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'N

WOORDJIE

VOORAF:

Die hoofdoel van die studie is om H.A. Aschenborn
as mens en as kunstenaar te benader op grond van sy
nagelate kunswerk;

en waar moontlik,

sy

beeldende

werk te projekteer teen die agtergrond van sy literere
werk.

Dit kan nie oorgesien word dat daar wel 'n

noue verband is tussen die geproduseerde werke op die
twee gebiede, en dat sy dig en ander literere werke
ons ook sy teken-, skilder- en grafiese werke beter
laat verstaan.
H.A. Aschenborn is reeds geruime tyd oorlede en
aangesien sy werke wyd versprei is en daar ook 'n groot
deel vernietig is deur 'n brand gedurende die eerste
wereldoorlog, kon ek slegs met veel moeite die materiaal
versamel vir bierdie verbandeling, aangesien dit betrekking bet op minstens Suid-Afrika, Duitsland, Oos-Afrika
en die hele Suidwes-Afrika wat sy arbeidsgebied uitgemaak bet.

Ongelukkig bet tot biertoe 'n behoorlike

-

oorsigtelike studie oor hom nog nie verskyn nie.

Ek

wil verder graag die aandag daarop vestig dat baie min
van Aschenborn se werke gedateer is, en ek die behandeling daarvan volgens die motiewe moes rangskik, en nie
kronologies

volgens periodes kon bespreek nie.

Ek

bet egter daarna getrag om binne die bespreking van 'n
sekere motief 'n ontwikkeling in styl aan te dui.
Dikwels was dit ook onmoontlik om 'n sekere volgorde
of rangskikking van werke konsekwent tot by die end
van die verhandeling deur tc voer, te wyte aan talryke
ontbrekende gegewens.
~I
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- ii Ek wil egter die hoop koester dat hierdie verhandeling 'n beter begrip van, en 'n gesondere waardering
vir bierdie kunstenaar sal opwek;

en dat dit ander

belangstellendes sal aanspoor om nog meer

aan~ag

aan

sy prestasies op kunsgebied te bestee.
Vir die geredelike hulp wat ek van oral gekry bet
by die versameling van materiaal vir bierdie studie,
wil ek graag almal wat in een of ander sin daartoe bygedra het van my hartlike dank en waardering verseker.

mt

dink hier veral aan Prof. H.M. van der Westhuysen,

onder wie se bekwame leiding ek hierdie verhandeling
Ek dink ook aan diegene met wie ek

kon vo1tooi.

onderhoude kon voer of met wie ek deur korrespondensie
Graag noem ek 'n paar van

in aanraking gekom bet.
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HOOFSTUK

I

Biografiese Inleiding
(a)

Inleiding
"······· Icb batte nichts im Leben
Wie diese Steppe 1ieb,
Bis m.ich mit rauhen Handen
Das Schicksal draus vertrieb.
Ich hab mein Herz ver1oren
Woh1 an das Sonnenland,
Und wenn ich einst gestorben
Macht' ruhn ich dort im Sand." 1 )
Uit hierdie gedig van die kunstenaar spreek sy
groot liefde vir die Afrikaanse l&ndskap, en is dit
ook uit hierdie verbondenheid met die land dat
Hans Anton Aschenborn sy werke geskep bet.

Die sen-

sitiewe aanvoeling vir die atmosfeer van ons land bet
uit die jong swerwer
w~t

~n

dromer 'n kunstenaar gemaak

aan ons sy ondervindinge en awonture in stemmings-

vol1e skildery8 of in kleurryke taal kon weergee.
Soos Bouman

se, was di t n'n digter1ike ver1ange wat horn

onweer3tqanbaa= getrek het na die natuurstaat soos
God dit geskep het." _2 )
Feit1ik a1les wat die kunstenaar gedoen, geskryf
of geskilder bet, het direk met die natuur in verband
gestaan en was daarmee diep vergroei.

'n Mens mag

daarom nie die kuns van sy 1ewe, en nie die gedigte
van sy ski1derye skei nie.

Tiie een is met die ander
verbind /

l)

Aschenborn, H.A.: Der letzte Wunsch.
Uit: Wester~
manns lv.Ionatshefte, }.fov. 1931, Jg. bl. 249-.

2)

Bouman, Dr. A.C.: Kuns ~n S~id-Afrika, 2de bygewerkte
druk, HoA. U.M. v/b Jaques Dusseau & Co.,
Kaapstad~ 1938, b1. 29.
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verbind en vorm 'n ryk eenheid.

In Aschenborn lei

die bewondering vir die natuur na die digterlike
weergawe daarvan.

(b)

Herkoms van die naam Aschenborn en die geskiedenis
van die voorouers van die kunstenaar.
Voorda~

verder op die werke van Aschenborn inge-

gaan word, wil ek 'n kort opsomming van die herkoms
en die geskiedenis van die naam Aschenborn, en saver
moontlik,ook van die kunstenaar se voorgeslagte gee.
In 'n tesis opgestel deur Fr. Ritsert en Dre H.
Grolesend 3) word beweer dat die vroegste aanduidings
van die naam al in 770 n. Chr.

vo~rkom

in die klooster

Lorsch. Aschenbrunen, Aschenbune, Askobrunen of
Askebrunen,was die oudste vorme van die naam van 'n
dorp naby Nassau, wat nou Eschborn genoem word.
Vanuit die oudgermaans kan mens die afleiding
maak, dat die naam oorspronklik omtrent die betekenis
van

11

aasbron" gehad bet.

uAsen" beteken in Oudgermac1.:ns

goddelik, terwyl bran sekerlik fontein beteken bet,
d.w.s. goddelike of heilige fontein, (vergelyk Gotterbrunnen ).
In 1008 skenk keiser Heinrich II die besit te
Aschenbrunen aan die klooster van Mainz, gelee aan
die

'~Niddgau,

langs die hof van Blischenbach.

In die

12de en 13de eeu word nou 'n ryksministeriele geslac
na hierdie plek benoem, wat in die eerste kwart van
die 13de eeu in die nabyheid 'n nuwe kastee:, Cronberg,
gebou/_
3)

Ritsert, Fr. & Grolesend, Dr. H.: Die Familie von
Eschborn oder Aschenborn und ihr Zusammenhang
mit der Familie von Cronbe~.
Frankfurt a7~1., K.T.H. Voelkers Verlag, 1884.

© University of Pretoria

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

- 3 -

gebou bet en vandaar die naam Cronenberg of Cronberg gedra
bet, terwyl 'n tak van die familie die naam Askebrunen of
Eschborn tot in die jaar 1250 dra.
In 1190 word vir die 9erste keer in die geskrifte
melding gemaak van die geslag, wanneer van die seun
Walther von Eschborn, ( ••.. Waltheri de Hesschenborn)
ge:9raat word.

Afgelei kan vrord dat die V3.der omtrent

40 jaar ouer was en die begin van die geslag dus omtrent
in die jaar 1150 val.

Weer tree 'n Walther von Askebrlme

in 1250 as getuie aan die keiserlike hof op.
1

Dit was dus

n adelgeslag van belang.
In 1192 word in geskrifte 'n Wigandus de Askebrunen

verme1d ..

Hierdie persoon mag 'n inwoner in die kastee1

Eggstein gev1ees bet. aangesien die navo1gers van von
Eschborn, die Cronenbergers, in die besit was van Eggstein
se 1eengoed.
Hartmundus de Escheburn verskyn herhaa1delik vanaf
1216 -

1223 in

~

keiserlike hof.

geskrifte~

gewoon1ik as getuie aan die

Franco de Escheburn, sy broer, word ook

verskeie kere tot in

~

1239 genoem, eL die ridder Gisebert

von Aschenburnen tot in l247e

Die naam van Waltherus de

Escheburnen kom in die jare 1238, 1249 en 1250 voor.
B1ykbaar was hy 'n predikant in Leheim.
ook van

1

In 1239 word

n Otto de Ascenburnen gepraat.

Deur hierdie weinige geskrifte, is dit ongelukkig onmoontlik om

1

n agtereenvolgende genea:ogiese oorsig van

die here van Eschborn te ;ee.

Ons weet egter dat bulle

tct 'n be1angrike adelsgeslag behoort bet en he( 1.wat
kontak met die keisers gehad bet.
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- 4 Waaruit die keiserlike leengoedere bestaan het, kan
nie vasgestel word nie, en van die kasteel (burg) bestaan
ook geen spoor meer nie.

Alleen 'n aanduiding in die

Cronberger Ganerben-besluit van 1367, die Matthide Apostolie, lui:

,, •••• item als man zusprichet Herrn Franken

und den BtiTgberg

~u

Eschborn8, sprechen wir:

hat den

Herr Frank Herbracht, so lassen sie zu und sein erben
Kilche sitzen als lange bildas sie oder ire Erben yme den
angewynneh als recht ist." 4)
Dus is die Cronbergers in die besit van die Eschborn
sc keiserlike leengoedere en ook
behoort het.

di~

wat vroeer aan bulle

In omtrent 1275 is alle besittinge en

regte, behalwe die leengoedere, in vreemde hande.
Ryker en invloedryker was die geslag, wat uit die von
Eschborns gespruit het, nl. die here von Cronberg (Middeleeue~

Cronenberg) wat baie eeue (die geslag sterf in 1704

met die dood van Freiherr Nicolaus) 'n hoe posisie onder
die Ryn se Ryksridderskap ingeneem het.
Oor die direkte voorouers van Hans Anton Aschenborn i
is weinig bekend.

Uit 'n brief wat die kunstenaar in sy

laaste lewensjaar (21.1.1931) vanuit Kiel aan Prof.
Grosskopf geskryf het, (sien bylae Nr.1) kan ons af1ei
dat Aschenborn se grootoom, Eduard Mohr in + 1868/70 in
begeleiding van die kunstenaar Thomas Baines,ekspedisies
onderneem het na rlidde- en Oos-Afrika en dat Baines verskeie /
4)

Ou konsti tusie van die stad Cronberg in die jaar 191:-e.
Geskryf in die ou Dui tse amptellke taal en beteke:n
omtrent die volgende: "... Aange.9ien mens die bu.:-rr-0
berg Zu Eschborne aan die heer FrankeL toeskryf~
word deur ons (die stad) besluit: sodra die
heer Franken hierdie burgberg (sy leengoed) aan
die stad oordra, 1aat ons hom en sy nageslag
gemeente1ede van die kerk word, solank as wat
bulle en bulle nageslagte di t as reg beskou ••. 11
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skeie tonele van bulle awonture geskilder, en aan Mohr
opgedra het.

'n Aantal van hierdie skilderya was in die

besit van H.A.Aschenborn en hy probeer bulle in sy laaste
jare deur Grosskopf aan Afrikaanse museums en tydskrifte
verkoop, om sodoende genoeg geld bymekaar te maak om
in 1931 vanuit Kiel na Suid-Afrika te kan terugkeer.
Vir die histories uiters .vaardevolle skilderye verlang
hy tussen £100-£200.

Hy stuur aah Grosskopf afdrukke

van die verskeie olieverf- en waterverfstudies, wat hy
vir verwysing,van voor en van die agterkant afgeneem het.
Een van die werke stel die Sambesie Watervalle met twee
reenbog voor.

Die skets vir hierdie werk is in 1862,

en die uiteindelike olieverfwerk in 1869 gedoen.5)
Die tweede werk Verkiesing van Lobengula tot Matabel06)

hoof, stel 'n groepe krygers voor wat by die kamp van
Luthlathlangela arriveer om te dans en te speel ter ere
van die instelling van JJobengula tot koning van die
Mntabeleo

Die volgende beskrywing op die agterkant

van die seildoek vergesel die toneel:

"The wagons of

Mr. Edwd. Mohr's Exploring Party and Chase of the South
Jurican Gold Fields Expedition, encamped in the grounds of
Mr. Coulson's "Royal Habel"

Potchefstroom Mooi River

Transvaal Republic - South Africa - Fainted on the spot
by T. Baines May 7 1869.

Fainted for E. Mohr and to be

delivered to Alfred Mohr by care of Mrs. Schultze and Mohr.
East India Avenue, Cadenhallstr., London.''
Die derde werk is 'n waterverfstudie van 'n M.:ttabele·-kryger, 'n toneel wat mines op die plek van die gebeurtenis

geskilder

he~.

'n MEtabele krygsman pr')nk voor
Lobengula.

5)

+ 24"

6)

+

X

17".

24" X 17".
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Lobengula.

Die onderskrif van die werk lui:

"Matabele

Warrior whose shield has been pierced - boasting of his
exploits -before his king Lo Bengulu. 11
Verder bied Aschenborn in hierdie brief aan Grosskopf, die troonstoel van Lobengula te koop aan.

Hy

sluit 'n foto daarvan met die volgende onderskrif in:
uTroonstoel van Lobengula de1.rr Afrika-vorser Eduard Mohr
in 1870

na Europa gestuur.

Mohr het op sy derde eks-

pedisie gesterf en mens neem aan dat by deur Lobengula
vergif is."
Behalwe hierdie paar gegewens wat ons deur middel
van die skilderwerkies van Thomas Baines en deur die verhaal van die troonstocl van Lobengula bet, weet ons weinig meer van Aschenborn se voorouers.

Tog is dit noe-

menswaardigt dat reeds in een van bulle die belangstelling
vir die tot destyds onbekende land Suid-Afrika was, en wc:.s
dit miskien Eduard Mqhr wat vir die jong Aschenborn die
eerste inspirasie gegee bet or.J. weereens na Afrika te

trcl.~

en om sy landskap, mens en dier te leer ken.
Die vader van Hans Anton Aschenborn was Vise-Admiraal
Richard Aschenborn, wat ook verbinding na die buiteland?
en veral na die Duitse Kolonies in Afrika gehad het.
Januarie 1884 ontvang Richard Aschenborn die bevel om

In
mc~t

die Nautilus as eerste oorlogsskip, die hawe van Angra
Iaquena (Nou: LUderitzbucht) aan te gaan om oor die
lnndaanwins

van die Bremer koopman, Luderitz, by die

Duitso regering melding te maak.

Dit was die tyd waarin

generaalluibenant Leicester Smith aan die Kaap was.
In hierdie berig word melding

gemaa~

van die ont-

moeting van R. Aschenborn met LUderitz en die vrae wat
behandel /
© University of Pretoria
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behandel is met betrekking tot die Duitse land en
hoe Shark-eiland,

slegs

'n

Duitsland geannekseer is.

skiereiland

Verder word 'n

is;
bes1~ywing

van die weskus in daardie tyd gegee en word daar
gepraat van die begin van die visindustrie, mynwerk
en houtbedryf.7)
Richard Aschenborn was een van die voorstryers
in die oorlogsvloot.

Hy is in die ouderdom van 86

jaar in Kiel oorlede.

(c)

'n Kort Oorsig oor die lewe van ~ans Anton Aschenborn
Hans Anton Heinrich Aschenborn word op die eersGe Februarie 1888 in Kiel gebore, as vierde van ses
kinders. 8 )

Hy besoek die Reform Realgymnasium al-

daar en ontvang in hierdie skoal ook tekenonderrig.
Reeds as jong skolier toon Aschenborn 'n besondere
aanleg vir potlood- en pensketse.

Hy maak byvoor-

beeld 'n karikatuur v2n cl sy onderwysers;

hy stel

bulle as verskillende diere met mensekoppe voor.
In die tekenklasse behaal hy

de~gaans

hoewel hyself vertel de.t h;y in
baie swak was.

':1.

onderskeidings,

val: selos Latyn,

Hy en sy ouer suster Elizabeth, Prf

bulle tekentalent van hul vader, wat op sy wereldreise /
7)

Vizeadmiraal R. Aschenborn: Das· erste deuts~he
KoloniallanJ.
Die Eiche, Maart 1954, Jg.7, No.6.

8)

Die Familie Aschenborn~ broers en susters
Grete Gysae: Man was skrywer en komponis. Al be:L
oorlede.
Eliza beth Goehlo: haa.r man v:as Konter-admiraal.
Sy leef va~dag met dogter, wat
skilder en keramiek doen~ in Beiere.
Sy self doen ook keramiek en skilder.
"Kathe Matthiesse~: Oorlede. Man boer vandag nog
in S.W.A.
. _.
Hans Anton Aschenborn: Skilder, skrywer, digter.
Oorlede in 1931.
F~itz Aschenborn: Korv. Kapitan a.D. in Kielo
Ellen Gortz: Oorlede. Nan was advokaat.
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reise talryke klein waterverfsketse van vreemd.e hawens
gemaak het.
Aschenborn beweer van hierdie skooltyd
nAf~ika

reeds~

..••

hatte es mir angetan als ich noch Jill].ge war,

Asie.n und.Amerika liessen

mic~

ganz kuh1, aber die Ko-

lonien, unsere deutschen Kolonien, die lockten mich 2
zogen mich an." 9)
word As chen born na
stuur.

Met die oog
rn

op

di~

hierdie belangstelling,

groot landgoed in Iv1ecklenburg ge-

Daarna besoek hy die landbouskool van Witzen-

hausen vir twee jaar as voorbereiding vir Suidwes-Afrika.
Verder ontvang hy 'n militere opleiding van een jaar by
die Pioniere in Harburg.
'n Tydlank neem hy ski1derklasse in Kassel by die
bekend Prof. Burmester.

Humoristies verte1 hy hoedat hy

die enigste seun tussen 'n aantal mooi jong meisies in
daardie klas was.
Die eerste sketse wat opspoorbaar is, dateer Vdn 190j1r en
10)
toon o.a. 'n Huis in Kie1.
'n Pot1oodskets van 'n Huis
in 'n woud dateer van 1905. 11 )
Tipies egter vir sy
eerste werk is 'n klein waterverfwerk van 'n Noordduitse
Plaashuis.

( Afb.

I. )

Daar

is

nog

geen

aan-

duidings van lig en skaduwee nie, en die waterverftegniek
is droog en streperig.
Uit
9)

I

H.A. Aschenborn: Der Verfasser schreibt Uber sich,
Ui t: Mit Auto und ~.1otorrad durch Wi1dafrika.
Enss1in und Laib1ins Verlagsbuchhandlung,
Reutlingen, 1930, bl. 2.

10)

Huis in Kie1.

11)

Huis in die Woud.

Afb.

I.~

bl. Sa:
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- 9 Uit die tyd van Witzenhausen dateer sy eerste grotere
olieverfskilderye, bv. die Werra-Brug,waarop later inge- .
gaan sal word.

Hierdie werk toon 'n uitsig op die Werra-

brug soos gesien vanuit een·van die vensters in die landbouskool.
Ui t hierdie vroee tyd stam. verd.er verskeie sketse in
potlood en waterverf, maar almal is tegnies nog heeltemal
I

ongeskoold en onbeholpe.

Die kunstenaar trag soms daarn2

om die stylmetodes van kunstenaars van sy tyd ( bv. Impressioni8te) te imiteer, bv. in die Werra-Brug, en is dit
goed dat die kunstenaar hierdie Europese atmosfeer met sy
veelvoud van skildermetodes en tradisies verlaat, om sodoende tot 'n eie en onbedorwe styl in Afrika te kom.
Aschenborn se belangstelling vir Suidwes-Afrika groei

\I

en hy besluit in 1909 om na Suid-Afrika te imigreer.
In Afrikanische

Buschreite~

12 ) word sy eerste

jar~

in hierdie land met al sy awonture op 'n humoristiese
wyse beskryf.

~0~;..;, ...
J

j

'•

Die ligging van die plaas

\4011..-r>

r

"?u{."t.

t ~
-~"C\''(
o,.., .. .te...t.o
be'je

•

Quickborn 11 a an die Ornurambarivier in Suidwes-Afrika. 13)
iY

I

I

t
I

lfl

O;;_o.lo.. ~-fE

f,.~ Vlo Ide : J. ~
:.;.,,..~
'IJ g

~'"""~
i ~
'*'~

";,.

"'"'~

Ot-'>f\'1"

,~-

+·

,o

\tl

'c
~~
\
\

e.¥-E:

s

\

Aschenborn~

Afrikaniscbe B~schreiter, August
Scherl G.m.beH. Berlin SW L8, 1926~

12)

H.A.

13)

Ligt:;ir g van Plaas Quick born~ lCo:pie c.ran skets ui t H. A.,
Aschenborn: Die Farm im Steppenlande, Verlag J.
Neumann/Neudamm, 1925, bl. :!.9.
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Gedurende die eerste maande fynkam by te perd die
eensame land, met die doel om 'n geskikte plek vir 'n
plo.as te vind.

So maak hy kennis met die Afrikaanse

landskap en hy hou sy indrukke in talryke sketse vas.
Hy skilder meer as wat by boer.

In

begeleiding van

'n ander jong boer, trek by deur die land, met g~~eer en
kwas.

Hy leer nou ook die Boesmantekeninge van Suidwes

ken en maak 'n studie daarvan.

Die kunstenaar skryf van

hierdie tyd:

".e ..• Einsame Ri tte unter glli.hender s'onne, in blauer
Nacht.

Nie werd' ich sie vergessen, St1.mde urn Stunde

durch's weite unendliche Feld ..• ") 14)
Aschenborn wou 'n huis in die valle lig bou.

Aan

die Omuramba (100 km. noord van Okahandja en Noord-oos
van die Omatakoberge) aan die rand van die oneindig uitgebreide Ornaheke-vlakte, vind hy so 'n plek.

Die gebiod

lc in Damaraland, omtrent in die middel van Suidwes, en
is omtrent 5000 ha
80 km

groat.

Teen die horison, omtrent

in die Noorde le die skilderagtige Waterberg.

( Si en Diagram op bl. 9 ) •

Kenmerkend is die wye rivier-

bedding met sy talryke miarshope en witdoringbome.

In

die Noorde styg die land en is dig met bos begroei.
Daarna gaan dit oar in die weiland van die Okateivlakte.
Die landskap is vlak en wyd,met alleen hier en daar
skerp valle en digte bos by die rivier.
hierdie omgewing

di1~Tels

Ons herken

weer in die sketse en olieverf-

werke van die kunstenaar.
Ascher.born noem sy plaas Otundu, en verander die
( naam later na Quickborn (bran van lewende water).

In

later /

14)

H.A. Aschenborn: Afrikanische Busch~eiter, August
Scherl G.m.b.H. Berlin SW 68, 1926. bl.gl.
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later jare koop die kunstenan.r nog tn plaas by wat hy
Okenjete noem.
Die omgewing van Quickborn was onbewoonde land waar
nog baie wild soos die koedoe, die gensbok, hartebeeste,
wildebeeste en

volstruise te sien was.

In Die Farm im Steprenlande l5), wat deur fotos
tcegelig word, vertel Aschentorn van sy eerste

~are

op

die p1aas tot net na die oor1og in 1918.

Sy eerste tuiste was onder die takke van 'n witdoringboom, bedek met 'n paar sinkp1ate wat teen die

re~n

Op hierdie manier woon hy 350 nagte buite.

bcskerm b:et.

Toe by uiteindelik in 'n kamer trek, bou by dit nie uit
nie en s1aap weer buite, waar by u-re onder die wye nagh('mel p1anne beraam vir sy toekomstige waning.

Ui teindelik begin by ·net die bou van 'n put vir
drinkwater.

Met dinamiE t en 'n pikhak

harde kalksteenlaag boor.

mo~;t

hy deur die

Hy bou ook 'n drinkplek vir

ctie diere, en by vervaardig die sementstene daarvoor sc:;lf.
'n Pomp word uit 'n ou stoomkete1 van die spoorwee inmekaargesito

Aangesien die vervoer na die plaas uiters

moeilik was, sluit by later 'n stoompyp aan en antwerp so
sy eie stoomwassery.

Uiteinde1ik word ook 'n sementdam

gebou.
In teenstelling met die gewone plaashuis in SuidwesAfrika, wat uit ongebrande selfvervaardigde bakstene bestaan het, gedek met 'n sinkplaat en 'n graslaag daaroor
as beskerming teen die

sonst~fle,

bak Ascbenborn sy eis
st8ne /

15)

H.A. Aschenborn:

Die Farm im Steppenlande, Verlag
f m:_ t 100 Abbildlmgen)

J. Neumann/~eudam:rr, 1925,
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(

stene en gebruik daarvoor die klei van miershope wat hy
eers met water oplos.

Die bakstene is dan in 'n k1ei-

oond vir drie nagte gebak.

Sy huisp1an is heeltemn1

buite die tradisionele verhoudings en het in sy voltooide toestand 'n Noordduitse planshuis voorgestel.

Die

fondnment bet Aschenborn teen miere, uit sement en kalk
gebou.

Sommige bestanddele wat vir die tuisbou benodirr

is, moes honderde myle vervoer word per ossewa.
Die interieur en die tuin van Quickborn leer ons uit
talryke sketse ken.
verfskets die

~.Ioonkamer

die vloer val.l6)

.
lS

So byvoorbee1d toon 'n klein waterwaar die son deur die venster op

Tegnies is hierdie skets nog baie swak.

'n Beter latere waterverfskets met heelwat atmosfeer
d'le t onee 1 voor d'2e g 1'2mmen d e ~agge 1 . 17 )
Em
.D_~y

Aschenborn, sy vrou, sit op 'n bank daarvoor en speel op
die ghitaar.

Die hele vertrek is deurgloei met die warm

skyn van die vuur.
Die beste

waterverfskeG~

van die serie is myns in-

siens egter 'n tonee1 wat 'n kykie in die Kombuis toe(Afb.

laat.

II.)

Sonlig

val

deur

die

vensters

links en speel oar die wit kombuiskas en die vloer.

'n

Herero-vrou is besig om by die stoof te kook, terwyl 'n
ander een gehurk op die vloer werk.

Die

op

koperpo~te

die rak blink 1ewendig, terwy1 die blou rok van die vrou
regs,helder kontrasteer met die dieprooi van die ander
se hooftooise1.
Verskeie
----16)

Vfoonkamer.

17)

By die Kaggel.

Afb. II,

bl. Sa :
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- 13 Verskeie sketse bestann van die stoep en van die tuin.
Die ?toep is toegerank en gee 'n uitsig op die vrolike
bont

~lomtuin

vry.

(Afb. III).

Tallose pensketse toon vir ons die buiteaansig van
Quickborn.

Die meeste van bulle is in die beginperiode
l

in Suidwes gedoen en is daarom nag styf en onbeholpe, bulle if3
eintlik slegs 'n dokumentasie van sy eerste

ondervin~inge.

In 1912 bet by aan militere oefeninge van ses weko,
met die doel om luitenant van die reserwe te word, by
die ke.meelrui ter-groep

deelgene~m.

Die destydse reken-

meester van hierdie groep vertel dat A.schenborn volkome onrr;ilitaristies ingestel, saggeaard. en poeties van karakter was.
In die Kalahari maak hy gedurende hierdie tyd belangwekkende en sorgvuldige studies van die wilde. Boesmans en
van die gensbok.

Die sketsmateriaal, sowel as ander bed uidende

werke is later deur die Unie-troepe uit die Eerste Wereld.oorlog op sy plaas bui tgemaak en grotendeels verniel.
Tot dusver kon baie weinig daarvan opgespoor word.

In 1912 kom sy
uit Duitsland,

brui~

'n jeug-vriendin, Emmy Bredow,

Aschenborn gaan haal baar in Swakopmund,

waar hy oak dadelik met haar trou.

Emmy se vader was 'n

Kaptein in die destydse keiserlike oorlogsvloot.
Farm im Steppenlande

In Die

V8rtel hy op bumoristiese wyse hoe-

dat die magistraat die strooijonker met sy vrou in die eg
wou verbind, omdat hy self sy troupak in 'n tas op die
stasie vergeet bet en 'n bietjie verwaarloosd in sy khaki
klere daar uitgesien het.
Die/
Afb.

III, bl. 8a
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- 14 Die jonggetroude.paartjie bet dadelik die dag na hul
troue op 'n kapkar, wat deur vier jong eseltjies getrek
is, terug na die plaas gery.
Aschenborn bulle tuiskoms:
P~mmel,

In beeldryke taal beskryf
,, ... Noch stand der Mond am
I

als wir 1ms am dritten Abend unserem Farmhaus

naherten.

Langsam mahl ten die Rader durc h den tie fen

Sand, und unendliche Ruhe lag llber dem weiten, schweigenden Lande." 1B)
In die eerste weke was daar veel te doen op die
plaas, aangesien die sossewa net eenkeer elke week gekom
het om kiste met huisware af te lewer.

Die kiste self
Hy be-

het Aschenborn gebruik om meubels van te maak.

skryf liefderyk hoedat die huis alhoe geselliger geword
bet~

uim Laufe der Jahre waren nun doch die Baume, die

allen Unbilden, wie Termiten, Frost und Trockenheit,
standgehalten batten, hera:ngewachsen und ragten weit
llber den Dachrand schattend hinaus.

Unterm

K~p

Flieder

batten wir unsere FrUhstUcksecke und sassen dart a·uch
manchen schonen Abend bei Mondschein bis spat in die
Nacht hinein.

