afrikaanse 
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beeldhoukuns op gelyke voet geplaas met die goeie werk in die 

res van die vereld. Jy bet hiermee vir hom nie alleen ~ plek 

verover in die Suid-Afrikaanse beeldhoukuns nie, maar ook in 

die internasionale kunsvereld. 

Die Onbekende Politieke Gevangene (Wondersteen) 1 ~ 
In 1953 word in Brittanje ~ internasionale beeldhoukompe= 

tisie gehou met die tragiese oncerwerp van Die Onbekende Poli= 

tieke Gevangene. Die prysgeld vas £4,525 en meer as 3,500 beeld= 

houers het daaraan deelgeneem. Die eerste prys het gegaan aan 

~ jong Brit, Reg Butler, en Steynberg het een van die £100-pryse 

behaal. Sy prestasie is des te groter as ~ mens besef dat by 

nie alleen onder die vyftien prysvenners geval bet, maar onder 

die eerste agt. Die elgemene gevoelens oor die prysvenner se 

werk het baie hoog geloop omdat die verk so ultra-abstrak sou 

gewees het1 ~ Feit is dat die verk slegs in ~ sterk gestileerde 

styl was, van wondersteen, en die vorms heeltemal herkenbaar. 

Steynberg het egter n tweede werk gemeak met dieselfde onderwerp 

maar in~ heeltemal abstrakte styl, wat myns insiens beter sou 

gevaar het, te oordeel na die pryswinnende werke. 

Hoe dit sy, Steynberg het vir ons bier in vondersteen, met 

groot verbeelding, die onbekende politieke gevangene uitgebeeld 

in al sy doodsangs. Die beeld is van svart wondersteen met n 

blink, gladde oppervl~te, en die figuur se gesig sovel as ~ 

deel van sy maag is uitgele met geel mosaiekblokkies terwyl 

daar bande oor sy lyf gespan is, uitgele met rooi mosaiekblok= 

kies. Ons sien die figuur op sy rug, effens gelig van die grond 

af, en met sy hande en voete vasgebind. Sy kop is teruggegooi, 

sy lyf is geboe in stuiptrekkings van pyn en hy lig sy linker 

voet effens in ~ poging om sy doodsangs af te veer. Dit is ~ 

sterk gestileerde figuur waarin ons nog vaagweg die natuurlike 

vorme herken. Die gesig is onbepaald en wesenloos, ~ anonieme 

gesig omdat dit die gesig is van miljoene soldate wnt gevange 

geneem is, gemo.rtel en gedood is ter ville van hulle ras en 

hulle geloof. Die onderverp dwing Steynberg feitlik om die 
• 

figuur in~ gestileerde vorm veer te gee, wnt gelukkig ook 

Steynberg se geliefkoosde stylvorm is, omdat by die soldo.nt 

nie wou bind aan ~ spesifieke land of n spesifieke tydperk nie. 

Oor die liggaa~, in n dun skarlaken mosaiek, is merke wat die 

gevnngene se bande si~boliseer sowel as die littekens wat 

1) Afbeelding op bls. l26a. 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

- 26a -

26. o rn DE G G • 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

127. 

agtergelaat is de~r die vervolger se sweep. In ~ laaste van= 

boopspoging lig by homself op om weg te koc van sy doodsangs, 

vat ons baie laat dink aan Traval en Corlogswaansin waarin die 

figure ook tevergeefs probeer om van hulle ellende en lyding 

af weg te kom. In al hierGie verke sien ons duidelik hoe die 

oorlog n groot indruk op Steynberg se gemoed gemaak het want 

dit is reeds die derde werk wat ons behandel wat te doen het met 

die lyding van oorlog. 

Die lyne en vorme is ritmies en dra sterk by tot die idee 

van lyding in die vennronge en gepynigde liggaam. Van belang 

is veral die gebruik van rnosaiek wat hy ingele het in die won= 

dersteen, wat weer die kleurelement en gebruik van medium sterk 

na vore bring - albei rewolusionere elemente in Steynberg se 

werk. Hierdeur verhoog by nie alleen die algemene voorkoms nie 

maar dit bring ook die simboliek duideliker na vore. Die ge= 

bruik van wondersteen en mosaiek is ~ geslaagde keuse en pas 

uitstekend by sy onderwerp; daarby is dit ~ treffende voor= 

beeld van Steynberg se ryke fantasie en sy fyn estetiese gevoel. 

Ons sien dat by sterk neig tot die abstrakte, maar sonder om 

homself heeltemal oor te gee aan moderne verwildering. 

Liggende Vrouefiguur. 

~ Duidelike bevys van die ontwikkeling wat Steynberg deur= 

gegaan het, is ~ vergelyking tussen sy Waternimf wat by reeds 

vroeg in die veertigerjare gemaak het, en die dekoratiewe vroue= 

figuur op sy huis se muur, wat by in 1956 gemaak het. Altwee 

is voorstellings van naakte vrouefigure maar in voorkoms verskil 

hulle hemelsbreed vaL mekaar. Die Waternimf is in realistiese 

styl met sintetiese klip as medium, wat pas by Steynberg se werk 

van daardie tyd. Daarteenoor kry ons die Liggende Vrouefiguur 

in sterk gestileerde styl uitgevoer met ~ duidelike neiging tot 

die abstrakte. Wet die medium betref, is laasgenoemde figuur 

in die uiters rewolusionere medium gesweiste metaal en mosaiek= 

steentjies. Verder is laasgenoemde ~ plat figuur teen ~ muur 

tervyl die waternimf driedimensioneel is. Alhoewel hulle dus 

albei vrouefigure is, vorm hulle n uiters interessante antitese 

en is hulle n sprekende voorbeeld van die stylontwikkeling wat 

Steynberg deur die jare ondergaan het. Dit bewys tewens dat 

by nie stagneer en verval het in n groef nie. 

Die tweede vrouefiguur sien daar as volg uit. Dit is 
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2 voet 6 duim hoog, ongeveer 5 voet breed en toon ~ liggende 

vrou half op haer regtersy terwyl sy haar bolyf steun met baar 

regterarm. Ha&r bene is opgetrek en haar linkerband rus op 

haar regterbeen wat bo-oor die linkerbeen gekruis is. Die vorme 

van die liggaam is heeltemal herkenbaar hoewel hoog gestileerd. 

AI die vorce is slank en uitgerek. Ons kry byvoorbeeld lang 

dun arms, l&ng dun bene, ~ besonder lang dun maag en n groot 

bors. Die kop is besonder klein en die dy plat en verleng. Daar 

is geen afsonderlike vingers of tone nie - net vorms. Die doel 

van die werk was natuurlik om n dekoratieve werk vir die muur 

te maak; en in teenstelling met die waternimf waarvan die lyne 

doods en oninteressant is, is hierdie figuur se lyne veel be= 

veegliker, lewendiger, oorspronkliker en interessanter. 

~ Baie belangrike aspek van hierdie beeld le in die revo= 

lusionere medium self. Nog onlangs is daar n groot ophef gemaak 

oor n beeldhouer in Arnerika vat metaal en mosaiek saam gebr~ik 

het. Intussen het Steynberg hierdie werk reeds in 1956 gemaak 

en nog daarvoor werke soos sy Onbekende Politieke Gevangene 

waarin hy mosaiek en vondersteen saam gebruik en sy Gevonde Rui= 

terfiguur van brons en mosaiek. Dit toon aan hoe ver Steynberg 

alreeds ontvikkel het op die gebied van sy mediumeksperimente 

en dat hy die res van die wereld daarin lank vooruit is. Die 

vyse vaarop hy die materiale saam gebruik het in hierdie vroue= 

figuur is uiters vernuftig. Eers het hy ~ klomp reguit yster= 

stave geneem en aanmekaar gesveis in die vorm van ~ hek vat moes 

dien as raamwerk vaarop die vrouefiguur vasgemaak sou vord. Toe 

het by dun buigsame metaalstawe geneem en die buitelyne van die 

vrouefiguur daarmee gernodelleer en teen die ysterraamwerk vas= 

gemaak. Daarna het hy allerlei gekleurde mosaieksteentjies ge= 

neem en die figuur-oppervlak da&rmee ingele. Sekere dele van 

die lyf, bene en arms het hy sonder mosaiek gelaat, nie alleen 

om skaduwee te suggereer nie maar ook om die idee van perspek= 

tief uit te bring. Deur die mosaieksteentjies kom die kleurele= 

ment sterker na vore, en ons sien hoe Steynberg steeds ontwikkel 

in sy gebruik van kleure. Met sy mosaieksteentjies gee by aan 

hierdie figuur ~ pragtige helderkleurige voorkoms - vera! as die 

son daarop val. Steynberg soek dus nie gedurig net nuwe mate= 

riale nie, maar ook nuve wyses waarop hy kleur kan uitdruk. 

Hierdie werk lui die begin in van n nuwe tydperk in sy 
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verk waer hy gebruik ~aet van gesveiste eetaal, gekleurde 

rnosaieksteentjies en gebrandskilderde glasstukke. Die rol van 

kleur word al hoe belangriker en by mae~ al hoe meer gebruik 

van die sonlig self. Hierdie werk, alhoewel bloot dekoratief, 

moet dus nie o~derskat vord nie, maar moet gesien word as die 

begin van ~ nuwe tydperk in sy !DUnsontwikkeling, 

Gevonde Ruiter 1 ~ 
In dieselfe jaar het Steynnerg hierQie gestileerde verk 

gemaak vaarin hy gebruik m&a~ van brons en ingelegde mosaiek= 

steentjies. Soos die titel van die verk aandui, is die onder= 

verp ~ ge~onde ruiter. Ons sien bier uitgebeeld n gevonde mans= 

figuur op ~ perd. Die figuur hou sy hors vas, asof hy pas ge= 

wond is. Vir n Suid-Afrikaanse beeldhouer is dit nogal ~ onge= 

wone onderwerp, moar vir Steynberg nie so vreemd nie, omdat ons 

steeds iets nuuts van hom te wagte is. Hy is bier ongetwyfeld 

beinvloed deur sy talle ruiterfigure in sy historiese monumente, 

alhoevel hierdie figuur heeltemal vry en oorspronklik van ont= 

werp is. Dit laat ons baie dink aan die werk van die hoogge= 

roemde mo~erne Italiaanse beeldhouer, Marini, vat ook n aantal 

ruiterfigure gemaak het, alhoevel ~ie uitvoering op ~ heeltemal 

ander vyse geskie~ en sy werke meer archaies-ru voorkom en min= 

der verfynd-ritmies. 

Wat die cediuo betref, is Steynberg veel oorspronkliker in 

sy benadering as L~rini. Altwee gebruik brons; Marini eksperi= 

menteer met die gebr~izlike patina alleen maar Steynberg gaan 

verder deurdat by ook mosafeksteentjies byvoeg. Orals op Steyn= 

berg se ruiterfiguur en op die perd, het by klein gekleurde 

mosaieksteentjies, in die brons ingele en da~rdeur gewys wat 

gedoen kan vor~ dear hierdie twee materiale met mekaar te ver= 

bind. Die gebruik va~ die cosaieksteentjies is nie alleen van 

belGng omdat dit bier ~ splinternuve verbinding is nie, maar 

weens die kleurelement vat dit bybring - net soos in sy Onbe= 

kende Politieke Gevangene asook die nuve tekstuur-effekte vat 

hy da~rmee bereik. Soos ons reeds gese het by die vorige werk, 

soek Steynberg gedurig nm1e maniere orn kleur uit te druk, en 

oosaiek is een van die mees rewolusionere en paslike metodes 

in beeldhouwerk. 

Ons sien dat beide Steynberg en ~~rini se verk gestileer 

is, n~ar wat die voorkoms betref, is Steynberg se vor~e veel 

1) Afbeelding op bls. 126a. 
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nader aan die natuurlike vorm as Marini s'n. Alhoevel Steyn= 

berg se ~erk nader ean Qie realiteit staan, doen dit nietemin 

ook vreemd aan in voorkoms. Marini se vorms is onnatuurlik 

archaies en Steynberg se mosaiek is onnatuurlik sierlik. ~~rini 

se perde het sorntyds n vet ronde liggaam met n dik nek en n on= 

natuurlike stokkerige houding. In ~ ander verk bet die perd 

skerp hoekige lyne met n lang onnatuurlike nek en die ruiterfi= 

guur byna onderkenbaar terrzyl hy ver agteroor leun. Vir iemand 

wat per~e nie ken nie, sal Marini se perde boo besvaarlik n idee 

kan gee van hoe n perd verklik lyk. Daarteenoor vind ons dat 

Steynberg se perd veel nader aan die natu~rlike vorm, en as so= 

danig heelte~al herkenbaar is. Die perd is anatoffiies heeltemal 

korrek behal~e in sy effens gestileerde voorkoms. Sy houGing 

is ook veal soepeler en ritmies levenciger sodat n mens kan sien 

dit is n perd. Vir my werk Steynberg stilisties minder gefor= 

seerd, ~inder opsetlik, as ~ie groot Marini. 

In die lewendige draai van die perd se kop na agter, kry 

hierdie verk leva en betekenis. In hierdie draai sit daar meer 

as net n sierlike beweging van die kop. Daeruit spreek die in= 

tieme verhouding, die eenheid vat daar best~an tussen perd en 

ruiter wat heeltemal onthuts agtertoe kyk as sy ruiter getref 

word. Geirriteerd deur die ontyiige oncerbreking, lig die perd 

sy poot ongeculdig op tervyl sy stert ~ispel. Hierdie houding 

van die perd en die agteroorliggende ruiter vat sy bors vashou, 

gee aan hierdie ver~ n drarnatiese voorkorns. Uniek in voorkoms 

en gebruik ven nateriaal kan ons dit beskou as een van Steynberg 

se interessantste werke van hierdie tyd. 

Variasie op n Tena - Die Vrou. 

Die titel dui alreeds daarop dat ons bier iets anders 

kan verwag, en die verk voldoen aan ons verwagtinge. Dit is 

in verklikheid in kwartet-gedaante. Steynberg het bier as tema 

geneem Die Vrou en haar veergegee in vier vers~illende stadiums 

van haar leTe - daarorn die eienaardige titel en die vier ver= 

skillende figure. Hulle is egter nie losstaande figure nie 

~ar saac op een voetstui~ vasgeheg sodat ~ie o~erlinge rit= 

rniese verband duidelik aengetoon word. 

Die werk sien soos volg daaruit. ~aar is vier vroue= 

figure van staal wat be~ek is met n blouerige emalje met wit 

en svart kolletjies. Die eerste figuur is die van die jong, 

onvolvasse rneisie, die tienderjarige, vat nog half skaam en 
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selfbe1rus is in haar optrede teenoor die buitewereld. Die 

tveede figuur is die van die jong volwasse vrou vat die vereld 

vol selfvertroue tegemoet gaan en sterk bevus is van die aan= 

loklikheid van haar mooi, jong liggaam. Die derde figuur is 

die van die vervagtende moeder wat met trots wag op die jong 

levetjie binne haar; en in haar trots troon sy op hierdie oom= 

blik uit bo die ander vroue omdat sy ook deel het aan een van 

die vonderlikste ervaringe van ~ vrou. Die laaste figuur is 

die begeerte van feitlik elke vrou - die jong moeder met haar 

kind in haar arms. Bier is vier van die vernaamste stadiums in 

die leve van elke vrou vmt Steynberg op uiters oorspronklike ~ 

se uitgebeeld het. 

Sy styl, in vergelyking met die vorige werk, Gewonde Rui: 

ter, tref deur die gestileerdheid van die vorme. Die figure is 

alnal skraal met lang skraal bolywe, en bene en uitstaande heupe 

net soos die van n Boesmanvrou. Die arms is lank en dun en lyk 

net soos die van n Hotnotsgod, terwyl die gesigte klein lang= 

werpige driehoekies is. Wat egter van besondere belang is, is 

die houding va~ die arms en die koppe want daardeur kom die ver= 

skillende karaktertreklle te voorskyn. Die jong dogter staan 

half skamerig terwyl haar een hand in n half beskermende posi= 

sie voor haar gehou word terwyl haar ander hand halfhartig agter 

haar kop gehou ~ord. Die jong volwasse vrou is selfversekerd 

en kyk uit~agend voor haar uit, vasbeslote oor vat sy wil he 
en seker dat sy dit gann kry. Haar een hand is agter haar rug 

sodat sy haar mooi liggaaw nie verberg nie en haar ander hand 

is nou in n selfversekerder houding agter haar kop. Die ver= 

wagtende vrou se ar@ is half beskermend oor haar maag gehou 

asof sy die ongebore kind wil beskerm terwyl sy selftevrede 

afkyk. Die laaste fi~Jur toon die moeder met die kind in haar 

arms waar sy liefderyk afkyk na die jong lewetjie. Ons sien 

hier geen gelaatstrekte of hande nie - alles is gestileer tot 

vorme. Maar bloot deur die houding var die vorce spreek hier= 

die verk des te treffender tot ons. Deur bloot die essensiele 

kenrnerke te gebruik, laat Steynberg bier vir ons n lewensdrwma 

afspeel voor ons oe, waarin elke vrou die hoofrol speel. So 

sterk is die figure gestileerd dat hulle grens aan die abstrak= 

te vorrn, vaarcan hy horn reeds oorgegee het in ~ paar werke, en 

ons sien bierin die laaste stadiums voordat hy in sekere verke 

heeltemal oorslaan tot die abstrakte vorm. 
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Vallende Engel. 

Hierdie werk is seker ~ie jongste van Steynberg se ge= 

voon gestileerde ~erke, vant in 1959 toe hy hierdie figuur ge= 

maak het, het hy reeds oorgeslaan na die sterk abstrakte styl= 

vorm. Soos die titel aandui, bet ons veer te doen met n Bybel= 

se onderverp, naaclik Die Vallende &~gel. Saao met hierdie 

engel het hy ~ ander gernaak na~lik Die Gevalle Engel. Laasge= 

noeode verk stec ooreen met sy Vallende Engel ~at betref reedium 

en kleur, ~&r verskil in styl deurdat dit abstrak is. Ons sal 

dus later kennis maak met sy Gevalle Engel en voorlopig ons aan= 

dag bepaal by sy Vallende Engel. 

Soos die titel aandui, vord bier n engel uitgebeeld wat 

besig is om grondtoe te val. Ons sien bier hoe die engel, kop 

eerste, na benede stort met sy hande voor sy gesig om houself te 

beskerrn. Orndat die figuur, as ~ engel, die kenmerkende lang 

kleed aan bet, sien ons feitlik niks van die liggaa~ nie, maar 

net die fladderende kleed vat agterna korn. As die beeld neerge= 

sit word met sy kop na onder, het ons die vallende engel. 

Die medium wat Steynberg bier gebruik, is terra-cotta waar= 

by by veereens gebr~ik maak van kleur. In teenstelling met die 

helder kleure wat Steynberg gebruik het in sy anfrer werke van 

hierdie tyd, is dit bier effe kleure. Die oorheersende kleur 

is ligroos. In die voue van die laag rok en holtes in die res 

van die figuur vaar dear skaduvees is, het by gebruik gemaak van 

n blou-grys kleur. Daar is verder n derde kleur, naamlik rooi= 

bruin wat op die punte van die vlerke is orn aan te toon dat die 

vlerke geskroei is. Die o~9ervlakte is van growve tekstuur om= 

dat die ~~stenaar nie die karakter van sy medium vil verberg 

onder n gladde voorkoms nie en terselfdertyd gee dit die beeld 

n bekoorlike voorkoms. 

Steynberg se sty! is sterk gestileerd waaruit ~ pragtige 

lyn en vormgevoel blyk. Die figuur is heeltemal herkenbaar 

ma&r alle vorme is gestileer om bloot vorme te ~ord. Die vier== 

ke is beeltemal gestileer tot suggestieve vor~e en enkel daar= 

aan kan ons hulle onderskei as vlerke. Die gesig en die arms 

het saamgesmelt tot een geheel en ons kan dit net vaagveg her= 

ken as arms. Die res van die lyf is verberg onder die lang 

kleed vat vereenvoudig is tot ~ vorm vat heen en veer fladder 

in die lug soos die engel na benede val. Waar die engel op 
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die grond le, gee die arms die effek asof die engel in skaamte 

haar gesig vil bedek tervyl ~aar vlerke tevergeefs fladder en 

haar voete in ~ laaste ua~hoopspoging opgelig vord. Die ab= 

strakte oorheers ~ie gewone stilering en dit is dus geen wonder 

dat Steynberg in dieselfde tyd die ander engel in~ heeltemal 

abstrakte vorc gema&k het nie. 

Met hierdie verk kom ons aan die einde van Steynberg se 

gestileerde verke vat almal nog op die realiteitsvoorstelling 

ingestel is. Ons het hier ~ kans gekry om te sien hoe hy ont= 

wikkel van ~ effense gestileerde vorm byvoorbeeld Xlingelende 

Enkelringe en Moeder en Kincl, tot ~ sterk gestileerde vorm in 

JY1abalel en Boesmanmeid.iie, en ten slotte tot~ stilistiese vorm 

wat reeds abstrak begin vord in Vallende Engel en Variasie op ~ 

Tema. Die eerste verke sluit aan by SJ realistiese Terke met ~ 

effense stilering en die laaste klomp sluit weer aan by sy meer 

abstrakte verk. Ook merk ons in hierdie reeks Steynberg se 

kleurontvi~eling. In Zlingelende Enkelringe maak hy byvoor= 

beeld gebruik van rooi- en geel!~oper, in Adarn en Eva van rooi

lak. Hier teen die end maak by gebrJik van mosaieksteentjies 

op ~ uiters dekoratieve 1ryse. Steynberg ont11i!d~el dus in ver= 

skeie rigtings - die een verk berei steeds die veg voor vir ~ 

ander. So geraak ons by die laaste groot afdeling van sy skep= 

pinge naamlik verke met ~ Qirekte, bevuste abstrahering. 

-- oOo -
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HOOFSTUK V. 

DIGTEaLIKE VERTCLKING VAN DIE iiENSMOTI~ 

?E!l.SODNLIKE -.·!ERKE GE3.IG OP S~ERK GEABSTRA!~EERDE VORM. _____ , __ _ 

Nou het ons te doen met werke waarvan die natuurlike vorme 

sonanig versaak is, dat hulle heeltemal afwyk van die oorspronklike 

en daardeur abstrak gevord het. Bier bespreek ons dus glad nie meer 

Yerke vat naby die herkenbare natuurlike vorm is nie. Ten spyte 

daarven bring nadere ondersoek ann die lig dat, hoevel die gees van 

die werk deur en deur abstrak is, Steynberg tog altyd ~ basis van 

lewensrealisrne bewaar. Die verke is dus nie veergaves van die waar= 

neembare uiterlike vorme nie maar abstrakte vorme vat die basiese 

lewe verteenwoordig. Steynberg laat bier die xleur ~ groot rol 

speel deur middel van gebrandskilderde glas. Laat ons nou dadelik 

oorgann tot sy eerste abstrakte werk, sy Onbekende Politieke Ge= 

vangene in brons, wat die eerste suiwer abstrakte verk is. 

Onbekende Politieke Gevangene (Brons) 1 ~ 

Alhoewel hierdie werk reeds in 1952 gemaak is, is dit vandag 

nog een van Steynberg se mees abstrakte werke. In die vorige hoof= 

stuk het ek dit gehad oor die ander susterstuk met dieselfde naam 

waarmee hy in ~ Internasionele kompetisie in Londen ~ prys gewen 

bet. Steynberg sou myns insiens egter veel beter gevaar het met 

hierdie abstrakte werk omdat die pryswinnende werke tog meer in die 

trant was van hierdie abstrakte werke van Steynberg; en dit ten 

spyte van die kritiek vat sy poging geraak het. 

Steynberg het in hierdie verk verskeie idees saam uitgebeeld 

met abstrakte stylmiddele. Die{~~ffiguur is die van~ onthoofde 

man. Die afgekapte kop hang aan ~ ketting voor die figuur en is 

bloot ~ abstrakte vorm. Die figuur vord voorgestel deur twee ab= 

strakte vorme wat bene veronderstel en die bors is feitlik net 

twee arms wat tot agter sy rug strek; die hande is geboei. Bo, 

vaar die skouers en die nek is, is die guillotine en deur sy hors 

wat net ~ oop ruimte is, steek daor ~ pyl of ~ spies wat sy hors 

deurboor. Agter ~ie figuur is daar ~ groot sekel vat in n boog 

strek van n posisie bo die kop tot op die grond agter die figuur. 

Hierdie sekel kan die simhool vees van die gevaar uit die ooste, 

en dan dink ons natuurlik aan die ~ommunisme. Steynberg het bier 

~ aantal idees op abstrakte ~se uitgebeeld wat enige tyd net so 

1) Afbeelding op bls. 134a. 
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treffend is as sy gewoon gestileerde voorstelling van hierdie 

onderwerp. Met die eerste oogopslng sal hierdie stuk met sy ab= 

strakte vorme, heeltemal onverstacnbaar voorkom, mear na ~ duide= 

like uitleg verdwyn alle problerne. 

Steynberg se styl, soos ons teen 1ie tyd al veet, word sui= 

wer abstrak. Die kop van die beeld het min of meer die vorm van 

~ tol. Aan die kant waar die gesig rnoet wees, is daar net ~ in= 

ham in die ronde oppervlakte ~at ~ gesig suggereer. Die gesig is 

natuurlik uitdrukkingloos en leeg omrlat dit ~ anonieme gesig is: 

die gesig van miljoene soldate wat gesterf het. Deur net die es= 

sensiele vorme van die liggaam weer te gee, sinboliseer Steynberg 

die uitgemergelde liggaam van miljoene soldate wat die ontsettend= 

ste lyding en pyn moes verduur ter ville van hulle beskouinge. 

Daardeur word die figuur ook nie gebind aan n land of tyd nie - by 

is een van miljoene. Verder versterk Steynberg die idee vnn ver= 

volging deur middel van sekere simbole van die dood, naamlik die 

guillotine, die spies en die setel (kommunisme). En dan die hande, 

wat magteloos agter sy rug vasgemaak is, en horn absoluut veerloos· 

gemaak het teenoor sy aanvallers. AI hierdie simbole is bier sin= 

ryk bymekaar geplnas en deur middel van die abstrakte vormgewing, 

het ons ~ treffende abstrakte figuur. Uat lyn en vorm betref, is 

sy Gevangene in wondersteen, veel sagter en soepeler, aangenamer 

orn te annskou as hierdie figuur in brons, ~nar die lyne hard en 

onverbiddellik is. Die een in vondersteen beeld meer spesifiek 

die persoon in sy lyding uit tervyl hierdie bronsfiguur, meer die 

SiDbole is waarmee by gemartel en gedood word. Nietemin is elk= 

een treffend op eie manier en getuig van Steynberg se rykdom ann 

konsepsies en oorspronklikheid van vorm wat so kenmerkend is van 

sy kunstena&rskap. 

Gebroke Ritme. 

Een van Steynberg se minder bekende en kleiner verke, vat 

selde of nooit genoem word nie ten spyte van sy bekoorlike voor= 

koms, is hierdie klein figuurtjie in groen verdiet, Gebroke Ritme. 

Die beeldjie is maar ~ voet hoog, is reeds in 1953 gemaak en is 

sy tweede abstrnkte werk. In teenstelling met die abstrakte voor= 

stelling van die Onbekende Politieke Gevangene, met sy skerp reg= 

hoekige lyne, is Steynberg bier nog sterk onder die invloed van die 

ronde lyne van die gestileerde vorrn. Die beeld is die van ~ sit= 

tende mansfiguur met sy bene opgetrek en sy linkerarm in sy sy. 
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Sy regterarm is heeltemal veggelaat. Die natuurlike vorme is 

egter so sterk geabstraheer dat hulle bloot vorms geword het om 

~ bepnalde ritme uit te beeld. Die gesig het geen opmerklike 

trekke nie en is bloot u vorm. Die linkerarm is vervang deur n 

blote ronding sonder die bekende vorc en smelt heelteoal saam met 

die res van die liggaam; die bene het blote vorme sonder voete ge= 

word met die regterbeen groter en hoer as die linkerbeen en die 

bene eve dik ven bo tot onder. Die hele figuur is vereenvoudig 

tot blote massa sodat die oorspronklike figuur net ~ middel geword 

het om sekere ritme te dra. Die figuur vorm nietemin n pragtige 

ritciese geheel opsetlik verstoor ann die regterkant wat u diep 

inham toon in die liggaam om die ritrne te breek - vandanr die ti= 

tel Gebroke Ritme. Met die afwesigheiG van allerlei onnodige de= 

tails en die vereenvoudiging van die dinge tot blote vorme, het 

Steynberg dus d&arin geslaag orn n besondere, tegelyk vloeiende, 

ritme te verkry. Die een vorm gaan eenvoudig in die ander oor en 

deur die mooi gl~dde afwerking het dit tog as geheel u pragtige 

studie in ritme geword ondanks die gebrokenheid in een lynvloei= 

i~. 

~at veral treffend is, is die sterk invloed van Henry Moore 

nie alleen in die houding van die figuur nie, Qaer vera! in die 

vormgeving. Die idee van ruimte omsluit deur vorm, kom bier sterk 

na vore deur rniddel van die inharn as gevolg van die afvesigheid 

van die regterarm en die ruimte wnt gevorm is deur die linkerarm 

vat op die figuur se heup saamsmelt met die liggaaa. Die houding 

van die figuur tesame met die vormgewing lnat ons ook sterk dink 

ann een van Moore se Faciliegroepe. 

Die materiaal het Steynberg op tipies va&rdige wyse be= 

handel en daarmee weereens bewys gelewer vnn sy deeglike tegniese 

kennis. Die kleur van die groen verdiet is sodunig behnndel dat 

dit nlleen sy beste !nraliteite na vore bring. Hoewel een van sy 

minder bekende en kleiner werke, is dit nogtans een van sy mooi= 

ste ritciese vormstudies en ~ bewys van sy opvallende vormgevoel. 

Strandloper. 

Met hierdie werk betree Steynberg ~ heeltemal nuwe tyd= 

perk, nie alleen van groot belang vir sy eie ont~ikkeling nie, 

rnaur ook vir die hele beeldhouLruns in Suid-Afrika. Hierdie fi= 

guur vnn n strandloper, in 1956 gecaak, is die eerste werk vaarin 
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Steynberg van gesveiste metaaldraadwerk as ~ medium gebruik ge= 

maak het. Die eerste stap is om eers die buitelyne van die vlak= 

ke te maak deur middel van metaalstawe. Daarna word die vlakke 

opgevul met ~ draadnetwerk en vasgesweis aan cie reeds gevor.mde 

buitelyne. Die vernaamste verskil tussen hierdie tipe werk en 

die werke van voorheen, is dat die vlakke nie meer toe is nie 

maar heeltemal oop, sodat ~mens regdeur die deursigtige draad= 

vlakke kan sien sonder om die vlak self as vormelement te verloor. 

Die gevolg is dat die deurvallende lig nou ook ~ groot rol begin 

speel en sodoende die beweeglikheid en ritmiese betekenis van die 

verk verhoog. 

Die Strandloper is die eerste stuk wat Steynberg op hierdie 

wyse uitgevoer het. Ons sien bier ~ effense geboe vrouefiguur, 

vat met ~ stok voel-voel deur die water loop. Die naam Strandloper 

is effens verwarrend omdat ons die naam gewoonlik assosieer met die 

strandlopers (Hottentotte) waarmee Jan van Riebeeck te doen gehad 

het aan die Kaap. Dit is egter nie spesifiek hulle waaraan Steyn= 

berg gedink bet nie, maar enige persoon vat deur water loop. Die 

arms, bene en nek is dun metaalstawe. Die kop is net ~ vorm met 

~ baie fyn netwerk van draadoorgetrek. Die res van die figuur 

word gevorm deur sy klere, voorgestel deur gesweiste draadvlakke. 

Die metaal is geverf met n bruinkleurige verf om dit te bewaar 

teen roes. Op die oomblik staan die figuur in n damrnetjie in 

Steynberg se tuin vaar dit uitstekend nas. 

Deur hierdie volkome rewolusionere vormgewing het die fi= 

guur heeltemal ~ abstrakte voorkoms gekry wat totaal afwyk van 

Steynberg se vroeer werke. Die arms het dun metaalstawe geYord 

wat skaars bedek word deur klere. In bierdie verk kom die ge= 

bruik van hierdie materiaal nog nie tot sy reg nie, omdat dit 

eintlik net ~ eksperiment was. In latere Yerke kry die deursig= 

tige vlakke n doel en verk mee om n sekere gedagte duideliker uit 

te beeld. Nietemin is dit ~ bekoorlike figuurtjie en kom ons reeds 

sterk onder die indruk van die moontlikhede van hierdie materiaal, 

waarin Steynberg ons ook nie teleurstel nie. Die belangrikste 

hydrae van hierdie werk is egter nie soseer die voorstelling van 

die figuur self nie, maar die ontdekking van die splinternuwe 

vyse van vormgewing, wat dusver seker die opmerklikste hydrae is 

tot die jongste beeldhoukuns in Suid-Afrika. Dit is ook n bewys 

van Steynberg se genialiteit in sy soek na nuve materiale en n 
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bewys van sy ryke fantasie, waaraan daar skynbear geen end is nie. 

Variasie op ~ Tema. 

Steynberg het hierdie nuve rigting voortgesit in ~ volgende 

werk in dieselfde jaar naamlik Variasie op ~ Tema. Soos voorbeen 

vermeld, het Steynberg reeds ~ soortgelyke werk in sterk gesti= 

leerde vorm gemaak vat die vrou as tema behandel het deur middel 

van vier verskillende figure1). Hier het ons weer te doen met 
, 

vier verskillende figure en omdat Steynberg in sy titel nie laat 

blyk vatter tema hy bier behandel nie, kan ons na aanleiding van 

die voornoemde figure met ~ redelike sekerheid se dat by bier mu= 

siek as tema geneem het. Die vier figure is onderling verskillend 

en in so ~ mate geabstraheer dat hulle ons nie meer aan mensfigure 

herinner nie, maar aan musieknote en as sulks bloot n bepaalde rit= 

me uitdruk. Eers is die buitelyne gevorrn deur middel van gesveiste 

metaalstawe en daarna is die vlakke tussenin gevul met die deur= 

sigtige draadvlakke waardeur die lig val sorlat allerlei skaduwee= 

effekte verkry word namate die posisie van die ligbron verander. 