Nur leise vom Kral her harte man das

gemlltliche Brummen der Kllbe.

Rund im Busch sangen die

Zikaden, und vom Rivier herauf, von unserem Omuramba,
klang der Sang des Totenvogels.

Hell stand der Mond am

leuchtenden Nachthimmel, und wohlig streckten wir unsere
Glieder in den tiefen Korbsesseln.

Dann klang WJhl noch

spat ein Lied zur Laute in die warme, schimmernde Nacht •.•
11

19)
Die liefde vir sy huis en plaas kom in baie van sy

gedigte tot uitdrukking.

Ir.;. (-;en van bulle heri:nner hy
hom /

18)

H.A. Aschenborn,

19)

!IoA. Aschenborn, Die Farm jm Stepuenlande, Verlag
J. Neumann/Neudamm, 1925, bl. 116.
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hom weemoedig hoedat hy altyd, wanneer hy in die nag
huis toe gery het, na die bekendewit kalksteen uitgekyk
het, wat vir hom 'n teken was dat die huis nie meer ver
was nie:
" Einz'ger Kalk in weiter Runde
Hier inmitten unsrer•Pad,
Gi bt uns beiclen sich 're Kunde
Dass der Pitt ein Ende hat.

Kalkstein in Sandesmitten
Grusste dich schon manchesmal,
Wenn in dunkler Nacht wir ritten,
Mude heim in unser Tal." 20 )
Alhoewel Aschenborn veral met Damaravee geboer het,
het sy groot liefde die perd gegeld.

Hy het 'n ras ge-

teel wat 'n kruising was tussen die Afrikaner en Arabiese
perde.

Gemiddeld het di3 kunstenaar meer as 100 km.

per dag te perd afgele, aangesien geen ander vervoermiddel beskikbaar was nie.
dwars leer ken.

P~rde,

So het hy die land kruis en

~<\'1"\t_,{'k.t..

en alles wat daarmee te doen

gehad het, 1¥as dan ook die hooftema va:.1 sy skilderkuns.
Wannoer Aschenborn perde geskilder het, was hy gewoonlik
groats in opvatting, sowel in die klein sketse, as in die
bekende jagtersreeks wat hy later in Kiel gedoen het.

(

Oor 'n perd handel ook een van sy mooiste verhale,
naamlik Hassan 21 ) wat die awonture van 'n ouerige hings
weergee.

Hierdie verhaal is deur die kunstenaar self
ge~:!.lustreer.
------

20)
21)

/

H.A. Aschenborn: Der Markstein, uit: Die Zweite
Heimat. Heinz Lafaire orient Buchhandlung 9
Hannover, 1925.
H.A. Aschenborn: Hassan, Reclams Universurn, Philipp
Reclam, Leipzig. (Uitgawe onbekend).
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gefllustreer, en die sketse word later nader betrag.
In die bekende gedig Nachtritt, bereik Aschenborn 'n
hoogtepunt wat sy digkuns aanbetref.
drQ~king

aan sy

diepge~ortelde

Hierin gee by uit-

liefde en heimwee vir die

land Afrika:
11

Einsamer Ritt in blauer Nacht
Tiurch weite uneJ.:.dliche Raume,
Von ferne ein Stern

~erUberlacht

Tiurch gespenstisch verwachs'ne illume.

Leiser Hufschl.J.g ans Ohr mir dJ•ingt
Gedampft aus sandigem Grunde Leise am Sattel das Leder singt
In's Schweige:n der nachtigen Stunde.

Einsamer Ritt in blauer Nacht,
Wenn so gol1en leuchten die Sterne
In Marchenblumen strahlender Pracht,
Oh einsamer Ritt durch die Ferne.n 22 )
In 1914 breek die oorlog uit en Aschenborn word
Kommandant op Gochas, in die 7de kuu1panie van die
"Schutztruppe", die verste pos na die kant van die Kalahari.

Toe hy later na die Kameelruiter-groep verplaas

is, maak hy diep verkenningstogte in d:i_e Bri tse Kalaharj_ ..
Die kunstenaar skets nou baie en skilder met liefde en
geesdrif die skoonheid en grootsheid van die dorre en
same land en doringwoestyn.

ee:--_~-

Hy ontmoet ook die Suidwes·-

Afrikaanse skilder Carl Casmann.
Ou
/
I

22)

H.A. Aschenborn: Nachtritt, uit~ Die Zweite Heimat 7
Heinz Lafaire Orient Buchhandlung, 1923.
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- 17 Op hierdie stadium ontdek Aschenborn in die Kalahari
'n nuwe gensboksoort, wat hy die Oryx Aschenbornii noem.
Die bok onderskei hom van die ander in Herero-land, deur
'n gesplete bolip en vreemde strepe op die kop •

.

Na die kapitulasie van Suidwes, word Aschenborn
soos alle ander soldate,geinterneer en na die konsentrasiekamp in Pietermaritzburg gestuur, waar hy onder andere
kennis maak met verskeie ski1ders uit Suid-Afrika.
by~

Toe

1917 na sy plaas terugkeer, was sy huis verwoes en

geplunder.

Sy vee is buitgemaak en die boerdery word

weens toestande wat deur die oorlog ontstaan bet, onmoontlik gemaak.

Nou neem Aschenborn toevlug tot die kuns om

sodoende sy vrou en kinders te versorg.

Gelukkig bestaan

claar reeds belangstelling en smaak vir die kuns by die
Duitsers en betaal bulle hom behoorlike pryse.

Asohenboru

verkoop 'n paar osse, sodat hy •n kort tyd in Swako:r;:1und
kan deurbring.

Hy skilder, illustreer, on twerp re1clame-

plakate vir meel en hoede en maak op hierdie manier 'n
mooi som bymekaar.

Ook kunskritieke word deur hom ge-

skryf en dit is uit hierdie tyd dat die kunsleers

~et

sy grafiese werk, wat deur die Swakopmund-boekhandel ui t-·
. k ..op f e, 23) en
gegee word, dateer bv. Afrikanische T1er
Aschenborns

Afrika-W~ppe. 2 4)

Daar is fei tliks niks wnt die kunstenaar nie e.anpak
nie.

Hy skets dierekoppe op linne, en verkoop dit as

kussingoortreksels en tafeldoeke.

'n Dame is bereid om

mee te help deurdat sy die diertekeninge met kunssteek
uitwerk.

Aschenborn gee vir haar die klJure, nuanses en
lynliggings I

-----

23)

Afrikanische Tierkopfe, linoleumsnee, Swakopmunder
Buchhandlung, 1917.

24)

Aschenborns Afrikamappe, litografiee,
ur~d Hermanr1, Berlin.
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- 18 lynliggings aany en so b:ring hierdie nuwe ide2 groat
geldsomrue in.

Aschenbor:n self praat hiervan as uFabri-

ka ti on von Zimmerg:rePel 11 !·--

rn.aar C. in~~ aa::.1. sy ·vrou en

kinders en die geldnoodo.
Daarna begin hy om lj_:noleu:nsnee- en reklamewerk te
doon en hy skilder op glasplate om oioskope te adverteer.
Tussenin versorg by

~n

in die hospitaal gele

tyelank sy seuns, terwyl sy vrou
bet~

Aschenborn ondersteur ook die

Sodra sy vrou weer gE sond is"
terug waar daar veel te doen iso

sprokies.

Dui ts-Afrikaanse

B:."enn~las".

poli ti0ke }!umor-blad, ":Dac.

boer·, kom daar opdrag vir

eeJ~ste

1

tr(~{

b·1lle n'3. die plaas

Terwyl Asc .1enborn weer

n leer met illustra.sies vir

Aangesien geen nuwe linoleum 'beito'nbaa:r is nie,

kies hy die beste stukke van sy eie linoleum

~11

buis onder die kaste waar dit nog goed is.

So ontstaan

die 11.schenborns Marcp_enm?..J2.E8 ~ 25)

die koril-·

YTanneer d:Le sprokies-·

versameling gereed is J ry hy te perd na VVi!ldhoek:- aangesien
hy geen geld vir die trein meer het
is egter weer baie opdragte vir

hom~

nie~

In die hoofstad

Hy oorcuig elke

sy produkte alleenlik deur rr3klame ka.n geG.kie L.
So kry ·die plaaslil:e koGrant 'n

·~eel and~r

Orals pryk die w:: t E:n swart 1.in.oleumJr;_ee 7an

voorkoms"

'~schenborn ..

Van sy skilderye en ske·cse word :roskaartG vervaardig
en fei tlik in elke winkelvenstei" van Euidwes

-------------25)

Ascher~ barns J:lfi:i~ch~1?_Pe, linole1:msnee 9

li tgestal.
r,,..,,.. I
v
• I

Te:.c-lag

Swakopmunder BuchhRnQlungr 1917n

© University of Pretoria

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

- 19 Ook moes die kunstenaar blikmandjies, borde en plate
beskilder vir 'n groot firma, teen twee sjielings per·
stuk.

Di ere, na turelle en s.olda te vervaardig As chen born

in loodgietsel;

hy skets en skilder bulle.

vol geld, keer hy terug na die plaas.
oorlogstoestande

vererge~

boerdery kan aangaan nie.

Met sy sak

:M'aar die na-

totdat by nie langer met sy
In 1920, toe die jongste sem1

gobore is, verkoop by sy goedere en trek na Stellenbosch.
Tiaar kom hy in aanraking met 'n hele paar bekende skrywcrs en kunstenaars;

onder andere leer hy die skilder

Pierneef ken, en raak ook
Grosskopf.

be~vriend

met Dr. Johannes

Verder word Sangiro (A.A. Pienaar) een van

sy naaste vriende.

Met Pierneef stap by deur die om-

gewing en skets die landskap.
Aschenborn reis nou ook na Kaapstad waar hy homself
aa.n die Nasionale Pers voorstel.

Hy verkry dat bulle

aan hom 'n aantal manuskripte gee om to illustreer.
Die kunstenaar versier boek na boek met sy penskets\-;,
en hy verdien in die begin 'n goeie inkomste daarmee.
Hy werk verder vir anti-Engelse tydskrifte en verskaf aan
bulle artikels ui t Suidwes-Afrika i en
I

skrifte weer artikels oor die Unie.

·~lan

die Dui tse tyd-

All·) moontlike be-

rigte en besware teen die nuwe regering het deur sy hande
gegaan en is as hoofartikels in die Afrikaanse koerante
geplaas.
Aschenborn se boeke Onduno
nou in Afrikaans vertaal.

26)

en Satan

27)

word

Die kunstenaar skryf sy bekende /

26)

H.A. Ascbenborn: Onduno, Afrikanische Tiernovellen 1
8. Aufl., August Scherl G.m.b.H~ Berlin SW 68.

27)

H.A. Aschenborn: Satan, Afrikanische Erzahlungen,
4 Aufl., August Scherl G.m.b.H. Berlin SW 68.
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kende Uit die Lewe van 'n Gensbok 28 ) en die Adelaar e~

-------

ander Afrikaanse Verhale.29)

Laasgenoemde is deur

Sangiro in .Afrikaans vertaal.
Op die gebied van die wilde-dierskilderine word
Aschenborn die baanbreker in ons land, en op die ge?ied
van die landskapskildering slaan hy 'n heel nuwe noot aan.
0
Hy vertaal Sangiro se Ui t Oerwoud en Vlakte, 3 ) t erwyl
Sangiro weer Aschenborn se Sketse uit die Oos-Afrikaanse
Di2rewereld 31 ) in Afrikaans bring.
In die saal van die konser•ratorium van Stellenbosch
reel Aschenborn 'n uitstalling van sy werke.

Almal

ondersteun die organisering daarvan, maar hy verkoop niks
nie.

Hy het nie, so se 'n inwoner later, soos 'n ander

kunstenaar wat ook uitgestal het, vir tee en koek en
blomme by die opening gesorg nie!
Die werkopdragte word alhoe minder, aangesien die
mark vir Afrikaanse boeke gou uitgeput geraak bet.
In dieselfde jaar vertrek Aschenborn weer na Kiel,
aangesien hy in Afrika geen bestaan meer kan maak met sy
skilderwerke en verhale nie.

Terug by sy ouers in Kiel,

werk hy met 'n byna bomenslike en ongelooflike arbeidskrag.

En elke penseelstreep simboliseer sy diepe heim-

wee na die geliefde Afrika.

Die beste en mees volwasso
skilderwerke/

28)

H.A. Aschenborn: Uit die Lewe van 'n Gensbok, Juta &

29)

H. A. Aschenborn: Die Adelaar eu. aJO.der Afrikaanse
Verhale (Vertaal deur Sangiro), Nasionale Pers
Bpk., Kaapstad 1923.

30)

Sangiro: Uit Oerwoud en Vlakte, J.L. van Schaik Bpk.,
Pretoria.

31)

Sangiro~

Co., Ltd., Kaapstad 1923.

Sketse ui t die Oos-Afri~_:aanse Tiierewereld 7
Nasionale Pers Bpk., Kaapstad 1921.
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- 21 skilderwerke ontstaan.

Die kunstenaar

op die nuwe gebied van etskuns.

be~Naam

hom verder

Daarin is sy ,tema weer

hoofsaaklik die dier en die Afrikaansu landskap.

Be-

halwe tallose jag- en perdetonele, herken ons in sy skilderye altyd weer die Afrikaanse motief, elke keer in 'n
ander stemming en in verskillende media, Afrtka met al sy
awonture, geheime en bekoorlikhede.
In 1925 slaag hy daarin om nog 'n keer na Afrika te
kom, hierdie keer na Oos-Afrika,waarheen hy tesame met 'n
filmekspedisie

reis~

Ons besi t ui t bierdie tyd 'n aantcll

besonder gv2ie en ryp olieverfwerke, veral van die berg
Kibo,

(die

Kilimanjaro).

Die kunstenaar neem verder
'n film tydens sy oponthoud in Oos-Afrika. 32 )
Hy reis

dikwels saam met Sangiro

die land.

deQ~

In 1928 reis hy weer terug in Kiel en doen nou alles
in sy vermoe om so gou as moontlik na sy geliefde land
Vir Aschenborn se ontsaglike ver-

Afrika terug te keer.

lange na die sonneland bet ous talryke bewyse.

In 'n

brief aan Prof. Grosskopf kort voor sy dood, lees
11

Sie glauben garnicht wie wir uns nach dort zurUck

ons~
sehn~n!

Ein trostloser Winter Nebel -- Hal b Schn'ee -- Halb Regen.
Grau ••... Wir sebnen uns also doppel t und dreifach
33
)
binaus •.• " (21.1.31),
"Die beste uitdrukking aan sy
gevoelens gee by miskien in sy boek Die Adelaar en ander
Afrj_kaanse Diereverhale:
sonlose

Dui~sland

It •

sa~mgehok

0

•

Nouda~

ons bier in die

sit soos agter

1

n Sjinese

muur 1 lok die heimwee dubbel so sterk weg oor die oseane
in die sonnige wye wereld

.....

soos die verlange van 'n
adelcar /
-------------

32)

33)

H. A. Aschenborn:

Voit. __Kilim.andscharo zu, Ni1... d.urchs
verbotene Afrika - 1 n Koloniaal-film van die
destydse Dui ts-Oos Afrike... n'Ianuskrip en
dramaturgie: P.R. Rosker.. Okt.l924-l'vfaart 1925.

S~en

bylae Nr.:t
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- 22 adelaar wa t ui t sy onmeetlike ryk in die lug agter lmellende ystertralies verban word." 34)
Ui t 'n berig van Otto Mlihr, weet ons dat Aschenborn
nog kort voor sy dood die plan gehad het om met 'n vrienc
die bekende skrywer, Arthur Heye, te perd van Berlyn na
Kaapstad te ry.

Te perd wou hulle deur die voormalige

Duitse koloniaallande ry en dio volkere daarin leer ken.
Ascbenborn en Heye was gereed vir bierdie reis.

Die

ou

droom van die "Schutztruppler" sou bewaarheid word, maar
is deur Ascbenborn se ontydige dood onderbreek.
swyk skielik na 'n

gal~teenoperasie,

die trope opgedoen bet.
siekte geveg en

~et

Hy be-

'n kwaal wat by in

Hy bet nog lank teen bierdie

tot kort voor sy dood lesingreise in
vir1~Sy._id1wes1.-~E? wef:; ..
?)•.vlf ·:} t ~",/ v ' '~·
. I (" ' f'V:' r.J../G/

Dui tsla:nd onderneem om belangste1li:r;tg
'

Op 10 April 1931 is by oorlede !"
\

Op 13 April 1931, hou

Dominee Hans Hasenkamp, wat vir Aschenborn destyds ook in
die huwelik bevestig bet, die begrafnisrede.
Deur vriende se bulp, slaag Emmy Ascbenborn na baar
man se

doo~

om weer na Suid-Afrika te kom.

Haar seun

Wulf, werk by 'n farnilie op die plaas "Swerwerskraal",
naby Potgietersrust.

Mev. Ascbenborn is ook eers daar

woonagtig, totdat sy daarin slaag om self 'n plaas in
die nabyheid te koop, wat bulle Bornhoved noem.

(d) Die drie Skeppi~gsfases in die lewe van H.A. Aschenborn.

Vo1gens M. Moers

35i)

is dit wesenlik dat die mens

se aktiwiteite volgens sy geestelike ontwikkeling

groe~

Dit

)4)

I

n. A. !schenborn: TI1.o

~ael.aRT en Ftndcr .Afrikaar: 2 y e::;,~':l..l::;
Nasionale Pers, Kaapstad, 1923.

35i) .Moers, W~rtha: Die Entwi~klungsphasep des menslichen Lebens.
(Kronenburger Suhriften)
Aloys Henn Verlag Ratingen, 1953.
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- 23 Dit is opvallend hoe helder die verskillende skeppingsfases in die lewe en werk van H.A. Aschenborn kan omskryf
word.

Sielkundig gesien, stem die veranderings, wat

volgens Moers in die gemiddelde mens plaasvind, ooreen
met die ontwikkeling van Aschenborn.
Die kind sien en reageer realisties.
'

"ek" ontdeke

Dan word die

Volgens Moers se studie duur die eerste

stadium van puberteit en adolesensie tot by die 20ste
lewensjaar.
Die jongeling is hartstogtelik en verander in 'n
idealis.

Die puberteit en adolesensie is 'n voorberei-

dingstydperk vir die lewe en veral vir die geestelike bestemming van die mens.

Ook is daar 'n voortdurende nei?;i.ng

na die verowering en bemeestering van die wereld.

Die

jongeling skep en werk met die doel na die voleinding

Aschenborn deurleef so ook sy hele jcug

sy bestemming.

as 'n voorbereiding vir sy ideaal om ui teindelik na
te gaan.

VC?:.D

A:fri.k<::-~

BW besoek 'n landbouskool, neem aan militere

oefeninge deel en is oor die algemeen uiters aktief.
Geestelik hou hy hom besig met skilder en skryfwerk.
Da.ar is stP::ds 'n sekere onrus en "Wanderlust" by hom
bespeurbaar en hy is gevul met heimwee en verlange na
iets

onbepaalds~in

hierdie geval, na in onbekende land.

Afrika, wat hy alleen uit die verhale van sy vader en
grootvader ken, lok hom met al sy uitdagings en awonture.
Die eerste groot skeppingsfase, die sogenaamde
"Sturm und Drang" periode, duur omtrent tot die 28ste
lewensjaar.

By Aschenborn val hierdie fase om-crent in

die jare van sy vertrek na Afrika tot in 1913.
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SKEPPIN&SVfRMOEE'.

Sketsmatige lewensloop en die drie belangrikste
skeppingsfases van die kunstenaar, ·H.A.Aschenborn.

Die tweede groot skeppingsfase val in die jare van
die vo1wasse manlikheid d.w.s. tussen die 30ste en 40ste
lewensjaar.

By Aschenborn omsluit dit die tyd in

Quickborn en die tweede wereldoorlog, d.w.s. van 19131918, waarin hy trou, sy p1aas opbou en uiteindelik d.ie
ontberinge van die oorlog leer ken.
In hierdie stadium begin die mens nadink oor die
begrensdheid van die 1ewe, oor die vergank1ike.
voel sy innerlike eensaamheid en is onseker.

I~

Wanneer

hy begin nadink oor die sin van die 1ewe, kry die godsSoms moet hy

diens skielik vir hom 'n betekenis.

gewe1dig veg om tot 'n erkentnis te kom, maar daarna
tree 'n tyd van rus en stabi1iteit in.
die meeste egosentries ingestel.

Nou is die menu

Dat Aschenborn wel
baie /
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- 25 baie gemediteer het oor die sin van die lewe en oor die
begrensdheid daarvan (gedurende die oorlogstydperk en
daarna veral) is nie te bet,vyfel nie, maar hy het al tyd
'n humoristiese houding ingeneem en alle probleme ook
van 'n positiewe kant benader.
As man is die mens skepties.

middel tot die doel reg was.35ii)

Hy is onseker of die
Aschenborn verkoop sy

goedere en trek eers na Stellenbosch waar by later besluit
om na sy ouerhuis in Kiel terug te keer.

Hy mag

noodwe~Q4~

ietwat skepties word, toe die oorlog uitbreek, sy huis geplunder word en hy 'n lang tyd in die konsentrasiekamp moet
sit, terwyl sy vrou en klein kinders sander inkomste is.

Die stadium van die ouderdom val by A.schenborn weg,
aangesien hy vroeg oorlede is.

35ii)

Knittermeyer, H.: Philosophie der
· Old3nburg, 1944.
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(a)

H.J....

II

·Aschenborn se plek as kunstenaar in die Suidwes-

Afrikaanse Kunsgeskiedenis.
In Afrika was dit die naturel wat as eerste
begin het om die simbole van hul rites, vrese en
gelowe panteisties te benader.

So ook benRder die

blanke kunstenaar in Suidwes-Afrika die kuns deur
die natuur.

Omdat hy g'eensins dieselfde probleme

ken waarmee die groot-stedelike mens te kampe het
nie, wy hy sy hele aandag aan die natuur wat hy ken
en wat hom heeldag omgewe.
Die heel eerste kunstenaar van wie ons in Suidwes-Afrika weet, is John Thomas Bai~ (1820 - 1875).
Ons weet reeds dat hy die grootoom van Aschenborn,
E.Mohr, begelei het op sy ekspedisies na Midde-Afrika.

Hy het sy waarneminge in die natuur opgeteken in sy
boek "Travels in South West Africa".

Hy is die

vertolker van die Suidwes van die vorige eeu, in sy
nog primitiewe staat.
Eers sestig jaar daarna volg kunstenaars soos
Ernst Vollbehr (1876 - 1960), wat slegs bekend is
vir sy sketse van die diamantbedrywighede.
Erich Mayer (1876 - 1960), wat later na die
Unie gaan, het om gesondheidsredes na Suidwes gekom.
Hy maak interessante sketse van die lewe in die

om~·

gewing.van Windhoek en die distrik Rehoboth.
Die werklik eerste groat skilder is Axel
Eriksson (1878 - 1924) wat as jagter en Safari-leier,
sy vader se voetspore opgevolg en ook geskilder bet.
Twee /
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- 27 Twee van sy VT'iende ken 'n beurs aan hom toe, sodat hy in
In 1910 keer hy na. Suidwes terug,

Duitsland kan studeer.

kart voor die aankoms van Carl Ossmann,

wat ook om ge-

sondheidsredes as perskunstenaar hicrheen gekom bet en
wat later hoofsaaklik landskapskilder geword het.
lewer 'n heel nuwe, byna impressionistiese
die land.

Hy

siening van

In sommige ven sy werke her:-inner hy 'n mens

partykeer aan Pissarro, maar ook die 11Jugendstil'.: :net ode
is bier en daar in sy werk bespeurbaaro
Hendrik Pierneef (1886 - 1957) bet twee jaar in
Suidwes deurgebring en bet sommige van sy beste werke
daar gelewer.

Tog het sy werk nie tipiese Suidwes-

Afrikaans geword nie.

Interessant is die verwantskap

met H.A. Aschenborn, wat bespeurbaar is veral in die
linoleum- en houtsnee.

Ons sal op hierdie verskynsel

later ingaan.
In 1936 vestig Adolph

Jentsch hom in Aie land4

Ook hy lewer 'n heel nuwe en eie beskouing van die land
in sy vertolking van ruimte en die vergeestelike inhoud
daarvan.

Sy kuns kan miskien beste verstaan word wanneer

mens hom self daaroor laat praat:

n···· Indien 'n skil-

dery die toeskouer ontroer, is dit die kunstenaar se siel
wat hom ontroer.

Beweging is 'n innerlike krag;

deur

waar te neem en die waargenome in kleure ·Lli t te druk,
Dit wat deur innerlike

word daardie krag uitgestort.

krag ontroer, is die deel wat met die grootste terup;houdendhoid geskilder is.

Die indruk van die vanself-

sprekende of oppervlakkige vervaag mettertyd.

Mens skat

nj_;:; die kapasiteit van 'n fles volgens sy uiterTike voorkoms nie, dog volgens sy volume.
krag is die maat van vorm.

Die maat van innerlike

Die vorm van die beeld word
'n /
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'n boodskap van 'n diepe ervaring en verhewe waarneming.
Stellings in kleur is simbole van innerlike sensasies en
ervarings.

Die kunstenaar word vorm.

Die geskilderde

boodskap is deel van sy natuur, die natuur wat in en om
hom

is, en openbaar die aard en die toestand van sy
gees." 36 )
Fritz Krampe (geb. 1913) is 'n skilder van die dierewSreld.

Hy skep baie sensitiewe en liriese tekeninge.

Die sketse wat hy buite maak, verwerk hy in die ateljeein teenstelling met Jentsch.

Krampe kondenseer en ver-

eenvoudig en toon groat talent as illustrator.
eers in 1950 na Suidwes.
wereld te bestudeer.

Hier begin hy

o~

Hy kom

die diere-

Hy maak ook reise.na Oos-Afrika en

ander dele en leer so die hole land intensief ken.
Joachim Voigts (1907 geb.) is bekend vir sy uitstekende grafiese werk, veral die houtsnee, waarin hy hoofsaaklik die dierelewe weergee.
openhartige kunstenaar.

Voigts is 'n eerlike en

Behalwe vir sy grafiese wcrk

slaag hy daarin om woestynlandskap van die Namib in
stemmingsvolle waterverfsketse weer te gee.
Otto Schroder, wat gedurende die Tweede Wereldoorlog
na Suid-Afrika gekom het en

~~om

in 194 7 in Suidwes vesti{s,

toon in sy skildery die natuur as middelpunt.

Hy is

egter ook bekend vir sy goeie portretstudies.
Alhoewel Heinz Pulon een van die jongere kunstenaars
van Suidwes is7 en dus 'n meer moderne tegniese opvatting
het, stel hy, net soos aJ. die bogenoemde kunstenaars, die
landskap as hooftema in sy kuns.
Kenmerkend /
36)

Kunstenaars uit Suidwes-Afrika, Lantern,
Julie - Sept . 19 57 , J g • 7 , Vo1 . 7 , No • l ,
bl. 67-71.
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- 29 Kenmerkend van die Suidwes-Afrikaanse kunstenaars is
die eenheid in hulle temas en die feit dat hulle almal,
ten spyte van alle nuwe rigtings en neigings in d~e kuns,
die karakter van bulle land realisties wil bewaar.

l~.Yns-

insiens is dit hul sterkte, want al is daar tematies
weinig wat as nuut beskou kan word, hou die opvatting van
tegniek en vorm baie moontlikhede vir die'toekoms ine
Di t is interessant hoe in ell: van hierdie kunstenaars die
eie lewe intensief met die kuns verbind is.

Baie van

· hulle was jagters of Safari-leiers en bet sodoende die
land, sy diere, plante en mense leer ken en is hulle deur
hierdie verskeidenheid en kleurrykheid geinspireer om te
skilder.
Ascl:enborn vorm, wanneer ons na die werke van bogenoemde kunstenaars kyk, geen uitsondering nie.
een van die groep.

Hy is

Soos Eriksson was by 'n jagter en

swerwer en het op sy togte intensiewe studies van mens en
dier en landskap gemaak.

Hy kon sekerlik 'n skilder

soos Fritz Krampe inspireer met sy wildedieresketse.
Vergelyk byvoorbeeld die waterverfsketse soos bv.
Mtoto en Chiri
J:: ..

( Sien Afb.JL:C) van Ascbenborn met die

nosters ( Sien bl. 165)

van Krampe.

.Al bei werke hou

1leselfde sensitiwiteit in en is ewe liefderyk ondervin2.
Soos Ossmann, het sekere werke van Aschenborn ook 'n
byna impressionistiese inslag, byvoorheeld
deur die Vlakte,(Sien bl. 45 )

~agtelike

Trek

waarin by dieselfde dyn-

si-ge kleure, dieselfde kollerige tegniek en dieselfde
romantiese stemming toon wat ons in meeste van Ossmann
se werke teekom.