Daardeur het Steynberg die beveeglikheid en ritmiese betekenis van 

die figure aansienlik verhoog. 

Die vier figure sien daar as volg uit. Die koppe is klein 

ovaalvormige voorwerpe sonder enige merkbare karakteriserende trek= 

ke. Daar is verder niks van die bekende vorme soos arms en bene 

nie. Alles het saamgesmelt tot een draadvlak of vorrn. Hier en 

daar is daar vorms Tat lyk of hulle herkenbaar is, byvoorbeeld 

soos in figure drie en vier. Daar lyk dit of die twee figure 

uitstaande magies het. Die vier figure is verder verbind met ~ 

metaaldraad wat opwaarts loop tot in die derde figuur, dan weer 

effens af loop na die vierde figuur. Die eerste figuur is die 

kleinste, vol buigsarne lyne. Dit lyk soos n persoon wie se spie= 

re te slap is OD horn regop te hou. In hierdie geval is hulle eg= 

ter net ritrnieser en soepeler van aard. Die tweede figuur se lyne 

is nie so soepel nie dog strakker. Die derde figuur is die groot= 

ste en die lyne is selfs skerp en hoekig. Die laaste figuur is 
/' 

weer effens kleiner en ronder van voorko~s soos in die tweede. 

Ten spyte van die sterk ritmiese voorkons van die vier figure 

voel ~ ~ns geneig oc te se, as jy lank na die figure lyk, dat 

1) Si en bla.dsy 130 • 
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Steynberg ook bier vier vroue uitgebeeld het. Ons moet egter bly 

staan by die feit dat die ritrniese lyn en vorm die hoofsaak is in 

hierdie werk, en as Steynberg ook bedoel het om die vrou bier uit 

te beeld, dit heeltemal ~ ondergeskikte gedagte is. Die vier fi= 

gure het dus deur hulle voorkoms as gevolg van die gesweiste draad 

en die abstrakte vorue, nie oeer mensfigure gebly nie, maar musiek= 

note geword waarmee Steynberg op uitstekende wyse ~ ritrne vir ons 

uitgebeeld het. Hy het sy medium bier veel beter as in Strandloper 

aangepas by die onderwerp en meer daaruit gehaal, tot voordeel van 

die verk. 

Na sy eerste eksperimentele figuurtjie het Steynberg dadelik 

die moontlikhede ingesien van hierdie medium, en by het reeds bier 

in sy tweede werk, heelwat voordeel daaruit gehaal. Sy beste wer= 

ke in hierdie materiaal het kort hierna gekom waarin ons sy visie 

en kunstenaarskap sterk tot uiting sien kom, en waarin ons sien 

hoe by van hierdie materiaal werklik iets besonders gemaak het. 

Alomteenwoordige Vrou1 ~ 

In hierdie derde verk van gesweiste metaal het Steynberg op 

treffende wyse die deursigtige draadvlakke gebruik om n sekere 

gedagte uit te beeld. Sonder die deursigtige draadnetwerk sou 

hierdie verk byna onmoontlik gewees het omdat hy een vorm binne

in ~ ander geplaas het, en die buitenste vorm die binneste heelte= 

mal ornsluit. Steynberg beeld bier (deur middel van tvee koppe) 

die Alornteenwoordige Vrou ofte wel die ewige invloed van die vrou 

op die man uit. Die binneste gesig is die van die man en is van 

ysterplaat cet ~ goud beslag daaroor. Die buitenste gesig is die 

van die vrou en is van ~ deursigtige, sYart dra~dnetwerk. Dit 

omhul heelternal die binneste gesig naaolik van die man. Ons sien 

dat hierdie tegniek alleen moontlik geoa&k is deur die gebruik van 

hierdie nuwe dr&admediuo, wat Steynberg dan ook bier op uiters 

knap wyse toepas op sy probleeo. Wat sy keuse van materiaal be= 

tref, kon by nie beter gekies het nie; en die goudkleur van die 

binneste kop is rnaklik sigbaar deur die s~art draadnetwerk van 

die buitenste kop. 

Sy voorstelling is abstrak, veral wat betref die kop van 

die vrou. Die voorstelling van die een kop binne-in die ander is 

nie soseer abstrak nie, naar rneer ~ kwessie van fantasie. Die kop 

van die man is op taarnlik natuurlike wyse weergegee wat betref die 

gesigstrekke. Dit is eintlik die gesig van die vrou wat die rneeste 

1) Afbeelding op bls. 139a. 
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aandag trek, en hierdie gesig is wel op abstrakte vyse weergegee. 

Eers is die buitelyne van die kop gevorm deur middel van gesweiste 

metaalstawe. Die hele kop is in vlnkke verdeel en hierdie vlakke 

is dan bedek met die deursigtige draadnetYerk vat vasgesveis is aan 

die raamwerk wut die buitelyne van die gesig vorm. Elke vlak is 

weer op ~ ander wyse beb~ndel om aan te pas by die gesig self. So 

kry ons dan vlakke rnet ~ baie fyn draadnetwerk op die neus, mond, 

ken en by die slape. Die vange is draadnetwerk-ogies is ietwat 

groter tenryl die kante van die agter!rop en die nek s' n nog groter 

is. Die voorkop het reguit drade wat afwaarts loop sonder blokkies 

en die hare het reguit drade vat agtertoe loop sonder enige blok= 

kies. Daardeur het die gesig ~ eienaardige voorkoms gekry wat die 

gelaatstrekke sterk laat uitkorn. Die gesig is dus herkenbaar rnaar 

die voorstelling is abstrak. Steynberg het bier sy draadtegniek 

op ~ paslike wyse gebruik sodnt ons dwarsdeur die vlakke kan sien. 

Sodoende lGat hy die bepaalde gedagte van die werk op ~ treffende 

wyse uitkoc. 

Die simboliese betekenis van hierdie werk word hier treffend 

versinnebeeld. Die hoofgedagte wat Steynberg hier wil laat uitkom, 

is die invloed van die vrou op die man. Dit is ~ feit wat deur die 

eeue been voorgekorn het, nasmlik dat feitlik in elke groot man se 

lewe daar ~ vrou is wat besondere invloed op horn uitgeoefen het. 

Sorntyds het sy die man heeltemal oorheers, somtyds net gehelp, maar 

steeds op die agtergrond gebly en die man al die eer laat toekom. 

Somtyds was die invloed goed - en dan het die man tot groot hoogtes 

gestyg; somtyds wns die invloed sleg en het dit tot die man se val 

gelei. Wat ook al die posisie was, die vrou se invloed op die man 

is sterk en sorntyds heeltemal oorheersend. Alhoewel die vrou se 

kop bier van die swrudrere metaal gemaak is, en die man van die 

sterkere, skyn sy nogtans deur die ~n, soos ons in hierdie voor= 

stelling, dit ook uitgebeeld sien. Steynberg het dus deur hierdie 

nuwe oop medium daarin geslaag om hierdie gerlngte van die alomteen= 

woordige vrou, uitstekend voor te stel. 

Dwarrelwind 1). 

In teenstelling met sy gesweiste draadwerke tot dusver, toon 

hierdie werk n nuwe ontwikkeling ann deur die byvoeging van ge= 

1) So no em Steynberg di t. Ons sou egte r se ,;war re lwind". 
Afbeelding op bls. 134a. 
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kleurde stukkies glas wat in die draadnetwerk ingevoeg vord. Hier= 

die gekleurde glas het die element van kleur teruggebring en deur 

middel van die son vang die glas allerlei kleurspelinge op wat aan 

hierdie werk ~ buitegewone voorkoms gee. Deur die gebruik van die 

deursigtige draadvlakke, kom ons hier opnuut onder die ineruk van 

die ruimtelikheid in hierdie eg Suid-Afrikaanse motief. 

Wat Steynberg bier uitbeeld is n varrelwindjie, en in teen= 

stelling met baie van sy verke vat sw&ar van gedagte is, is dit ~ 

ligte, opgewekte verk, net so verfrissend soos n glas vonkelende 

sjampanje. Die varrelvindjie word voorgestel deur ~ dansende vroue= 

figuur wat geplaas is in~ verwydende spiraal. Die vrouefiguur is 

solied ven gesweiste metaal terwyl die spiraalvorm om haar van deur= 

sigtige draadnetwerk is en die stof voorstel wat orn haar draai en 

warrel. Die figuur is ~ ligvoetige meisie wat oor die veld been 

en weer dans, nou bier dan daar, asof sy bloot ~ draaiende, kolken= 

de beweging geword het. Soos ~ balletdanseres staan sy op die punt 

van haar een voet met die ander opgelig, ·tervyl haar hande opgehef 

is, in~ vrolike uitbundigheid. Hear figuur is dun en uitgerek om 

haar soveel moontlik ~ beveeglike voorkoms te gee. Ongebonde en 

onberekenbaar skiet sy been en veer oor die veld en niemand weet 

watter kant toe sy sal gaan nie. En net waar sy gaan, word die 

stof en blare versteur om ~ spiraal om haar te vorm. Die stof wat 

bier behandel word, lyk ook baie soos twee dun deursigtige sluiers 

Yat sy in baer bande vashou en vat soos sy dnns, in~ spiraal om 

haar gedraai het. Toe iemand aan Steynberg gevra het wat die vroue= 

figuur in die middel soek, het by genntvoord: no Yrou kan soms ook 

soos 'D dwa.rrehrind wees. Sy kan jou lelik omkra.p"l). 

Wat hierdie speelse fant&sie betref, kan Steynberg onmoontlik 

~ beter materiaal gekies het as gesveiste metaal en gla.s. Die fi= 

guur self is solied ma&r die stof vat gesien word en in verklikheid 

nie ~ vaste vorm is nie, word uitstekend veergegee deur hierdie 

deursigtige draadvlnkke omcat dit die ligte dvarrelende beveging 

uitstekend vertolk. n Vaste ondeurdringbare vlak sou swaor voor= 

gekom het, ma~r nou is die vla.k oopgemaak en dis asof dit byna nie 

da.ar is nie. Verder het Steynberg klein gekleurde glasstukkies 

orals in die draadnetwer!r ingevoeg, ~at blare en allerlei ander 

1) Pienaar Smit - Coert Steynberg. Byvoegsel van Die Burger, 
1 Oktober 1960. 
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voorwerpe rnoet voorstel wat meegevoer vord. So kry die verk dan 

ook u interessante en kleurvolle voorkorns as die son daarop val en 

allerlei lig- en kleurpatrone gevorm word. Die gebruik van glas 

is hier nog in sy begi~stadium en ~aarom is da&r net ~ paar stuk= 

kies ingevoeg. Die effek is egter genoeg om vir Steynberg aan te 

toon Yat die moontli~~ede van hierdie m&teriaalkombinasie is, soos 

ons dan ook sien in sy latere werke. 

Die ligte, dwarrelende, ongebonde en onberekenbare effek vat 

die figuur moes skep, is uitstekend veergegee deur die lyn- en 

vormwerking; en ek wil graug ie~and sien wat varrelwind beter in 

metnal kan uitbeeld. Die figuur is lank en skraal, vol lewe en 

beweeglikheid. Die pragtige spiraeleffek van die stof het ~ bewe= 

ging geword vat wild en oru~eerbaar om die figuur wentel. As~ 

eg Suid-Afrikaanse cotief wat die natuur uitbeeld, kan dit op geen 

beter plek staan as in die buitelug nie. Weens sy grootte, vyf 

voet tien duim, kon die kunstenaar dit in sy tuin oprig. 

Die belangrikste feit wat uit hierdie werk te voorskyn tree, 

is dat Steynberg nie stilstaan nie. Hy ontvikkel steeds •. Hy het 

bier n middel gevind om n konkrete vorrn oop te rnaak om n gewenste 

effek te kry. Hy bly egter ook nie bier stilstaan nie, maar soek 

voorts na n wyse orn ook kleur uit te druk; en n ges~kte· materiaal 

is glas. So vord die Suid-Afrikaanse sonlig nou betre~ om ook n rol 

te speel want alleen as die son op hierdie figuur val, bereik dit 

sy volle verking. 

Vrouefiguur in Geel Ecalje. 

Steynberg gaan nou voort o~ te eksperimenteer met gesweiste 

draad as medium. In 1957 koD by voor die dag met ~ vrouefiguur 

waar die blokkiesdraadkomposisie gekoMbineer is met geel emalje. 

Die figuur is van ~ regop staande vrou, een voet vyf duig hoog, en 

heeltemal opgebou ui t ges\reiste blokkiesdra.ad wo.t geverf is met 'l1 

oranjekleur en verder is die vernaamste dele van die lyf, bedek 

met 'l1 geel ecnlje. Die kop kyk reguit vorentoe met 'l1 parmantige 

perdestert wat in die lug opwys terwyl die vrou se hande op haar 

heupe rus. Veral wat die perdestert betref, laat hierdie figuur 

ons baie dink aan die Tienderjarige. Die res van die figuur is 

egter die van 'l1 volvnsse vrou en in sy geheel vind ek dit n uiters 

geslaagde werkie. 

Die gebr~ik van die tvee kleure bring die kleur weer sterk 
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op die voorgrond. Jusver het Steynberg nog nie veel gebruik ge= 

maak van kleur in sy draa~~erke nie, en die eerste probeerslag 

was die invoeg van gekleurde glasstukkies in Dvarrelwind. Nou 

gaan by verder en voeg gekleurde emalje by wat weer ~ ander teg= 

niek vereis en dele van die draadverk bedek. Hierdie tipe draad= 

verk kry ook heeltemal ~ ander voorkoms en die emalje het ~ be= 

paalde werk om te doen. In hierdie fi~~ur word die emalje gebruik 

om vaste dele van die figuur uit te beeld soos die bene, arms, hors, 

nek en kop. Dit word egter geabstraheer sodat daardie dele van die 

figuur eintlik net in hulle ba.siese vorme weergegee word. Die res 

van die draadwerk vorm die klere vat die vrou aan het. Hoewel deur= 

sigtig gee dit tog konkrete vorm weer. Hierdie gebruik van die 

draadwerk laat ons baie dink aan Steynberg se tienderjarige figuur 

waar die vernaamste liggaamsdele deur die klere deurskemer. Deur 

die gebruik van sekere materiaal, het hy kleur ingevoeg in hierdie 

Yerk, en dusver is dit sy kleurvolste draadYerkfiguur. 

Sy styl is abstrak. Die liggaamsdele word op ~ baie ongewone 

wyse voorgestel. Die gesig is van dread sonder emalje. Die perde= 

sterthaarstyl is geabstraheer tot ~ lang afhangende plat vlak vat 

die idee treffend simboliseer. Die arms en nek is lank en dun en 

net die hors se belangrikste dele word weergegee deur middel van 

die emalje. Die heupe en bene is ook vereenvoudig tot basiese vorms 

en verder word die res van die liggaam opgebou deur die draadnetwerk 

Tat die klere voorstel. Die bekende natuurlike forme soos hande en 

voete val nie meer te onderskei nie en die hele figuur het ~ abstrak= 

te voorkoms nie alleen wat betref vormgewing nie maar veral ten op= 

sigte van die ongewone voorstellingsvyse. 

Gesluierde Danseres 1 ~ 

In hierdie werk van brons, gesveiste metael en glasmosaiek wat 

in 1958 gemaak is, het Steynberg die gebruik van glasmosaiek nog 

verder ontvikkel. Hierdie verk is eintlik ~ eksperiment om te sien 

hoe by brons, gesveiste draad en gebrandskilderde glas op die beste 

wyse saam kan gebruik, omdat by dieselfde mnteriale wil benut in sy 

groot monumentaal-dekoratiewe werk vir die nuwe Transvaalse Provin= 

siale Gebou in Pretoria.. Wat Steynberg hier voorstel, is 'Il geslui= 

erde danseres. Vir hierdie onderwerp is sy materiaal van deursig= 

tige draad besonder gepas en kon hy sy probleem op geen beter wyse 

oplos nie. Ons sien die dansende figuur op haar tone met haar een 

hand dramnties opgelig en die ander op borshoogte, tervyl haar ge= 

1) Afbeelding op bls. l39a. 
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sig opvaarts kyk. Haar kleredrag is deurskynende sluiers, wat 

voorgestel vord deur die deursigtige draadnetverk ~at om haar gedra= 

peer is. Net die belangrikste dele van h~ar lyf soos haar bene, arms, 

middellyf, kop en skouers, word uitgebeeld deur ~ vaste vorm met 

brons as medium. Die res van die lyf is versteek onder die sluier, 

wat bier en daar deurskynend is. Deur die ligte voorkoms van die 

deursigtige draadnetwerk, ~ord die yle veeragtigheid van Geurskynen= 

de sluiers treffend gesuggereer. 

Die voorstelling is heel abstrak, veral die wyse wnarop onder= 

linge dele van die liggaam sonder direkte verbintenis harmonieer. 

Die kop is haeltemal los van die res. Die middellyf en bene is ver= 

bind deur ~ bnie dun bronsstaaf vat feitlik nie gesien word nie, en 

die indruk skep asof hulle heeltemal los is van mekaar. Die skou= 

ers en linkerarm is ook verbind met ~ baie dun metaalstaaf terwyl 

die regterarm heeltemnl los is. Die verskillende liggaamsdele as 

sulks is allesbebalwe natuurlik en het bloot simboliese vorme ge= 

Yord. Daar is geen afsonderlike tone of vingers nie en die gesig 

het heeltemal n eienaardige voorkoms gekry. Deurdat so min van·die 

vaste liggaamsdele gegee vord, kry ons des te meer die indruk van 

die sluiers wat so gedrapeer is, dat net sekere dele van die lig= 

ganm gesien knn word. 

Vir bierdie voorstelling is deursigtige draadnetYerk as me= 

dium n gelukkige keuse. Om die kleur ook bier in te bring, het 

Steynberg voortgebou op die klein gekleurde glasstukkies van Dwarrel= 

wind en groter glasstukke ingevoeg, sodat die kleur veel rneer op 

die voorgrond kom. Teen die son gesien, gee hierdie deursigtige 

draad ~ treffend ligte voorkoms aan die beeldwerk. Alhoewel ab= 

strak, is die menslike gedaante nog heeltemal herkenbaar. Een van 

die belangrikste aspekte van hierdie stuk en van Dwarrelwind is die 

sterk monumentale rigting Tat Steynberg nou begin inslann; iets wat 

in sy latere werke herhaaldelik voorkom. Hierdie werk is dus ~ 

tipiese voorbeeld vnn die nuwe rigting van Steynberg met sy oop 

vlakke met gebrands~ilderde glas, sterk abstrakte vorrne en monu= 

mentale voorkoms; en dit verteenvoordig hierdie fase van sy styl= 

ontwikkeling ten volle. 

Moeder en Kind 1 ~ 

Hierdie nuwe rigting van Steynberg kom tydelik tot stilstand 

wnnneer by skielik in 1958 teruggcan tot werk met vaste geslote 

vorrne en sodoende afvyk van sy draadfigure met bulle oop vorme. 

1) Afbeelding op bls. 144a. 
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Cns kry bier ~ werk met geslote nbstrakte vorrne en ~ ondeursigtige 

vaste materiaal, naaclik terra-cottn. As iemand wnt onder Henry 

Moore gestudeer het, en sterk oncer sy invloed gekom het, is dit 

seker die beste voorbeeld van al Steynberg se verk waarin Moore 

se invloed die duidelikste uitkom, veral wat betref die uiterlike 

vorrngewing en voorstelling. 

Om hierdie werk ten volle te verstaan, het ek dit van belang 

geag om ~ paar van Henry Moore se idees oor beeldhoukuns te noem, 

Y&nt alleen daardeur sal ons ook hiercie werk behoorlik kan begryp 

en waardeer. Henry Moore se die volgende: ~ie rede hoekom ~ werk 

nie ~ natuurlike voorstelling vil gee nie, is nie orndat dit ~ ont= 

vlugting wil vees nie maar ~it is die uitcnli~ing van die betekenis 

van die lewe, ~ prikkel tot ~ groter paging om te lewe. Volslae 

ui tdrukking in beeldhouver!~ is vorm in sy volle ruimtelike werk= 

likheid ••••• Wanneer die beeldhouer sy·cnteriaal verstaan, kennis 

dra vnn die moontlikhede en konstruktiewe bou daarvan is dit moont= 

lik om binne die beperkings da.arvo.n te bly en nogtans ~ beweging= 

lose blok om te skep in ~ komposisie vat n volledige vorcbestaan 

het met massas van verskillende grootte en dele, beskou in hulle 

lugomhulde geheel, vat beklem en beur, stoot en hul teenoor mekaar 

stel in ruimtelike verhouding - staties in die sin dat die svaarte= 

punt in die voetstuk le (en nie lyk of dit omslaan of van sy voet= 

stuk beweel nie) en nogtans u wakkere ~ina~ese spanning tussen sy 

dele het"1 • Hierdie werk van Steynberg word veral gesien as mas= 

sas en dele in ~ ruimtelike verhouding to~ mekanr. Meer as in enige 

van Steynberg se werke dusver het ons hier te doen met ~ verk Tat 

ruimte insluit deur vorm in plaas van ruimte uitsluit deur vorm, 

vat vandag nog die algemene geclagte is. Reeds in werke soos Smeek= 

~' Figuur met Seroet en Gebroke Ritme het ons ~ besonder geslaag= 

de samevoeging van vorm en ruimte mao.r dit verkry ~ hoogtepunt in 

hierdie voorstelling van Moeder en Kind. Ons sien hierin ook ~ 

strewe na kleurrykheid, ontginning van die moontlikhede van die 

medium en die strewe na verinnerliking in plaas van uiterlike glans= 

skoonheid. ,Dit vind uitdrJkking in die vormgewing van die Ruimte, 

die vasgehoue Leegte vat deur soliede materie gevorm vord m&ar op 

sy beurt veer die vaste liggaam fatsoen gee. Dear is meer in bier= 

1) Jie Betekenis van Beeldhoukuns. Katalogus van Van Riebeekfees
kunsuitstalling, Kaapstad, 1952. 
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die ruimte as wat die oog kan sien111 ). Dit is egter alleen moont= 

lik deur middel van geometriese of abstrakte komposisie wat verkry 

is deur die vaarneming van natuurlike voorverpe. In hierdie geval 

het Steynberg dit reggekry deur middel van abstrakte komposisie. 

Daarom vind ons dat hierdie voorstelling van n moeder en kind 

deur Steynberg uiters abstrak in vormgewing is, alhoewel die twee 

figure duidelik te onderskei is. Die moeder is vereenvoudig en ge= 

abstraheer tot die eenvoudigste vorme en sy het gevolglik geen her= 

kenbare natuurlike vorme nie. Die kop is net n ruimte omsluit deur 

u vorm naastenby soos die v&n ~ kop. Dan kry ons haar nek wat uit= 

loop in twee arms wat so geabstraheer is, dat hulle bloot ronde vorme 

in n ronde lyn word wat op hulle beurt ook ruimtes omsluit, Die res 

van die lyf af ondertoe is versmelt tot een omvattende vorm wat ook 

n groot ruirnte omsluit ~raarin die figuur van die kind geplaas is. 

Die kind is op sy beurt n replika van die moeder se figuur sonder 

die arms. Die kind word dus feitlik heeltemal omring deur die moe= 

der terwyl by ewe gedwee sit en drink aan die moederbors. Ons kry 

bier dus n ontstellende versameling van vorms vat ruimtes omsluit, 

plus n vorm in ruimte-in-n-vorm. Dit is interessant om daarop te 

let dat hierdie vorm in n ruimte in n vorm, in hierdie spesifieke 

geval nie suiwer Moore se invloed is nie maar dat Steynberg eintlik 

daartoe geinspireer is op heeltemal n ander wyse. Hy het die idee 

gekry op sy Bosveldplaas toe hy afgekom het op n ou verrotte boom= 

stomp, en in die middel van hierdie hol ou stomp het die kern van 

die stomp nog gepryk. Hierdie vorm in cie hol ou boomstomp het so 

n indruk op Steynberg gemaak dat by, gedagtig aan Moore se voorbeeld, 

geinspireer is om hierdie pragtige werk te skep. 

Ymar deur die abstrahering van die gewone natuurlike vorm, 

het hierdie verk n groter levenskragtigheid gekry wat andersins on= 

moontlik sou gevees het. Steynberg boots dus nie die besonderhede 

na van die voorverp nie maar probeer om ~eur te dring tot die na= 

tura naturans, dit is om te deel in die vernaamste en ondergeskikte 

magte van die skepping. Dit is n uiters venraande aanspraak maar 

~ aanspraak waarby die spesifieke prestasies van die moderne kuns= 

rigtings staan of val", aldus Moore2). Tesame kry ons ook univer= 

sele eienskappe vat so tipies is van die primitiewe kuns. En daar 

1) Katalogus Transvaal Uitstalling, Rautenbacbsaal, Pretoria, 1958. 

2) Die Betekenis van Beeldhoukuns. l{atalogus van Van Riebeekfees
kunsuitstalling, Kaapstad, 1952. 
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Steynberg en Moore albei beinvloed word deur die primitieve kuns 

se lewenskragtigheid, verkry hulle werk daardeur ook ~ besondere 

lewenskragtigheid. 

~eergegee in~ universele styl spreek die werk vir bomself. 

Almal sal hierin sien die intieme verhouding tussen moeder en kind 

en die beskermende houding van die moeder teenoor die hulpelose 

kind. Kyk net hoe vol liefde kyk sy af na die kind - ten spyte van 

die feit dat die gesig net n ruimte is. Soos ons vroeer gese het, 

daar is meer in die ruimte as wat die blote oog kan sien. As een 

van Steynberg se werke onder die invloed van Moore, vorm hierdie 

stuk mynsinsiens bepaald ~ hoogtepunt in Steynberg se ontvikkeling. 

Sy kleurgebruik is bier van belang, omdat dit ~ faktor is vat 

nie in Moore se werk te sien is nie, alhoewel die kleure bier almal 

effe kleure is. 

Die figuur self is van ~ rooibruin terra-cotta terwyl die 

holtes of ruimtes ~ blougrys kleur het. Verder verskil die werk 

van ~oore wat betref die oppervlaktebehandeling. In teenstelling 

met Moore se werke vat ~ gladde blink voorkoms het, het hierdie 

werk ~ growwe krummelrige vlak tekstuur. Steynberg is dus nie ~ 

na-aper van Moore nie, maar by behou steeds ~ Suid-Afrikaanse karak= 

tertrek in sy verk. Ons sien hier hoe hierdie stylrigting van Steyn= 

berg, wat in 1953 met Gebroke Ritme skielik tot ~ stilstand gekom 

het, veer voortgesit word en in Moeder en Kind ~ hoogtepunt bereik 

wat die ouere stylrigting met geslote vorm betref. 

Gevalle Engel. 

Hierdie stuk is die laaste van hierdie tipe werk vaarin Moore 

se invloed sterk na vore kom en van sy laatstes waarin die vorm 

geslote is. Soos Moeder en Eind beantwoord ook hierdie beeldwerk 

aan die eerste aangehaalde uitspraak van Moore~) hoewel dit in 

mindere mate die geval is. 

Soos ons weet, het Steynberg in hierdie selfde jaar, 1959, 

nog n beeld van n engel gemaak, naamlik sy gestileerde voorstelling 

van n vallende engel. In teenstelling met die vallende engel wat 

besig is om te val, is dit ~ gevalle engel, met ander woorde ~ 

engel vat reeds geval het en nou in n vormlose hoop op die grond 

1) Die Betekenis van die Beeldhoukuns. Katalogus van Van Riebeek= 
fees-kunsuitstalling, Raapstad, 1952. 
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le. Wat die gebruik van materiaal en kleurelement betref, stem 

die twee figure ooreen deurdat hulle albei van terra-cotta is en 

in albei ligroos en blou as kleure gebruik het. ~at die styl be= 

tref, is die Vallende Engel gestileerd en hierdie figuur heelte= 

mal abstrak met ~ sterk invloed van Moore te bespeur, Gevolglik 

is die voorstelling van die verskillende liggaamsdele feitlik on= 

herkenbaar geabstraheer sodat hulle in hoofsaak bloot vorms geword 

het, soos hierdie verk enkel vormstudie geword het. Verder is die 

geabstraheerde vorms bymekaar gevoeg, nie volgens die natuurlike 

voorkoms van die liggaam nie, maar bloot om ~ mooi ritmiese geheel 

te vorm vat Steynberg se vormgevoel bevredig. Ons onderskei dus 

die geabstraheerde vorme van die kop, lyf en vlerke hoewel deurme= 

kaar gegooi, sodat die incruk van ~ vormlose liggaam wat van ~ groot 

hoogte geval het, wel deeglik geshep word. 

Die oorheersende elemente in hierdie werk is definitief die 

twee vlerke vat die hele stuk domineer. Ons sien twee kolossale 

vlerke ofte wel geabstraheerde vlerkvorme. Aan die regterkant is 

~ groot vlerk wat met ~ boog oor die res hang sodat alles aan die 

binnekant van hierdie ronding, die binnekant van die werk vorm. In 

hierdie binneste deel sien ons die geabstraheerde borsdele van die 

engel wat vassit teen die binneste deel van die vlerk. Van die 

vlerk se onderpunt loop die liggaam uit in ~ horisontale lyn. Bo-op 

hierdie deel is die ander vlerk wat soos ~ tand opsteek met ~ punt 

na bo terwyl die orige vlerk bo-oor dit alles troon. Aan die buite= 

kant van die groot vlerk vind ons die geabstraheerde vorm van die 

kop wat bykans onherkenbaar is. Hierdie groot vlerk vat so met ~ 

boog oor die ander vlerk hang, sorg dat daar ~ geveldige spanning 

tussen die twee vlerke bestaan. Terselfdertyd omsluit die tYee 

vlerke ~ ruimte vat gevorm is deur die spesifieke voorstelling van 

vlerke, vaarin ons Moore se invloed weer sien, maar in veel mindere 

mate. Hierdie werk het in verklikheid n studie in vlerkvorme geword 

bloot om ~ sekere ritme uit te druk en Steynberg se sterk vormge= 

voel te bevredig. Deur sy vormgewing en pragtige ritmiese lyn het 

Steynberg bier vir ons nog een van sy treffende abstrakte vormstu= 

dies uit hierdie tyd gegee, wat eweneens tipies is van die rigting 

wat hy nou ingeslaan het. 

Die Lied van die Loeries. 

Dit is opmerklik dat Steynberg vir die eerste keer in nege 

jaar weer ~ werk in bout gemaak het, want hierdie stuk is uitgevoer 
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in stinkhout. Die laaste verk in hout was sy Figuur met Seroet 

in 1950, en sindsdien het by nie weer met bout geverk nie. So ti= 

pies van die ander verke van hierdie tyd is dit nie alleen monu= 

mentaal in voorkoms nie, vier voet 8 duim hoog, maar ook abstrak 

in styl. ~at die onderwerp betref, vind ons dat dit eintlik ~ dier= 

onderwerp is, maar deurdat Steynberg daarin so ~ sterk menslike ele= 

ment gele het is dit heeltemal van pas om dit bier te behandel. 

Steynberg beeld bier vir ons uit, op heel digterlike wyse, 

diel~ van die loeries, die bekende gekuifde voels van die Knysna= 

se bosse. Die stinkhout waar~it die beeld gekap is, lyk soos ~ 

waaier en is nouer onder as bo, met vyf uitstaande punte aan die 

bokant, van verskillende hoogtes en groottes, terwyl daar in die 

onderste deel van die bout drie groot ruimtes is. Die vyf uitstaan= 

de punte stel voor die bome van Iillysna en bo aan elke uitstaande 

punt is die gesig van ~ mens vat besig is om te sing; heel bo-op 

is daar ~ groot opstaande kuif, wat lyk soos die kuif van die loe= 

rievoel. lat ons dus hier voor ons sien is nie werklik singende 

loeries nie, maar Steynberg se digterlike siening daarvan. Hy het 

ook al gese dat die klomp figure net sowel n vergadering van mense 

kon wees wat by nou op hierdie wyse weergegee het, maar ek voel dat 

die gedagte van die loeries pasliker is, en aen hierdie werk verklik 

~ digterlike karakter gee. 

Wat sy materiaal betref, ~on hy nie beter gekies het nie, om= 

dat die gedagte uit die materiaal self gegroei het. Gewoonlik word 

Steynberg besiel en soek den n materinal waarin by sy gedagtes I~n 

uitbeeld. In hierdie geval het die rnateriaal se fatsoen hom gein= 

spireer tot die werk. Die bout is van Knysna en om die karafrter te 

behou, moes by ~ onderwerp kies vat sou pas by die bout. Omdat die 

bout se vorm ongeveer was soos dit nou is, met sy uitstaande punte 

en drie gate in die onderste deel, het by toe besluit om die loe= 

rieToel, vat alleen in die Y~ysnase bosse gevind word, uit te 

beeld sodet onderverp en medium n hegte eenheid vorm. Hy het toe 

die drie gate effens bewerk en die vyf uitstaande punte omgeskep 

soos dit nou lyk en die oppervlakte n oneffe voorkoms gegee deur 

middel van honderde beitelmerkies. Hierdeur pas die voorkoms goed 

by die onderwerp. 

Wat styl betref, is die werk sterk abstrak, nie alleen in 

vormgewing nie, manr ook in die voorstelling van die gedagte. 

Steynberg het bier drie verskillende onderverpe uit die lewe ge= 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

150. 

neem, saamgegooi en een figuur daervan gemaak, byvoorbeeld u boom 

met n mensgesig en u loeriekuif alles saam in een figuur. Die 

loerie en die boom pas uitstekend bymekaar en die middel om te 

wys dat die loerie sing, is ~ mensgesig; terwyl die loeriekuif 

ons altyd berinner aan die loerie self. Dit is ook interessant 

om daarop te let dat die inhamme vat ontstaan tussen die vyf uit= 

staande vorme, in verklikheid die vorm het van die vyf figure, 

maar net onderstebo. Ons sien Moore se invloed ook bier in die 

ruiotes wat gevorrn is in die onderste gedeelte van die stuk bout. 