Hulle was dan ook tydgenote

~n

het

mekaar in die kameelruitergroep in die Kalahari le9r ken
en waardeer.
Die /
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- 30 Die grafiese werk wat Pierneef in Suidwes gedoen
het, dateer uit 1924 en 1925, en verski1 in wese nie
van sy houtsnee 1QQ£ daardie tyd nie.

Alhoewel

Piernecf dus reeds voor 1919 meeste van sy houtsneewerk gedoen bet, is dit moontlik dat daar 'n wedersydse inv1oed tussen die t·wee kunstenaars, Aschcr.'borrt..
en Pierneef was.

Soms is 'n verbluffende ooreenkoms

tusscn beide se werk bespeurbaar, verge1yk byvoorbeeld
Aschcnborn se Stormagtige landskap 37) met Bosveld 3S)
van Pierneef.

Albei toon 'n uiters kragtige, monu-

mcntalc opvatting van die Suid-Afrikaanse landskap.
Hulle is ewe direk en opreg in h"L:tl benadering -ook
is a1bei se werk essensieel Afrikaans.

Die bout en

linoleumsnee word later in hierdie hoofstuk nog in
besonderhede bespreek.
Soos Jentsch, bet ook Aschenborn daarna getra8

--

om ruimte stemmingsvol weer te gee, en kan ons die
woorde wat Jentsch oor sy kuns geuit bet, goed toepas op die landskapstudies van Aschenborn:

tl • • •

Die

vorm van die beeld word 'n boodskap van 'n diepe er.

varing en verhewe waarnem1ng."

36)

Aschenborn is dus nie uniek in Suidwes-Afrika
nic.

Hy vorm 'n skakel in die ry vu..n jagter-boer-

skilders van die land.

Sorn by alle tipiese Suid-

wes-kunstenaars, vorm die lewe, kuns en natuur by
hom 'n eenheid en is sy kuns 'n spieel van sy
lewenservaring.
(b)

I

37)

Stormagtige

38)

Pi erne ef: Bosve ld. Houtsne e, Afdruk in J. 1?., ·v~·.
Grosskopf: Pierneef. J.L. van Schaik
Bp k • , pta , 19 4· 5 , b1 . 37 •
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~p Kart inleiding tot die verskillende media in die
kuns van H.A. Aschenborn.
Die beste werke van die kunstenaar is nie noodwendig sy olieverfskilderye nie, alhoewel ons uit
later jare, veral uit die tweede Kiel-periode en uit
Oos-Afrika besonder sterk voorbeelde daarva:n besit.
By nadere studie merk m8ns op dat temas wat die kuns--

tenaar in olieverf weergee, gewoonlik reeds in waterverfstudies, sketse of grafiese werk bestaan.
Aangesien Aschenborn feitlik geen opleiding in
die skilderkuns gehad bet nie, moes by elke tegniek
self leer aanwend en varieer.

(i)

Aschenborn se olieverftegniek is in die beginstadium dikwels lomp en onbebeersd.

Die kleure word

weinig gemeng,en net soos bulle uit die buisie kom
op die doek neergesit, bv. Blomtuin (sien bl. 38 ).
Daarna tree 'n verfyning in;
met dun lae olieverf.

en die kunstenaar werk

Sy tegniek pas gaandeweg

aan by sy veranderde sienswyse terwyl by skilder.
Die onderwerp word meer dromerig aangevoel, en die
tegniek kom meer beheersd tot uitvoering;

die tek-

stuur word gladder en die penseelstreke fyner en
korter bv. Ossetrek (Sien bl. 45)
Die tweede keer in Kiel, en later in Oos-Afrik2 9
beheers hy die olieverftegniek volkome en is sy werkc
selfversekerd en sterk ekspressief.

Met bree, fors

hale skets by die rit deur die herfswoud, vol bcweging en lewenskrag.

Die Kibo (Sien Afb.

~III)

gee hy in sy diep geheimsinnigheid en stille rus
weer.

Die medium is nou nie langer

1n

hindernis

om/
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om volle uitdrukking te gee aan gevoel en stemming nie.
(ii) Die waterverfskets is weer vir Aschenborn die medium
om die vlugtige, die verganklike en awontuurlike vas te
hou.

Veral is die tegniek geskik vir sy geliefde tema

van die herfsjagrit.

Hierdie beweeglike oomblikke sou

hy nooit op so 'n impressionistiese wyse in 'n olieve.rfwerk kon weergee nie.

Ook slaag hy dikwels beter in die

waterverfskets daarin om die sondeurdrenkte vlaktes weer
te gee -- terwyl 'n olieverfweergawe daarvan op
tydstip miskien te staties sou lyk.

die

In die beginstadium

is sy waterverfsketse dikwels nog droog en onhandig, te
styf.

n~ar

later in Kiel

(~

1922) word bulle los en vry.

Hulle is dikwels meer oortuigend as sy olieverfwerke? selfs
uit daardie periode.

Die waterverfskets is gewoonlik klen1

en bet dus reeds meer, as die groter olieverfwerk, 'n ill us·tratiewe formaat.

En soos ons gaandeweg sal sien, is

Aschenborn groots op die gebied van die illustrasie.
~ii)

Sy heel beste selfstandige werk lewer Aschenborn

sekerlik as grafiese kunstenaar.

Daarin kom sy kunste-

naarstalent tot valle ontplooiing.
Die linoleum en die houtsnee is die geskikte medium
vir 'n omgewing sender enige wasige bloutes, 'n wereld
waarin selfs 'n baie wye landskap gekonsentreerd lyk.
Hui:3e teen die horison en berge in die verte lyk van
naby nie minder skerp nie.
Die styl wat hierdie konsentrasie, met die gevoel
van die nabyheid van elke voorwerp
gelei word deur 'n skerp intellek

wil uitbeeld, moet
wat die barde eks-

pressiewe verkies bo die romantiese spel.

Die be-

grensing van swart en wit verhoog die intensiteit van
gevoel en uitdrukking.

Kleur mag ook slegs dien om
die /
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Die lewensgevoel

van die kunstenaar word gevoer na 'n besef van oneindigheid, besluit deur 'n klein stuk van die eie omgewing.
Kleur het dus 'n eie wesenswereld met eie wette.
Elke kleur streef na eie handhawing.

Wanneer die kunste-

naar 'n landskap sien, is dit sy taak om al die fisiese
effekte saam te vat,sodat geeneen buite die raamwerk antsnap nie.

Kleure moet as ligbronne die lewe lei na een

se:ntrum.
By Pierneef het die houtsnee alhoemeer monokroom
geword en is volledig deurgevoerde argitektoniese
ture volgens geometriese patrone.

strl~

Die ordende gees het

die landskap so suiwer deurgekyk dat sy innerlike patroon
na buite tree.

Aschenborn maak hoofsaaklik linoleumsnee,

waarin die kunstenaar, reeds vanwee die sagter materiaal,
veel leniger en beweeglik kan wees.
die gevoel altyd die hoofrol.

By Aschenborn speel

Tog is sy borne kragtige

reuse wat die vlaktes oorheers.

Die dekoratiewe element

is ook sterk in Aschenborn se linoleumsnee, maar altyd
word die intellek oorheers deur die gevoel.

Die ver-

groeidheid met die natuur vorm die inhoud.

Aschenborn

se werke is minder gekonsentreerd, en daarom minder gespanne.

Hy gee byvoorbeeld die buffel gcinoedelik, die

bokkie onbevange, weer.

Ook gebeur dit dat 'n onder-

werp, met die golwing van die landskapslyn buite die
Volgens Bouman is Aschenborn se

raam voortgesit word.
linoleum- en houtsnee
wecrklink 11 •

11

soos 'n lied wat in vele hoeke

Die atmosferiese en die lig is by hom van

intense krag en skoonheid.

8y vormspraak is

g:~lukkig,

daar word min besonderhede gegee en weinig geredeneer.
Aangesien
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Aangesien Aschenborn eers in sy later jare met die
tegniek die linoleumsnee, die ets, die

kopergravure

en die litografie begin, het ons uit sy beginperiode
weinig voorbeelde.
Alhoewel daar in verskeie geskrifte van Aschenborn
se

houtsne~

gepraat word, kon ek geen voorbeelde daarvan

opspoor nie.

Die jongste seun H.J. Aschenborn, beweer

ook dat by nie kan ontbou dat sy vader
as 'n linoleumsnee gedoen bet nie.
word dat by die benaming

ooit iets anders

Daarom kan aangeneem

"Wood-engraving", destyds (+

1920 - 30) ook die linoleumsnee bedoel, of selfs slegs

die linoleumsnee bedoel is, aangesien die

~egniek

van

laasgenoemde nog iets nuuts was en die resultaat baie
soos

di~

van die moderne houtsnee gelyk het.

Toe Ascbenborn in 1922 weer in Kiel is, skryf by nog
steeds boeke en verhale, maar hy betree nou die nuwe
gebied van die etskuns en die kopergravure.

Daarin

bceld hy veral die dier uit en wel dikwels as berhalings
van vroeerc sketse van dieselfde onderwerp.

Volgens

die voorbeelde wat ons in hierdie medium van hom besit,
skyn dtt egter asof die kunst0naar nou eers j_n sy regto
element beland

he~.

Deur middel

daarvan is hy in staat

om baie fyn sensitiewe lyntekeninge te skel:J.
stelling met die hout-en linosnee wat

In teen-

uiters krag-

tige en ekspressiewe medium is, en groot en bree vlakkc
vereis, word deur middel van die ets
liriese stemming behaal.

1

n pogtiese en

Fyn nuanses kan omskrywo worr,

in teenstelling met die skerp kontraste in lig en skaduwe8 by die bout- en
tekentalent van 'n

linoleurns~lee.

kunstena~r

In die ets kom die

duidelik tot uitdrukking.

Daar ie nHtuurlik verskillende metodes in die ets- en
kopersravuurkuns /
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Die verskillende tegnieke bet almal

ten doel om die stemming van die toneel wat hul omskryf,
so naby moontlik realisties en treffend weer te gee.

Ook

is daar 'n groot verskil tussen die handdruk en die masjinale druk.

Laasgenoemde kan nooit die skoonhede wat meer

volkome deur die kunstenaar se eie hand uitgebring word,
!

oortref nie.
Noemenswaardig van die ets en die kopergrav1rre is
verder, dat die rand daarvan nooit afgesny word nie, om
die kontras tussen die sagte kleurnuanse en die wit omgewende rand te behou.
Lie etstegniek behels min of meer die

volgende~

39i

&

ii)

'n Koperplaat word aan die een kant gladgemaak en van 'n
etsgrond voorsien (bv. was), wat die plaat teen die inwerking van sure beskerm.

Die kant wat bewerk rnoet word 9

word met 'n kersvlam swartgerook.

Die etsgrond is na af-

koeling hard, maar nie bros nie, sodat mens met 'n fyn E;tsnaald daarop kan inteken, totdat die

~oper

sigbaar word.

Deur die teenstelling in kleur van die swart etsgrond en
die

kope~

kan die etser goed sien wat hy teken.

tekening gereed,

w~rd

Is die

die plaat in 'n bak met etswater

(bv. verdunde salpeter of soutsuur) gele, en word die
koper waar dit sigbaar gemaak is, weggebyt.

Daar ontstaan

nou net soveel kanaaltjies in die plaat as wat daar lyne
in die tekening

was~

Die duur van die proses hang af van

die diepte van die lyne wat vereis word.

Die kunstenaar

kan sekere dele afdek wat diep genoeg gevreet is, en ander
nog /

39i)

E. Mayer: Die Etskuns van H.A. Aschenborn, Die
Huisgenoot, 151. VII, No. 75, JUlie 1922, bl.gJ.

39ii)
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- 36 nog langer aan die suurgrond blootstel.
Nou word die etsgrond van die plaat gewas en die ingeetste lyne deur middel van 'n tampon met ink gevul.
Daarna word die plaat deur 'n etspers op fyn papier wat
vooraf vogtig gemaak is, afgedruk.

Daar moet 'n duide-

like verskil gemaak word tussen die kopergravure
Stich) en die etstegniek (Duits: Radierung).

(Duits~

In laas-

genoemde word die lyn nie ingesny of ingekrap nle - dit
word deur 'n suur ingevreet -

dit is nie graveerwerk nie"

Elf 'n kopergravure word dit direk in die koper ingekras
of graveer deur middel van 'n skerp instrument.

As chen-

born het veral van eersgenoemde gebruik gemaak.

In

teenstelling met die kopergravure waar die lyne direk in
die harde koper gekras of gesny

word~

bied die etsgrond

die kunstenaar weinig of geen weerstand nie en kan hy
die etsnaald geheel vry in al1e rigti:ngs laa t bevveeg.
'n Kopergravure word gekenmerk devr die streng reelmaa t en onbeweeglikheid ·van lyne.
Die litografie of stecnuruk vereis 'n heeltemal
ander tegniek, maar die resultaat kan slegs deur 'n
kunskenner onderskei word van die ets en die kopergravure.

Aangesien die steenplaat 'n sagter oppervlakte

het as die koperplaat van die ets, kan daar 'n nog fyner
vorm bereik word en is die effek van die druk sagter e:}
meer stemmingsvol.

Di t verloor die hardheid vva t die

moeilike tegniek van die ets en gravure soms meebring.
Die korrelrige resul taat va""Q die li tografie doen dikwEJls
soos 'n houtskooltekening aan.

Met pen of kryt word 'r

tekening op 'n gladgemaakte kalksteenplaat gewerk.
Aschenborn wend veral die kryttekening-metode aan op 'n
ietwat growwer

kalksteeno~pervlakte.

Dit is die aangewese 1
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Aangesien die kryt vry

en maklik kan beweeg, word die strakke effek van die
kopergravure hier oorkom.
In Aschenborn se benadering, veral 'n landskaplike
benadering, van Suidwes as bodem van sy kuns, was die kunstenaar net so eg of selfs egter
die land

in sy verbondenheid aan

as menige ander Suidwes-Afrikaanse kunstenaar.

Soos Jentsch, wat hom eers veel later in Suidwes neergelaat het, het As chen born 'n heel eie "Suidwes-stylu ontvvikkel.
Deur sw wye ervaringe in die verskillende media, soos
die waterverf, die olieverf en die grafiese tegnieke, behaal die kunstenaar uiteindelik die hoogste sukses.

Sy

olieverftegniek is die mees realistiese en verantwoorde
vorm, alhoewel die kunstenaar nogtans daarin soms heeltemal ekspressief kan raak -

byvoorbeeld in sy perdetonele.

Sy waterverftegniek is lig en vol atmosfeer -

meestal

impressionisties van karakter, terwyl die grafiese werke
Aschenborn se waardigheid as tekenaar openbaar.

Hierin

moet die kunstenaar met die mees ekonomiese middele, die
essensiele raaksien en die tiperende van die onderwerp
uitbeeld.
Dit kan wel beweer word dat Aschenborn as grafiese
kunstenaar die groot Suidwester is wat ver buite die
grense van sy tweede tuiste en nuwe vaderland bekend
geraak het.
In die volgende hoofstukke word meer in besonderhede
op enkele werke ingegaan.
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HOOFSTill<:

'n

'~1 8Brdering

III

van die Kuns van H.A.

(a)

Tiie Vroee Jare en

(b)

Sy Suidwes-Afrikaanse Be1eefnis.

Asche~

(Die Landskap)

Aangesien Aschenborn sy hoogtepunt as i11ustrator en grafiese kunstenaar bereik het, word die werke
daarvo1gens bespreek:

eers die o1ieverfwerke (i),

dan die waterverfstudies (ii),

en laastens die

grafiese werk (iii).

(i)

Die eerste 91ieverfwerk wat Aechenborn b1ykbaar
40
) in Kiel.
ooit gedoen bet, toon 'n Blomtuin
Die boonste derde van die ski1dery gee vir ons
'n uitsig oor die bont stralende b1omme, na die
Oos-see.

'n Mens kyk van die Schilkseestrand

na die Kielse Aussforde.

Ongetwyfe1d is die

inhoud nog hee1temal Europees, onbeinvloed deur
die Afrikaanse be1eefnis.
'n Soortgelyke ski1dery, tegnies en komposisionee1 nog onvolwasse, is in die besit van
. Pr e t or1a.
. 41 )
D.1e ge h ee l .
J. ongs t e seun 1n
d 1e
indruk van a1bei werke is egter opgewek en bekoorlik.
Verder uit die beginperiode stam

Huis

~ie
I

en 1
40)

B1omtuin.

41)

B1omtuin.
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42)

wat 6f die ouerhuis, of die buurman se huis

moet voorstel.

Dit is somer en die helder groen omgewe

die meer van weelderige blomme wat veral in die kleure
geel en pers, in die voorgrond blom.

Die tegniek is

nog ietwat lomp en wisselvallig - tog skemer bier en daar
reeds sterk ekspressionistiese trekke deur.

In die borne

en blomme is die olieverf dik aangewend, seker1ik om die
weelde daarvan te beklemtoon.

Die huis en die gras is

met fyner en gladder penseelstreke geskilder.
Tipies vir die jeugperiode is die helder en opgewekte kleure van die somer wat die kunstenaar bekoor,
die weelderige en die gesonde.

Ook op sy plaas in

Quickborn, skets hy sy pragvolle b1omtuin dikwe1s.
Iri die landbouskoo1 te Witzenbausen skilder
Aschenborn die Werra-brug

(Afb. IV).

Die

werk

moos in die jare 1905 - 1907 geskilder gewees bet, toe
die kunstenaar sy landbou-opleiding as voorbereiding vir
Afrika gekry bet.

Die toneel is vanuit die venster van

die landbouskool gesien en toon die ri vier en di·e brug
oor die Werra-rivier.

Die woonhuis van die masjienfa-

brikant Volke is aan die ander kant van die brug sigbaar.
'n Paar mense en 'n koets beweeg daaroor.

In die agter·-

grond is vaag 'n heuwel aangctoon.
Die tonee1 is in die aandstemming geskilder en is
ietwat romanties benader.

'n Soort heimwee na stilte

en na die natuur is voelbaar.

Die gloed van die onder-

gaande son weerkaats blink in die water onderkant die
brug./
42)

Huis en Tuin.

Afb. IV, bl.39a:
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brug.

Aschenborn moes op daardie tydstip heelwat bein-

vloed gewees het deur die Impressionisme, wat in sy jeug
in Europa in valle swang was.

Heel aan die regterkant

van die skildery, in die blink oppervlakte van die water,
wend hy duidelik die stippeltegniek van die Pointillists
aan.

Tieurdat hy 'n geel stippel langs 'n rooie plaas,

behaal hy

'n

oranje effek, wat die glinstering van die

sonstrale laat reflekteer.

Oak is die lug

gev~l

met

die dynserige skyn, wat so kenmerkend is van die Impressioniste, soos onder andere by Monet en Pissarro.
Die brug gooi al diep skaduwees, Nat aantoon dat die
aand nader.

Die kleure wissel van 'n diepgrys in die

steenbrug en die huis, na 'n helder oranje in die hemel
wat donkerder word in die water.
Die werk is tegnies, sowel as wat die benadering
van die onderwerp betref, baie onvolwasse.

Daar is nag

nie die sekerheid, wat later in werke soos die Altmarkt
in Kiel (Sien Afb.XXVIII) kenmerkend is, te bespeur nie.
Hierdie sekerheid en krag makeer oak in die tegniek.
Noemenswaardig is egter die kontras in kleur en in
die lig-en-danker, wat iets van die geheimsinnige en
swaarmoedige van so 'n someraand inhou, asook die kontras
tussen die heeltemal vlak en fynbehandelde hemel en die
malende, vibrerende water onder die brug.

Deur hierdie

kontraste in kleur en lig word die toneeltjie belewe en
bet 'n fyn dramatiese noot ingesluip.
Uit die eerste jare van 'Aschenborn sc jeug, d.w.s.
uit sy opleidingstydperk, kon ek geen verdere oJieverfwerke opspeur nie.

Die vroegste oliewerk het op sy

plaas Quickborn ontstaan en toon 'n Naturel met
© University of Pretoria
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wat te perd 'n rivier deurkruis.

Agter on langs

bulle loop 'n paar opgesaeld~ perde deur die hangende
takke van wilgerbome, wat 'n blik op die werf toelaat.
Die kleure in hierdie werk is intens en eintlik
baie on-Afrikaans.
plaastoneel.

Di~

lyk soos 'n Noordduitse

Ook tegnies is hierdie werk nog nie

van die beste nie.
ruig aangewend.

Die olieverf is dik en byna
Tog

is

di t

reeds

baie

meer gevorderd as die werk van die Werra-brug.
word veral

duidelik wanneer mens na die

van die water kyk.

behandelin~

Met sekere, bree hale word die

ligrefleksies daarin weergegee.

Die toneel is

heelwat meer realisties as die van die

(ii)

Dit

Werra-~rug.

Die ---w
waterverfsketse
wat Aschenborn van sy huis en
.
~

pJ aas Quickborn gemaak :bet, is reeds in die inleiding genoem.

Hulle i3 geen goeie voorbeelde vir

die skilderstalent van die kunstenaar nie, maar kan
as 'n soort dagboek in kleur vir sy eerste jare op
die plaas en in Suidwes dien.

Hy teken neg die

Woonkamer 43) van Quickborn in 1914, blykbaar gedurende die kersgety, aangesien 'n kransie van groen
dennetakke die tafel versier.

Die skets is baie

swak.
Uit dieselfde jaar stam die werkie van Emmy
met die ghitaar ~die brandende kagge1, 44 ) wat
t;gnies /
Afb
43)

39a : _'nNatur. el met
. Voudste
' bl . seuns.

Aschenborn se twee

Vfoonkamer.

44)© UnVoor
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- 42 tegnies ook nie van baie hoogstaande waarde is
nie, maar wat tog stemmingsvol aandoen.

Die

warm lig van die vuur gooi 'n rooi gloed deur
die kamer en laat so elke voorwerp lewe.
Die mooiste werkie uit hierdie serie is
die toneel in die Kombuis (Afb. II),
wat reeds beskryf

tn Verdere klnin skets

is~

gedoen vanaf die stoep van die huis, gooi 'r blik
in die ryk en kleurvolle blomtuin.

Die gens-

boktrofee teen die muur van die stoep herinner
mens daaraan dat Aschenborn 'n hartstogtelike
jagter was.
'n Baie stywe klein waterverfskets toon
die huis ook van buite.

(iii) Van enige Grafiese werk bestaan uit die vroee
periode geen vcorbeelde nie.

(b)

Die Suidwes-Afrikaanse Beleefnis (Die Landskap).
In die skildering van die Suidwes-Afrikaanse
landskap was Aschenborn intens Afrikaans.
skilders in

Suidwe~

slaag hy daarin om die

Soos min
ti~iese

wye en sonnige atmosfeer van die land weer te gee.

Hywas self 'n sonnige en vrolike mens en bet hom
heel temal ingeleef en aangepas by

hierdie J_andskap.

Dit bet deel van homself geword.

Meestal skild.er

hy die Suidwes-landskap tesame met een of ander di<:;T-toneel of ossetrek, maar ons besit van hom ook talryke eensame en selfstandige landskapstonele, waarin
die /
------------··--Afb. II,

bl~

Sa

© University of Pretoria
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die rus, die sonnigheid en die wydte van die land
die hooftema word.

(i)

Die Omatakovlakte

( Afb.

VI)

is

een

van sy mooiste landskapstonele in olieverf.

'n Wye

vlak landskap wat slegs deur 'n paar doringbome
links en 'n hoe miershoop onderbreek word, word getoon.

In die agtergrond is die spits top van 'n

berg sigbaar.

'n Wolkelose hemel oordek die

golwende grasvlakte.

ho~

In hierdie volwasse en stem-

n:ings,'!'"olle werk, wend As chen born 'n bree, fors tegniek aan.

Die wolkelose hemel antwerp by deliT 'n

zig-zag behandeling met 'n bree kwas.

Danrdeur

behaal hy die effek van die silwer flikkerende
somerlig.
Nog 'n Vlakte

(Afb.

VII)

in

die

besit van die tweede seun, moet in die vroee jare
in Suidwes geskilder wees, aangesien dit noe 'n
taamlik ongeskoolde tegniek opwys.

In die oor-

heersende geel le die groot blydskap van die sk1lder
oor soveel son.

Hierdie geel word meer intens

gemaak deur 'n hoe diepblou hemel.

Die

A±'b. VI,

Afb. VII

bl.43a
bl. 44a :

© University of Pretoria
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- 44 Die landbouskool te Witzenhausen besit ook 'n
Suidwes-landskap

(Afb.

VIII)

wat,

in

ver-

gelyking met meeste
van Aschenborn se
landskapstonele, heelwat belewe-is.

In

agtergrond sien ons

dio
1

n

hartbeeshuisie 9 links
en regs van die sandpad waarlangs 'n ossowa trek, wei skapo 1

~UL

Twee herders sit op klippe langs 'n

perde en beeste.

Die vlakte word deur heuwels onderbreek

groot aalwyn.

wat in die agtergrond in hoe berge oorgaan.
Dikwels verbind die skj_lder die landskapstoneel met
'n trekkende ossewa of 'n kamp voor 'n vuur, wanneor die
osse swaar en moeg,weiding soek.

~Rar

weer en weer

berhaal hy die tema van die ossewa wat deur die vlakte
trek, stadig en vredevol.
Een van die mooiste voorbeelde met hierdie tema is
die Ossetrek deur die Vlakte 45 ) van 1930.

Tegnies een

van sy rypste werke, is dit ook gevul met die wilde verlange wat die skilder in daardie jaar voor sy dood. na
Afrika getrek bet.
'n Aandstemming word weergegee, terwyl 'n ossewa
stadig deur die vlakte trek en sy wiele diep deur die ,_
sand maal.

Alleen die stem van die drywer verbreek

nou en dan die stilte:
n• • •

In I

-------------~---------------------------------------

Afb. VIII, bl. 44
45)

Suidwes

L~ndskap.

Ossetrek deur die Vlakte.
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11 • • •

In langer Reihe ziehen sie schwer

Den Wagen langsam durchs Grasermeer,
Durch rote, sandig zerfahrene Pad,
Mahl t lang sam, so lang sam das Wagenrad •..• n4- 6 )
In die agtergrond gloei warm die laaste aandgloed op
die bergtoppe.

Hier en daar val nag 'n sonstraal

soek-soek oar die ossewa.

Die vlakte voor le egter

reeds in die skaduwee, en 'n koelerige luggie trek daaroor.
Links en regs van die ossetrek staan verenkeld 'n paar
doringbome.

Geen wolke versteur die sagte dynserige

blou van die hemel, waarin die geel van die ondergaande
son liefderyk

opgevang is.

Die dele wat nag deur die sonstrale bereik word, is
in 'n intense oranje gegee wat in die skaduwee oorgaan
tot 'n sagte pers en in die geelgroen van die ossewa.
vlakte voor, en die doringboompies

Die

wat reeds die aand

aandui, is sag pastelgekleur in 'n oker en 'n danker bottelgroen.
Tegnies behoort hierdie werk tot sy bestes.

Terwyl

die kunstenaar die voorgrond in golwende bree kwasstrek2
skilder en die effek van bewegende gras in die wind gee,
skilder by die agtergrond fyn en sensitief.

Die pen-

seelstreke word alhoe fyner namate die horison nader.
Die hemel is net 'n dun laag olieverf, waarin mens die
penseelstreek gladnie meer kan waarneem nie.
As bogenoemde werk met die Nagtelike Reis deur die
Vlakte 47)

vergelyk word, sien mens tematies geen verskil /

46)

Der Ochsentreck, uit~ Die Zweite Heimat, verlag~
. Heinz Lafaire Orient Buchhandlung,Hannover,1923.

Reis deur die
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- 46 skil nie, terwyl die tegniese benadering heeltemal verskillend is.

Die toneel is nog later in die aand geskil-

der en ons sien reeds die opkomende maan teen die horison.
Die osse trek direk in die voorgrond verby.
landskap is in 'n dynserige nagblou gehul;

Die hele
reeds ver-

silwer die opkomende maan se strale die ylblou berge wat
vaag in die verte skemer.
Hierdie toneel is meer as enige van Aschenborn se
ander werke, in 'n byna impressionistiese styl geskilder.
Die kunstenaar pas sy tegniek by die tema aan;

die fellA

lig van die Afrikaanse son in die dag vereis 'n harde,
bree en realistiese weergawe, terwyl die nag met sy sagte
silwerblou,meer sensitiwiteit en versweemdheid inhou.
Die werk herinner baie aan die werk van die Franse Impressionis,Pissarro.

In die groat doringboom regs,

wend hy die stippeltegniek van die Franse aan, wanneer
hy 'n groep stippel langs 'n bloue plaas om die seegroen
van die nagtelike skadus uit te bring.

Ons herken die-

selfde ossewa as in die vorige skildery, maar die wa,
die osse sowel as die behandeling van die vlakte, die
doringboompies,

berge en die lug is baie fyner en meer

poeties wecrgegee.