Die verk is u ongevone kombinasie van verskillende elemente 

va&rdeur u uiters vreemde effek verkry word. Deur die uitdrukking 

op die singende gesigte, het Steynberg uitstekend daarin geslaag 

om u atmosfeer van singende loeries vir ons te skep. Die mooi op= 

wnarts strekkende lyne getuig ook van Steynberg se sterk monumentale 

gevoel vat op die voorgrond tree, soos ook in sy ander werke van 

hierdie tyd. Tegnies gesproke is dit een van sy beste werke en es= 

teties is dit een van die mees digterlike in die jongste tyd. 

Die Leer van Jnkob. 

Nog u verk in die abstrakte stylrigting, met ~ sterk monumen= 

tale voorkoms, is hierdie Bybelse voorstelling van Die Leer van 

Jakob wat by in 1960 gemank het. Sinds sy DYarrelwind in 1956 het 

hierdie neiging tot die monument&le voorkoms al meer op die voor= 

grond getree. In teenstelling met die oorgrote meerderheid van sy 

werke dusver, vat klein van formant is, neig sy werk in die laaste 

tyd, al hoe meer nn boontoe met lang regop lyne wat opwaarts strek. 

In teenstelling met die Johannesburgse beeldhouer, Eduardo Villa, 

wie se verk oorheers vord deur uitgeholde, vertikale, monumentale 

temas, word Steynberg nou ook geinspireer deur vertikale temas, 

maar in mindere mate en sy ~erk is nie so monumentaal as Villa s'n 

nie. Verder is Steynberg se werk veel ligter van voorkoms, nie so 

groot en sYaar as Villa se beelde nie. Dit is grotendeels te vyte 

aan Steynberg se ligter tipe mnteriale teenoor Villa se swaarder 

materinle. Ook toon Steynberg se beelde ~ groter verskeidenheid 

van materiale teenoor Villa s'n daar by gewoonlik net brons gebruik. 

Wat die tema betref, kon Steynberg vir hierdie werk seker nie ~be= 

ter wyse van voorstelling gekies het nie as hierdie vertikale monu= 

mentale stylvorm. 

Hierdie voorstelling is, soos die titel nandui, uit die Bybel, 

n&amlik toe Jakob gedroom het van ~ leer wat hemel toe strek vaarvan 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

151. 

ons lees in Genesis 28, Vers. 10-12. Ons lees bier van Jakob wat 

uit Berseba vertrek het om na Baron te gaan. Toe dit nag word, 

het hy langs die pad gnan slaap met sy kop op ~ klip. Bier het 

hy sy droom gehad van ~ leer vat opstrek tot die hemel en vaarvan 

die bopunt die hemel geraak het. Die engele van God het op en af 

langs die leer geklim en heelbo het die· Here gestaan en met Jakob 

gepraat. Dit is hierdie droom wat Steynberg vir ons uitbeeld in 

plastiese metaal, hoogte vier voet tien duirn. Ons sien heel onder, 

die slapende figuur van Jakob waar by toegedek le onder ~ kombers 

met net sy kop wnt uitsteek. Uit hierdie slapende figuur verrys 

nou die leer wnt hemel toe strek en al hoe kleiner word hoe hoer 

dit gaan, totdat dit heeltemal verdwyn. Sodoende kry Steynberg ~ 

sterk perspektiwiese werking daarin vat die idee versterk. Verder 

sien ons op die leer allerlei vorms van vlerke vat die engele sim= 

boliseer. Die vlerke se vorme is heeltemal geabstrnheer en is eint= 

lik net suggesties van vlerke. Die eienaardige voorstelling skep 

inderdaad die indruk asof die engele verklik besig is om op en af 

te sweef langs die leer. Ons kan besef dat vir n werk soos dit, 

waar die grondliggende idee die strekking na Bo is, die monumentale 

vertikale vorm die geskikste is. Die onderwerp leen hom daartoe 

en dwing die kunstenaar feitlik om monumentaal te verk te gnan. 

Sy styl is abstrak soos die vormgewing van die verskillende 

figure duidelik bewys. Die liggende vorm is totaal abstrak en 

heeltemal onherkenbaar. Ons sien so ~ paer eienaardige uitstaande 

punte en aan die een kant blykbaar ~ kop. Uit die figuur verrys 

die leer maar voorgestel op ~ wyse wat eintlik net su.ggereer dat 

dnar ~ leer is. So bier en daar mert ons die bekende trappies van 

~ leer vat tussen die vlerkvorme uitsteek. Die leer het dus nie 

een vaste vorrn wat regdeur strek van onder n~ bo nie m&ar is in 

werklikheid los stukke. Elke stuk nader aan die bopunt, is klei= 

ner totdat dit lyk nsof dit net verdwyn in die wolke, Verder 

soos gese word die engele gesi~boliseer bloot deur middel van 

vlerkvorme vat, as vlerke opgevat irreeel is. Hulle het bloot 

suggesties van vlerke ge~ord en vord gevolglik net vorme wat aan 

die beeld ~ bepaalde ritmiese lynwerking gee. 

Steynberg neig dus nou sterk na die vertikale monumentale 

rigting en buiwer nie meer om nf te wyk van die realistiese vorm 

nie, solank hy net bevrediging vind. Sy nuve verk toon dus duide= 

lik bier dat hy horn veel minder steur aan tradisioneel realistiese 
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vormgewing en dat hy besig is om die vaste geslote vorm te verruil 

vir die oop deursigtige draadvorm met sy helderkleurige glasmosaiek. 

Ontluikin~1 ) 

Een van die uitsonderlike verke uit hierdie tydperk, vat be= 

tref medium en voorkoms is seker hierdid verk van Steynberg in gips, 

wat ontluiking of ontvaking voorstel. Ons het bier~ spierwit gips= 

beeld van~ vrou wat op haar hurke sit. Haar regterhand rus op 

haar linkerbeen en haar linkerarm hou sy bo-oor hnar oe, asof sy 

die son uit haar oe vil hou. Die beeld staan op ~ swart graniet 

voetstuk en is drie voet ses duirn hoog, Die wit van die gips ver= 

toon besonder indrukvekkend teen die donker planteagtergrond, waar 

dit staan in die tuin van die kunstenaar. 

Wat sy styl betref, is dit wel abstrak maar tog nie non-figu= 

ratief nie. Dis nou vel nie die voorstelling van ~ vrou soos ~ mens 

gewoond is nie, maar dis ~ vrou - mooi om na te kyk. Steynberg het 

die vernaamste kenmerke van die vroulike liggaam behou, maar geab= 

straheer sodat hy vel n artistieke effek verkry het. Die linkerarm 

is herlei tot bloot ~ spiraalvorm vat voor die gesig verbyloop tot 

op die nek; ook die heup is geabstraheer tot ~ spiraalvorm, waardeur 

die effek van ontdooiing, of ontluiking, uitstekend verkry is. Ver= 

der het die regterarm versmelt saam met die linkerbeen en die twee 

bene is verbind met n lyn asof sy n rok aan het. Hierdie verk toon 

hoe sorgvuldig by te werk gegaan het om sy medium te kies as by ~ 

bepaalde idee vil beliggaam, want die r:nding, vloeiba&rheid en 

aangrypende blnnkheid van hierdie stuk, is onQenkbnar in enigiets 

anders as gips, met uitsondering van marmer. 

Deur hierdie spiraelvorming van die a~s en heupe en die ge= 

sig wat daardeur half bedek is, kom die idee van ontluiking sterk 

uit. Die vorme lyk soos draperings vat verwyder word of digte ne= 

vels wat veggeneem vord sodat die dag wat aanbreek al hoe helderder 

word. Hierdie idee van dagbreek vind ons in ~ vroee werk van hom 

van 1947, naamlik Dagbreek. Die werk knn die voorstelling wees 

van of ~ plant of ~ blom wat stadig besig is om tot volheid te 

groei. Die basiese gedagte is ontluiking, dit wil se iets wat 

stadig besig is om oop te gean of te begin. Deur hierdie vroue= 

figuur as onderwerp te neem, het Steynberg hierdie idee fyn en 

raak uitgebeeld. In teenstelling met sy ander verk uit hierdie 

tyd, is die stuk enigsins soetlik van lyn en vorm, en nie so be= 

vredigend as sy draadverke nie. Nietemin is dit ~ interessante 

1) Afbeelding op bls. 144a. 
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Yerk wat my tog esteties bevredig. 

Die Tiender.j &rige 1 ~ 

Na ~ tydelike stilte op die gebied v~~ sy draadbeeldhouverke, 

korn Steynberg in 1960 te voorskyn net sy beeld van ~ tienderjarige, 

wat sonder tvyfel tot op hierdie stadi~ die hoogtepunt vorm van sy 

Yerke met gesweiste draadnetwerk en gebrandskilderde glas as media. 

Hierdie werk is seker sy mees ruobisieuse vat betref die voorstel= 

ling van ~ sekere gedagte en die oorspronklike gebruik van drie 

verskillende rnateriale saern in een werk, naamlik brons, gebrand= 

skilderde glas en gesweiste draad. In voorkorns, is dit sy mees 

rnonumentale werk, ag voet vier duim boog, en uitgevoer in die oop 

stylvorm. 

Wat hy bier vir ons uitbeeld, is die tipiese, parmantige, 

tienderjarige meisie, in n uitdagende houding, met h&ar hande op 

haar heupe, haar kop in ~ nstrante houding opgelig met ~ perdestert

haarstyl, nou rok en loshangende bo-kledingstuk met helder kleure. 

Die voorstelling is ook nie die tienderjnrige soos ons baar uiter= 

lik vaarneem nie, maar meer bepaald haar innerlike vese wat bier 

uitgebeeld word. Haar hele houding getuig daarvnn. Die liggaams= 

dele is van brons en die klere van deursigtige gesweiste draad met 

gebrandskilderde glasstukkies orals ingevoeg om kleur te gee ann 

die werk. 

Wat styl betref, vind ons dat die figuur abstrak voorgestel 

is. Die bekende natuurlike vorme is vervorm ten einde die bepanlde 

gedagte op sy beste tot uiting te lant kom. Die figuur se bene is 

lank en dun sonder die bekende lyne; en die voete is net ~ vorm 

sonder die afsonderlike tone. Die heupe is net ~ vierkantige plat 

vorm. Die hors is ~ lang, smal, vertikale vorm met die jong onont= 

Yikkelde borste in ~ onnatuurlike houding heel bo aon. Die linker= 

arm is n dun vorm wot van die skouer uitloop en by die elmboog te= 

rugloop na die heup. Die regterurm is lank en dun en loop reguit 

nf heup toe. Die nek is dun en lank en heel bo is die kop met ~ 

groot kuif en n perdestert vat ~ plat afhangende strook geword het. 

Hierdie onnatuurlik verlengde figuur is bedek deur n deursigtige 

dracdnetwerk met ingelegde rooi, blou, groen en oranje getinte 

glnsvenstertjies, vnt die klere van die meisie voorstel. As dit 

teen ~ skerp lig of teen sonlig gesien word en die lig op die ge= 

kleurde glas skyn, dan gee dit n effek van helder skitterende kleure, 

om die uitspattige helder kleure vnn die hedendnagse klere te sim= 

l) Afbeelding op bls. 153a. 
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boliseer. Ten spyte vcn sterk abstraksie herken ons nog die essen= 

siele vorme van die figuur, wnt die bewering staef dat Steynberg 

steeds die werklikheidsvoorstelling as basis bewaar. Met behulp 

van abstrakte vorngeving en die buitengewone knnp gebruik van sy 

materiale het Steynberg sy gedagte bier op treffende wyse uitge= 

beeld. 

Soos ons reeds gese het, is hierdie voorstelling nie ~ weer= 

gawe vcn die uiterlike tienderjarige vat ons aldag en heeldag orn ons 

sien nie. Steynberg is dn~rvoor te veel geinteresseerd in die nade= 

re bepaling van die innerlike van mense om hom. Hierdie werk dring 

veel dieper Gs net die bloot uiterlike, hoewel die vlakke en been= 

konformasies by benadering heeltecal korrek geplaos is, ook die 

hoekigheid van die figuur, die lang nek en klein kop, en rankigheid 

van postuur wnt so tipies is van die tienderjarige net voordat hy/ 

sy heeltemal tot volvnssenheid ontluik. Na die uiterlike gee Steyn= 

berg die tienderjnrige weer op ~ ~uwe wyse, sodnt ons letterlik voor 

ons kan sien hoe die meisie tevergeefs probeer om haar ongemaklike 

lnng bene en arms weg te steek, en daardeur ~ onnatuurlike bravado= 

houding aanneen. Hierdie uiterlike voorstelling dra direk by tot 

die uitbeelding van die innerlike VGn die tienGerjarige. Die vyse 

waarop die ledem&te stilisties aanmekaar gekoppel is en vlakke doel= 

bewus ruimtelik gemaak is, dra iets van die innerlike vese van die 

tienderjarige. Dit vord die verpersoonliking van die Sturc und 

Drang en veerbarstige periode, gebore uit die onkunde van die jeug= 

dige. 

Die lenige figuurtjie is deurdre~t met die weerloosheid vnn 

onskuld en onkunde. Kyk manr na die trotse houding van die kop en 

die uitdagende houding vcn die arns. Ma&r deur middel van die riet= 

skrnnl figuurtjie wat ~ mens kan sien deur die verylde kledingstuk 

wat net 'D ysternetwerk is, en die rui-;telikheid in die algemeen, kom 

tog duidelik na vore die broosheid en kwetsbGarheid vnn die jeug. 

~aar die tienderjarige dus ook al probeer om hnar onvolwassenh~id 

en jeugdigheid te verberg deur n uiterlike houding, sien ons deur 

hanr, letterlik en figuurlik, in hanr swakheid en onvolwassenheid. 

Ons sien hanr en nanvaar hear vir wat sy is, cet die begrypende 

houding vnn 'D volwnssene wnt eens op ~ tyd ook dnnrdie stadium 

deurgegann het, te'enoor ~ onvohro.ssene. 

Ons sien hierin hoe Steynberg hierdie media van deursigtige 

drandvlukke met gekleurde glasnosaiek, op 'D effektiewe wyse gebruik 
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om sekere idee Ga~rrnee uit te beeld, Tat op geen under wyse treffen~ 

der kon gewees het nie. Verder sien ons andercaal hoe by in die 

oopstyl sterk ontvikhel in monunentale rigting deurdat hierdie 

beeld, wet een vnn sy lanste verke dusver is, in formnat die groot= 

ste persoonlike werk is. 

Die gebruik van gebrun~stilcerde glas as tegniek om kleur= 

effek te verkry het Steynberg in sy Atoomeeuse ~ildebeeskalfie 

verder ontwikkel, sodat die hele vlak (met gebrandskilderde glas 

en in cetaalgevatte vlakkies aaneen gesweis) gedek en as't ware 

opgebou is orn tegelyk vorn en kleur uit te druk. Maar ten spyte van 

die ontvikkeling op alle gebiede van sy beeldhouverk sien ons steeds 

dat by die realistiese vorm as basis behou dvarsdeur sy ont~ikkeling. 

Maar dan kon by uiteindelik skielik te voorskyn met tvee Yerke wat 

feitlik op hulle eie staan, nasmlik sy twee Kanteelfigure~wat in 

groot oate non-figuratief van aard is. Daar is ~ duidelike aan= 

sluiting by sy abstrakte verke van die afgelope tyd veral ten op= 

sigte van die gebruik van gebrandskilderde glas; daarvan getuig sy 

een Kanteelfiguur van lood. As gevolg van die buitengewone sty!= 

vor.c, het Steynberg self gese dat dit omtrent die verste is vat by 

ooit sal gaan in die abstrakte rigting. 

Ons kry twee Y~nteelfigure, albei in 1960 gemaak, die een 

van marmer en die ander van lood en gebrandskilderde glas. Die 

~rmerkanteel is drie voet ses duim hoog en veel nonurnentaler in 

voorkocs as die loodkanteelfiguur vat m~ar een voet ag duin hoog 

is. Wat Steynberg wil uitbeeld is die skietgate van n ou kasteel 

oaar hy doen dit souder om die bekende realisme as basis te behou. 

Gevolglik sien die beeld as volg daaruit: ~ opeenstapeling van 

vertikale en horisontale vorme en ruimtes op n besonder estetiese 

wyse byeengevoeg. Die vcrme en lyne is reguit en boekig en laat 

n mens byna dink aan die opeengestapelde blokkies van n kind. Die 

werk word al hoe nouer na die punt en die vor~s is dus ook groter 

onder as die aan die bopunt van die verk. Die stuk marmer is op 
' so n bekoorlike vyse uitgekap, dat dit lyk asof dit n stuk verweer= 

de marcer is, waarvan net die hardste dele oorgebly het. 

Die monumentale voorkoms gee hierdie werk ~ sierlike en sta= 

tige voorkoms. n Baie belangrike feit wat in hierdie werk na vore 

kon is die knap tegniese versorging van die marrner en ons kan sien 

dat Steynberg heeltemal tuis is in maroer. In teenstelling met sy 

ander werk wat altyd uitgaan van die realistiese vorm, is hierdie 

1) Afbeelding op bls. 153a. 
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verk in~ groot mate non-figuratief d.w.s. sonder die bekende rea= 

listiese vorme as basis. 

Sy tweede Kanteelfiguur is veel kleiner. Dis van lood en 

gebrandskilderde glas. In stede van carmer het Steynberg lood ge= 

bruik oo die verskillende vertikale en horisontale vorme te maak 

~et die ruintes tussenin. Verder het Steynberg hierdie werk laat 

aansluit by sy ander abstrakte werke van die afgelope tyd, deur 

die ruintes te vul met gebrandskilderde glas sodat die kleurelement 

neer op die voorgrond gebring word. As die son dus op hierdie werke 

val, kry ons ~ pragtige kleureffek terwyl die oarrnerkanteel net in= 

teressante skaduwees sal gooi teen~ wit agtergrond as die son daar= 

op val. 

Hierdie twee Kanteelfigure mag met die eerste oogopslag on= 

verstaanbaar lyk, maar hulle moet gesien word in die lig vat Steyn= 

berg dit geoaak het, naaclik bloot as dekoratiewe werke. Dat Steyn= 

berg veel verder in die rigting sal beveeg, glo ek nie, ook omdat 

by self gese het dat dit die verste is vat by sal gaan in die ab= 

strakte rigting. Dit is nieternin twee interessante verke in sy 

stylontwikkeling; ~ bewys van sy ryke fantasie en verbeelding, en 

van sy sterk ekspericentele drang. 

Met hierdie laaste tvee verke, kom ons aan die einde van 

Steynberg se ontwi~eling oor ~ tydperk van ongeveer 30 jaar. Ons 

het gesien hoe hy stap vir stap ontwikkel het van ~ suiver realis= 

tiese styl tot n uiters rnoderne abstrakte styl. Tesarne met sy 

stylontwikkeling het gepaard gegaan sy kleurontwikkeling, sy teg= 

niese vaardigheid en toepassing van verskeie tipes nateriale. Ver= 

al laasgenoemde het ~ groat invloed uitgeoefen op sy vormgewing. 

Sy gebruik van kleur het ontwikkel van effe-kleurige materiale soos 

rooi lak, rooi terra-cotta en rooi- en geelkoper tot gekleurde mo= 

saiekblokkies ingele in ~ metsal soos Onbekende Politieke Gevangene 

en Gewonde Ruiter. Ocdat by in sy persoonlike werke die vlakke 

geaksentueer het om ekspressiwiteit te verhoog, het die kleur die 

vlakke verlewendig. Later het by nog verder gegaan en die vlakke 

oopgeBBak deur ceursigtige draadvlahl~e. Ten spyte van die feit 

dat ons dus deur die vlakke kan sien, behou Steynberg die vlak as 

voroelernent, byvoorbeeld Variasie op ~ Teoa en Dwarrelwindjie. 

Hierdeur verhoog by die beweeglikheid en ritmiese betekenis, en 

los by die probleern van kleur op deur gebrandskilderde glas in 

die draad in te Yerk wat die pragtigste kleurspelinge tot gevolg 
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het byvoorbeeld Tienderjarige. Die laaste stadium kom as by die 

hele vlak dek met die glasmosaiek on vorm en kleur tegelyk uit 

te druk soos in Atoomeeuse Wildebeeskalfie. Ons sien dus dat sy 

kleurontwikkeling en sy rnateriaalontvikkeling saam gegaan het en 

dat die een onafskeidbaar is van die ander. Die heeltemal oopge= 

oaakte vlakke, wat tipies geword het van sy laaste verke, en die 

sterk abstrakte stylrigting, staan nader aan die Europese rnoderne 

abstraksie wat eerder ~ internasionale gees toon as ~ eie Steyn= 

bergse of Suid-Afrikaanse karakter. 

--oOo--
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H 0 0 F S T U K YI. 

SLOT - STEYNBE:tG SE ROL EN BETmENIS IN 

DIE SUIJ-AFRIKAjJTSE BEELDHOUiaJNS. 

Dat Steynberg vandag algemeen beskou word as ons grootste 

nasionale beeldhouer is ongetwyfeld w~ar, en die bewyse daarvoor 

kry ons in die voorafgaande hoofstukke. Steynberg het op die to= 

neel geko~ toe ons beeldhoukuns nog in sy kinderskoene gestean het, 

en feitlik geen tradisie gehad het nie. Binne 25 jaar is ons beeld= 

houkuns gebring op ~ peil vat behoorlik vergelyk kan word rnet die 

werk van enige land in die res van die vereld, en hieraan het Steyn= 

berg ~ leeue-aandeel gehad soos feitlik geen nnder beeldhouer nieo 

Naas Steynberg het daar ander beeldhouers op die voorgrond getree 

met werk ook van ~ boogstaande gehalte, maar nie een het tot dusver 

daarin geslaag on soos Steynberg, so ~ duidelike en direkte invloed 

uit te oefen Yat betref ~ eie Suid-Afrikaanse karakter in ons beeld= 

houkuns nie. Eerstens het hulle oorwegend Europees gebly in teen= 

stelling.net Steynberg wa.t altyd probeer het om ~ Suid-Afrika.a.nse 

karakter te behou net uitsondering van sy laaste werke, en tweedens 

toon hulle nie die oorspronklikheid en grootheid van visie soos ons 

in Steynberg se Yerk vind nie. Die tvee gebiede van die beelahou= 

kuns waarop Steynberg geweldig invloed uitgeoefen het, is die monu= 

centale beeldhouwerk en die beeldhouwerk van ~ vryer, persoonliker 

anrd. Deur sy werke het Steynberg ons beeldhoubJns daarrlie lewens= 

krag en stukrag gegee wat elke land no·iig het, w-et sal dien as ~ 

vaste basis waarop daar verder gebou kan word. 

Op monunentnle gebied stnwn hy vandag vernl bekend as die 

opvolger van Van Wouw. In sekere mote is dit v&ar, wnnt Steynberg 

het op non~ntale gebied oorgeneen wncr Van Wouw opgehou het, en 

sodoende rnonuoente vir ons tot stand gebring op ~ wyse ongekend in 

ons monucentale kuns. Nie alleen was sy ~onunente veel oorspronk= 

liker en moderner van ontwerp nie, moor hy het ook sy anndng gegee 

aan vrye persoonlike verke, in teenstelling met Van ~ouw wat oor= 

wegend oonumentale verke voortgebring het. Soos ons reeds weet, 

was Steynberg in sekere wate gedving om monuoente te onak orndat 

by die enigste geskikte beeldhouer was vot nonunentole verk van 

hoe gehalte kon skep. 

In teenstelling met Van Wouw wat gekonsentreer het op die 

uiterlike realistiese veergawe van sy onderwerpe, het Steynberg 

die uiterlike en die innerlike van sy onderwerpe uitgebeeld en 
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somtyds selfs ~aarin gesl~ag o~ die monugente ~ sterk simboliese 

betekenis te gee byvoorbeeld die Serel Celliers-oonument op 

Xroonstad. Verder vas die ontwerp en cfwerking veel moderner en 

oorspronkliker, en aangepcs by die Suid-Afriknanse lig in teenstel= 

ling met Vnn Wouw wnt gewerk het in ~ rocanties-renlistiese styl 

soos by in Holland geleer het, sonder oc die pl~cslike toestcnde 

in ~g te neern. Ten spyte vcn die feit dnt nlbei se rnotiewe en gees 

Suid-Afriknans is, stean Steynberg se werk esteties veel hoer as 

die van Van Wouw. Behalve sy historiese monumente het Steynberg 

ook si~boliese nonuoente tot stand gebring wot in ~ sterk gesti= 

1eerde styl is inplaas van die gewone realistiese styl. Op die 

wyse het hy van sy nooiste en treffendste nonumente tot stcnd ge= 

bring, wnt uniek is op die gebied van die monumentnle beeldhoukuns. 

Ons dink bier nnn sy Hugenote-monurnent in Franschhoek, sy Bloed= 

rivier-oonucent in Nntal en l~stelik ann sy rnees rewolusionere 

conuoent van nlles, die Vrede van Vereeniging-monuoent vnt ten op= 

sigte van sy sterk gestileerde styl en di~ gesnrnentlike gebruik van 

klip en netaal, ~ rewolusie veroorsaak het op die gebied van die 

rnonunentale beeldhoukuns in Suid-!frika. Dit is ~ verk wat in die 

toekocs nog bekend sal stean as die monucent wnt nnders was, en 

deur sy ongewone voorkons oet sy sterk estetiese gevoel, nog n 

groot invloed sal uitoefen op ons rnonuoentele beeldhoukuns. 

Die laaste afdeling van Steynberg se ~onumentale rigting is 

sy monumentaal-dekoratieve werk vat ook deurgacns uitgevoer is in 

n gestileerde stylrigting. Dit is n rigting wat in 1934 nog nie 

veel aftrek geniet het nie, en n gebied waarop Van Wouw hon nooit 

werklik begeef het nie, orndat by nie eintlik die geleentheid daar= 

toe gehad het nie. Ons het bier net cet drie verke vnn Steynberg 

te doen, naanlik sy versierings aen die Pretoriase Stadsaal, Saoe= 

werking in Bethul en die twee Regterfigure voor die Johnnnesburgse 

Lnnddroshof. Sy lnnste werk is nog in die Dodelstndiun, is~ ab= 

strakte en is bedoel on uiteindelik ~ reusewerk van 60 voet boog 

te word. Dit wil die ontginning van die oinerale edelgesteentes 

in Transvaal uitbeeld, en sal opgerig word voor ~ie Transvaalse 

Provinsiale Gebou in Pretoria. Die abstrakte styl en die cedia 

nnuolik gesveiste cetaol en gebrancskilcerde glas, bring die werk 

in een lyn met sy abstrakte verke van die afgelope vyf jaar, sodat 

ons bier duidelik knn sien hoe sy conucentele en persoonlike werk 

cekaar beinvloed het en begin snaovloei. 
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Steynberg se nonuce~te is reeds versprei oor ons hele land. 

Van die groot aental nonunente vot in die afgelope twintig janr 

opgerig is, het by verreweg die ceeste geoank. Ons vincl so dat 

die oprigting van belangrike nonucente in Suid-Afrika feitlik nan 

een nan oorgelaat is, en dat Steynberg die vertroue Yat in horn ge= 

stel is, op treffende wyse geregverdig het. Soos die jare gevor= 

der het, het hy sy sty! ~tap vir step ontwikkel in die rigting van 

die gestileerde vorn, wacrop die stenpel van sy persoonlikheid dui= 

delik gesien kun word. Hy het dus ook in sy rnonuoent~le kuns ~ 

stylontwikkeling ondergean, ten spyte van die beperking wat die 

opdrngte stel, en sodoenGe ook op nonuwentale gebied vir ons 7nn 

sy gooiste estetiese werke gelewer. Steynberg se bydroe op oonu= 

oentale gebied is groter ns die van enige ander beeldhouer in o~s 

land, sodat ons nonuoentale kuns deur horn op vaste voet geplaas is. 

Wat Van Wouw as eie trndisie neergele het, het Steynberg tot eie 

nasionale styl verhef. Die belangrikheid van sy rnonumentale kuns 

is ~us nie te onderskat nie, en wat dit beteken vir ons beeldbou= 

kuns is ooeilik te oorsknt. Mear wnt ons wel moet besef, is dat 

ons deur ons bewondering vir sy ocnuoentale werk nie sy persoonlike 

werk ooet vergeet nie, vent wanneer dit gaan oor die suiver este= 

tiese dnn stunn sy nonurnentale werk agter by sy vrye persoonlike
1
). 

Steynberg se histories-oon~entnle werk het daartoe aanleiding ge= 

gee det hy deur bcie beskou ~ord as ons grootste nasionale beeld= 

houer; maar by is dit nie om hierdie rede alleen nie, ~ant hy is 

inderdaad ook skepper van suiwer estet:ese waardes. 

In Steynberg se vrye persoonlike verk, sien ons vir die 

eerste keer die ware en volle kunstenaar te voorskyn tree, omdat 

hy bier werk geskep het sonder die beperkinge van n opdrag, en 

vrylik sy innerlike gevoelens ~aarin kon uitleef; om sy eie onder= 

verp, medium en styl te kies, ~et die gevolg dat ons te doen het 

met verk wat esteties ~eestal hoer staan as sy monumente, omdat 

hulle soveel sprekender is. Met hierdie verke het Steynberg ons 

beeldhoukuns, uit estetiese oogpunt gesien, binne vyf-en-twintig 

jaar gebring op ~ vlak vat vergelyk kan word met die goeie Yerk 

van enige ander beskaafde land ter vereld. Dit plaas boo onge= 

twyfeld vooraan as ons grootste nasionale beeldhouer; by by uit= 

1) Vgl. Helikon, Maart 1954, bl.l4. 
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stek het ons beeldhoukuns opgebou tot wat dit vandag is - ~ vol: 

waardige verteenvoordiger van di2 vesterse kultuur in Afrika. 

Steynberg het feitlik op elke gebied van die beeldhoukuns 

geeksperimenteer en sodoende ook tegnies bygedra tot die ontvik: 

keling van die Suid-Afrikaanse beeldbo~:kuns. Een van die eerste 

gebiede waarop by horn begeef het, is die gebied van die medium. 

Vir ~ land so ryk aan minerale gesteentes en houtsoorte, soos 

Suid-Afrika, was dit vir Steynberg met sy sterk eksperimentele ka= 

rakter ~ uitdaging. Gevol~k vind ons dat hy feitlik elke moont= 

like materiaal, of kombinasie van materiale, uitgetoets of gebruik 

het in sy werk. So vind ons bier materiale wat in beeldhouwerk 

voorheen heeltemal onbekend was maar deur Steynberg ontdek en a&n 

ons geopenbaar is op uiters treffende vyse. In sy persoonlike werke 

is oncer-andere van die volgende materiale gebruik gemaak; kiaat= 

bout, boekenhout, stinkhout, wilde olyfhout, dennehout, rooi ivoor= 

bout, tambotiehout met koperplaatjies, Waterpoortse sandsteen, 

brons, marmer, sandsteen, rooi- en geelkoper, Afrikaanse vonder= 

klip, YOnderklip en mosa!eksteentjies, sement, rooi lak, gesweiste 

metaal en goudblad, groen verdiet, terra-cotta, gehamerde lood, ge= 

sweiste Betaal en gebrancskilderde glas, brons en rnosaiek, gesveis= 

te draad en mosaiek, klei, plastiese metaal, gesweiste en geemal= 

jeerde yster, boetseer-metaall) en gebrandskilderde glas, gips en 

ten slotte lood en gebrandskilderde glas. Soos geen ander Suid

Afrikaanse beeldhouer nie, vind ons hierdie grootste en interes= 

santste versameling van inheemse rnateriale. Nie alleen het Steyn= 

berg die vernuf on nl1_Tres te ontdek nie, !!laa.r ook die tegniese ken= 

nis en vaardigheid om hulle te behandel. Wat dit betref, staan 

Steynberg ook kop en skouers uit bo sy rnede-beeldhouers. In sy 

keuse van rnateriale vir bepaalde onderverpe toon by fyn aanvoeling 

en in baie gevalle bet die ffiateriaal gehelp oc sy idees in vorm 

ten beste te verwesenlik. Hy het dus op die gebied van die ma= 

teriaal baanbrekerswerk verrig en die Suid-Afrikaanse wereld oop: 

gestel vir die beeldhouers na hom, in teenstelling met die meeste 

beeldhouers vat mear voortgegaan het met die bekende materiale 

soos bout, brons en ~armer. Hy kan tereg beskou word as die voor= 

trekker op die gebied van die media, en die openbaarder van die 

1) Eng. ,sculp-rnetal". 
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magdoc van oateriale vat daar in ons bodern te vinde is. 

~ Verder baie belangrike aspek van Steynberg se verk is die 

feit dat by weggebreek het van die ou ronanties-realistiese styl 

wa.t ons nog kry by Van ~'fouw, F&nie Eloff en ander na. hulle. Steyn= 

berg se afwyking van die destydse stylrigting in 1936, is reeds te 

sien in sy eerste opdrag, naamlik die Diaz-figuur en toe in die 

Tyrnpanun van die Pretoria.se stadsa.al waerin sy voorliefde vir die 

gestileerde stylvoro duidelik na vore kom. Sy persoonlike Yerke 

uit ~ie tyd vas meestal portrette. Steynberg se monucente hou bom 

so besig dat by vir jere geen tyd gehad het vir vrye werk nie, maar 

toe by in 1947 weer eensklaps daa~ee begin sien ons enkele realis= 

tiese werke, realistiese werke ~et n stilering in sekere onderdele, 

sterk gestileerde werke en selfs werke met n sterk abstrakte styl= 

vorm. Steynberg het innerlik beie ontwikkel sodat by in die jong= 

ste tyd duidelik begin oorslaan het na die abstrnkte stylvorm; en 

in hierdie ontvorsteling eers ko~ by werklik tot sy reg. In al 

sy werke het hy steeds die realistiese voro as basis behou behalwe 

in sy twee knnteelfigure ~aar hy kom tot die non-figuratiewe. Vol= 

gens Steynberg is dit egter die verste in die abstrakte rigting 

waarin by sal ontwikkel. By bly op boogte van Europese stylrig= 

tings en ontwikkel saarn met die tyd - selfs ook in die probleme 

wa.t by behandel. Hy het ~us nie vasgeval in een stylrigting nie, 

~aar byna soos Picasso oorgegaan van die een stylvorm tot die an= 

der, en ~s insiens het by horn self gevind in die abstrakte rig= 

ting son~er oo non-figuratief te vord. Steynberg kan ongetwyfeld 

gereken vord onder die groep beste beeldhouers van ons ty~ - geen 

vonder dat hy onder die eerste ag pryswenners geval het van ~ In= 

ternasionale Beeldhouko~petisie wat in 1953 in Londen gehou is. 