Ek sou aanneem dat hierdie werk 'n

paar jaar vroeer gedoen is, miskien om en by 1925.

Waar

die een in die somer geskilder blyk te wees, is laasgenoemde 'n toneel uit 'n koeler tydperk, miskien uit die
lente.
'n Besonder stemmingsvolle werk wat weereens die
geliefkoosde ossewa weergee, word genoem Uitspan
( 1\.f b •

IX ) •

Links staan 'n

groot

groen

do:_·ingboom /

Afb. IX,

Uitspan.
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- 47 boom en teenoor hom herken ons Aschenborn se hoe rooi
miershoop.
Tematies is dit een van 'n groat aantal werke wat
almal dieselfde onderwerp behandel, maar tegnies bereik hierdie skildery 'n hoogtepunt.

Met kragtigE;

hale laat die kunstenaar die gras golf en dein.

Op

party plekke lyk dit asof hy direk met die paletmes
geskilder het.
Die laaste rooi-oranje aandlig le op die grasvlakte.

Hemel en aarde is deurdrenk met lig en maak

dit een van daardie vredevolle en rustige aande van
die Afrikaanse land.
In Kiel bestaan nog so 'n Ossetrek
agtergrond van 'n ondergaande son.
sisie is hier anders.

48)

teen die

Slegs die kompo-

Ons sien nou direk voor ons,

die agterkant van die wa.

Die rug van die boer

troon as 'n danker silhoeet teen die hemel.

Soos

in meeste van Aschenborn se ossetrekke,vind ons dieselfde kalme en vredevolle stemming van 'n warm
somernamiddag.

( ii) Aschenborn slaag in sy

~~terverfstudies

veral daarin

om die intens.e sonlig wat die landskap deurdrenk 1
stemmingsvol weer te gee.
Die Miershoop van Suid-·
) ' n goe1e
. voor b ee ld. daarvan.
Hee 1 wes- Af r1· k a 49 1s
temal deurgloei van die warm sonlig,le die roesbruin miershoop links op die wye uitgebreide geel
vlakte, waar die ylblou berge ver in die

agtergron~

sLemer. /
48)

Ossetrek.

49)

Miersho£12. in Suidwes-Afrika.
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In hierdie toneeltjie le die tipiese karakter

van die Afrikaanse landskap opgesluit, en daarmee ook
Aschenborn se groat liefde en sy heimwee na hierdie land.
Sy vrou, Emmy, se geliefkoosde werk was die ligte skets
van die
takke.

Afr~kaanse

I1andskap met Miershoop en bloeiende

( Afb. X ) •

'n

Helderblou

lug,

twee-derdes van die doek inneem, oordek

wat

die landskap

met die pers-blou berge in die agtergrond en die bloeiende geel mimosatak regs.

'n Rooibruin sandpad kronkel

been en weer deur die landskap.

Regs word 'n hoe rooi-

oranje miershoop deur 'n groepie danker green daringborne omgewe.
gedui.

In die agtergrond is bosse en borne aan-

'n Lentestemming word weergegee.

Die veld is

lig en geel en word bier en daar deur 'n sagte helder
green en oranje onderbreek.

Alhoewel die komposisie

konsentreer op die regter helfte von die toneel, is die
werk volkome harmonies.

Die sondeurgloeide kleure en

sagte kontoere verleen 'n liriese effek aan die werk.
11 • • • •

Termi ten hochragender Ba u

Rot vor des Himmels erstorb'nem Blau,
Und schwingende Hitze in weiter Rund,
Uber der Steppe zur Mittagsstund."

50

)

'n Klein onvoltooide skets van 'n Bloeiende Vlakte

51)
'

toon weer die roesbruin sand in die voorgrond met die
silwergeel gras en die bloeiende bosse daaragter.

In

die verte teen die horison is sagte poeierblou berge
sigbaar.

'n Stralende blou hemel oordek hierdie

lentetoneel.
Afb. X, bl. 48a
50)

'n Klein /
: Afrikaanse Landskap

met.Miersho~p.

Gllihende Sonne, (3de vers) uit: Die Zweite Heimat,
H.A. Aschenborn, Orient-Buchhandlung, Heinz
Lafaire, Hannover, 1923.

51)
© UnivBloeiende
ersity of PretoriaVlakte.

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

© University of Pretoria

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

© University of Pretoria

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

- 49 'n Klein waterverfekets van die Oewer van

'n Meer

(.!ifb.

XI)

is

besonder

bekoorlik.

Blykbaar is dit ook 'n lentetoneeltjie, aangesien die
bossies groen, die water stralend olou en. die kl_ein. ronde
wolkies glimmend wit in die water weerkaats.

Dit is

net 'n oombliklike impressie.
( Afb.

XII),

in

is een van sy bekendste tonele.

waterverf

Alhoewel die werk

nog 'n ietwat droe waterverftegniek toon, slaag die
kunstenaar daarin om die rus van 'n Afrikaanse bosveldaand weer te gee.

Teen die silhoeet van diep blou

berge staan die moee donkerbruin osse en herkou, terwyl
ons die uitgespande ossewa links in die agtergrond sien.
'n Newelagtige koue aandlug trek agter die berge op,
nadat die son al 'n tydjie gelede daaragter

verdwyn

het.
uSpat abends dann

am Feuer

wir sassen vor dem Zelt
Und wie in stiller Feier

urn uns die macht'ge Welt.
Doch, tiber dunkle Range
Tont er wie ferne Sange
d.er Trager und Askari:
Heia - heia - Safari,
Heia- heia- Safari."

52

)

In danker melankoliese kleure skilder Aschenborn sy
Oss~ /

Afb. XI, bl. 48a

Oewer van 'n Meer.

Afb. XII, bl.48a en 48b :
52)

Heia-Safari:
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Ossewa (Afb. XIII)

terwyl

hy

die ondergaande son tegemoet.

huiswaarts

trek

Mens boor die moee

geplons van die osse se kloue op die harde sonverbrande
aarde.

Bo-oor die laat aandtoneel strek 'n oneindige

en ligte hemel.
11

Ruimte en wydte vorm die inhoud bier.

Langsam bewegt sich der schwerfallige, alte Ochsenwagen

die Pad entlang.

Im langsamen Zuge,

ratternd·und

knarrend, in tiefen Staub gehullt, so fahrt er durch
das weite Sonnenland ....... " 53)
'n Hele paar waterverfstudies moes Aschenborn gedurende die oorlog in die Kalahari gemaak het.
Vlakte met Kamele

(Afb.

XIV)

met sy sagte pastel-

kleure, doen soos 'n woestyngedig aan.

In 'n wasige uit-

gestrektheid le die woestyn voor ons, onder 'n staalblou
hemel •.

Teen hierdie oneindigheid reis 'n paar eensame

kameelruiters, klein en hulpeloos teen die onmeetJ.ikheid
van hierdie landskap.
nWelljge wogende DUn.en,
Glutroter riefelnder Sand,
Undurchdringliches Schweigen,
vVei tes einsames Iand •... "

54)

Die Veldbrand was 'n tema wat die skilder intens beindruk het.

Nie alleen in sy skilderye nie, maar ook in

sy gedigte, verhale en grafiese werk, beeld hy hierdie
tipiese verskynsel van die Afrikaanse veld op verskil'n Aantal besonder liriese waterverf-

lende wyse uit.

studies /
Af b. XI I I , b l • 5 Oa

53)

Ossewa.
---

H.A. Aschenborn: Afrikanische Buschreiter, b1· 220.

Afb. XIV, bl.

50a :

K~l~~ari, uit:
© University of Pretoria
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- 51 studies gee die veldbrand stemmingsvol weer.
eerste 55)

is onvoltooid.

Die

Twee ruiterfigure, in pot-

load geskets, ry na die toneel van die vuur in die vlakte, waar 'n klompie voels verskrik opvlieg.

Baie oor-

tuigend is die weergawe van die Brand self. 56 )

Danker

en dreigend staan die doringbome teen die nagtelike hemel,
waar die rooi vlamme en donkergrys rookwolke wild en
gulsig opslaan.

Die boompies vertoon klein en magteloos

teen die geweld van die vlamme.
"Graudunkle

W~lken

fegen empor

Wie des Schicksals gewaltiges Drohen
Gierige Flammen scblagen empor bervor,
Aufbrausend gen Himmel sie lohen.
Sie zischen im trockenen knisternden Grase
Umklammern die BUsche im wilden Gerase
Hellknatternd flammt auf das junge Grlin
Und ein Busch versinkt in der Funken Sprlihr1!
Wild tobt das Feuer in rasendem Lauf
Uber die Steppe bin - die Berge binauf. Im dunklen Gewolk hell flatternde Brande
Weit vor dem Flammenmeer - vorn im Gelande
Auflodernd mit einem Nhle
Flackernde Feuerfanale. - " 57)
Die Blus van die

Veldb1~

58) .

lS

'n impressionis-

tiese skets van naturelle wat met wyd uitswaaiende gebare die vuur probeer blus.

Deels bet bulle reeds
daarin /

55)

Veldbrand.

56)

Veldbrand.

57)

Der Grasbrand,

58)

Die Blus van die Grasbrand.

© University of Pretoria
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daarin geslaag, maar nog vul rook die lug, sodat mens byna
meen om die bytende reuk daarvan te bespeur. 'n Oortuigende
beskrywing van 'n veldbrand gee Aschenborn in een van sy
eie boeke:

" •.. Prasselnd leckten sie an toten l'orn-

blischen hinauf, sanken

in sich zusammen, flackerten

und gllihten fur einen Augenblick wieder empor, sobald
sie neue Nahrung gefunden.

In dumpfen Knall platzte

wohl bier und da ein harzreicher .Ast.

Hin unC: wied6r

schoben sich scharffingerige Palmenblatter wie gespenstiche Scherenschni tte vor de rote Lobe .....•......
•.....•..... und die

Flammchen

s~ielten

und blitzten,

warfen irrende, huschende Lichter Uber Strauch
Gezweig -- und doch, wie

und

anders kann solch Steppenbrand

hausen, wenn der Sturm heult und die Flammen uber das
59)
endlose Grasermeer schleudert! "
Tiie poetiese tema van die Afrikaanse herder bet
Aschenborn herhaaldelik geskilder, en dit veral in waterverf omdat hy in hierdie medium die saggekleurde wye
vlakte volmaak kon weergee.

In pastelkleure skilder by

dan die woestynagtige vlakte van Suidwes in 'n geel wat
neur die opwarrelende

in die vertetot ligroos oorgaan.

stof dryf die Herder sy Skape huiswaarts (Afb. XV).
Sy

kudde

en

eensaam

is

klein
teen

die oneindige wydte
van die veld.

59)

H.A.Aschenborn: Afrikanische Buschreiter, bl. 25.

Afb. XV, bl.

52
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Die Inboorlingherder 60 ) wat dromend in die
wydte

staar, bestaan ook in olieverf en ~aterverf-

studies.

Geen wolk of struik of boom versteur die

wydte en eensaamheid van die uitgebreide vlakte riie.
Die figuur van die herder is 'n danker silhoeet teen
die pastelkleurige v:akte, waarop sy skape verspreid
wei.

Aangesien Aschenborn hidrdie tema so d.ikwels

herhaal bet, sk:yn dit

'"Yl

simbool te wees vu.n sy

houding teenoor die land, van sy liefd.e vir hierdie
vlaktes, uitgebrei en verlate.
61)
Die aandstemming in die dal van die Anob-Rivier

wat die Kalahari in 'n Noord-suid rigting deurtrek,
en wat bekend is deur die geveg 7an die Nabes teen die
Witboys, word weergegee deur nuanses van pers, blougroeL en geelgroen.

'n Naturellevrou en haar kind

dryf die skaapkudde lang£ die ri vier

. . -';s ~

In

huisw~~a.:..

die agtergrond is rotsagtige berge sigbaar.
'n Waterverfskets '.ran 'n streek

genoe~n·

Etzo-

Okatwena, maak Aschenborn in 1916. (Afb.XVI). Die landskap lyk min of meer soos by die

~~ob.

Di t is

aand en die son bet reeds die vlakte verlaat.

~;veer

Don-

ker en melankolies vertoon die berge en die boompies
daarvoor.

In tegniek word mens sterk aan A. Jentsch

herinner.

Die waterverf word los en vloeiend ge-

bruik, direk, sander die hulp van 'n potlood of penlyntekening.

(iii) In die Grafiese werk skyn die eerste linoleumsnee
fl.
.. le

60)

Inboorlingherder.

61)

Anob-Rivier.

Afb. XVI, bl. 53a
© University of Pretoria
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t 62)
d le
bmlgran e
te wees,

en oninteressant.

'n minder geslaagde werk, vaag

Miskien het die kunstenaar hierdie

toneel reeds gesny by sy aankoms in Afrika, of ook later
in herinnering daaraan.
Soos reeds aangedui, is die landskap die geskikte
motief vir die hout- en die linoleumsnee, veral die Afrikaanse landskap met sy skerp kontoere en kontrasterende
lig en skaduwee-effekte.
Sonneland 6 3) is een van
Aschenborn se bekendste linoleumsnee, aangesien dieselfde
toneel reeds as 'n waterverfskets en as 'n omslag vir ':n
hoek antwerp is.
wye verlate vlakte.

Weergegee word 'n eensame ruiter op 'n
Agter hom val die skaduwee van sy

perd, lank uitgestrek en intens.

Heeltemal teen die

horison het ons die swaar silhoeette van berge, terwyl
'n paar eensame doringboompies in die vlakte aangedui
word.

Die groat vlakke van lig en skaduwee roep die

idee van eensaarnheid, beklemmende stilte en van brandend.e
son op.

Ons bet bier die bewys dat geen ander medium dte

kontras van lig en skadu so intensief kan uitdruk nie.
In die Duine 6 4) is 'n linoleumsnee wat die kunstenaar se aanleg vir grafiese werk duidP,lik weerspieel.
Hy maak hierin volmaak gebruik van die dekoratiewe element, die uitdrukkingsvolle lyn, en die redusering tot die
alleen wesenlike van 'n toneel.
In die eensaamheid van die woestyn se sandduine,
staan 'n naturel met sy kameel.

Die son wat blykbaar
boog

62)

Emigrante.

63)

Sonneland.

64)

In die

/

Dui~
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hoog teen die hemel staan, laat die duine kragtige ritmiese skaduwees

gooi~

wat 'n golwende en dekoratiewe

patroon vorm.
In die linoleumsnee

word die swaarmoedige en mas-

siewe van die Ossewa 6 5) op pad huistoe, nog meer wesenlik
en oortuigend as in die waterverf en die olieverfwerk tot
uitdrukking gebring.

Aschenborn vereenvoudig die motief:

die gras langs die wa vorm nou 'n interessante patroon
van geboe lyne wat mekaar in rigting afwissel.

Die

borings van die osse beantwoord die fyn bewegings daarvan
met bulle sterk geboe vorme.

Die takke van die daring-

boom neem die gestileerde vorm van 'n Pierneef-boom aans
Die Naturelledor_£
illustrasie.

66

) is 'n baie direkte en saaklike

Dit kan as nog meer direk beskou word as

werke van Pierneef, as nog harder.
passend by die tema.

~~ar

die medium is

Die broeiende hitte, die swart

skaduwees van die butte en van die inboorlinge kan nie
treffender uitgebeeld word nie.

Tenspyte van die hard-

heid, is die toneeltjie tog poeties, met sy groat gemoedelike doringboom links en die drie ritmies op mekaar volgende kafferhutjies regs.
ritmiese patroon.

Alles smelt saam tot 'n uiters

Die hutjies en die naturelle is na-

tuurelemente en vorm een.
Een van die mees stemmingsvolle linoleumsnee is
genoem Oor di~Vlakte. 6 7)
is hier bemerkbaar.

1

n Fyn gevoel vir komposisi?

Regs trek swaar ballende wolke op,

terwyl die reen links en in die vlakte reeds neersak.
In /
65)

Huistoe.

66)

Naturelledorp.

67)

Oor die Vlakte.
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In die voorgrond waai die wind die deurmekaar dwarrelende
gras tot 'n interessante patroon van lyne saam.

'n

Doringboompie staan in die vlakte en lyk klein en onbeskermd teen die dreigende storm wat optrek.
Deur die diagonale van die opkomende wolke word 'n
dramatiese atmosfeer geskep.

Meer as die helfte van diE:

I

toneel word deur die onweerselemente ingeneem,bokant 'n
wye en onbewoonde vlakte.

Die linoleumsnee is die regte

medium vir so 'n onweerstemming.

Skerp kontraste tusser

lig en danker kan direk en aangrypend gegee word.

Ree;s

le die son nog helder op die wolkemassas en belig ook
deels die vlakte, terwyl die linker kant waar dit reeds
reen, danker en dreigend lyk.

Dieselfde motief word

later in 'n soortgelyke litografie herhaa1.

68

)

Die

komposisie is hierin egter minder afwisselend, en oorbeers die dreigende wolkemassas die hele toneel.

Daar

is tenspyte van die sagter tegniek, minder fynhede.
Kyk byvoorbeeld na die gras.
Die Doriggbo~ 6 9)

is op baie verskillende maniere

herhaaldelik deur die kunstenaar vertolk.

Uiteindelik

is by as dekblad vir die Afrika-Kalender geneem.

Hier

sien ons hom in die nag onder 'n silwer sterrehemel en 'n
diepblou lug ..

Dit is een van die weinige linoleumsnee

wat Aschenborn gekleur het.

In hierdie werk, soos ook

in verskillende ander, laat die kunstenaar die takke van
die borne deel vorm van die raam.

Die landskap gaan oor

in die raam en word dus nie begrens nie.

Die golwende

----68)

Onweer.

69)

Dor~ggboom.

© University of Pretoria

ritme /

··-- -------

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

- 57

ri tme van 'n natuurtoneel TJirord in die

lino-leumsnee nie

gestrerr. nie.
Die enigste suiwer landskapskets wat opgespoor kon
word, verskyn in die boek Ehombo van Steinhardt en is 'n
weergawe van die Kaokoveld. ?O) Opvallend is die nuwe blil::veld.

Waar Aschenborn gewoonlik die wye Afrikaanse vlaktes skets 9

gee by hier direk in die voorgrond die digte takwerk van 'n
mimosadoringboom links, waarlangs die oog gelei word na
die berge en die vlakte in die agtergrond.

Die daring-

boom gooi diep skaduwees op die pad langs hom en die weergawe van die toneel toon 'n baie naturalistiese benaderj_n-'7.
Mens kry die indruk van 'n hete somermiddag, waarteen die
koeltes van die skaduwees in die voorgrond verkwik.
In die agtergrond is nog 'n paar boompies sigbaar.
Interessant is 'n vergelyking tussen die ets Ossetrek
en die litografie daarvan.7 2 )
Die ets toon 'n span osse
van voor, gelei deur 'n naturel.
agter die trek sigbaar.
volg die ossewa.
aalwyn.

71)

'n Tweede naturel is

Daarop, ver in die agtergrond,

Links op die voorgrond groei trots 'n

Die landskap is vlak, met slegs 'n paar aange-

duide heuwels in die agtergrond.

Die ossetrek vorrn deel

van die vlakke en is nie die hoofmotief nie.
Baie fyn is die tekening met die etsnaald gedoen, en
die weergawe is direk en saaklik.

Daar word niks aan

die toeval oorgelaat nie, elke besonderheid word geteken.
Anders is dit by die litografie:

Hierdie keer toon

Aschenborn slegs vir ons 'n ui tknipsel van die ossc\va '.vat
groat /

--------------------------------,.J,..I,..~~..J.--

70)

Kaoko-Bergland.

71)

Ossetrek.

72)

Ossetrek.
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Die wa vorm die hoofmotief van die litografie,

die landskap vorm slegs die raamwerk.

Dit is reeds

danker en die moee osse word deur die naturel, wat links
langs die oop kapkar vaag sigbaar is, aangedryf.
Sag en dromerig le die bosse en borne in die nagskaduwees.

Slegs die maan straal spierwit teen die nagte-

like hemel, versilwer die vlakte en ruens van

di.e~osse,

en gly vandaar na die baadjie en dan na die gesig van die
boer.

Deur die medium van die litografie slaag die klms-

tenaar daarin om met 'n korrelagtige tegniek, in teenstelling met die liniere, sketsagtige aard van die ets, 'n
danker, liriese atmosfeer te skep.

Romanties en tog nie

sentimenteel nie, word die rustige en kalm stilte van 'n
somer-maanlignag weergegee.

Waar die ets 'n gelerige

effek bet, is die litografie meestal gryserig en deels
swart.

if••••

Es locken die Cunjas, bald naher, bald

ferner, sonst Schweigen in tiefer Nacht.

Leis nur das

Schnaufen der Ochsen, das Knirschen der schreitenden
It

Klauen, das Mahlen der Rader im Sande

73)

Aschenborn behaal meer stemming wanneer hy twee
kleure in sy etse gebruik.

Soos ons reeds gesien het,

maak hy gebruik van 'n donkerblou wanneer hy nagtelike
tonele uitbeeld.

Voor die Vuur 74 )

in die nag, .sien

ons drie vriende onder 'n groot boom sit.
een droom,

le

Terwyl die

die ander en staar in (ie vlamme, en die

derde een wakker die vuur aan.

Regs in die doLker ska-

duwees staan die ossewa en die osse wat rustig herkou.
Die boompies in die agtergrond lyk soos geheimsinnige
sill:.oeette
73)

He A As Chenborn .

74)

Voor die Vuur.

G
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silhoeette teen die lig van die opkomende maan.
" ••. Fern in der Steppe Einsamkeiten
Da rasten sie nach langem Reiten
Und ruhen aus in tiefem Schweigen •
. Hoch in des Dornbusch wirren Zweigen
Spielt zitternd goldner Funkenreigen
Und tief im Nachtwind. sich die Graser neigen.

Das Feuer flackt und sinkt zusammen.
Leis stiehlt der Nachtwind sich vondann
Und Uber Feuer, Baum und Zw€igen
Legt sich der Steppe tiefes Schweigen." 75 )
Deur 'n digte netwerk van lyne behaal Ascbenborn 'n
donker nagtelike effek.

In teenstelling met die dagto-

nele waar hy baie spaarsaam is met die etslyne, plaas hy
bier een langs die ander, en laat bulle kruis en dwars
sny.

By 'n litografie word die danker effek ook sander

die lynbehandeling nog fyner verkry.
Daar is nog 'n ander variasie van die tema van die
Drie Vriende by die Vuur (Afb. XVII).
:Dj_ t is nou nag later in die nag en die vuurtjie brand
helderder~

terwyl vi.er persone daaromheen vergader.

Die

figuur in die voorgrond, met sy rug La ons toe, skyn die
naturel te wees.
sy rug na ons toe

Die man wat in die vorige ets half met
gel~

hy in die vlamme staar.
op

bet, toon aan ons nou sy

gesig~S008

Regs sit die vriend met 'n

pyp,

'n boomstam, terwyl die vierde figuur langs hom staan.

Die wa en die osse in di2 ets is van fie regter na die
linker /

-----------------------------~----------

75)

Afrikaner ( lste en 6c\e vers) ui t: Gedichte, devr
H.A.'Aschenborn. (Nie gepubliseer nie).

Afb. XVII,Sien bl. 53a:
© University of Pretoria
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linker helfte verskuif.

Weer gebruik die kunstenaar 'n

blou kleur om die nagtelike stemming uit te bring.

Die

gedig van die Afrikaner7 5) is ook hier van t·oepassing.
Daarin beweer die een van die vriende dat die grootste
geluk in Afrika vir hom op die rug van die perd

le~

en

terwyl sy maat die loop van die geweer liefderyk streel,
sou die derde een altwee hierdie dinge verruil vir die
l

rooi grond van sy geliefde land.

Die skilder self is

I

'

in die groep vriende verteenwoordig, vvant di t is die drie
dinge wat hom so aan die Afrikaanse grond gebind bet en
wat hy so bemin.
Vir die gedig Die Vlakte

~_p.

Ander Gedigte deur J. :Bl ..

Celliers, maak Aschenborn 'n serie van ses klein en baie
sensitiewe etse. 76 )

In die Ossetrek 77 )

sien ons die

tema van die reeds beskrewe litografie herhaal.

Slegs

'n stuk van die ossewa is sigbaar, en ons sien die rug van
die boer wat sy osse aandryf.
deur 'n boom links en regs.

Die toneeltjie is geraam
In die verte kan mens nag 'n

paar doringboompies waarneem.
Dte tweede ets 78 )
gaan onder die juk en

beskryf die Osse wat swaar gebuk
in twee rye aanstap d.eur die hoe

gras, wat oordek word. deur 'n hoe wolkehemel.
die agtergrond sien ons baie klein,die

Heel in

ossewa~
•

11 • • •

Die osse stap aan deur d.1e stowwe .••

Die tegniek van hierdie ets is heel

f~rn

Y\

7 (j . )

en ri tmies.
Die /

76)

Ses etse deur H.A. Aschenborn vir J.F. Cilliers se
Die Vlakte en ander Gedigte~

77)

Ossetrek.

78)

Osse.

79)

Aanhalinr uit: Die Ossewar uit J.P. Celliers:
Die ~-Vlakte en-:\nder Gedigt:.!..
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Die derde ets ( Afb. XVII )
tegniek.
in swart

toon

'n

growwer

Nou is dit nag en die doringbome
vorme

teen

die

regs deur di•e wind aangedra

helder

staan

vuurvlamme wat van

word en 'n veldbrand aandui.

Hulle slaan al hoer op en oak die borne word na regs alhoe
grater.

In die voorgrond le 'n tak wat nog glim en brand.

In die agtergrond staan die dreigende silhoeet van 'n dinnmiese bergmassa.

Aschenborn slaag in hierdie ets

daarin om die lig-donker effek stemmingvol uit te druk;
vergelyk hierby:

it.....

en swart teen die gloed

sprei die borne hul arme ••.• " 80 )
Een van die teerste weergawes van die Afrikaanse
vlakte is die vierde ets 81 ) wat die wye veld skilder,
met spits heuweltjies in die agtergrond en 'n daringboom regs.

Fyn wolkies swewe bo-oor.

Weereens is

die tegniek fyn en die weergawe is romanties.
ii • • •

Tot die ylblou bande

van die ver-verre rande .•• " 82 )
Die nag met al sy drome en geheime word in die vyfde
Die boer sit voor die vuurtjie en suig

ets weergegee.

aan sy pyp, terwyl sy osse in die agtergrond le en herkou.

Bo-oor die vuurtjie strek die droe takke van 'n
ou doringboom. 83 )
n•••

Die osse,

met koppe gebuie,

herkoue nog stil in die nag ••• "

84

)

Die /

----------------------------·Afb. XVIII, bl. 53a: Veldbrand.
80)
81)
82)

83)
84)

Aanhaling uit: Veldbran4 uit: J.F. Celliers:
Die Vlakte en Ander ~edigte.
Afrikaanse Vlakte.
Aanhaling uit: Die Vlaktetuit: J.F. Celliers~
Die Vlakte en Ander uedigte.
Voor die Vuur.
Aanhaling uit: Die Ossewa,uit J.F. Celliers:
Die Vlakte_en Ander Gedi,g-te.
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Teen 'n helder saggryse hemel kom die wit maan op oor 'n
uitgebreide wye vlakte waardeur die ossewa saggies deur
die rooi s~nd maal.
skap verstrooid.

'n Paar doringbome is in die landFyn word die verre horison devr sen-

sitiewe lyntjies aangedui.

•' 4

n···

Daar is vir ons

maar ene tuis
ons skoon Suid-Afrika. "
In hierdie laaste ets is

~lles

86

)

wat Afrika vir Aschen-

born beteken, saamgevat, net soos in die woorde van die
laaste versreels van Celliers.
'n

~!Iinder

goeie serie etse maak die kunstenaar vir

LBns kleiner Rosengarten; hy noem die bundeltjie LBns=
rosen. 87 )
Dit lyk asof hierdie etse beginstudies in
die ·etstegniek was, alle lyne is nog ietwa t styf.
sekerlik bet die tema
nie.

oo~

rvlaar

nie so naby aan sy hart gele

Dit was nie Afrika wat hy moes uitbeeld nie.

Die dekblad toon vir ons 'n rosebossie met die

titel~

Lons-Rosen, daaronder. sa)
Noemenswaardig is eintlik net die ets van 'n Duitse
oerhuis met die blomtuin daarvoor. 89 )

Interessant is

die tegniek wat die kunstenaar in die behandeling van
die strooidak aanwend.

Mens voel ook die atmosfeer in

die Noordduitse kleinboerdery-tuintjies aan.

'n

06)

Ossetrek deur Vlakte.
Aanhaling uit: Unielied; uit: J.F. Celliers:
Die Vlakte en inder Gedigte

87)

LBnsrosen, etse vir Lons kleiner Rosengar~en,
-geteken: J. Ant. l:..schent0rn, Klel.

80)

Dekblad.

89)

Boerhuisie.

85)
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Maienzei t blUht ••.• 11

11

Rosmarienhaide zur

beskryf 'n jong meisie onder "n

slank berkeboompie besig om blomme te pluk.gO)

In die

agtergrond sien ons die Duitse woud waaroor 'n paar
trekvoels vlieg

'n byna sentimentele uitbeelding, aan-

gepas by die gedigte van die Romantikus, Lons.

Die ets-

tegniek by hierdie serie is, ten spyte van die ietwat
stywe trek, nietemin gevoelig.
Bobeskryfde etse word nie as deel van die Afrikaanse
beleefnis behandel nie, maar slegs om die kontras in
kunsuittng aan te dui tussen 'n tema wat na aan Aschenborn se hart gele bet, nl. die Afrikaanse landskap, en
een wat hy skynbaar in opdrag gedoen het en wat duidelik
sy on"beholpenheid teenoor 'n, vir hom eintlik vreemde
tema, weerspieel.

Vvaar mens in al sy Afrika-weergawe s

die eenheid tussen kunstenaar en onderwerp kan aanvoel
en meebelewe, staan mens

soos hy, vreemd teenoor bier-

die onderwerp wat miskien aantreklik, maar nie deel van
hom was nie.

90)

Jong_J~feisie.
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HOOFSTUK

IV

Die Ui t1)eelding van die Dierelewe in die Afrikaanse Lands}:ap.
Aangesien As chen born nie alleen kunstenaar, maar we~~ook jagter en boer was, het by kans gehad om op sy
alledaagse jagtogte die dier in sy natuurstaat en in
I~

sy wilde omgewing te bestudeer.

skets die diere in

beweging en terwyl bulle rustig en ongestoord wei, en hy
maak ontdekkings terwyl by met die kameel deur die Kalahari kruis.

Hy leer elke dier in al sy eienskappe en

eienaardighede ken;

en min skilders slaag soos hy daarin

om hom so liefderyk en soms so humorvol weer te gee.
Aschenborn kan beskou word as die baanbreker op die
gebied van die wilde dier-.3kildering.

Hy is die eerste

Suid-Afrikaanse skilder wat die dierelewe so volledig en
oortuigend weergegee heto

Bouman beweer in sy tyd dat

Aschenborn die grootste kunstenaar ou hierdie gebied in
Suid-Afrika was.
Opvallend is dat Aschenborn
natuurlike omgewing weergee.
skeidbare deel daarvan.
ook die mens, veral die

di\:~

Die landskap vorm 'n onaf-

Bulle vorm
na~urel

dier al tyd in sy

een,

net soos wat

in die werke van Ascher-

born, nooit sander sy landskaplike omgewing weergegee
word nie.
Aangesien sekere dieresoorte herhaaldelik deur diE=}
kunstenaar geskilder word, sal die weergawe daarvan
apart beskryf word.

Binne hierdie beskrywings word

weer die olieverfwerk eerste, dan die

waterv~~fstudies

en laastens die grafiese stukke heapreek.
Dit
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Dit kom voor dat verskeie van die werke in bierdie
hoofstuk die oorsprong vorm vir latere illustrasies.
Ek bespreek egter die oorspronklike werk bier, en maak
in Hoofstuk VII weer kortliks melding daarvan,wanneer
dit as illustrasie in 'n boek beskryf word.
(a)

Die Gensbok
Die dier wat sekerlik die meeste aandag getrek bet,
was die gensbok, wat in Suidwes ook vandag nog volop
te sien is.

Soos reeds in Hoofstuk I vermeld, was

Aschenborn dan ook die eerste persoon wat agtergekom het dat die gensbok in die Kalahari verskil
het van die een in Hereroland.

Terwyl die kunste-

naar daelank te perd deur die bos gedwaal het, het
hy goeie kans gehad om hierdie dier, tesame met baie
ander, nader te bestudeer.

Hy maak talle sketse

en skilderye van die gensbok.
'n Aantal olieverfskilderye wat Aschenborn var
hierdie dier gedoen bet, kan as 'n reeks beskou
word, aangesien bulle

~aie

identies lyk -

asof

hy so 'n groepie diere verskeie kere op dieselfde
plek in verskillende stemminge geskilder bet.
Tot hierdie reeks behoort die bekend'e Gensbokke9l) wat in 1931 in Westermanns Monatsbefte
verskyn het, en waarvan die oorspronklike werk in
privaatbesit in Stellenbosch is.
Drie diere wei rustig in die vlakte.
die een

le

Terwyl

en berkou, wei sy maat ongestoord, en

'n derde kyk nuuskierig op, om die vreemdeling te
betrag.

In die agtergrond het ons regs 'n groen
heuwel

91)

I

Gensbokke.
--------
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gloei.

Die blare van 'n boom word regs aangedui.

Mens kan hierdie werk.met die Gensbokke van
Karibib9 2 i).
Albei vertoon ietwat star, en die
behandeling van die dierliggaam,is vlak en byna lewensloos.

Eersgenoemde kom onrealisties voor.

grasvlakte lyk styf en dood.

Selfs die

Die intense blou en green

wat die kunstenaar gebruik, verhoog hierdie onrealistiesc
effek.

Die kleure is te intens vir 'n Afrikaanse toneel

(Vergelyk die werke met die sagte pastelkleure in die
skildery van die volstruise, (bl. 85 ) .
Die horisontaal gestapelde wolke dra ook by tot die
statiese en lewenslose effek.

Die toneel moes myns

insiens in 1909 - '10

gewees bet, heel in die

begin van

As~henborn

geski~der

se skilderloopbaan.

Die landskap wat die Gensbokke van Karibib omgewe,
daarenteen is wel eg Afrikaans.

Ook is die behandeling

van die geel gras en die rooi sand in die voorgrond meer
realisties en beweeglik •
. Aschenborn die droe
vlaktewind.

Met bree kwasstreke laat

grashalme golf. onder die sagte

Die skaduwees in die vlakte en ook in die

diere self, is sag-blou en harmonieer met die diepblou
van die berge in die agtergrond.
Soos in ander gevalle, gaan Aschenborn nou nader
9 2 .. )
en bekyk die voorste ~psbok van naby. 12 Die dier ne?m
nou die middelpunt van sv skildery in.
verbaas en stil

na die vreemdeling.

Die bok kyk
Sy fyn-gebuigcle
horings /

92i)

KBribib-Gensbokke.

92i i)

IJie Fi tmann-Gensbok.
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- 67 teken sensitief af teen die ylblou lug.

Die weergawe

van die gensbok is baie meer lewendig en vitaal as in
eersbeskryfde werk.

Die gras in die voorgrond is n6g

kragtiger en meer impressionisties weergegee.

Die

doringboompie wat in die vorige skildery nog regs van
die groep diere gestaan bet, bet nou verder na links
verskuif, en so sien ons die berge agter meer

~rami-

nent.
'n Aantreklike olieverfwerk, wat ook 'n ryper opvatting van die motief toon, is die Gensbokke in die
93
maanlig. )
Van dieselfde toneel skep Aschenborn later
een van sy mees liriese etse.

In die olieverfstudie

is dit opvallend hoedat die kunstenaar die intense geel
maan helder isoleer, teen die silwerblou van die nag.
'n Byna spookagtige atmosfeer kenmerk die werk.
Uit die beginjare van die kunstenaar se vaste verblyf in Suidwes, stam 'n baie swak waterverfweergawe
van 'n Ruiter wat 'n Gensbok skiet.

94)

.

Die tekening

van die hardlopende bok, is baie onoortuigend en styf.
Slegs die Afrika-stemming met sy geel sonlig is reeds
realisties aangevoel.
.

Die skets, Wilde honde Jaag Gensbok,
van 'n baie hoe gehalte nie.

95)

is ook nie

Die werkie moes op die

plaas Quickborn in die begin van die twintigerjare gedoen
gewees het.
In 'n besonder aantreklike poskaartserie van wildediere wat Aschenborn vir die Oos-Afrikaanse skeepvaartl

93)

Gensbokke in maanlig.

94)

Ruiter skiet Gensbok.

95)

Wilde. honde
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- 68 lyn gedoen het,9 6 ) skets Aschenborn weereens die gensbok.96i)
Soos ook in die ander van hierdie reeks 9

-

bring Aschenborn die wesenlike van die dier tot uitdrukking.

Die vorme ·word vereenvoudig en die kleure

word dekoratief aangewend.
Die Gensbok word baie eenvoudig
in sy grootheid weergegee.

tog indrukwekkend,

Die gras in die voorgrond

is slegs in blou skaduwees teen 'n geel agtergrond
agtig aangedui.
eer

Die grysblou van die dier

met hierdie twee kleure.

stree~-

harmoni-

Tenspyte van die vereen-

voudiging, bet ons bier 'n mate van beweging.

Dit lyk

asof die bok in sy spore vassteek om die indringer nuuskierig aan te kyk.
Dit is egter in sy

~iese

werk dat die valle skoon-

hf:id en die krag van die wilde dier meer voortreflik to·c
uiting kom.

Die kunstenaar reduseer sy vorme tot die

heel wesenlike trekke daarvan, en sleag sodoende daarin
om die tipiese en die eie vnn elke diersoort uit te
.

In Aschenborn se Afrikanische T1ermappe

97)

dr1~r.

skets hy

in tien linoleumsnee die koppe van die grootstes van die
wilde diere.

In die "portret''-ui tbeelding van die reeks

diere, wat mens eintlik as hoofde van 'n sekere klomp
dierefamiliee

kan beskou, word die karakteristieke ken-

merke van elkeen weergegee.

In die kragtige gesnyde sketse,

verstaan die kunstenaar dit om
een meesterlik op te som.

~lle

die eienskappe van elkonbelangrikhede val weg

in die linoleumenee,en moet die kunstenaar sy onderwerp

deeglik /
96)

Woermann-(Oos-Afrika Skeepvaartslyn)
kaarte, ~~reuitbeeldings.

- Serie Tafel-

96i) Gensbok.
97)

Afrikanische Tiermappe, H. Ant. As chen born - Quick-__..
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- 69 deeglik deurskou bet om direk te kan se wat wesenlik is.
Die drukke is in swart op pers papier gedoen.
Die ligeffekte is met wit derverf behaal.
Die trots
.
97i)
van d1e G~nsbok
en sy tog ietwat skugtere nuuskierigheid word voortreflik uitgebeeld.
Die uitbeelding van die

G~nsbok

bereik sy hoogtepunt

in die ets.
Een van die mees stemmingvoll·e ui tbeeldings is die
Maanligtoneel met die Gensbokke (Afb. XX).

In die held.er

maanlig van die trope sien ons 'n groep gensbokke wat rustig wei op 'n ligoorvloeide vlakte.

In teenstelling met

die linoleumsnee, word hierdie toneel baie sensitief ge-

ets.
die

Elke detail word fyn weergegee.
takke

Ons hoef·. slegs

van die doringboom en die ligbehandeling op

die miershoop nader te bekyk - ook die bossies in die
voorgrond is in alle besonderhede weergegee.

Die maan-

lig is byna so helder soos daglig in hierdie toneel.
Slegs die agtergrond is impressionisties in silhoeet
geskets.

Die grondkleur is lig groen-blou, terwyl

d~e

maan en die gefil treerde lig, wit bly .
Gensbokke in die Vlakte 98 ) is 'n klein, maar besonder liriese ets.

Drie gensbokk9 staen in die vlakte

onder 'n groot ou boom wat amper die helfte van die toneeltjie beslaan.

Tot by die horison word elke klein

besonderheid gevoelig en fyn weergegee.
etse

soos

hie~die

Dit is in

dat die groot tekentalent en
die

97i)

Gensbok-kop.

Afb. XX, bl. 69a : Gensbokke in
98)

_j__

N~~nli~

Gensbokke in Vlakte.
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- 70die

illustratiewe aanleg van die kunstenaar vol tot

uiting kom.

Die hele toneel is in 'n nuanse van sagte

geel-bruin gehou.
In 'n ander ets met dieselfde naam, het

Aschenbor~
(.

die diere ook van nader bekyk.

Ons herken dieselfde ·

boom direk in die voorgrond met die groepie gensbokke
wat rustig in sy skaduwee 1e.99) D.1e v1akte in die agterA

grand word deur 'n hoe middagson oorstraal.

Die hele

toneel wat ons eers van ver gesien het, spee1 nou direl-::
voor ons oe af.

Ook is die formaat van die ets grater.

Waar die vorige toneel ietwat hard en direk voorkcm, h8t
ons hier een van die fynste en mees 1iriese etse wat die
kunstenaar ooit gedoen bet.

Hy gebruik 'n sagte bruin

om die kontras tussen die sondeurgloeide v1akte en die
skaduwee onder die boom en in die gensbokke uit te bring.
Die lyne is fyn, sensitief en vloeiend.

In hierdie ets

het Aschenborn daarin geslaag om, netsoos in sy litografiee, digterlik te wees, liries en stemmingsvol.

Die

oo~-

gange van die ligbeetraalde dele soos die boomstam is sag,en
vloei ge1eidelik tot in die skaduwee van die takke voort.

(b) Die Koedoe en ander boksoorte.
Soos die gensbok, kom die Koedoe dikwels voor,
veral in sketse en litografiee.

Miskien is die kuns-

tenaar getrek deur die sagmoedigheid van hierdie dier
en bet hy hom nie so graag in die harde en direkte
medium van die linoleumsnee weergegee nie.
Een van die Westermann- reeks wat in 1931 rerskyn

-----··---------------99)

Gensbokke in Vlakte
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- 71 het, toon twee Veg!ende Koedoes~OO)

Die diere word

voorgestel op 'n geel grasvlakte onder die takke van 'n
doringboom.

Diep met bulle koppe teen die grand, is

bulle borings reeds wild met mekaar vervleg.
Hierdie toneel

speel

af

+een
v

' n ag t ergron d van d.lgve
~

groen bos en taamlike hoe pers-blou rante.
werk is in pastelkleure gebo11.

Die hele

Die sagte grys vel van

die koedoes harmonieer fyn met die byna witgeel van die
gras en die ligte groen van die borne.

Die hemel is

feitlik wit-blou.
Aschenborn moes by hierdie tyd die dierelewe deeglik
bestudeer het, aangesien die tekening van die koedoes
al heelwat beter is as die van die gensbokke in die werke
'~rat

reeds beskryf is.

mal onryp.
gladnie -

Maar tegnies is dit tog nog heelte-

Aschenborn bemeester die olieverftegniek nog
sy kwasstreke is onseker, en opvallend is

(jj_e

wisselende skildermetode binne dieselfde werk.
Soms kan mens ook aan die manier van die kunstenaar
se handtskening s±en dat cl_i t 'n beginwerk is, soos di t in
hierdie werk duidelik die geval is.
In die Woermann-re8ks word die volgroeide
Koedoe

d-ramatiea en vol beweging gedurende 'n
96ii)
sprang weergegee~
In 'n sagte grys kleur lyk hy lig,
soos hy teen die helderblou somerlug oor die rotse spring.
Die ets en die litografie bring die fynheid van die
dier mynsinsiens peste tot uitdrukking.
Koedoes in die Vlakte,lOl) is blykbaar

100)

Veg!~de K~do~

96±0

Die Woermann-Koedoe.

101)

Koedoes in die Vlakte.
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vroee etse, aangesien di-G deur 'n sekere styfbeid gekenmerk word.

Twee koedoebulle staan ir die voo:-grond 1

terwyl bul wyfies agter bulle sigbaar is.

Die weergawe

van die bene van die diere is onrealisties en styf, miskien te wyte adaaraan dat die kunstenaar bierdie ets in
Kiel gedoen het, uit die berinnering.

Die afdruk het

dieselfde geelbruin effek as meeste van die aL1er etsc.
'n Later ets van Twee Koedoes (ict'b. 1.S<:I)
van 'n baie boer gehalte.

is tegnies

Met ritmies vloeiende

lyne~

ets Aschenborn die dier in sy valle trotse houding van
die kant.

Terwyl die bok in die mees essensiele lyne

geteken is, word sy maat wat agter hom in die gras le,
nog meer impressionisties aangedui.

Die berge en die
Die k.-unste-

gras word net as 'n agtergrond vaag gelyn.

naar trag om die dier, sJos hy hom direk dopgehou het,
regstreeks en eenvoudig weer te gee.

Hy verstaan die

dier se gewaarwordings reeds uit sy uiterlike bewegings.
Dit is

voo~waar

een van sy oeste etse - die verbeeldinc

speel hier geen rol nie.
In sy Afrika-IVIappe 102 ) verskyn twee ui tbeeldings
Die een 102 i) is 'n herhaling van die motief
koedoes.
van dte Vegtende Koedoes in Westermanns

Monatshefte.

Diiaar in die li tografie smelt dier en natuur meer harmonieus saam as in die statiese olieverfskildery.
kien is bierdie eleffient deels te wyte aan di8

Mis-

eenhei~

van kletT van die li tografj_e.
Die /
Afb. XXI,
102)
102i)

bl. 78a ;

Aschenborns

Twee
---

~:cedoes.

Afrikana~u~.

Veg!ende Koedoes.
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- 73 Die verhewendheid van die dier 102 ii) word in die
ander litografie uitgedruk.

Nie verniet noem Aschen-

born die werk beFglandskoni~g~ want die koedoe word
majestieus en verhewe weergegee.

Die gras word slegs

aangedui, sodat die aandag nie van die wesenlike afgetrek word nie.
Maar ook klein bokkies r1aak verskyning in die skets-boeke van die kunstenaar.
103)

Die besonder tcer uitbeelding vnn sy Twee GrasbokkiE:s
verskyn in die reeks van Westermanns Monatshefte.

Liefde-

ryk en sensitief word 'n mannetjie en 'n vzyfietjie in die
hoc gras, tussen die takke van bloeiende doringbome weergegee.

Dit blyk lente te wees, aangesien die doringtakKG

waaronder die mannetjie opgekrul le, terwyl sy wyfie nuuskierig agter sy rug uitloer, die oortjies gespits, wit
geel ·blom.

s~

Albei bokkies skyn heel temal bewus te wees

van die vreemdeling, maar hulle lyk eerder nuuskierig ns
onrustig.

Die hoe gras mrJ>aam bulle skuilplek, tervryl

die doringtakke agter bulle 'n vrolike

pat~oon

vorm.

:Die kleure van hierc3.ie werkie is besonder lewendig
en helder, aangepas by die onderwerp.

Die rooibruin van

die bbkkie se blink vel, steek stralend af teen die gloeiende blou wat deur die ligroos bloeisels skemer.

In

dio werk beWJS Aschenborn weereens sy talent as illustrator.

Daar bestaan 'n identiese

potlood~kets

van

hierdie werk.
Die mees bekoorlike en lieftallige van die

Wc:~:rma.J·::.-

reeks /
l02ii)

Berglandskoni~

103)

Twee Grasbokkies (Westermann-reeks)
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- 74 reeks toon Twee Springbokkies (Afb. XXIIi).

Slegs

met 'n paar wesenlike hale word hul sierlike lyfies
geskets en vorm bulle met hul rooibruin kleur 'n fyn
silhoeet teen die blou lug.
Die TNee bokkies uit die .Afrikamappe 102 iii)
herir.:..i.'ler ons aan die olieverf -ui tbeelding in die
Westermanns-reeks.

In die ho§ grasvlakte met sy

..

lae doringboompies, gewaar ons ·(;wee bokki es, waarvar.
die een staan en di8 ander le.

Oak bierdie is 'n,

met baie liefde uitgebeelde natuurweergawe.
Die mooiste en mees ritmiese litografie is die
.
s~r1ng b okk.1es 1 02i v),
van d 1e
0

+ ag t
wau

spronge oor die vlakte trek.

. h oe..
erme k aar 1n

Die kunstenaar het

hierdie aantreklike gebeurtenis fyn dopgehou en herhaaldelik weergegee.

Nog veel sierliker lyk die

liggaampies as in die waterverfskets.
posisie is di t 'n noemenswaarclige werk.

Ook as komDie bewe·-

ging groei ri tmies aan vanaf die bokkie vvat nog oor
die vlakte hardloop, tot in die dier wat reeds hoog
deur die lug trek in sy sprong, en vandaar tot waar
die bokkies weer oor die grond spring.

Nerens word

hul beVv.:;6ing onderbrcek nie en kan ons die diertjies
ongesteurd verder volg op hul reis die wildernis in.

(c)

Die Kwagga
Die kwagga bet dikwels Aschenborn se aandag
getrek

.Afb. XXIIi), bl.88a :

Twee 3:pringbokkies.

102iii)

Twee Bokkies ( Afri~::amappe)

l02iv)

Springbokke.
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- 75 getrek vanwee die dekoratiewe streepontwerp op sy vel.
Die tonele van kwaggas word gekenmerk deur die sagte
pastelkleure wat die kunstenaar by hulle weergawes gebruik.

Bulle word gewoonlik in sagte grys, liggroen en

poeierblou kleurkombinasies geskets.
~oat

element gee 'n poetiese

Hierdie kleur-

aan die werke.

IQaarblyklik in die len·ce voorgestel,

is

'n aantreklike toneeltjie Elande en Kwaggas langs . -2
W§l.terpoeletjie 104 )
Die reentyq in Suidwes-Afrika, met
l

sy stormagtige reen-sware lug, die groen gras en die
plassies water hier en daar word geskilder.
boom in die agtergrond is heldergroen.

Die doring-

Hierdie ver-

kwikkende weergawe is baie realisties en stemmingsvol.
Kwaggas in die veld
'n Groep

skilder.

105)

is in sagte pastelkleure ge-

kwaggas word in lewendige spel, te

midde van 'n lentegroen landskap gestelo

'n Vloeiende

beweging gaan deur die komposisie. Die middelpvnt word gs·vorm deur twee van die diere wat mekaar springend in 'n
hoe boogbeweging oor die vlakte jaag.

Die een spring

op, terwyl die ander een reeds weer in die sagte gras
land.

'n Klein groepie kwaggas staan links en wei.

Liggroen, wit en ligblou is die

oorhee:-~:·sende

kleu.:r in

die lentetoneeltjie met sy vrolike inhoud.
Vir sy verhaal Mtoto en Chiri, die verhaal van tvres
kwaggas, maak Aschenborn verskeie aantreklike sketse in
waterverf.

Een van die mees aantreklike uitbeeldings

van 'n moederkwagga en haar kleintjie kan ons nag in
. l

i.>..l8

-~ Kwag~lan~s

104)

Elande

105)

Kwaggas in Veld.
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- 76 Kiel sien. (Afb. LIX) .
staa:"' die

k~_ein

Nog onseker en hulpeloos

dier op sy sla::1ke pootjies, terw;yl die

moeder hom bescrg met

~aar

kop streel.

Dit is een van
v&:r.~

die mees liriese en sensi tiewe dier-waterverfwerke
Aschenborn ..
In die afbeelding van die Kwagga in die \\,.csl--·mann-ree k s, 96~ii) re dus-.;er
die dier tot

~~

A
b... en b orn
.t1SC

d'
.le

vorme

esser.2::.el8 deko_catiewe antwerp.

vaL

~~eE-.:r1

'n skerp oranje agtergrond plaas hy die k:wagga met r.-;y
wit en swart strepe.

Die gras is vlugtig in danker·-

bruin en oranje aangedui.

Die dier staan beweging-

loos en dromerig.
Die dekoratiewe k\valj.tei t van die wit en swart
ritmiese lyne, is besonder geskik vir die medium
van die linoleumsnee.

Ongelukkig besit ons net
.
97ii)
die Kop van 'n Kwagga in die dlerereeks,
~Jie

dekoratiewe elsment

oo~heers

hier

Die enigste weergqwe va:::-1

'11

volkome~

Kameelperd wat ek

kon opspoor, sal ek kortliks onaer hicrdie afdeling
noen~ 96 i v) In die Wo8rman:r:.-r?eks v.rQrd ci.ie l:~opj_)G
van twee kameelperde

wee~gegeep

Hulle houding is

verhewe en die bruin kleur van die kolle op hul
vel steek sensitief af teen die helderblou lug.

(d)

Die Buffel, wildebeest en hartbeest
Die kolossale en magtige van hierd:.e c_iere vi:n6
co;r

/

-----··."':1._~---· ~ .. -

Afb. LIX , bl. 140a:

Mtoto en Chiri (Hoofstuk VII)

96iii)

Kwagga.

97ii)

Kwagga- kop_.

96iv)

Twee Kameelperde
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- 77 sy hoogste uitdrukking in ekspressiewe olieverfwerke en
veral in die grafiese weergawes.
Een van die skilderye van form&at is die bekende
Swart Duiwel (Afb. XXIII) waarop die dramatiese geveg
tussen 'n leeu en 'n wildebees weergegee word.

Danker

en dreigend oorheers die magtige silhoeet van die wildebees die skildery.

Die dier is besig om sy gevaarlike

horings diep in die rug van die leeu, wat voor hom op
die gras rol, te stoat.

Die leeu word hier 'n simbool

vir pyn en doodsvrees. ·

'n Oerkreet dring ui t die wyd-

oopgerekte keel, 'n kreet
trek.

wat ver deur die wye vlakte

'Maar in die agtergx·ond le die landskap rustig er. .

swygend -- onbarmhartig en afsydig, uitgestrek teen 'n
gloedvolle aandhemel.
egter,rondom die twee

Die hoe gras op die voorgrond
diere~

is omgewoel en geknak.

Hier lyk dit asof die natuur wel deel het in die dramatiese geveg.

Bo-oor die toneel heen vlieg 'n swerm

trekvoels, heeltemal ongesteurd deur die gebeurtenisee
onder hulle.
Die kleure in hierdie werk is helder en opwindend.
Die lang gras in die voorgrond is sappig groen teen die
blou-swart massa van die wildebees.

In die agtergrond

staan die doringboompies in 'n wasige blou-pers teen 'n
helder oranje aandhemel.

Weereens skilder Aschenborn

··· sy al tyd wederkerende aandstemming, maar hierdie keer nie
rustig of swaarmoedig nie, maar wel in 'n kontras van
beweging en drama teen 'n agtergrond van rus en vrede.
In die linoleumsnee, wat geen vaaghede of sagte
oorgange /
Afb. XXIII,

bl. 77a
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- 78 oorgange tcelaat nie, word die kolossale en kragtige mees
effektief uitgedruk.
Die linoleumsnee van die
Buffels 106 ) lS
. se k er l"k
1
een van sy mees ges 1 aag d e grafiese werke.

Twee massiewe buffels word in hoe gras
doringbome~

teen 'n agtergrond van

kragtig weergegee.

Wolke, borne en gras word d8ur die ligspeling tot 'n ri t·miese eenheid saamgesmel t met die enorme kontc:3re van die
twee buffels.

Nou sien ons nie J..anger die fyn grassies

wat die moee ossetrek

ooo~and

nie, maar

lan~s

die buffels

word die gras byna rietagtig, aangepas by die patroon
wat die lig maak op die rug van die dier"
Die oorweldigende vorm

en die 1rrag van hierdie

dierc~ ~

wanneer bulle soos vergroeid met die aarde in die gras
staan, die felle sonlig op hul rug en die swaar skaduwees
langs bulle, word voortreflik deur die linoleumsnee uitgedruk.
In die ets is dit weer moeilikor om daardie majeetueuse uit te druk.

Die Buffel-ets (Afb. XXIV)

is

egter ook een van Aschenborn se vroegste etse, en vertoon daarom ietwat styf en lewensloosG

I:ri 'n droe son-

verdorde landskap sien ons 'n eensame buffel.
kening van die dier is )L.Seker en byna lomp.
landskap daaromheen bri.ng weinig lev.e mee.

Die teOok die
Links s taar1

'n verdorde doringboom, waarvan een tak al afgesterf bet,
Tenspyte van die beklemmende stilte van so tn hete somerdag waarin die droogte loodswaar hang, is daar tcg gewoonlik nog 'n vibrering van die hitte, is daar tog 'n
bewegende element.

Hoewel vir Aschenborn is bier feit-

lik alle lewe uitgewis.

---------------106)

'n Ander _____
I
_

-----------~----------~J

Buf_fels-=..

Afb. XXIV>

bl. 782.
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'n Ander ets van BuffelslO?) toon die dier_
soort gedurende 'n dramatiese geveg.
weegliker

Die ets is be-

as die vorige een, meer lewendig.

Vir my is een van die mees oortuigende werke
. die Buffels by die water 108 ) ,
een van As chen born se
bekendste li tografiee·,wat in verskeie Afrikaanse boeke
en artike1s as 'n verteenwoordigende stuk werk van die
kunstenaar aangegee word.
die kant

Een buffel sien ons vol van

waar hy by die water staan 5 terwyl 'n ander ee:!'.i.

se kop bokant sy rug sigbaar is.

In die agtergrond

groei hoe papirusplante 0n riet.