Tesane met sy stylontwikkeling sien ons dat hy heelvat in= 

vloed van die oosterse en priGitiewe kunste ondergaan het, maar 

dit op treffende wyse ve~eng het net sy westerse agtergrond en 

opleiding. 

In u gestileerde verk soos Mabalel sien ons u vermenging 

van die oosterse ronde vorce met die skerphoekige vorme vnn die 

westerse h~s. Ook in sy monucentale werk sien ons die ronde vorme 

van die oosterse kuns byvoorbeeld die vroue-figuur by ~ie Hugenote

conuoent. In sy Dansende Meidjie sien ons n dansende figuur in n 

soort da.nsbouding soos ons neerna.le sien in die primitieve bout= 

snykuns van Middel- en Noord-Afrika en in Afgod Onttroon sien ons 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 

 
 
 



Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016.

163. 

hoe by bout en metael saarn gebruik het, secs die ou Middel-Afri= 

kannse houtsnyverk vaarvan ~ie opgrawings by Mapungubwe ook ~ 

voorbeeld is. Onder die invloed van die westerse, oosterse en 

primitiewe Afrika-kulture, het Steynberg daarin geslaag om ~ ti= 

pies Suid-Afrikaanse ofte wel tipies Steynbergse karakter in sy 

werk te bring. Tesame met sy inheemse motiewe en inheemse materi= 

ale het hy verklik daarin geslaag oc n tipiese Suid-Afrikaanse aard 

in sy werk te le, meer as enige ander beeldhouer in Suid~frika. 

Daar is verskillende ander beeldhouers in Suid-Afrika vat werk 

lewer van min of rneer dieselfde gehalte as Steynberg, maer wat 

in teenstelling met Steynberg geheel of grotendeels Europees bly 

vat betref styl en materiaal, terwyl die onderwerpe dikwels tog 

inheems is. Een of twee ander beeldhouers het in sekere mate ook 

daarin geslaag om ~ Suid-Afrikaanse karakter in hulle werk te le, 

maar oor die algemeen is en bly die meeste Europees. Steynberg 

is n Suid-Afrikaner; by besef dit deeglik en as sulks het hy die 

enigste beeldbouer geword in ons land wat werk gelever het wat 

ons tipies of eg Suid-Afrikaans kan noem. Dit is waar dat hy in 

sy laaste paar abstrakte verke met oop vlakke, heelvat van sy 

Suid-Afrikaanse gees verloor en daardeur staan by nou nader na 

die kant van die internasionale beeldhoukuns. Nogtans bly by die 

leier op die gebied van die tipies Suid-Afrikaanse beeldhoukuns 

en het by reeds gedeeltelik daarin geslaag om n algemeen tiperen= 

de beeldhourigting te skep in ons land, 

Wat die kleurelement in die beeldhoukuns betref is daar net 

een beeldhouer in Suid-Afrika wat dit werklik intensief beoefen 

het, naamlik Steynberg. Ook hierin neem hy dus die leiding. In 

die primitiewe kuL~s vind ons dat kleur n baie belangrike rol speel 

terwyl ons in die westerse beeldboukuns m totale afwesigheid daar= 

van vind. Ook in die Suid-Afrikaanse beeldhoukuns was daar aan= 

vanklik geen kleur te bespeur nie, totdat Steynberg op die toneel 

gekom het. As iemand vat duidelik onder die invloed van die pri= 

mitieve kuns gekom het, is rlit ook verstaanbaar. By begin eers 

(soos elders breedvoeriger verduidelik) met effekleurige materiale 

soos ligrooi- en geelkoper, wit en ligrooi terra-cotta, liggroen 

verdiet. Leter vord sy stukke effens donkerder byvoorbeeld in 

rooi Iak, rooi ivoorhout, blou en geel emalje wat hy gebruik om 

gesweiste metaal mee te dek. By n nog verdere stap gebruik hy 

helder gekleurde mosaieksteentjies vat hy in brons en in wonder= 
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steen inle soos in sy Gevonde Ruiter en in Jie Onbekende Politieke 

Gevangene respektiewelik. Die kleure word nou al belderder en gee 

~ veel lewendiger voorkorns aan die werk terwyl dit somtyds ook 

help oa die idee duideliker na vore te bring. Die voorlaaste sta= 

dium is sy abstrakte werke van gesweiste dread ~aarin hy gebrand= 

skilderde glasvenstertjies orals in die draad ingeverk het sodat 

as die lig of die sonstrale daarop val, dit ~ pragtige helder= 

kleurige effek het. In die heel jongste stadium dek hy die hele 

vlak met gebrnndskilderde glas, sodat die vlak lyk soos ~ gekleur= 

de glasvenster van ~ kerk en die sonlig speel ~ belangrike rol in 

kleurtoon en stemming, byvoorbeeld Atoomeeuse Wildebeeskalfie. 

Steynberg se kleurgebruik het dus ~ uiters belangrike en feitlik 

onafskeidbare element in sy werk geword. Weereens moet ons sien 

hoe Steynberg eiebandig die voorko~s van die beeldhoukuns in Suid

Afrika revolusioner begin verander het, en die enigste beeldhouer 

is vat hierdie element so ver ontwikkel het. Ook bier het Steyn= 

berg die voortou geneem op nog ~ belangrike gebied van die beeld= 

houkuns wat anderrnaal sy betekenis as beeldhouer beklemtoon. Ons 

het gesien hoe hy oorgeneem het van Van Wouw en na laasgenoemde vir 

ons ~ paar van die besielendste en roerendste monumente tot stand 

gebring het op uiters oorspronklike wyse, vol simboliese gedagte 

soos geen ander beeldhouer in ons geskiedenis hied nie. As vrye 

skeppende beeldhouer van persoonlike ~erke trek by die meeste aan= 

dag wat betref styl, medium, kleurelement en daarby skepping van ~ 

tipiese Suid-Afrikaanse beeldhoukuns. Sonder twyfel staan by uit 

bo sy medekunstenaars bier te lande. Sy rol in ons beeldhoukuns 

is nog lank nie uitgespeel nie, en waar by die beeldhoukuns opge= 

bou het tot die peil van vandag, kan ons sonder huiwering se dat 

by vandag ons grootste nasionale beeldhouer gevord het. By word 

nie net bier nie, maar ook in die buiteland gewaardeer as ~ groot 

kunstenaar. Hy staan in die krag van sy lewe en mits die tyd hom 

gegun word, kan nog veel verk van rype skoonheid uit sy hande ver= 

vag word. Later mag dit in kundige kringe oral deurdring, dat 

Suid-Afrika in Steynberg ook ~ groot beeldhouer onder die groot= 

stes van ons tyd opgelewer het. Laat ons ons eie nie oorskat nie, 

maar laat ons ons ook nie skuldig maak aan onderskatting van groot 

prestasies waartoe ~ jong volk in staat mag vees nie. Op sy ge= 

bied het Steynberg die Afrikaner se kultuur uitgedra tot self= 

ste.ndige verwesenliking - dit dan is sy persoonlike prestasie wat 

ook sy eie volk s'n geword het. 

--oOo--
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LYS VAN ~WlliE IN C!rlONDLOGI~E VOLGORJE. 

1930-1939. 

1. J.H. FIERNEEF {Borsbeeld). Brons 1930. 

2. 3AJ.1.THOL01~iiDS DIAS-b1CNU1WT. Gro.niet. 1 ~ caa1 lewensgrootte. 

1934. Londen. 

3. LQijg Yr.E?~~ (Borsbeeld). Gips. 1934. Bethulie, O.V.S. 

4. SIR ~~OLD THSILEa. (Borsbee1d). Brons. 1934. Voorportaal 

van hoofgebou, Onderstepoort. 

5. SENATOR F.S. M/JAN. (Re1iefplaat). Brons. 1935. Port Elizabeth. 

6. TYr~IPA.NUM EN AGT JIEF..PAliT.uE op :Pretoriase Stadsaa1. Sintetiese 

k1ip. 1936. 

7. DUIKERTJIE. Sandsteen. 1~} duim. 1936. Bokant vuurherd in 

wyle Pierneef se huis, Pretoria. 

8. ELAND-ON7.'mRP. Bout. 1936. Op houthek by wyle Pierneef se 

huis, Pretoria. 

9. BETSIE {Portret). Brons. 18 duim. 1936. Kunstenaar se besit, 

Pretoria. 

10. A-~RIES PRET01IUS-hlONUWBNT. Graniet. I! maa1 lewensgrootte. 

1937. Graaff-Reinet. 

11. SIR ~IOLD THEILER-STPJJDBSELD. Graniet. 1! maal 1ewensgrootte. 

1937. Onderstepoort. 

12. TOTIUS {Borsbeeld). 1937. Dr. C.A. van der Merwe. 

13. VROUEG:ESIG (Masker). Namakvralandse ma.rmer. 11 duim. 1938. 

Kunstenaar se besit, Pretoria. 

14. GUST!V PRELLER (Borsbeeld). Brons. 1938. Gustav Pre1ler

Skoo1, Ontdekkers, Transvaal. 

15. ADI (Portret). Drons. 11 d.m. 1938. Nasionale KUa"lsmuseum., 

Kaapstad. 

16. FAliA (Portret). Brona. 11 duim. 1932. 

17. LENA (Portret). waterbergse sandsteen. 18 ~uim. 1939. Kunste= 

naar se besit, Pretoria. 

18. EEUFEES~ONUMENT. Graniet. 1939. Potchefstroom. 

1940-1950. 

19. G~AJmE BOKKIE. Sandsteen. 9 ~uim. Kunstenaar se besit, 

Pretoria. 

20. BLOEDRIVIER-MOl~lT. Graniet. Twee maa1 levensgrootte. 1942. 

Na.tal. 

21. HUGENOT~iONtr~IT. Graniet. It maal levensgrootte. 9 voet 

6 duim fiWJUr. 5 voet 9 duim. aardbol se deursnee. 1942. 

Franschhoek. 
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22. GENERAAL HZRTZOG (Borsbee1d). Brons. 1942. Afrikaanse Pers 

Beperk, Johannesburg. 

23. ISA (Portret). 12 uur. Marmer. 3! duim. 1942. Kunstenaar se 

besit, Pretoria. 

24. ISA (Portret). 6 maande. Brons. 8 duim. 1942. Kunstenaar se 

besit, Pretoria.. 

25. BETSI~ (Portret). Brons. 16 duim. 1942. Kunstenaar se besit, 

Pretoria. 

26. DRllf~E DUIKERTJIE. Hout. 2 voet. 1942. Hekversiering. 

Knnstenaar se tuin, Pretoria. 

27. TIFRt\iANNETJIE EN TI::ll.WYFIE. Brons. 1 voet. 1942. Kunstenaar 

se besit, Pretoria. 

28. DS. DIRK VAN DER HOFF. Brons. 1 duim. 1942. Dr. F.C.L. 

Bosman, Pretoria. 

§29. PRES. M.T. STEYN (Borsbeeld). Brons. Ou Raadsaal, B1oem= 

fontein. 

§30. PRES. J.N. BOSHOFF (Borsbee1d). Brons. Ou Raadsaa1, Bloem= 

fontein. 

~31. J.H. BRAND (Borsbeeld}. Brons. Ou Raadsaa1, B1oemfontein. 

§32. PRES. M.~. PRETORIUS {Borsbeeld). Brons. Ou Raadsaa1, B1oem= 

fontein. 

33. VL'OR.TREKKERGSDEWATEIDN ( OSSE!lA). Sintetiese k1ip. 1943. 

Me1setter, Suid-Rhodesie. 

34. WATErl.NIMF. Sintetiese klip. Lewensgrootte. 1944. Steynberg 

se tuin, Pretoria. 

35. ISA 2 JAAR {Portret). Brons. 10 duim. 1944. Kunstenaar se 

besit, Pretoria.. 

36. DOOPVONT. Iliaathout. 22 duim. 1945. N.G. Kerk, Pretoria-Noord. 

37. GSNERAAL J.C. SI~TS (Borsbeeld). Brons. 1945. Kunstenaar se 

besit, Pretoria. 

38. TI~~IE VAN SCHOO~{SKEITROFEE. Hout. 1945. 

39. ~~~ING. Sintetiese k1ip. Lewensgrootte. 1945. Oostelike 

Transvaalse Kooperasie, Bethal. 

40. SiwffiOLIESE REGTZR?IGURE. Brons. I! maa1 lewensgrootte. 1945. 

Voor JohaP~esburgse Lnnddroshof. 

41. PIKKIE UYS~~KEITROFEE. Hout. 1945. 

42. AMPlE (Borsbeeld). Brons. 1946. Steynberg se huis, Pretoria. 

43. ZERW. DR. DAVID (Reliefplaat). Brons. 1936. YJmberley. 

44. GENL. LOUIS BOTHA-~UIT~1STANDBEELD. Brons. 2 maa1 lewens= 

grootte (17 voet hoog). 1946. Pretoria. 

45. V~. MILLIN (Reliefplaat}. Brons. 30 duim. 1947. Pretoria. 

§ 1941 - 1943. 
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46. UNIE7!Tir:~I.STa.CFEE. Brons. 1947. S.J:... Jukskeira.a.d. Pretoria.. 

47. EAGGIE LOUBSER (Borsbeeld). Brons. 30 ~uim. 1947. 

48. 0~ VIR AGT~ VAJT DIE 1947 5/- Mm~TSTUK. Ook ontwerpe 

.. vir muntstukke van FRANS-Eir.1~TOlliALE AFRIKA en MADA.GASKJUt. 

49. JR. ~7ABcr~-GSDffi~APIJJ~T. Brons. 1947. Presbiteriaanse Kerk, 

v· b 1 ...... 1m er ey. 

50. DAGBRE?X. 1ermer. 1 voet. 1947. Ds. F. Bosma.n, Heidelberg, 

Transva.&l, 

51. TORSO Vl'JT SALOIIIE. Kiaathout. 35 duia. 1947. Runstenaar se 

besit, Pretoria.. 

52. BOESl~IDJIE. Afrikaanse von1erk1ip. 20 duim. 1947. Kunste= 

naar se besit, Pretoria. 

53. MiwOOR IDfNT (Borsbee1d). Brons. 1948. President van die Land= 

bou-unie. 

54. MA.SKER MZT GESLOTE OE. Kinatbout. 15 duim. 1948. Dr. F. C.L. 

Bosrnan, Pretoria. 

55. u~ IN KLEURE. Boekenhout. 16 duim. 1948. Kunstenaa.r se 

besit, Pretoria. 

56. DE[OJJ..TIZ/TE MASIOO. Hout. 13 duim. 1948. Kunstenaar se be sit, 

Pretoria. 

57. JAMLET EN SY ALTEa EGO. Brons. 27 duim. 1948. Kunstenaar se 

besit, Pretoria. 

58. !CLINGELENDE EN:~qiNGE. Rooi- en geelkoper. 20 duim. 1948. 

Anton Rupert, Stellenbosch. 

59. MOEDER ~~ XlND. Rooi- en geelkoper. 20 duim. 1938. Y~nste= 

naar se besit, Pretoria. 

60. S~~EDE. Rooi ivoorhout. 34 duim. 1948. Kunstenaar se be= 

sit, Pretoria.. 

61. DR. D.F. ~UUAN (Borsbee1d). Brons. 1949. Universiteit van 

Stellenbosch. 

62. SJ~ CILLISRS-STANDBEELD. Brons. 2 maa1 1ewensgroo~te. 30 

voet. 1949. Kroonstad, O.V.S. 

63. MNR. G.F.M. COL.IB::!INCK (Borsbeeld). Brons. 1950. Tabakkooperasie, 

-Potgietersrus. 

64. MNR. F.W. N3~THLING (Borsbeeld). Brons. 1960. Tabakkoopera= 

sie, Potgietersrus. 

65. JANNIE :~IS-8TLNDBEELD. Graniet. It ma.al levensgrootte. 

12 voet hoog. 1950. Universiteit van St~llenbosch. 

66. Al~ (Portret). Xiaothout. 30 duim. 1950. S.A.U.~. Johannes= 

burg. 
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67. ~iiLY HOBHOUSz-GEDENKPLAAT. Gesweiste metaal. 1950. Pretoria= 

Noord.. 

68. ~IE TP.IADE. Gehamerde 1ood. 16 duim. 1950. Mev. O. Steyn, 

Pretoria. 

69. ~ EN EVA. Rooi lak. 20 duim. 1950. Kunstenaar se besit, 

Pretoria. 

70. DANSErtDE MEIDJIE. Stinkhout. 31 duim. 1950. Kunstenaar se 

besit, Pretoria. 

71. FIGlJUR ~T SEROET. Kia.athout. 44 O.uirn. 1950. Kunstenaar se 

besit, Pretoria. 

1951 - 1960. 

72. HEK VAN ~001 P3.1TDRIA-OCS, ,BOU OP DIE VERLEDE". Ge= 

sweiste metaal. 1951. 