Die buffel is majes-

hy is 'n toonbee1d van krag.

tueus geskilder;

gevolg van die tegniek

As

kan die kunstenaar die vogtige

van die dammetjie en die plante daaromheen impressionisties weergee.

Slegs die buffel in die voorgronc. is f;r:.J

geskets, die res is net v1ugtig aangedui
die landskap.

en versme1t net

Die 1igwerking op die rug van die diere

en in die water is besonder geslaagd, asook die

stemmin--~~

van die warm somerdag.
'n Ander litografie van 'n buffel in die v1akte,noem Aschenborn

Eensaa~eid~C2 v)

Skynbaar is dit

'n variasie van die bekende Buffe1 by die waterpoel ..
Re5s raam twee hoe borne
~w~Hartbeeste

gegee.

die tonee1.

109)

word in 'n najaarsve1d weer-

Die hartbeeste, net soos die twee doringbome

langs hulle, word in sagte herfsk1eure, wat intens harmonieer met die roesbruin van die reeds bekende miers-

·- ·- -. ----·
107) B~ffe1-geveg.
108)
1C2v)

Buffels

~ie

Water.

Eensaamheid.

109)
©
UniversiTwee
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hoop geskilder.

(e)

Die Olifant.
Alhoewel die olifant meer dikwels as illustrasiemotief sy verskyning maak, moet bier tog ook van
'n paar belangrike werke melding gemaak word.

Altycl

word mens getref deur die komieklike lompheid. van
die dier, wat

'n simpatieke en

to~

gliml~ggende

hou-

ding dwing.
Die Olifantbad

110)

is met 'n teer gevoel en

sensitiewe humorsin uitgebeeld.

Onwillekeurig voel

mens asof mens self op die toneeltjie afgekom bet.
Deur 'n bos riet links gewaar mens die

olifantmoe~er

wat besig is om met haar slurp die kleintjie met
water skoon te spuit.

Ewe gedwee staan die klein

olifantjie tot by sy lmietjies in die water en lyk
nie te gelukkig onder hierdie moederlike behandeling
nie.

In die agtergrond is links die groen takke van

'n groat boom sigbaar, terwyl regs 'n paar
doringboompies staan.

Die tekening van die olifant

is nog ietwat styf, en hierdie werk beboort mynsinsiens sekerlik tot die eerstes wat Aschenborn in
Suidwes gedoen het, omtrent in 1912, soos die meestGs
van hierdie reeks.
onseker.

Die olieverftegniek is ook nog
0

Alhoewel die sand in die voorgrond al-

reeds met kragtige, sekere

hal~

geskilder is, toon

die res van die doek nag nie veel goeie tegniek nic:

o

Die behandeling van die boom links en die wolkelc2J
I

hemel is droog en lewensloos.

Die enigste werklik
oortuigendt? /

------

110)

Die Olifantbad.
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skilder~is

die klein oli-

fantjie wie se klein lyfie presies kan uitdruk wat·
in hom aangaan ..

Ook is die tekening van die

liggaa~

oortuigend en gee ruimtegevoel.
Die Woermann-Olifant

96v)

neem met sy

indrukwek-~

kende grootte,twee-derdes van die oppervlakte in.
Hy word in 'n versadigde grysblou geskilder en sy
massiewe vorm gooi 'n danker skaduwee. Tevrede gryp
sy slurp en tande in die lug, terwyl sy yslike orG
.gemoed e 1 ik wapper.

In die agtergrond kan ons nog
Die lug en die

een van sy familie sien aankom.

skaduwe;e is geel en skep 'n warm en sonnige atmosfeer.
In die linoleunsnee kan Aschenborn weereens die
massiewe en lampe van hierdie groat dier voortT·efli 'I
weergea.
groat

Op die omsJlag van die Afrikamappe sien ons

Baaende

olifante~?iii)

Een van hulle staan

magtig in die voorgrond, terwyl die ander in die
agtergrond in die water bad.

Die kop van 'n oli-

fRnt word nogeens in die reeks gedruk.

(f)

Die Luiperd en die

L~

Die sluipende, lenige en spelende in die luiperd word deur Aschenborn meesterlik uitgedruk.
Op die grens tussen spel en dodelike erns beweeg
die diere in ons twee voorbeelde.
__________________0m~.t_rent (_· _____

96v)
07;
.. )
..1
....L.ll

Badende
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Omtrent in 1931 skilder Aschenborn die mooi werkie 9
§pelende Luiperds~ll)
elke lyn.

Daar is beweging en sekerheid in

·Die opvatting is besonder fyn en

sensitief~

Weergegee word 'n luiperd op 'n tak van 'n doringboom.
Oenskynlik geniet die dier dit om sy maat, wat op die
grand onder die takke van die boom le

te terg, aangesien

laasgenoemde blykbaar net op 'n kans wag om te kan opspring om die hangende poot van sy maat te gryp.
toneel is in warm oker tone gehou.

Die

Die geel verdiep

tot 'n danker roesbruin wat hier en daar onderbreek word
deur die groen van die blare van die borne.
sisie is op die basis var . 'n sirkel opgebou.

Die kompoDie oog

volg die sirkellyn vanaf die tak links wat dan oor die
liggaam van die luiperd gaan, daarna afdaal in die stam
van die boom en dan vol tooi word in die liggende luiper,,l
in die voorgrond.

Hierdie sirkel vertoon soos 'n don-

ker silhoeet teen die ligte geel gras in die agtergrondo
Hierdie aantreklike toneeltjie lyk soos 'n illustrasie
vir een van sy verhale.
Die Nag 102 vi) met al sy geheime en die baie gebeurtenisse in die wildernis, skets AscheLborn in 'n litografie.

Twee luiperds speel met

mekaa~

in 'n rivierbedding.

Baie sag gaan lig en skaduwee in mekaar oar.

Die f'lv-

weelagtigheid van so 'n tropiese nag word poeties uitgedruk.

Die toneel wat in 'n sagte maanligglans af-

speel, word omgewe deur danker massiewe berg- of rotsformasi~s

in die agtergrond.

luiperds is soepel.

Die liggame van die twee

Die diere beweeg luidloos, en sag
_ _ _ _ _ _ _ _harmoni '"'er /

lll)
102vi)

~elende

Luiperds.

Die Na_g.
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harmonieer bulle bewegings met die omgewende landformasie.

Mens weet

eintl~k

nie of dit 'n har-

monie van kontraste, of een van aanpassing is nie.
Seker is dat natuur en dier 'n eenheid vorm.
Van die leeu het ons min selfstandige werke,
aangesien Aschenborn hierdie dier meer dikwels as
illustrasiemotief gebruik het.

Ons het reeds

melding gemaak van die meesterlike weergawe van
die leeu in die skildery van Die Swart Duiwel

Afb. XXIII.
In die Woermann-reeks kom ons die Ieeu teen
'n bloedrooi aandhemel deur die lang gras tegemoe t • 96vi)
Majestueus staan sy kragtige liggaam
uit teen die swart silhoeette van die doringbome in
die agtergrond.
As koning van die diere word die

~eeu

in die

reeks dieruitbeeldings van die Tiermappe, weerge97iv)
gee.
Hy word geheimsinnig, loerend en afDie ligeffekte word d.m.v.

wagtend geskilder.

wit plakaatverf lewendig op die swart linoleumdruk
aangetoon.

(g)

Die Aap.
Die parmantige houding van die aap word verskeie kere deur Aschenborn vasgehou.
In die Woermann-reeks word die blou-pers

-------·

Sy-aap/

·----~----

lilh. LXIII,

Die Swart Duiwel.

bl. 77a

g6vi)

Leeu.

(Woermann-reeks)

97iv)

Leeu.

(Tiermappe)

© University of Pretoria

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

- 84 -

Sy-aap

96vii)

op

'n -~ak teen 'n ~strante groen

agtergrond, geskilder.

Met 'n selfbejammerende

blik staar hy droomverlore langs die stam af.
In 'n penskets met waterverf word 'n paar
Kolobusape 112 ) weergegee.
Die ape alleen word in
in besonderhede geskets, terwy.l die takke van die
borne slegs vaag aangedui is.

(h)

Die Renoster en die Seekoei~
Net verenkeld kom selfstandige uitbeeldings
van hierdie diere vooro

Teen 'n byna oranje-rooi

agtergrond staan die bruingrys massa van 'n yslike
6
Renoster( viii) in die Woermann-reeks.
Die skynbaar hulpelose lompheid van die dier is die wesenlike.
Die linoleumsnee van die geweldige dier is meer

oortuigend~?v)

Massief en slaperig vertoon hy hicr •
. 97vi)
.
Daarenteen word die S~8koel
geslen gedurende 'n
geweldige oerkreet, wat tegelyk komieklik en onbe:1o:pe aandoen.

(i)

Die Volstruis 2 _tarentale.
Vanwee die tiperende houding wanneer die velstruis hardloop, skets Aschenborn die dier herhaal- ·-·----------·-·-·

delik
---------

/

96vii) Sy-aap.
112)

g6viii)

Kolobusane.
Woermann-Renoster.

97v)

Renoster.

97vi)

Seekoei.
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delik, altyd in beweg{ng.

Dit moes, netsoos by die

motief van die olifant, die komieklike en soms byna
pateties-snaakse van die dier gewees het wat die kunstenaar geinspireer

bet

om

hom

uit

te beeld.

Maar

in die geval van die volstruis was dit ook die ritmies
'

vloeiende van die dier se bewegings wat hom getref bet.
Uit die Westermann-reeks stam Middaggloed by die
113
Pan
) wat 1 n groep volstruise voorstel terwyl bulle

i11

die middaggloed saamdrom in die skad1:wee van 'n paar doringbome.

Twee van bulle is groat in die voorgrond..

Die son brand op die geel grasvlakte in die agtergrond.
Die stralende blou lug steek skerp af teen die silhoeette
van die twee swart-blou volstruise in die voorgrond.
Die takke van die doringboom wat links net deels 'sigbaar
is, verstrooi abstrakte blou skaduwees op die grand en
k1eur die sand 'n danker oker.
Mens kan slegs vermoed dat hierdie werk uit die
eerste jare van die kunstenaar se omswerwing in SuidAfrika moet stam, omtrent uit 1913.

In hierdie tyd be-

gin Aschenborn se olieverftegniek te verbeter.
Die hoofkleure is pastelagtig en verander van 'n
ligte oker, na 'n byna bruin oker.
lug en die skaduwees

Die blou van die

kontrasteer Bet die 1iggroen van

die doringb1are en die gras.

Daar is nog iets van 'n

vreemde kleuraanvoeling wat nie eg Afrikaans aandoen
nie.
Vir die latere Vo1struis-ets besit ons in die
. 96ix)
Woerrnann-reeks ook 'n waterverfstud1e.
Twee hardlopende /
113)

Middaggloed by die Pan.

96ix)

Woermann-Volstruise.
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lopende volstruise met hul wit en swart verebosse word
teen 'n staalblou hemel weergegee.

Weereens bet mens

'

die humoristiese trek waarmee die kunstenaar die komieklike van die voels uitbeeld.

Die kleure varieer net

in blou, wit en swart.
Die ets met dieselfde motief, behoort tot die bestcs
van die kunstenaar.

(Afb. LXV)

Sy sensitiewe teken-

talent is hier duidelik sigbaar.
In die helder daglig sien ons twee hardlopende volstruise, met 'n kleiner groep in die agtergrond.

Terwyl

die voels in fyn besonderhede geets is, word die gras van
die vlakte slegs met 'n paar strepe vlugtig aangedui.
Aschenborn het deur die tipiese eienaardige houding van
die dier terwyl hy hardloop, 'n baie lewendige en lieftallige noot laat insluip.

Hy moet die dier lank be-

studeer bet, om die bewegings so volmaak en lewendig te
kon weer gee.
komposisie.

Opvallend is ook die besondere harmonieuE;e
Die golwende ritme wat deur die nek van die

voorste voel gaan, word voortgesit in die bewegings van
die tweede en gaan dan oor na 'n groep kleiner wordende
voels in die agtergrond.

Die liniere ritme wat die oog

lei, word nerend onderbreek nie.
In 'n litografie uit die Afrikamappe besit ons die
humoristiese skets van 'n Moeder-volstruis wat bedrywig
102vii)
· t··
U't
agter haar kl e1n
Jles aanh ar dl cop.
1 ha ar
houding kan die opgewondenheid oor haar klein kuikens
duidelik afgelei word.

Die sagtheid wat die uitbeelding /

Afb. XXV, Sien bl.7Ba
102vii)

Volstruise.

Moeder-volstruis en Kleintjies.
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(j)

Flaminke en Tarenta1e
.
114)
Twee Flam1nke
teer pastelnuanses.
flamink

skilder die kunstenaar in
Op grys papier word die een

van die kant

op een been staande uitge-

beeld, terwyl die tweede voel van voor, met sy nek
na die water gebuig, geskets is.

Die water is slegs

met wit aangedui en reflekteer drie klein wit wolkies
teen die hemel.

Die vere van die flaminke is in

wit, ligroos en swart skakeer.

Die liriese weer-

gawe met sy ritmiese inhoud kon 'n passende illustrasie by 'n gedig gewees bet.
Van die bekende ets, genoem die
ons in die Woermann-reeks ook 'n

Tarental~,

bet

waterverfstudie~ 6 x)

Die nagtoneeltjie met die tarentale op 'n boom, is
in pers gehou.

Ligpers naglug omraam die wit

silwer maan, wat die voels as geheimsinnige silhoeette teen die nagtelike hemel laat afsteek.
Sekerlik die mees stemmingsvolle ets van
Aschenborn is die Tarentale in die Nag. (Afb.

XXVI)

'n ets in twee kleure.

Hy gee hier 'n

maanligtoneel weer waarin die bosse slegs as silhoeette aangedui is.

Die landskap is in 'n baie

vreedsaDE nagstemming gehul, en ten spyte van die
klein formaat word die idee van ruimte gewek.
Geen /
114)

Twee Flaminke.

g6x)

Woermann-Tarentale.

Afb. XXVI,Sien bl.69a
© University of Pretoria
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- 88 Geen details word beskryf nie, die werk gee die indruk van 'n vlugtige skets.

Die

tarentale lyk

soos vreemdsoortige vrugte aan' die boom en is deur
die warm lig van die maan omgewe.

Die stemming van

die louwarm somernag van Afrika is meesterlik weergegee.

Die agtergrond is liggroen-blou en die

boom met die tarentale swart daarteen.

Die maan

gooi 'n silwer lig op die takke en op die vere van
die voels.

(k)

Dolfyne en Pikkewyne mces Aschenborn langs die weskus van Afrika, in die omgewing van Swakopmund en
Luderitzbucht gesien bet.

Hy gee bierdie twee

diersoorte albei in die Woermann-reeks weer.
Die Pikkev,ryne (Afb. XXIIii) lyk soos figuurtjies met swart manelle, teen 'n ysblou lug.

i-iullG

gooi byna swart skaduwees op die wit sand.

Twee

van bulle staan in die voorgrond en lyk asof bulle
diep in gesprek is, terwyl 'n kleiner groep links
byoekaar staan.

Die weergawe is humoristies en

toon die tipiese van hierdie soort voel.
In kleurryke afwisseling word Dolfyne 9
weergegee.

6

x0

Ter-vvyl een oor die wa.ter skiet, duik

die ander een in die see, en 'n derde steek weer
in die voorgrond sy kop bokant die water uit.
• 'n Helderblou lug oorstraal die spierwit golwe en
laat die swart blink vel van die visse reflekteer.
Snmevattend /
Afb. XXIIii 1

96xi)

Sien bl. 88a

Pikkewyne.

Dolfyne.
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- 89 Samevattend kan beweer word dat wanneer mens .Aschenborn se dieruitbeeldings bestudeer het, dit opvallend
is hoe hy sy media aanpas by die spesifieke diersoort wat
hy juis weergee.
So sal hy bv.

selde of ooit 'n grasbokkie in

die harde en direkte medium van die linoleumsnee
uitbeeld,

of die buffel in sy massiewe grootheid in die

medium van die sagte waterver::'medium nie.

Terwyl eers-

genoemde slegs bekend is inwaterverf- en potloodsketss,
soms

in

ekspressiewe olieverfstudies of in 'n sensi-

tiewe ets, ken ons die groot dier soos die buffel, die
wildebeest en die olifant veral uit Aschenborn.se dekoratiewe linoleumsnee.

Hierin kan hy bulle grootheid

en krag verhewe aan ons oordra.
Die grater bokke soos die gensbok en die koedoe ken
ons weer veral uit sy etse.

Die sierlike en tog ook

edele van hierdie diere ets hy in sensitiewe ritmiese
lyne.
Dus merk ons op dat Aschenborn, een van die groo+,3te
dieruitbeelders wat Suid-Afrika tot cl.usver leer ken het,
die dier nie alleen aanpas by sy omgewing nie, maar wel
ook die medium aan die karakter en uiterlike vorm van d-Le
dier ..

Die hoofmotief, die konposisie as geheel en die

medium vorm 'n gebalanseerde harmonie.
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V

(a)

I<aapstad en Stellenbosch.

(b)

Die terugreis na Europa en Lond0n.

(c)

Kiel en die Herfsjagri t.

Om die

kronologiese agtereenvolging van

~ie

werke

in hierdie hoofstuk nie te versteu:r nie, word die olie-,
waterverf- en grafiese studies nie apart, maar in hulle
verband behandel.

(a)

Aschenborn se werk in Kaap~~ad ~n Stellenbosch

Om en by Kaapstad waar die kunstenaar gebly

he+;

net na die oorlog, het hy verskeie klein wateryerfstudies gemaak, aangesien hy Of sy lang staptoere
en verkenningstogte in die omgewing

die handiger

formaat van die skets verkies bet bo die groot skildery.

So hou hy verskillende van die mooiste plek-

kies van Kaapstad in vlugtige sketse vas.
Die skets Tafel berg met die

Se~ ll5) is waarsky:;1-

lik gedoen tee die skilder ir.. Afrike. gele,nd het, aangesien die uitsig v£nvit 'n skip moet wees.
die opvatting van

d~_e

toneel Europees ~

Nog is

Die see i:S

blou-groen in die voorgronQ., terwyl die berge daaragter nog die sappige bruin-groen kleur van die
Europese bergwereld dra.
Kaapstad 116 ) self, skilder As chen born besonder
stemmingvol, met die Tafelberg as silhoeet teen 'n
sondeurgloeide aandhemel.

Die refleksie 7an bote
o

115)
116)

I

Jafelberg met See.
Kaapstad.
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- 91 op die water word lewendig en kleurvol geskilder.

,. l d om stellenbosch117 ) toon die tipiese
. were
Dle
Kaapse groen vlaktes tussen hoe blou berge -

'n

heel nuwe omgewing vir Aschenborn, aangesien selfs
sy eie tuiste in Noord-Duitsland wyd en vlak is en
geen berge ken nie, soos ook Suidwes.

" . . ..

Es war Regenzeit, und die Fplder, die wi.r

von unsern Fenstern aus am Rande des Ortes in leuchtend grlinen Farben liegen sahen, standen im scharff ..sten Kontrast zu den gelben -

grauen Farben Slidwest-

Afrikas.

Rundherum Kiefernwalder, Anpflanzungen ~.
11
die einen an Deutschland erinnerten ••.• "
$
Die omgewing van Stellenbosch skilder Aschenborn

verskeie kere ook in olie.

In somber kleure word

die berge soos 'n verhoog-decor weergegee. (Afb. XXVII
Die vlakte en die bosse in die voorgrond steek daarteen danker en silhoeetagtig af,.
'n bietjie duister en melankolies.

Die hele werk is
Ek neem aan dat

hierdie werk omtrent in 1921 gedoen is, nadat die
kunstenaar sy geplunderde en verarmde plaas moes verlaat en noodgedwonge 'n nuwe tuiste in die Unie moes
soek.

Sy groot heimvvee na die 7\rye vlaktes van Suic1-

wes is hier reeds speurbaar.

(b)

Sy terugreis na Landen.

Herinneringe aan die bootreis vanaf Kaapstad
terug na Kiel, veral aan die ewenaarskarnaval, skild.er
_ die_j______

117)
118)
Afb.·

Naby Stellenbosch.

HoA. Aschenborn: Afrikanische Buschreiter, bld. 214.
XXVII~ Sien bl.9la:
~}e ~gewing van Stellenboscb.
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- 92 die kunstenaar later in sy tuiste.
serie van twaelf

. Daar bestaan 'n

kleurvolle waterverfsketse 1 ts) wat misk.ien

·-'

nie van besonder hoe tegniese waarde is nie, maar wat
weereens die kunstenaar se vermoe toon om verhalend en
humorvol te skets en te illustreer wat by self beleef.
So byvoorbeeld vertel hy in een skets hoedat die skeepskelner 'n jong dame in sy kajuit betrap terwyl sy besig
is om sy broek aan te pas vir die karnaval.

Of mens

sien 'n groepie vrolik verklede dansers wat op d.ek bymekaar sit en drink en gesels -

bulle sit orals, in die

reddingsringe, teen die relings en op die vloer.

Die

volgende oggend word met al sy ontnugteringe geskets;
wanneer die matrose die dek skoonmaak, moet bulle een van
die vrolike karnavaliste met 'n tuinslang wakkerspuit.
Omtrent in 1921, toe die kunstenaar na Kiel terugkeer,
Onder

bet by op pad daarheen verskeie sketse gedoen.

andere gee by die At.J.anti§.se oseaan in sy blou-grys stemming, wat hier en daar deur 'n wit skuimlagie onderbree~:
119)
word, weer.
Dit is 'n impressionistiese skets wat
in boofsaak die stemming van die oomblik weergee.
Ui t Landen stam die nagblou skets van die Westmi:t}?..!gr120)
Brug.
Dit is vroeg in die oggend en die stad le nag
in die diep blou skaduwees van die nag, alleen die blink
liggies wat deur die vensters val, belewe die donkerte.
Die borison word

reed~

lig, maar die son is nog nie te

sien nie.

------ - ------------ ---·------

118)
119 )

Bootkarnaval.
At1antiese Oseaan.

120 )

Westminster Brug.
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- 92 die kunstenaar later in sy tuiste.
serie van twaalf

_ Daar bestaan 'n

kleurvolle waterverfsketse liB) watmiskien

·-'

nie van besonder hoe tegniese waarde is nie, maar wat
weereens die kunstenaar se vermoe toon om verhalend en
humorvol te skets en te illustreer wat hy self beleef.
So byvoorbeeld vertel hy in een skets hoedat die skeepskelner 'n jong dame in sy kajui t betrap terwyl sy
is om sy broek aan te pas vir die karnaval.

besit~~

Of mens

sien 'n groepie vrolik verklede dansers wat op dek bymekaar sit en drink en gesels -

hulle sit orals, in die

reddingsringe, teen die relings en op die vloer.

Die

volgende oggend word met al sy ontnugteringe geskets;
wanneer die matrose die dek skoonmaak, moet bulle een van
die vrolike karnavaliste met 'n tuinslang wakkerspuit.
Omtrent in 1921, toe die kunstenaar na Kiel terugkeer,
Onder

het hy op pad daarheen verskeie sketse gedoen.

andere gee hy die Ailanti.,Qse oseaan in sy blou-grys stemming, wa t bier en daar deur 'n wit skuimlagie onderbree~:::
119)
word, weer.
Dit is 'n impressionistiese skets wat
in boofsaak die stemming van die oomblik weergee.
Ui t Landen stam die nagblou skets van die Westmi~?..i~r120)
Brug.
Dit is vroeg in die oggend en die stad le nog
in die diep blou skaduwees van die nag, alleen die blink
liggies wat deur die vensters val, belewe die donkerte.
Die borison word

reed~

lig, maar die son is nog nie te

sien nie.

---·---- ---------

118)
119 )

Bootkarnaval.
Atlantiese Oseaan.

120 )

Westminster Brug.
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Een van die tonele wat Aschenborn se fyn sin vir
humor

en tegelykertyd. sy menslikheid tot uitdrukking

bring, is die skets van die Koerantverkoopster in
Lana., en, 121)
bakbene.

·
·
·
me t h aar t reur1ge
roo1· ges1g
en d le

Pateties word die klein bevrore figuur-

tjie uitgebeeld, wat in die bitter koue.van Europa
haar koerante moet verkoop.
Daar bestaan 'n swak skets van 1 n Geel
D
K t 122) op 'n wye vlakte.
_Q~
it mag wees dat bierdie toneel as illustrasie bedoel was vir een of ander
verhaal.

Dit is onduidelik waar die plek kan wees,

miskien oak in Engeland.

Tegnies is dit een van die

swakste sketse wat ons nag van die kunstenaar besit.
Die waterv9rf is droog en onhandig aangewend.
is weereens opvallend en belangrik

Toe

die drang na

awontuur, die romantiese element in die kunstenae.r.
123)
'n Beter skets van 'n

St~~QE

See

mag oak

'n illustrasie vir 'n kinderverhaal wees.

Dramaties

word 'n seilskip, wat met a1 sy krag teen die huishoe
golwe aanworste1, weergegee.
op sy kant.

Die rooi kleur

Die boot le heeltemal
daarvan

kontra·.steer

he1der teen die wit dekverf waarmee Aschenborn die
wit skuim van die golwe skilder. Die diagonale waarlangs die komposisie opgebou is, verhoog die dramatiese effek.
(c)/

· - - - - - - - -----------121 )

Koera.ntv§rk2.2J2.St.§.~

122 )

Geel Koets.

123 )

Storm op See.
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(c)

Kiel en die Herfsjagrit.
Terug in Kiel, na die oorlog,·skilder hy die
Markplein van sy ou t·u.iste (Afb.XXVIII)

Vanui t

'n

voelperspektief gooi mens 'n blik oor die ou markplein en op die katedraal van die stad.

Die taring

daarvan verdeel die skildery horisontaal in twee ietwat

asimmetriese helftes.

Regs van die taring staan

die stadshuis, aangesien twee vlaggies uit vensters
van die boonste verdieping wapper.

Tuesen bulle is

'n wapen sigbaar, sekerlik die stadswapen.
die

Voor

tadshuis, kronkel die teerstraat verby in die

rigting van die middestad.

Links van hierdie

straa~

groet die fassades van vier stadshuise 9 wat in die
styl van die Amsterdamse gragtehuise gebou is.

Op

die markplein in die voorgrond en die straat is 'n
paar karre, 'n elektriese bus en 'n klompie mense
wat besig been en weer kruis, sigbaar.

Twee lamp-

pale ondersteun die opwaartse beweging van die kerktaring.

Die kleur- en vormkontraste verseker in

hierdie werk 'n gebalanseerde ewewig.

So kontras-

teer die soliede en trotse korktoring met sy effe
rooi baksteenkleur en die helder groen spits teen
die kleurvolle lewendigheid en die opgelos bewegende
vorme van die burgerhuise links.

Regs is dit weer

die statige vorm van die Noordelike RenaissancP-styl
in die Stadshuis, wat die borrelende lewe op die
straat rustig oorskadu.
Die toneel is op 'n reenerige dag geskiJder.
Die nat teerstraat weerkaats flikkerend elke beweging.

--·-- ----------Afb.XXVIII,
Sien bl.9la
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- 95 Die hemel is oordek, maar gee die indruk asof die son
enige oomblik wil deurbreek.

Die silhoeet van die kerk-

toring en die dakke van die huise steek skerp af teen die
wit-blou van die lug.

Die soliedheid van vorm kontras-

teer die impressionistiese losheid van kleur, die lig
die danker, die horisontale
heid

die vertikale, die helje:r·-

d.ie vae en dynserige van die atmosfeer.
Soos al die ander werke uit sy laaste periode, is die

werk baie

volwasse~

wat die tegniek aanbetref.

DiG to-

neel moet omtrent in 1925 geskilder gewees het.
word kragtig en grootmoetig aangewend.

Die verf

Elke kwasstreep

vibreer met lewe, veral in die behandeling van die hemel,
wat die indruk van onweer gee.

Aschenborn word in bier-

die werk byna ekspressionisties, hy verleen gevoelswaarde
aan elke kleur, en gee uitdrlli{king aan die reenerige atmosfeer van so 'n Noordse stadstoneel.
Die komposisie is so opgebou dat kleur en vorm en
komposisie betrekking het tot die kerktoring.

Hy vorm

die middelpunt daarvan.
Die liefde

'~r

oie perdesport, inspireer Aschenborn

reeds dikv1els in Afrika om die motief van die perd, die
jag en die rit weer te

gee~

In Kiel kry hy geleentbeid

om sy idees oor hierdie weergawes meer uit te brei, aangesien die perdesport, veral die jagrit
herf-?_

in die werklike si:r: van die woord

van die Noordduitser is.

g~durende

die

'n "stokperdjie 11

Aschenborn neem self deel aan

hierdie jagritte, en word op die manier dikwels gernspireer om besondere indrukwekkende oomblikke vas te hou.
Die groat periode van

sy perdeskildering breek aan.
Uit
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- 96 Uit '~ kort inleiding deur Aschenborn oor die jagrit
gedurende herfs, weet ons dat daar in die tyd na die
Eerste Wereldoorlog baie jagte in Noord-Duitsland gemaak
is, omrede die mense op hierdie wyse hulle alledaagse
sorge wou vergeet en opnuut hul moed en geestesteenwoordigheid wou toets.