73. HEK VAN ~iCND:rn.BOOM-SUID-SKCOL. 1951. 

74. HEK VAN MUNISIPALITEIT PRETORIA-NOORD. 1951. 

75. MNR. LEZARD (Borsbeeld). Brons. 1951. Pretoriase Ingenieurs= 

firma. 

76. PASGEBORE. Brons. 11 duim. 1951. Kunstenaar se besit, Pretoria. 

77 •. TRA~7AL. Dennehout. 30 duim. 1951. Kunstena.ar se be sit, Pre= 

toria.. 

78. DIE AFGOD ONTTROON. Tarnbotiehout en koperp1aa.tjies. 40 duim. 

1951. Kunstenaar se besit, Pretoria. 

79. ~~TTING. Terra.-cotta. 28 duim. 1951. Kunstenaar se besit, 

Pretoria. 

80. GUTENBERG-ST~fDBEELD. Brons. 3 voet. 1952. The Friend News= 

papers, Bloernfontein. 

81. ISA. 9 JAAR (Portret). Wi1de olyfhout. 19! duim. 1952. Kunste= 

nRLr se besit, Pretoria. 

82. DIE ONBEKENDE POLITIEKE GSVLNGENE. Afrikaanse wonderk1ip en 

inge1egde mosareksteentjies. 17 duim lank en 7 duim hoog. 

1952. Kunstenaar se besit, Pretoria. 

83. JIE Otffi~iDE POLITIEKE GEVANG~lE. Brons. 16 duim. 1952. 

Kunstenaar se besit, Pretoria. 

84. DS. DIIlK VAN DER BDFF (Borsbeeld). Brons. 1953. Hervormde 

Kerk, Potchefstroom. 

85. OORLOGSVf.l;.ANSIN. Brons. 6 duim. 1953. Departement va.n Onder= 

wys, Pretoria. 

86. GEBROKE RITME. Groen verdiet. 13 duim. 1953. Kunstenaar se 

besit, Pretoria. 

87. GENL. DE :~.TET-sT.ANJBEELD. Brons. 2 maa1 lewensgrootte. 1954. 

Voor Ou R&adsaol, Bloemfontein. 
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88. G~L. I)E WET STIETT:lCEEE. Brons. l! voet. 1954. 

89. GENL. J.B.M. HERTZDG {Borsbee1d). Brons. 3 voet. 1954. S.A. 

Akademie vir Wetenskap en Xuns, Engelenb~rghuis, Pretoria. 

90. DIE EERSTE TREE. Xlei. 15 duim. 1954. Kunsten&ar se besit, 

Pretcria. 

91. ANDRIES PRETORIUS-RUITERBRRID. Brons. 2 maa1 1e~ensgrootte. 

1955. Pretoria. 

92. M.~. PaETORIUS-S~UiDBEELD. Brons. 21 voet. 1955. Pretoria. 

93. JR. S.P. PELLISI~ (Borsbeeld). Brons. Dr. S.P. Pellissier 

se besit, Pretoria. 

94. GESPAliNE BOI{[IE. Brons. 4! Guirn. 1955. Kunstenaar se besit, 

Pretoria. 

95. JAN CELLIERS (Borsbee1d). Brons. 1936. Jan Cel1iers Laerskool, 

Pnrkviev, Johannesburg. 

96. STJANDLOPER. Gesweiste draa~. 3 voet. 1956. Kunstenaar se 

besit, Pretoria. 

97. DIE ALOMorrrEEJf'?OORDIGE VROU. Gesweiste dra.ad en goudbla.d. 

18 duim. 1956. Kunstenaar se besit, Pretoria. 

98. D':IARRELWIND. Gesweiste draad en gebranclskilderde gla.s. 69 

duim. 1956. I{unstenaar se besit, Pretoria. 

99. GEWO~E RUITER. Brons en inge1egGe mosaieksteentjies. 17 duim. 

1956. Kunstenaar se besit, Pretoria. 

100. LIGGSNDE VROUEFIGUUR teen muur van kunstenear se huis, Pre= 

toria. Gesweiste meto.al en mosaieksteentjies. 40 duim. 1956. 

101. VJU~ll~SIE OP 'N TEMA. Gesweiste metaa1. 20 duim. 1956. Kuns= 

tenaar se besit, Pretoria. 

102. KOL. HENRY CHUN~ (Borsbee1d}. Brons. 1957. Hospitaa1, Rus= 

tenburg. 

103. GRA.FST~EN MET BDRSBEELDE VJ::N ]&JR. EN MEV. NICOSIA. Murmer. 

1957. Nuwe Begraafp1aas, Pretoria. 

104. VJU~IASIE OP 'N T3t~ - DIE VROU. Gesveiste metaa1 en geema1= 

jeerde yster. 18 duim. 1957. ::Unstenaa.r se besit, Pretoria.. 

105. GEEL GEF1'11ALJ3ERDE VROUEFIGUUR. Gesweiste dread en emalje. 

17 duim. 1957. Departement van Oncerwys, Pretoria. 

106. MOEDER EN KIND. Terra-cotta. 2C duim. 1958. Kunstenaar se be= 

sit, Pretoria. 

107. GESLUIERDE DANS&~ES. Brons. Gesweiste metaal en gebrandski1= 

derde glas. 54 .uim. 1958. Kunstenaar se besit, Pretoria. 

108. VALLENDE ENGZL. Terra-cotta. 15! duim. 1959. Kunstenaar se 

be sit, Pretoria.. 
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109. GEVALLE ENGEL. Terra-cotta. 12 duim. 1959. Kunstena&r se 

besit, Pretoria.. 

110. LIZD VAJI DIE LOERIES. Stink~out. 56 duic. 1959. Kunstenaar 

se besit, Pretoria. 

111. VlEDE VAN VEREENIGING-MO~:iiT. Graniet en staa1. 28 voet. 

1960. Vereeniging (wag op oprigting). 

112. PIET RETIEF-8TAJTDBEELD. Brons. 9 voet. 1960. Pietermaritz= 

burg, Natal. 

113. Lryv. J.G. STRIJDOM (Borsbee1d). Brons. 1960. Op graf in Ou 

Begr&efplaas, Pretoria. 

114. MIN. NAUDE (Borsbee1d). Brons. 1960. Tegniese Skoo1 Tom Naude, 

Pietersburg. 

115. ~~. ~ilBEL ~UlLHERBE (Borsbeeld). Brons. 1960. Afrikaanse 

Hoer Meisieskool, Pretoria. 

116. PROF. M.C. BOTH! (Reliefbeeld). Brons. 1960. Skeikundegebou, 

Universiteit van Pretoria. 

117. DR. H.J. YAN DER BIJL (Re1iefbee1d). Brons. 1960. Skeikunde= 

gebou, Universiteit van Pretoria. 

118. MODEL VAN ,DIE ONTGINNING VAN MINERALE EDELGSSTEENTES IN 

TaAJ~SVAiL". Brons, g1as, en gesveiste metaa1. 60 voet. 1960. 

Bestem vir die nuwe Provinsiale Adednistrasiegebou, Pretoria. 

119. GRYSBOKKIE. Brons. I! voet. 1960. Bestem vir graf van wyle 

W. Neethling. 

120. ATOOMESUSE ~1ILDEBEF~YJUFIE. Gesweiste metaal en gebrand= 

skilderde g1as. 35 duim. 1960. Kunstenaar se besit, Pretoria. 

121. LEER VAN JAKOB. P1astiese metaa1. 58 duim. 1960. Kunstenaar 

se besit, Pretoria. 

122. TIENDERJARIGE. ,Scu1p-meta1" en gebrandski1derde glas. 100 

duim. 1960. Kllnstenaar se besit, Pretoria. 

123. ONTLUIKING.• Gips. 42 duim. 1960. Prof. Hoek, Pretoria. 

124. KANTEELF1GUUR. Marmer. 42 duim. 1960. Xunstenaar se besit, 

Pretoria. 

125. KANTEELFIGUUR. Lood en gebrandskilderde glas. 20 duim. 1960. 

Kunstenaar se besit, Pretoria. 

--oOo--
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LYS VAN GERAADPLEEGDE ~·!EHKE. 

I. PUBLIKAS I~. 

A. BOErill. 

1. Bouman, A.C.: Knns in Suia-Afrika. 

2. Gombrich, E.H.: Kuns dcur die Eeue. 

3. Nmrdock, G.Po: Our Primitive Contemporaries. 

4. Nelson's Encyclopedia. 

5. Ons Kuns. Uitgegee deur ~ie tydskrif Lantern in 

medewerking met die S.A.U.K., Pretoria. 1960. 

6. Pienaar, Prof.dr. ~.C.: Die Hugenote-Monument. Ge= 

denkskrif ter geleentheid van die inwyding van die 

Monument, 17 April 1948. 

7. Rothschi1d, Lincoln: Sculpture through the Ages, 

London 1942. 

8. Wentinck, C.: De Moderne BeeldhouWh\mSt in Europa. 

1958. 

9. Who's i1ho in Art. 1954. 

B. KATALOGI. 

1. Die Betekenis van Beeldhoukuns. Van Riebeeckfees

Kunsuitstalling, Nasionale Kunsmuseum, Kaapstad. 

1952. 

2. Coert Steynberg - Katalogus van Tentoonstelling van 

Beeldhouwerke. Ate~jee, Pretoria. 1951. 

3. Drie Eeue van Suid-Afr!::aanse Kuns. Op die Sentraal

Afrikaanse Rhodes Eeufeestentoonste1ling, Bulavayo. 

1953. 

4. Eerste vierjaarlikse tentoonstelling van Suid

Afrikaanse Kuns. 1956-1957. 

5. Exhibition of Contemporary South African Paintings 

and Sculpture. Tate Gallery, Londen. 1948-1949. 

6. Se•ende Jaarlikse Tentoonstelling van Kunswerke 

van ons Tycl. 15 Desember 1937 - 14 Februarie 1938. 

1. Uitstalling van Hedendaa~se Yillns. Georganiseer 

deur die S.A~ Kllnsvereniging, I~apsta.d, 1952. 

8. Tentoonstelling van Hedendaagse Transvaalse Kuns. 

Rautenbachsaal, Universiteit van Pretoria. 14 - 24 

Oktober 1958. 

9. Taal, Kennis en Skoonheid, Feestentoonstel1ing. 

Halfeeufeesviering van die Suid-Afrikaanse Akademie 
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vir Wete!lskap en Kuns, Banketsaal, Stellenbosch. 

24 Julie - 1 Augustus 1959. 

10. Tentoonste11ing van Hedendaagse Kuns. Rautenbachsaa1, 

Universiteit van Pretoria. 10 - 23 Mei 1960. 

11. Tentoonstelling van Historiese Y~s. D.S. Vorster

gnlery, Pretoria. 12 - 23 April 1960. 

I I • TYJSKRI FI'E. 

1. Brandwag, Die - 15 November 1946. Die Afrikaanse 

Bee1dhoukuns. Coert Steynberg. B1.3 - 5. 

2. Brandvag, Die - 11 Desernber 1953. Coert Steynberg, 

Sy huis is vol perde. Deur C.G. Haupt. Bl. 28 - 30. 

3. Fleur- 14 Maart 1947. Coert Steznberg, Klavierbouer, 

Beeldhouer. Bl.ll - 14. 

4. Heliko~ - M&art 1954. Coert Sternberg, deur Prof. H.M. 

v.d. ~esthuysen. Bl. 13 - 24. 

5. nuisgenoot, Die - 3 T~art 1933. Xoert Steynberg, u 

Be1owende Jong Kunstenaur deur J.S. 01ivier. 

6. Huisgenoot, Die - 7 Januarie 1938. Dr. A.C. Bouman. 

7. Huisgenoot, Die- 17 Desember 1943. Kuns, Kunstenaar 

en Same1ewing, deur Balthazar Verhagen. B1. 18, 19 en 

53. 

8. Huisgenoot, Die - 30 April 1948. Die 3ugenote-monument, 

Van die Redaksie. 

9. Huisgenoot, Die - 3 Augustus 1951. Kunsklasse by Onder= 

stepoort, deur C.G. Haupt. Bl. 4 - 5. 

10. Huisgenoot, Die - 13 November 1959. Coert Steynberg, 

S!ygsame, Nederige Beeldhouer, deur H.L. Enge1. B1. 

38 - 43 en 58. 

11. Lantern - Mei 1952. Coert Steynberg, Beeldhouer, deur 

dr. F.C.L. Bosnan. Bl. 434-437. 

12. la. Revue Moderne - Coert Steynberg. :!Jesember 1949, 

Pnrys. 

13. Libertas - Oktober 1941. A Monument is Born - n Monu= 

rnent word Gebore. Bl. 29 - 37. 

14. r~tspan, The - 16 Augustus 1946. 

15. Outspnn, The - 18 Julie 1952. Coert Steynberg, The man 

who made his mark in monuments, deur ~.A. Bellwood. 

16. Radio- Week- 7 November 1947. Suid-Afrikaanse Bee1d= 

houkuns, deur Coert Steynberg. 
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17. Ruiter, Die- 12 September 1947. Coert Steynberg, 

Beeldho~~stenaar. B1. 24 - 26. 

18. Ruiter, Die- 31 Oktober 1947. 

19. Sarie tfurais - 12 November 1952. Hy voon in ~ Paradys, 

deur Bettie Vorster. B1. 12, 13 en 31. 

20. Suid-Afrikaanse Panoraoa - 7 Februarie 1957. Coert 

Steyr1berg. Bl. 32. 

21. Standpunte - Juargang II Nr.3 1954. Die l{uns van n 

Kvarteeu, deur Mntthys Bokhorst. B1. 37 - 51. 

22. Taalgenoot, Die - April 1946. Ons h~stenaar, Coert 

Steynberg. Bl. 170, 171 en 178. 

23. Zuid-~rika - April l95t Coert Steynberg. B1. 48 en 49. 

24. Zuic-Afrika - April 195t Gedenkteken Vereeniging. Bl.50. 

III. KOERANTE. 

1. Burger, Die- 5 Oktober 1934, 11 Oktober 1937, 25 Sep= 

tember 1951, 26 September 1951. 

2. Burger, Byvoegse1 tot Die - 1 Oktober 1960. Coert 

Steynberg deur Pienaer Smit. Bl. 10, 11 en 13. 

3. Cape Times, The - 25 September 1951. 

4. Jagbreek en Soniagnuus - 8 Maart 1948, 18 November 1951. 

5. Echo, De - 15 Jesember 1932, 2 Oktober 1934, 26 Oktober 

1934, J. Smit, Hoersfrool, Bethal. 

6. Evening News, The - 21 Mei 1934. 

7. Friend, The - 18 Oktober 1951. 

8. Pretoria Nevs, T~e - 21 Oktober 1955, 12 September 1960. 

9. Rand Daily Mail, The - 5 Mei 1951, 14 November 1951. 

10. Star, The - 28 Mei 1934, 24 Oktober 1934, 14 November 

1951, 10 November 1954. 

11. Suiderstem, Die - 13 November 1937, 17 April 1948. 

12. Trnnsvaler, Die - 27 Junie 1938, 7 November ·1940, 4 

Januarie 1945, 30 Desember 1948, 3 September 1951, 14 

November 1951, 14 Augustus 1954, 13 November 1954, 

10 Junie 1955, 21 ~~rt 1956, 2 Julie 1957, 13 Augus= 

tus 1957, 14 Januarie 1958, 27 Oktober 1958, 14 Sep= 

tember 1960. 

13. Vaderland, Die - 10 Januerie 1935, 14 Januarie 1936, 

13 Maart 1936, 25 Maart 1942, 17 Augustus 1951, 10 

November 1951, 9 November 1954, 29 Junie 1955, 28 

Januurie 1956, 17 Mei 1960, 12 September 1960. 
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14. Vader1and, By1aag tot die - Pretoriase Eeufees. 27 

Augustus 1955. Van Kleiosse n~ Pretorius. Coert Steyn= 

berg, die kunstenaar en mens. B1. 27 en 28. 

15. Volksblnd, Die - 17 Oktober 1951, 6 Januarie 1955. 

16. Vo1kstem, Die - 29 Oktober 1934, 19 Januarie 1935, 16 

Oktober 1937. 

17. Worcester Standard nnd Advertisers - 21 Maart 1947. 

Artike1 deur Steynberg oor S.A. Kuns. 

IV. KOEI1.&NTUITKliiPSELS MET ONVOLLEJIGE DATUMS. 

1. Jagbreek en Sondagnuus - Oktober 1956. 

2. Friend, The - Mei 1955. 

3. Paarl Post - Oktober 1944. 

4. Star, The - Desember 1932. 

5. Transva1er, Die - Julie 1945. 

V. ONGEPUBLISEERDE STUKKE. 
1. Scbeepers, Mej. T.K. - Die bee1dhoukuns van Coert Steyn= 

berg. Studie ingehandig A.N.K. III, Universiteit van 

Pretoria, 1940. 

2. Va.n der \festhu71en, prof. H.M. - Opmerkinge oor Bee1d= 

houkuns in Suid-Afrika. 8 September 1954. 

3. Van der WesthuJSen, prof. H.M. - Openingsrede gehou op 

Steyuberg se tentoonstelling in November 1960. 

--oOo-
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