In alle besonderhede beskryf die kunste-

naar verder hoe so 'n jag geskied en watter

re~ls

bestaan

by die jaag en vang van die dier, gewoonlik 'n jakkals of
slegs die stert daarvan, wat dan deur 'n ruiter wat vooruit ry, omhoog gehou·word.
Hierdie

jagte is veral in die herfs uitgevoer, en

daarom is alle jagtonele gewoonlik ook herfstonele en is
die -vveergawe daarvan gewoonlik romanties en awontuurlik.
Romanties vanwee die herfs in sy geheime stemming en
melankolie,. maar ook kleurryk vanwee die rooi en swart
uniforms wat skerp afsteek teen die oranje-bruin herfskleure van die woud.
Aschenborn skilder hierdie tonele in sy laaste jare
in Kiel en hulle tel tot die bestes wat hy ooit gedoen
het.

Tegnies is hulle ryp en wat die inhoud aanbetref.

is hulle vol atmosfeer en awontuur.

Gewoonlik gee die
124)
JclLYJ.stenaar die omgewing random die Westensee, die "NoordDui tse Swi tserland" weer.

W.Aschenborn beait een skildery

wat hierdie landskap weergee.
met sy

an~er

Heeltemal in teenstelling

werke wat eintlik almal die Afrikaanse land-

skap weergee, of die somer of herfs in Noord-Duitsland,
word ons in hierdie

we~k

die vroee oggend.

Regs staan 'n ou groat berk.

verplaas na 'n wintertoneel in
'n

Visserbootjie le eensaam en verlore in die verysde riet
aan die oewer van die see, vanwaar die blik trek na die

-

__ __________

124)

,_,
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- 97 berkewoude van die Holstein-heuwellandskap.
Hierdie werk is vars en helder en besit die kenmerkende aantrekkingskrag wat alleen 'n Europese sneeulandskap kan inhou •
•
it

... Ganz

sacht fallt wahl· von hohen Baumen

Ein Flockchen Schnee auf dich herab,
Doch sonst start nichts des Winters Traumen
Und leis verklingt im Weg Dein Trab .•• "
Dieselfde landskap skilder Aschenborn weer, maar belewe die toneel met ruiters na die jag.

Hy noem die toneel

Aand b;'l_di.e Westensaa (Afb.XXIX)oNou is dit herfs.

Ruiters

in rooi jaguniforms kom uit die woud en ry af na die meer
waarop die laaste andlig glinster.

Links en regs word

die meer omraam deur hoe berkebome tussen vallende en
Die toneel is so realisties

dwarrelende herfsblare.

en sappig t:;eskilder, dat mens feitlik die vars herfslug
kan ruik.
daarvan.

Die aand sak neer en mens voel die koel lug
Die moeg, slap houding van die ruiters, wat

deur hierdie herfsbome ry,
agter die rug bet.

dui aan dat hulle 'n harde jag

Dit moet self 'n goeie ruiter wees,

wat perde en landskap so getrou en stemmingsvol kan 1Neergee.

Dit is dan ook een van die beste werke uit hierdie

jag-serie van Aschenborn.
Die komposisie is goed gebalanseer.

Links sien ons

drie ruiters van die kant,wat een groep vorm, terwyl 'n
ander groep al verder die

~euwel

afgery het na die meer.

In valle galop sj_en ons dieselfde groep ruiters
tydens 'n Jag by die Westensee.

Weer word

(Afb. XXX)

die oewers van die see geskilder.

Die voorste ruiter
verdwyn /

by die Westensee.

Afb.XXIX, sien bl.97a

~9nd

Afb.LXX , sien bl.97a

Jag Qy_iie
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- 98verdwyn in die bos, terwyl die tv1eede een sy perd aanmoedig o~ oor 'n hindernis te spring.
here volg op 'n afstand.

'n Dame en drie

Weereens kyk ons deur 'n raam-

werk van berkebome na die anderkantste oewe~ waar mens
die Holstein se Alpe kan sien wat dig met bos begrcei is.
Die jag is ietwat vroeer in die dag maar tog ook i.n die
laat namiddag geskilder, want nog le die daglig op die
water.

Blare val, en 'n ligte herfswindjie laat hulle

in die voorgrond heen en weer dwarrel.

Die tekening is

gevoelig uitgevoer en die stemming in die toneel dromerig
impressionisties.

Aschenborn hou hier 'n oomblik van

eie intensiewe ondervinding vas.

'n Byna soortgelyke toneel noem die kunstenaar
Spro~

(Afb.XXXI)

wat ook by die Westersee op dieselfde

plek geskilder is.
vorige

Mens gewaar die ruiters in die

werk, besig

om oor 'n hindernis

te

spring;

hier kom bulle ons in verkorte vooraansig tegemoet.

Twee

perde is reeds oor die sprang, terwyl 'n derde ruiter
spore gee om te spring en twee ander op 'n afstand
volg.

Ons sien bossies en fyn getekende

pies wat op die bekende
nX...YJ.icks" groei.

boom-

N0ord-Duitse windskeidings of

'n Swaar reenhemel oordek die toneel.

Soos die meeste uit hierdie serie, herinner die toneeltjie baie aan 'n werk van die Franse Romantikus
Corot, bv. Herinneringe aaL Mortefontaine (1864).

Teg-

nies is die skets vryer en sagter behandel as die vorige
een, veral as mens die voorgrond en die hemel van nader
beskou.

----------------------------------------------'~n~Ander-~1____
Afb.XXXI, blcl. 97a:

© University of Pretoria

S~~_2n_E;.

_

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

- 99 'n Ander betekenisvolle Sprongtoneel gedurende die
. 125)
Jag
word as 'n illustrasie in Westermanns Monatshefte
opgeneem.

Hierdie keer word nie die Westensee geskilder

nie en die tyd skyn die begin van die herfs te wees,
aangesien die vlei
helder groen is.

waardeur die ruiters galopeer,
Slegs 'n paar blare in die bas links

vertoon reeds roesbruin.

Gloeiend

helder steek die

rooi van die voorste ruiter teen die groen van die vlei,
die blou van die lug en die wit van sy skimmel af.
'n Ruiter op 'n wit skimmel en 'n dame op 'n bruin perd
sien ons van voor, wanneer bulle oar 'n houtheining spring.
Agter hulle is nag t .vee rtii ters sigbaar.
1

Dit is 'n son-

nige dag, die lug helder en die hemel vol ligte wolkies.
Seker en ekspressief is die kwasstreke waarmee Aschenborn perd, vlei en wolke skets.
Oak in Noord-Duitsland, maar hierdie keer nie direk
by die Westensee nie, is die toneel van die Ruiter met
Jaghoring op 'n Wit Skimmel
XXXII)·

geskilder.

(Afb.

Daar bestaan ook 'n klein skets in waterverf 126 )

van 'n ruiter met boring op 'n wit skimmel, omgewe van
sy jaghonde.
Dit blyk 'n voorbereidingskets vir hierdie
tempera-werk te wees.
In
'n
Hy

die

spierwit

olieverfwerk

sien

skimmel

die

wat

ons

'n

voorgrond

ruiter

op

inneem.

is op die punt om sy jaghoring te blaas om die

ander ruiters wat nag in die agtergrond rondstaan en
bulle perde laat wei, aaam te roep.

Die jaghonde bet

reeds om hom vergader en wag gretig op die klank van die
boring.

Links in die agtergrond koester 'n paar danker

Jome saam, terwyl regs dreigende wolkemassas saampak en
'n naderende/

~

125)

s~~g_QQr

die heining.

Afb.XXXII, bld. 99a:
126)

Skets:

--·-----------

Rui ter ___op__ 'n Wit Skimmel.

Ruiter op wit Skimmel.
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'n naderende reenstorm aankondig.

Die velde in die

verte verdwyn reeds agter ·n dynserige 'reengordyn.
Besonder lewendig is die kantraste tussen die wit en
bruin van die bande, die wit en roai van die ruiters,
wat afsteek teen die danker massas van bemel en waud.
'n Uiterse spanning en afwagting kenmerk die taneel.
Aschenbarn wend bier 'n heelwat breer tegniek aan.
Mens kan dit veral waarneem in die bebandeling van die
bome, waar by nie

saos in die ander jagtonele,die fyn

blaartjies enkel aantaan nie, maar wel as massa 9 in bree
vars kwasstreke.

Maar miskien is die opvatting doel-

bewus om by die swaar wolkemassas en die onweerstemming

In dieselfde vinnige en impressionistiese

aan te pas.

tegniek, wat alleen die wesenlike toelaat, skilder by die
oamblik van die uitroep:

"Jag vry"!

( Afb. YJCXIII) Di t

word een van sy mees spontane en beste werke, vol lewe en
beweging.

Sy groat liefde vir die jagsport laat born

alle akademiese reels vergeet --- hierin is by net homself en bring

hy

sy skildertalent val tot ontplooiing.

Die aamblik van die opening van die jag word weergegee.

Hoog hou die leier 9 die "Mas tern, 'n j akkal8-

stert wat gebuit moet word omhoog, terwyl die twee perde
langs hom ongeduldig vvegstorm.
Alles is die impressie van 'n oomblik ---- die groat
gevoel van vrybeid, van ongebondenheid word vasgehou.
Daar is geen besonderbede meer nie, alleen die wesenlike
word geskets.

Selfs hemel en aarde vorm 'n eenheid met

perd en rui ter.

Met bree

~·'lilde

kwasstreke laat by die

wolke en die grand saamjaag.

---------~v.Tens /------Afb .XXXII; bld. 99a :
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Mens kan hierdie werk as 'n simbool van Aschenborn
se eie innerlike behoefte beskou, om vry en ongebonde
die onbekendes in te jaag na 'n bepaalde doel.

Dit is

'n grootsewerk wat alleen deur eie beleefnis so waar en
intens kon weergegss word.
Net so lewendig en dramaties is die Stormagtige Jag
(Afb.XT~ waar selfs die herfswind die blare van die

borne wild en energiek saamjaag.

Wild en gespanne is

ook die houding van die trotse wit skimmel.
hewig om los te breek.

Hy beur

Weereens vorm landskap, mens

en dier 'n volkome eenheid.

Die blare, die wolke, die

aarde --- alles trek in wilde vaart in een rigting, saam
met die ruiters wat agter die prooi aan is.

Hisrdie

olieverfwerk is een van die mees ekspressionistiese en
beste werke van Aschenborn.

xx"v

'n Byna soortgelyke olieverftoneel (Afb.Y..XXV is in die
besit van die jongste seun van Aschenborn in Pretoria.
In wilde vaart galopeer die ruiters oor die oop vlakte,
____
a-...:gter /
Afb.XXXIV, bld.

99a~

Afb. XXXV, bl.lOl;
© University of Pretoria
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agter die "!\Taster" aan.

Laasgenoemde dryf sy perd tot

uiterstes aan, terwyl een van die ander ruiters reeds
ver uit die saal leun en na die jakkalsstert gryp.
'

Dit wit skimmel in die voorgrond wat sy hoof wild strek,
is voortreflik lewendig geskilder.
Al hierdie jagtonele word gekenmerk deur 'n vitale
bewegingskrag en ekspressionisme.
Veral in die laaste drie jagtonele, wat almal die
volle beweging daarvan weergee, is volgende twee kenmerke opvallend:

Aschenborn hou die verbygaande indruk

van die oomblik vas, die impressie daarvan.

Sy bena-

dering ten opsigte van die motief is dus heeltemal im].ressionisties.

Maar sy bree, sappige kwasstreek dui

op 'n ekspressionistiese weergawe van hierdie indruk.

Elke kwashaal druk vir ons ekspressief die gevoel van
ongebondenheid, vryheid, awontuur en lewensvreugde uit.
Opvallend is verder van aldrie hierdie werke, dat
die kenmerkende wilde en hartstogtelike beweging nie
onbeheersd die grense van die ruimte deurbreek nie,
maar dat die kunstenaar elke keer sy uitswaaiende bewegings laat terugkeer.

Hy slaag daarin om deur die

skuinsplasing van 'n perd of deur die terugkerende beweging van die dier, die ritme te beheer.

In Jag Vry!

( Afb.:A'XXIII) is di t d.ie perd op linkerhand wat in 'n
teestellende posisie tot die van die ander perde geplaas word en sodoende die wilde vaart van hemel en
aarde, van mens en dier energiek ophou.
In die ander Jagtoneel (Afb.XXXV) wend Aschenborn

dieselfde --=---I

--··-----Afb.XXXIII1bld. 99a

Jag Vry!

Afb.AJCrV, bld. 101
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dieselfde metode aan, deurdat hy een van die perde 'n
bietjie eenkant plaas, in 'n terugkerende houding.
Waar die ander ruiters wild vorentoe jaag en dreig om
die grens van die ra.am te ignoreer, ka.lmeer die rustige
houding van die bruin perd regshierdie groepie.
In Stormagtige

J~ (Afb.~

bet selfs die omge-

wende natuur deel aan die sirkelbeweging.

Die oog word

gelei van die, deur die wind waaiende blare en takke vs.n
die boom

tot by die danker perd. wat in 'n linkerhandse

beweging 'n kurwe inlei, en vandaar die beweging van die
wit skimmel in die voorgrond, ondersteun deur die grandformasie onder hom, terug
takke voor.

na die beweging van blare en

'n Volmaak beheersde beweginsstudie.

.Myns

insiens behoort hierdie d.rie werke tot die bestes wat die
kunstenaar ooit gedoen bet.

Tegnies is die werk, soos

die vorige een, breed en impressionisties opgevat, in
teenstelling met die fyn, romantiese uitbeeldings van
tonele by die Westensee.
Nog 'n Jag word op 'n Newelrige Herfsdag geskilder.
( .Afb .XXXVI)

Alleen die ruiter in die voorgrond is dui-

delik sigbaar en staan helder uit teen die borne en ruiters
in die yle agtergrond.

Mens voel die nat, koue lug en

sien die rokerige asem van die perde teen hul danker vel.
'n Endjie in die voorgrond is twee ruiters wat
blykbaar juis 'n sloot oorspring, sigbaar, terwyl nog
verder 'n ander groepie in 'n regwaartse rigting verdwyn.
Aangesien geen lig die newel deu.rbreek nie., k2.n mens nie
die tyd van die dag skat nie.

---------------

Die jag skyn in vo1le gang
te /

Afb.XXXIV, bld. 99a: Stormagtige Nag.
Afb.XXXVI, bld.l03a: Ruiters in die Newel.
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te wees.
Oorheersend in die werk is die lewensvreugde, wat
duidelik uitgedruk word in die houding van die perde.
Hulle kan deur bulle ruiters feitlik nie ingehou word
nie en beur vol lewenslus vorentoe.
Die mees liriese en tipies Noordduitse toneel is
die Neweljag (Afb.XXXVII).

'n Groepie jagruiters ver-

gader in 'n winterkaal woud, waarin die blou koue mistigheid die groen van die somer verdryf bet.

Die borne .

steek hul kaal boomstamme die }ig tegemoet.
staan trots 'n digbegroeide groen denneboom.

Net regs
Die rui-

ters ontspan 'n tydjie voordat die jag verder gevoer
word.

Party sit swaar en moeg in die sael, terwyl ander

'n bietjie rondtrap om die

l~tte

te rek en warm te word.

Die kaal dun boomstamme wat driekwart van die skets
inneem, word lewendig onderbreek deur die dwarrelende en
bewegende groep ruiters in die onderste derde van die
skildcry.

Ook

kontraste8r

die monokrome

newelblou

van die stamme en die lug daaromheen sterk teen die oontheid van die ruiter, uniform en perd.
in hierdie klein werk is oorweldigend.

Die ruimtegevoel
Die byna bedruk-

kende stilte van so 'n kaal winterwoud is intens voelbaar.
Alle klanke word gedemp deur afgevalle blare op die grond.
Interessant is die moderne komposisie van die werkie,
wat ons later weer sal
(Af'b.LVIII).

opvBl in

die

Bote bv Zanzibar

l'eurdat by die een die lengte van die

boomstamme en by die ander een die oneindigheid van die
water /
Afb.XXXVII, sien bl. 103a:

Newel jag.

Afb. LVIII,

Bote by Zanzibar.

bl. l26b
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die hooftoneel slegs op omtrent 'n derde van die doek
uitgedruk word, is daar 'n byna abstrakte ruimtewerking
geskep.
Aschenborn het van hierdie Neweljag 'n besonder
aangrypende beskrywing gegee in een van sy ongepubliseerde prosaversamelings:
"····· Das Moor! - dort liegt's.

Gelb das Gras,

braunschwarz der Boden, einzelne Fichten zur Seite Sprung.

- Im hohen Satz hinauf auf die Koppel.

Hei~

Die grauen Gestalten jagen wie Wotans Reiter durch den
Nebel.

Fetzen von Rasengrund und moorige Schollen

fliegen Ross und Reiter urn die Kopfe.
Bogen auf Bogen, und dann- halali!

Weiter geht's

durch den triefenden, raunenden Novemberwald.

- Unwahr-

scheinlich hoch die schlanken Stamme in nebeligem Grau! und plotzlich eine kleine Lichtung ••••• "

tich

....
-.

Dichte Nebelwand - silbergrau - und gespensNasse Wege durch kahle Knicks!

Ausgefahrene

wassergefilllte Wagengleise der Landwege - und Totenstille!

• • • • • • • • Ein paar Rotrocke schwingen sich in den Sattel, ein paar Damen in Schwarz, einige graugrUn.e Uniformen,
grau wie die winterlichen Buchenstamme der holsteinischen
Walder ••••••••• Wie eine greifbare dichte Mauer wachst
urplotzlich der Wald aus dem Nebel auf.

Doppelrick tiber

weichen Weg und dann hinein in den ernsten tiefen Wald.
Und die Hufe greifen in welke braune Blatterdecke,
setzen liber die breiten Graben, zu zweien, zu einem,
12'1)
geht's durch das dichte Grau ••••• "
Maar /
127)

Uittreksels uit: Nebeljagd, deur H.A. Aschenborn
(Privaatbesit: H.J. Aschenborn, nie gepubliseer nie)
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Maar Aschenborn skilder aan ons ook die jag gedurende die somer wanneer hy ons die aanblik van Twee
Ruiters oor 'n bloeiende vlei

(Afb.XXXVTI~

laat deel.

'n Intens bloue hemel straal oor 'n ruige vlei met
blomme en diep sappige gras.
Die voorste ruiter hou die jakkalsstert wat gebuit
moet word omhoog, tervzyl hy sy perd aanjaag om hom nog
vinnigcr weg te dra.

Die tweede ruiter bet hom byna

ingehaal en le eintlik plat op die perderug om die stert
wat tergend in die wind waai, by te kom.

Met die een

hand hou hy die teuels, terwyl die ander ver uitgestrek
is om die stert te snapa

Vitaal word die twee jagters

weergegee, vol spanning en krag.

Terwyl die blomme in

die vlei fyn en sensitief geskilder word, is alleen die
wesenlike in perd en ruiter gegee --- alleen die indruk
van vreugde wat die skilder deur hierdie aanblik bewaar
het.
Die opvallende skoonheid van die jaghonde met hul
lenige liggame, bulle vinnige en elegante bewegings,
128)
gryp Aschenborn vas in die Jaghonde.
Uniek skilder
hy die wit en bruin jaghonde wat in wilde vaart uit 'n
digte bos links in 'n rivierbedding spring, om dan verder
te jaag, die ruiters vooruit.
In een groot rituiese golf word hierdie toneel geskilder.

Die oog volg die beweging vanaf die oewer,

deur die sprang van die honde, waarna die beweging verder
opgevang word deur die harmonierende, golwende bewegings

Afb.:X:XXVIII, sien bl.l03a ~ }:'wee Rui ters ocr 'n Bloeiende Vlei.
128)

Jaghonde.
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Ook by die rui ters se Tuiskeer na diE Jag ( Afb.XXX.IL)
is dit aand.

Gelei deur 'n wit skimmel, ry hulle twee-

twee stilswygend deur die herfsaand.

'n Sagte koel

windjie waai deur die bcrke langs die pad terwyl die
velde links rustig in die aandskemering sluimer.
lyk asof die dag

rA~nerig

Dit

was, aangesien die pad waar-

langs hulle ry, nat en rr.od(lerig is.

Die agtergrond ver-

vaag in die skemerte 'ran die aand.

M0 eg laat die perde

hul koppe sak en swaar druk die gewig van die ruiters in
die sael.

Alleen die spierwit skimmel voor is nog vol

lewe en beur stal se kant toe.

Ongeduldig trek by

aan die teuels, totdat die ruiter omkyk en die ander
aanwakker.
Soos die ander jagtonele is ook hierdie een vol stemming, en herinner weer aan Corot, met sy romanties verdroomde landskappe, die sensitief getekende blare en
borne wat aan gedigte laat dink.
Tenspyte van die tegniese fynheid, is daar 'n grootsheid van opvatting en gevoel.

Uitgedruk word die kuns-

tenaar se diep liefde vir die perdesport en vir die NoordDuitse landskap,waaruit hy geoore is.

Alhoewel by altyd

na son gesmag het, moes hy tog teer aangetrokke gevoel
het tot sy eerste tuiste in die Noorde met sy newelagtige dae en sagte herfskleure.
Die volle stemming van 'n Ruiterfees

(Afb. XLI)

het Aschenborn geslaagd in een van die serie se skilderwerke /
Mb.XXXIL., sien

bl.l07a~·

Tuiskeer na die Jag.

Afb.XLI , sien bl.l07a: Ruiterfees.
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Dit is aand en die ruiters

reeds in

'n vTolike stemming, arriveer geselsend by die feestelik
verligte huis.

Hulle dra nou

aandur.~..iforms

en

een van hulle groet die gasbeer, terwyl die stalkneg
gereed staan om sy perd weg te lei.
Op die oop stoep stel die gasbeer die beildronk in,
ter~yl

sy bediende die rykversierde kandelaar omhoog hou.

Op hierdie toneel verskyn nou oak die skone geslag, in

lang swaar syrokke.

Bokant die ingangsportaal, waardeur

die silwer lig van die woonsaal val, hang 'n jagtrofee,
die kop en borings van 'n hertbul.
Die weergawe van die toneel berinner baie aan die
~

romantiese sketse van Menfzel, die

Duitse skilder, wat

ook die feestelike stemming, destyds in die kasteel van
Frederik die Grote, poeties kon weergee.

Die stemming

by hom is egter dromerig met sy silwer lig, gedempte
gesels en sagte musiek, terwyl by Ascbenborn die vrolike
gelag van die ruiters wat mekaar bulle staaltjies van die
middag se jag vertel, byna

boorbaar is.

Dit is 'n

ruiterfees gesien met die oe van 'n ruiter wat bierdie
hele stemming van kameraadskap self ondervind het.
Aschenborn bet vPrskeie perdekoppe geskilder in olie

of waterverf, en geteken in potlood of in ink.

Een van

die bekendstes is die Perdekop (Afb. XLII) uit die jagserie.

Die kop van 'n wit skimmel met baie donker

oe

word in vinnige maar uiters kragtige hale atgeskets.
Geen teuels of rieme bedek die trotse hoof van die perd
~n

die fyn buiging van die nek nie.

Di t is voorwaar

'11

perdeportret. /
Afb.XLII, sien bl.l08a
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Tiit lyk asof die dier model gestaan bet

en bewus was van al sy skoonheid.

Die agtergrond is

vlak weergegee in 'n lewendige spel van vloeiende en
kruisende los kwasstreke.

Niks versteur die wesenlike

van die uitdrukking in die houding van die perdekop nie.
Effense diepte word alleen verkry deur 'n afwisseling in
lig en danker in die agtergrondskildering.
'n Minder geslaagde Perdekop
gemaak.

129)

is ietwat vroeer

In teenstelling met die vorige een, lyk dit

soos 'n uitknipsel uit 'n groot geheel.

'n Donker

perdekop met 'n wit ster op die voorkop is teen 'n vae
actergrond weergegee.
rit.

Die dier is gereed gemaak vir 'n

Die o3 kyk wakker en opgeruimd.

'n Ruiter word

in die agtergrond aangedui, besig om sy perd te sael.
Alles, agtergrond en voorgrond,vloei inmekaar.

Die

tekening van die perdekop is minder geslaagd as eersgenoemde, en is tegnies nie sterk nie.
beid kenmerk die werk.
nadere

beskot~ing,

'n Sekere styf-

Die agtergrond daarenteen is by

'n goeie klein stukkie impressionisms.

Maar die bekendste Perdekop ( .il.fb.XLIIJ) wat Aschenborn gedoen bet, is die wit pastelskets op 'n grys agtergrond.

Met 'n paar baie vlugtige lyne word die kop

geskets, seker en intens ekspressief.

Sy diepe begrip

van bierdie dier kom bier vol tot uitdrukking.
'n ruiter self, kan die perd s6 uitbeeld.

Slegs

Die hele

siel van die dier, sy wysbeid en sy trots 1~ in die
uitdrliY~ing

van die diep oe.

Dit is mynsinsiens een

van die Eees boogstaande sketse wat di8 knnstenaar ooit
gedoen /_H
129)

Perde~{Op.

Afb.XLIIT, sien

bl~l08a:
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gedoen bet.
Samevattend vir hierdie jagserie, skilder Aschenborn
. u1•t ers se l dsame, maar bekoorlike Jagstillewe. 130)
d 1e

Dit is moontlik 'n heel nuwe verskynsel in die stilleweskildering en is reeds daarom van belang.

Hy plans

langs die konvensionele vaas met blomme en die kers, 'n
rymuts, handskoene en 'n sweep, spore en selfs 'n rybaadjie - al die attribute van die jagter.

Helder steek

die wit vaas en die handskoene van die byna swart-rooi
baadjie en muts af.

Die agtergrond is neutraal gehou 9

blykbaar in 'n sagte grys.
Dit is sowaar 'n "stil" lewe.

Mens kry die indruk

van diepe rus en vrede na 'n lang dag van jag, geroep en
gejaag.

Nou is die attribute afgele, en net soos bulle

uitgetrek en liefderyk bymekaargesit is, so hou bulle
Aschenborn VRs op die palet.
As herinnering aan sy militere tyd in Afrika, skilder
131)

Aschenborn in Kiel die Pntrouille by die Wnterberg

waar-

van ongelukkig slegs so 'n swak afdruk beskikbaar is,
dat mens geen definitiewe beskrywing daarvan kan gee nie.
Drie ruiters staan vergader onder 'n boom en hou wag.
In die agtergrond sien ons die Waterberg.

Tegnies skyn

die werk nie van 'n baie hoe gehalte te wees nie.
Aschenborn bet homself verskeie kere, in verskillende stemminge geskilder.
(Afb.

XLI\~)

Een van die Selfportrette

kan mens tot C.ie serie van die jagtonele

aangesien hy homself daarop in jagklere uitbeeld.

tel~

Dit

is 'n half-portret, wnt die skilder as 'n lang skraal
man /
130 )

Jagstillewe

131)

Patrouille by die Waterbeg.

Afb.XLIV,

bl.

o

llOa
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vaag aangeduide ruiters toon.
Alhoewe1 hierdie selfportret nie van die beste werk
is wat Aschenborn ge1ewer het nie, het by tog weereens
daarin geslaag

om

drukking in sy eie

die kritiese en beproewende uito~

weer te gee.

soveel lewenslus en humor geskuil

Hierdie

o~,

waarin

het toe die kunste-

nnar na Suidwes gereis het, is nou ernstig en vertel van
die leed en heimv.ree wa t sy bart nou

Jare van swaar-

V)-11.

kry en bitter ervaring gedurende die oorlog verander die
vriendelike en skelm trekke in

ern~

en terug,houdenheid

Die wesenlike word deur die oe uitgedruk.

Die afweer

toenoor sy vyande en die treurigheid oor sy verlore
Duitse land in Afrika,le daarin.

Die hele figuur word

breed en vinnig geskilder sonder enige besonderhede;
hynn eksnressionisties gegee, vanwe~ die krac wat straal
uit die hoof.
XLV)

Bekend is die Se1fportret voor EseL

Hierdie

portret is in sy laaste jare geskilder en toon die skilder
besig met 'n skildery.
dig en beproef.
na binne.

Sy oe is nou nog meer

swaa~moe-

Die gesig is verouderd en die blik keer

Diep is die hoed oor die og getrek en die

mond het siniese diep lynco

Hy het agterdogtig teenoor die

lewe geword na al sy teleurstelling deur die oorlog in
Afrika.
Die agtergrond en die gespanne doek voor die kunstenaar, sowel as die baadjie· is breed en impressionisties
geskets;

maar die gelaat weereens sterk ekspressief.
In /

.Afb.XI}T , sien bl.l10a:
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In Kiel maak Aschenborn verskeie waterverfsketse
oor die jagtema.

Een van die mooiste waterverf-tempera

werke is die groat Jagtoneel langs 'n woud,

(Afb.XLVI)

mynsinsiens een van
mooiste werke van
Aschenborn.

Aan

die rant van 'n
dennewoud in oker
en grysgroen herfskleure en donker-blou
skaduwees~

jag vyf

ruiters 'n wildevark.
)(t.'ll

Die skilder self is in
die tweede ruiterfiguur uitgebeeld.

'n Derde ruiter

spring juis O?r 'n spruitjie, terwyl aan die anderkant
daarvan die honde om die wildevark saamdron.

Mens

vervolg 'n dramatiese jag, heen en weer oor die spruit.
Die kleur van die vel van die perde wissel van 'n bruin?
ra 'n silwergrys

nuanse wat sensitief harmonieer met

die kleure van die herfsbome.
kleurig

Die gras is ook oker-

en vorm 'n kontrasterende agtergrond vir die

wit en roesbruin van die jaghonde en die rooi van die
rui teruniforms.

Die stemming van die Noordduitse,

blaarryke woud met die hoe groen denne tussenin, die
newelrige lug wat deur die stamme kruip, en die bruin
water waarin die borne en diere groen en wit gereflekteer
word, het Aschenborn poeties geskilder.

Die hele to-

neel word gekenmerk deur 'n pastelagtige en mistige
karakter.

Die meeste van sy ander ruitersketse en
skilderye /

Afb oXINI, sien bl.ll2
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is indrukwekkend vanwee hul helder en sker~

kleure.
'n Paar vinnige sketsies van ruiters in alle mocntlike posisies getuig van die skerp humorsin van die
So is daar byvoorbeeld 'n Ruiter terwy~
132
)
val, weergegee .
Voor 'n hindernis wildie perd

kunstenaar.

~y

nie meer soos sy ruiter nie, en bly hardkoppig staan
terwyl sy baas kop eerste anderkant die :hindernis beland.
Die klein sketsies wat die kunstenaar so in sy
teken8oeke cgtergelaat bet, is onvoltooid, maar soms van
'n noemenswaardige vi. tali tei t en beweeglikheid, byvoorbeeld
133
) Met 'n paar wesenlike hale word 'n
Jag in 'n Woud.
sprang by 'n riviertjie weergegee, lewendig en vry.
Ruiters voor die Jag

134)

is een van 'n reeks voor-

bereidende sketse vir 'n latere olieverfwerke.

Hierdie

werkie is fyn afgewerk, kleurvol en opgeruimd.

In die

agterplaas van 'n ryk grondbesitter se huis vergader
die ruiters.

Vrolik gloei die rooi uniforms,en blink

die perderuens.

Tussen die gesellige geklets van die

ruiters, klink af en toe die gekwaak van die eende en
ganse wat tussen bulle deurwaggel.

Die kunstenaar het

al hierdie oomblikke self belewe as ruiter.
'n Verdere afgeronde en besonder goeie waterverfwerk
is die Ruiters in die woud (Afb.XLVII)
die beste kleinere

~;vaterverfstudies

wat ons nog van die

~----

132)

Ruiter wat val.

133)

Jag in die woud.

134)

Ruiters voor die Jag.

J~b.XLVII,sien

bl.ll3a:
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kunstenaar

bosit.

llt~

-

Dit j_s 'n impressionistiese skets

van 'n groepie ruiters wat in die woud 'n ruspouse
ged urende hulle ja,g ITlaak.

Ingeraam deur die hoe borne

van die woud, staan die ruiters en gesels.
ruiteruniforms verskyn ook op die toneel.

Dames in
Links agter

s-tnan die "master" op sy wit skimmel en meak gereed om sy
jaghoring te laat klink om die ruiters tot verdere jag
saam te roep~

Die komposisie is sinvol opgebou.

2or~sontaal word die toncel in drie dele verdeel deur

drie groepe borne wat indie agtergrond in gelyke afstande
van mekaar geplaas is.

Die horisontale effek word ver-

breek deur die groepie ruiters wat in die voorgrond in
'n vertikale vlak groepeer is.

Die diagonals vRn die

twee perde regs en links, wat die toneel as't ware binnery, gee 'n dr3matiese en lewendige effek aan die kompos~sie,

Nog 'n besonder vitale skets van 'n Ruiter gedurende
'n Sprong (Afb.XLVIII) is in Kiel te sien.
galop jaag 'n ruiter oor 'n hekkie.

In volle

Die essensiele lyne

is so liggies aangetocn, dat dit byna onvoltooid lyk mnar
tog die oomblik meesterlik en volkome uitdruk.

Alleen

met waterverf kan die kunstenaar 'n vlugtige en verbygaande moment so volmaak vashou.
'n Paar goeie 9 vlugtige sketse van die jag 9 wat bedoel is as illustrasies vir beskrywings van hierdie sport
vind ons in ou ui tgawes van die Westermanns J.Vlonatshefte.
Hulle is gedurende die laaste lewensjare van die kunstenaar in Kiel gedoen.

Die oorheersenae kleur in die

sketse·is die rooi van die uniform en die bruin van die
perde./
Afb. XLVIII, blo 113a.:
© University of Pretoria
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OmraaiL. deur 'n groen agtergrcnd word die hele

prosedure van die jag

geskets.
Ons volg
sy jagtog vanwaar hy opsac:;.l;- 35 ) terwyl die
. nk 13 6 )
.
13 7 )
kl
ons s1e~ hom weggalapeer;
. 1 ;
138)
eerste sprang
waar een van die ruiters
grand toe duik.

die ruiter op
boring weeren by die
kop eerste

Ons begelei die jaghcnde op die heer-

like vrye tog deur die vvye veld agter die jakkals aan.
Met 'n paar wesenlike kwasstreke is die tipiese
houding van perd en ruiter oombliklik vasgehou en laat
die kunstenaar ons ook dieherfsstemming van die agtermiadag deel.
" •••.. Herbstsonnenschein Uber Stoppel und Brache,
uber Wiesen und Wald! ..........

die Hocken sind fast

verschwunden von den Feldern und dns Land frei fUr die
Jagdreiter •••.•••• "

-

)(L.I~

Die "Master" (Af-o.XJ:JIX) slui t die reeks van
tonele af.

j.J.t_;-

Dit is een van die kleinstes maar beste perde-

uitbeeldings, wat Aschenborn gemaak het.

Eehalwe die
trotse /

135~,

136), 137), 138):

Afb. XI,JX, b1. 115:
© University of Pretoria

Ritte im Roten Rock, reeks
j agtone 1e in: liiresterrr gnns Mona-:shefte (Uitgawe onbekend, ~ 1930)

Tiie "Master".
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- 116 trotse perd en sy ruiter, word geen agtergrond gegee nie.
Dit is 'n portret.

Met 'n paar vinnige hale word die

onderwerp seker en oortuigend neergesketse

Die ligwer-

king op die perd se vel is meesterlik, baie vryer as by
die

11

Schutztruppler 11

(

Afb.

waar As chen born

dekverf moes gebruik vir di8 ligeffekte.
Vir feitlik elke ruiter beteken die sprang oor 'n
hindernis, die "verowering 11 daarvan, die hoogste geluk.
0 0 r en oor skets en skilder Aschenborn hierdie oomblik.

Ongetwyfeld is waterverf die mees geskikte medium vir
di~

beweeglike studie.

Tog bestaan da2r ook besonder

goeie potlood- en kryttekeninge.

In houtskool besit

Kiel een van die mees aantreklikes (Afb. L)

Gelei

dcur 'n groep opgewonde jaghonde, volg 'n ruiter met 'n
wit perd.

Die oomblik van die sprang oor die heining

word geskets, vinnig maar akuraat.

Twee perde in die

agtergrond is net impressionisties aangedui.
word die

res

byna

gestileer.

So ook

lVIynsinsiens is hier-

die skets van die tema, een van die mees geslaagde, wat
die tekening en die komposisie daarvan aanbetref.

By die ruitersketse hoort ook die herinnering aan
die "Schutztruppen, Die Ruiter en sy
Weergegee word 'n
soldaat langs sy per· a, blykbaar op wag.
Tiie twee figure vul die hele voorgrond.
Asche~born

gebruik bier bo-oor die

vva terverf wit plakae.tkleur om die lig-

------

effekte /

--------------------------------------~~~~~-~-----

Afb. L, bl. ll6a:

Sprong.

Afb. I·I, bl. 116 ~

Ruiter eJ2._Perd.
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effekte op die perd en ruiter vas te hou.

Die toneel

wil voorkom asof dit bedoel was vir een of ander dekblad.
Tw,ee "Schutztrunpen" - leiers
in die Kalahari uitgebeeld.
ondergang~

139)

word op kamele

'n Duinelandskap, by sons-

word stemmingsvol weergegee.

Verskeie kere het Aschenborn die Eensame Ruiter in
die Vlakte geskets of geskilder en toe uiteindelik as
omslag vir die boek "Volk ohne Raum"

antwerp.

die sketse noem hy Kersfees in die Vlakte.
o~

die ruiter wat met sy hand sy
die

verte staar.

skut

Net soos sy perd

dier bruinpers geskilder.

Een van

140)

Ons sien

een die son en in
is ook hy,. in 'n

Perd en ruiter is

een.

Moeg laat die perd sy kop hang en trap van een uitgeputte
agterpoot op die ander.
11

••

o

Die skets is onvoltooid.

Und still und einsam ist' s um mich her

Es schlummert die weite Steppe,
Es rauscht nur der Wind im Grasermeer
Ich rub' auf Sattel und Decke
Die Sterne, sie flimmern aus endlosen Raum
Wie einstens die Lieder am WeihnachtsbaumH.
As voltooide omslagwerk

142)

141)

ontmoet ons die ruiter

weer op 'n wyd uitgestrekte vlakte wat alleen deur ylblou berge onderbreek word.
verte asof by iets soek.

Die ruiter staar in die
TervrJl die regterhand sy oe

beskut, hou hy met die linkerhand die geweer vas.

Die

komposisie is modern, byna twee-dimensioneel opgevat,
en/
139) ..fwee "Sc1Lutztrunpen"-1eiers.
14-0 ) Kersfees in die V1akte.
141)

Steupenreiters

142)

Rui.luer.
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;~reibnacht,

H.A. Ascenborn ~ Afrikanischer Heimatka1ender
1934, bl. 39.
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- 118 en sekerlik een van Aschenborn se mees gevorderde ontwerpe.

Die idee van ruimte word volmaak vertolk.

Ook 'n linoleumsnee bestaan van hierdie toneel.
Sekerlik een van die mees tipiese Aschenborns, is
die Eensame Ruiter op 'n verlate Vlakte.

(Afb. LII)

In die grenslose eensaamheid van die woestyn, ry 'n
moee ruiter met los teuels huiswaarts.

"Mlide mahlten

die Hufe mit knirschenden Eisen den los en Sand •••.• nl43)
Die oneindigheid van die hemel, sander 'n enkele wolk,
strek tot by die lae horison.

Ook die vlakte word

deur geen enkele bos of boom onderbreek nie.

Links

teen die horison sien ons lae bergtoppe, baie vaag en
onwerklik.

Nie eers die geliefde son is speurbaar in

hierdie werk nie.

Die valle besef van wydte, onein-

digheid en eensaamheid kom hier
skildery vol tot uitdrukking.
terlike werk.

meer as in enige ander
Dit is vir my 'n mees-

Ons kan daarin sy diep verlange na die

vrye Afrikaans e veld be speur.

Die werk is 'n herinner-

ing daaraan of net 'n droom - wat 'n droom sou bly.
Die betragting van hierdie skilderwerk, laat 'n weemoed
aanvoel;

'n weemoed oor 'n verlore tuiste.

In die bespreking van die werke in hierdie hoofstuk,
is dit opvallend hoe die skilderstyl van Aschenborn deurgaans verander het.

Nie alleen bet die kunstenaar deur

al die ontberinge van die oorlog 'n stadium van innerlike volwassenheid bereik wat tot uitdrukking kom in sy
?ej_fportrette /
--·-- ---------------4£b. LII, sien bl.llSa: Eensame Ruiter OQ_V~akte.
143)

H.A. Aschenborn: Afrikanische Buschreiter, bl. 25.
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- 119 selfportrette en in sy herfsjagtonele nie, maar is ook
'n definitiewe stylverandering speurbaar.
soos Die Werra-brug (Afb. IV)

Die werke

is hoofsaaklik realisties

van aard, terwyl daar ook altyd nog 'n neiging tot die
impressionistiese is in die potloodsketse en waterverfstuaies.

Maar wanneer ons nou na die Selfportret (Afb.

kyk, is 'n oorheersende ekspressionistiese houding

XIJV)

onbetwisbaarc

Met bree streke word alleen geskilder wat

tot uitdrukking van die innerlike gevoel en houding bydra.
Maar nie alleen het Aschenborn deur die swaar jare van
die oorlog sy blik na binne gekeer en nou mesr uitdrukking
gesoek vir sy gevoel nie, maar het hy

ook

na

'n

lang

periode van eensame kunstenaarskap teruggekeer na 'n
wereld van hoe kultuuraanvoeling.

En in hierdie wereld

1921 heers nog die rigting van die Duitse Ekspres-

van~

sionisme.

Die ontberinge van die Eerste Wereldoorlog

het 'n groep Duitse kunstenaars bymekaar gebring wat
ui tdrukking wou gee aan l1ulle gevoele:ns.

Hulle skilder

opreg en direk bulle gevoelens en ondervindingec- niks
1vord deur die mooi wereld van die skyn vertroebel nie.
Aschenborn moes

Die harde werklikheid word vertolk.

be::ndruk g2-v1ees het deur hierdie 3erlike ktms, en die hoe
vereistes wat die werke van kunstenaars van die Brlicke-

-----

groe·0 gestel het, laat hom meer selfversekerd, hartstogtelik en kragtig skilder6

Dit doen hom op hierdie sta-

dium goed om in 'n kritiese wereld met hoogstaande kunswerke te kom.

Hy is volwasse genoeg om nie slaafz na

te volg nie,maar vind deur die werke wat hy sien 'n vorm
waarin hy sy gevoelens kan giet.

Sy werk word sterk en

_______e_k_s._p_r e s s 1~ ef. ___ j ______ _
Afb. IV

sien bl. 39a:

Afb. XI·V , sien bl. llOa:
© University of Pretoria
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ekspressief.

Nog bly die aantreklike impressionistiese

agtergronde, bv. in die Selfportret in Jagklere (Afb.
XLIV), maar die wesenlike ::..nhoud druk baie dieper waarhede ui t.
Indien Aschenborn nie reeds groot kunswerke geskep
het nie, is hy tegnies en veral innerlik volkome voorberei daartoe.

Die hoogtepunt in

~y

kunsuitdrukking is

bereik •

.Afb .. XTJl'l, sien bl. llOa :

© University of Pretoria

Selfportret in Jagklere.
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VI

Oos-Afrika

Ek behandel in hierdie hoofstuk weereens agtereenvolend die olieverfwerke, waterverfstudies en grafiese werke.

Aschenborn se groat verlange om nogeens terug te keer
na sy geliefde Afrika, word deels vervul wanneer by saam
met 'n filmekspedisie na Oos-Afrika kan reis.

Met 'n

laaste energie en intensiteit bestudeer by weereens mens,
dier en veral die onbekende landskap.

Dit is die geheim-

sinnigheid van die hoe berge en die oerwoud wat hom trek.
Hy is slegs die wydte en verlatenheid van die SuidwesAfrikaanse landskap en die Noorde van Europa gewoond,
en sien nou skielik die oorweldigende bergtoppe van die
Kilimandjaro, die berg Kenya, voor h~4~i) Hy skep olieverfvrerke wat werklik groats is en 'n by hom voorheen ongekende
skilderstalent openbaar.
144i:ii
Aschenborn skilder die Kibo-spits
wat op daardie
oomblik deur die wolke vrygegee word.

Die kunstenaar

behaal 'n eienaardige dieptewerking, deurdat die oog deur
alles ongehinderd na die bergtop gelei word.

Die blik

trek van die bosbegroeide Savanna-landskap.op na die hoer
reenwoude van die berg, waar lig en skadu mekaar in
malende wolkemassas afwiss9l, en dan uiteindelik na die
sneeubekroonde bergtop v.rat deur die grypende wolkehande
blootgele word.
Die /
l.1-4i)

Die bott:?kenis van Kilirr..a-Ndjaro (KismaheJi):
B2rg van die bose geeste&

144ii)

Ki b0spi ts.

© University of Pretoria
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- 122 Die diep geheimsinnigheid van die trope word~ op 'n
nagenoeg ekspressionistiese wyse, aangrypend uitgedruk.
Dieselfde bergtop het Aschenborn verskeie kere weergegee, elke keer in 'n verskillende lig en vanuit 'n ander
kant of vlako

Nog 'n besonder stemmingsvolle weergawe

van die Kibo (Afb.LIII) toon die berg in die aand, wanneer
slegs die top nog in die helder sonlig le, terwyl die
hange in

swa~t

dompel is.
s·~ralende

en groen skaduwees van die oerwoud ge-

Soos 'n koning oor die landskap troon die
wit spits van die berg oor die duisterheid van

die oerwoud.
'n B8 kende werk wat die omgewing van die Kilima:ndjaro
to on met die berg in die agtergrond, -is genoem Aand by_ die
145)
Kilimanjaro.
In die voorgrond staan die slank silhoeet van 'n neger wat wet sy spies op die grand droomverlore na die berg kyk, wat in sy hele skoonheid in
die aandlig straal.

Hierdie toneel moes blykbaar in

1925 geskilder gewees het, toe

As~henborn

net weer in

Jcrrika aangekom bet, aangesien uit die volgende gedig wat
by die toneel geskryf is, sy groat blydskap, om weer in
die sonneland te wees, tot uitdrukking
"Und wieder steh 1 ::_ch im

kom~

I~rchenland

Auf Deutsch-Afrikanischer Erde
Es nicken die Graser aus rotem Sand
Es starren gen Himmel die Berge.

Und /
-----------------------------~------------------------------

_lfb.LIII, sien bl.l22a:

145)

-----

Kibospits.

Aand by die Kilimanjaro.

© University of Pretoria
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- 123 Und vor mir lehnt der Massai am Speer Verastelter Palmen Gefieder
Reckt hoch sich vor gllihendem Wolkenmeer Der Abend singt heimliche Lieder.

Und langsam klettert die Nacht empor
tiber Felsen und Urwaldwipfel,
Da loder·t plBtzlich aus Wolken hervor
Wie

gl~hendes

Eisen der Gipfel

De a Ki bo eisiges
~rstrahlet

Sc~1neegewand

in feurigen Farben

Wjrft leuchtenden Schleier weit uber das Land
FUr das so viele einst starben.l4 6 )

Vir een van die mees bekende etse van die berg, het die
kunstenaar ook 'n olieverfwerk gedoen (Afb. LIV).

Bo-

kant die danker en geheimsinnige oerwoud steek die 1.rvi t
bergtop bo borrelende wolkemassas uit.
van die oerwoudreus staan drie klein

In die skaduwees

negerhutjies~

II

•.. Rundum alles im tiefston Schlurnmer, im blaulichen
Schimmer des Mondes.

Schwach nur heben sich die Umrisse

des Berges aus nachtlichem Dunkel.
unerreichbar fern unter

de~

Aber dort oben, so

blauen, sternubersaten Kuppel

des Himmels, da schimmert im silbrigen Glanze das eisige
Haupt des Kibo in betBrender Schonheit ••.•. Die Nebel
wallen urn den Berg, steigen und sinken, ballen sich zu
Vlolken, ziehen herauf, ziehen herunter - wollen den
_ _ _ _ _ _ _ _ _G~i--pfel / _ _
l46)

H.A. Aschenborn: Abend am Kilimanscharo (gedig
in onbekende publikasie)

Afb.LIV, sien bl.l22a:
© University of Pretoria
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- 124 Gipfel nicbt freigeben, verhlillen ihn neidisch vor deinen
Dl1'cken
.u
..
• •• " •

'' 197 )

Die Kilimandjaro word weereens van 'n ander kant
gewys,

148)

met 'n wyer voorgrond van digte bosse en borne.
I

I

Die landskap gaan in die agtergrond oor in heu\vels wat
oo:::::-dek word deur wolke, en waardeur die helder bergspits
breek.
Nog 'n ander uitsig

14-9)

toon die bloeiselwit borg-

top omgewe van byna opgelosse wolkies - in teenstelling
met c_ie 2nuer tonele waar die wolke as n.lassas die berg
OIDVGU ..

'n Groot "boom links in die byna diepswart voor-

grand "'".rariee:t... die

ko~posisie

8

150)

Die Kilimandjaro

~n

die wolke

te=rv.ryl link3 nog 'n spits sigbaar is.

toon

r~gs

'n bergtop,

Die voorgro:nd is

gekomponeer uit 'n danker horisontale laag, wat die trope
voorstel 7 met 'n silwerhelder band daaroor wat die
Savanna-gedeelte van die landskap omskrywe.
Die hoogtepunt van Aschenborn se skilder en teken15~·)
1

talent word bereik in die li tografie van die Kilimandj aro
TsrrJ.idde van die digte oerwcuc1 van die trope rys die berg
Kibo.,

Vreemd en wonderlik met sy sneeukoepel steek hy

hoog bokant die wolke uit.

Die weergawe is eenvoudig,

maar 'n byna mistieke stilte vul die atmosfeer.

Die

wasigheid /

14-7)

Bes~~t_l},g uit:

148), 149), 150),
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Koloniala"breisskalender 1928)
Kilimandjar~, Reeks van
Afrikaa~se Skilderwerke.

Oos-
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wasigheid ven die hemel omhul alles.
nie realisties weergegee n~e;

Die oerwoud word

die suggestie van die op-

eenhoping van weelderigheid word geskep.

Die tcneel

staan as 'n simbool vir die begrip van die trope.

'n

Liriese noot kenmerk die werk en laat dit uitstyg ver
bokant die alledaagse.

-Die aanblik vul die toeskouer

met verwondering en eerbied.

Om die besondere atmosfeer van die geheimsinnige
oerwo~d

en die landskapsverskynsels van 0 0 s-Afrika te

kan ui tdruk, gebruik Aschenborn dikwels mengtegnieke var.:.
waterverf en kryt,of
'n Besonder

~aterverf

interessa~te

en plakaatverf.
en eenmalige werk van

Aschenborn, tegnies sowel as wat die inhoud daarvan aanbetref, is die

nag~oneel

by die

. .

.

152)

Klllmand~ro.

Die

hele toneel is in 'n intensiewe nagt2like blou gehul,
wat die spierwit van die sneeubedekte bergtop helder
laat afsteek.

Geheimsinnig en sprokiesagtig is die

:::ttmosfeer, en die beklemmende stilte van die nag word
verhoog deur die silwer maanlig wa t glim op die 1-:::aal
takke van die boom regs.
daa~in

Volmaak slaag die kunstenaar

om di? tipiese van die Midde-Afrikaanse tropenag

weer te gee.

Tegnies is die werk moeilik bepaalbanr.

Dit lyk asof die hele toneel eers in pastelkryt geteken
is, en daarna eweredig met blou waterverf oorgeskilder
is.

Die verf bet ietwat vervloei en verleen aan die

werk 'n sagte, fluweelagtige voorkoms, passend by die
onderwerp.
Berg Kenya

153)

is in stralende helder oggendlig
gehul,

15 2 )

Kilima~:H~iaro.

153)

Berg Kenya.
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- 126 gehul, sodat die sneeu wit daarop blink, terv;,ryl die
voorgrond met die dak van lie stroois, danker in die
pers skaduwees le.

Die blou newel wat die berg nog sag

omgewe, kondig die komende dag aan.

Sketse soos hierdie

is blykbaar op die plek gedoen en later in die ateljee
tot

olieverfwerke verwerk.
Ook in 'n linoleumsnee word die Berg Kibo (Afb.LV)

'iHeergegee.

Waar die litografie die geheimsinnige en

liriese uitdruk, bet ons hierdie massiwiteit, die geweld
van die berg.

Onbeweeglik en onverbiddelik staan die

oerwoudreus, omgewe van swaar verbytrekkende wolke.
Die vlakte eh die oerwoud daaragter word slegs aangedui deur 'n danker lewendige spel van kruisende lyne,
waarteen die ronde wit top van die Kibo helder afsteeko
Terug in

Oos-Af~ika,

skilder Aschenborn verskeie

naturelle, diere en landskappe in waterverf.
veral die T~ee Massais (Afb. LVI)

Bekend is

Die fyn afgewerkte

rvaterverfwerk het as onderwerp 'n Massai links met sy
vrou.

Hulle leun teen die hut agter bulle.

In sy

linkerhand dra die man 'n spies, terwyl hy in 'n kombers
gehul is, en krale en ander versierings om die kop en

Hy is in 'n diepbruin geskilder,met pers

arms dra.
skaduwees.

Ietwat ligter sien ons sy vrou, wat 'n

rossbruin kombers dra.
lang oorhangsels;

Sy dra krale om haar nek en

silwerringe blink aan haar arms.

'n Ligblou lug omhul die toneeltjie in sy bruin en
roesbruin nuanses.
is duidelik.

Die trotse houding van die Massai

Die man is feitlik onversier in vergelyking
met /

Afb. LV

, sien bl. 126a: Kibo.

Afb. LVI

, sien bl. 126b: Twee Massais.
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- 127 met sy vrou, en dit is slegs sy pragvolle haarstyl wat
sy adel toon.
Aschenborn skilder 'n reeks tafelkaarte vir die
JJuits-Oos-Afrikalyn, waarvan 'n deel verskillende natuJJaar is o.a. 1 54)
relletipes weergee.
die Hererovrou vvat met die skinkbord die koffie aandra.

Slegs

die borsbeeld word in 'n sirkelformaat gegee.
Mpishi

15~)

wat van oor tot oor straal, verkoop blomme en

lyk soos 'n donker kleurling of 'n Arabier.
Die kleur van die agtergrond van hierdie portrette
wissel van intense blou tot rooi, geel en pers, geelgroon, blougroen.
urtoto

156)

is nog jonk, maar vol trots oor sy rooi

tulband.

Hy word in profiel geskilder.
Ook die
157)
Naturellekr~
in volle krygsversiering lyk wild
en trotso
158)
Met groot teerheid word die jong Massai-vroutjie
geskilder.

Sy is gekleed in haar stam se drag, wat veral
159)
bestaan uit koperringe en krale.
Haar man
daarenteen, is min versier en l:et alleen die kenmerkende deftige haarstyl.

Tiit is hierdie selfde paartjie, wat

Aschenborn vir ons in die

~eeds-beskrewe

waterverfskil-

dery uitbeeld.
In dieselfde reeks skilder Aschenborn vir ons die
verskillende hawens waar hy gedurende sy reis om die
Ooskus/
154), 155),156), 157), 158),159)
Oos-Af:rikalyn.
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- 128 Ooskus van Afrika langs gekom het.

Een van sy mooiste

en mees gevorderde werke is Handelsbote by Zanzibar
(l

( Afb. LVII).

Dynserige, sagte blou water gaan oor in

pastelkleurige ligroos, groen en ligpers van die berge
ver in die agtergrond.
water helder groen.

Heel teen die horison word die
Een van die bote kom reguit cp 'n

mens af, en die weerkaatsing daarvan is donkergroen.
~wee

bote

links en regs van die middelste een, voltooi

die komposisie, met nog twee kleiner bootjies in die
agterg£on~.

aangedui.

Die persone wat hulle roei, w6rd slegs
Die weergawe van die roeders ura by tot die

uiters dekoratiewe effek van die werk.

Die pers van

die bote aan die buitekant, kontr.:;,steer vrolik met die
geel vgn die hout binne,

Die skaduwees is groen.

Wat die komposisie aanbetref, is hierdie werk buitenTwee derdes van die oppervlakte

gewoon modern opgevat.

word deur die saggekleurde water ingeneem, en die horison
is so hoog moontlik teen die raam geplaas - dieselfde
verskynsel as by die Eensame Ruiter, ontwerp vir Volk
orLne Raum.
sioneel.

Die weergawe is feitlik vlak en twee-dimenDie komposisie herinner 'n bietjie aan die

Japanese gekleurde houtsnee.

Tegnies het Aschenborn

die werk impressionisties benader.

Hy plaas kleurkolle

langs mekaar, om sodoende die vibrering en die refleksie
van die water lewendig uit te bring.
Aschenborn gee verder vir ons 'n kykie in een van
die smal straatjies van Zanzibar.

(Afb. LVIIT)

In

sonlig I
Lfb. J)JII, sien bl. 126a

~

Afb.LVIII, sien bl. 126b:
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sonlig gebaai! sien ons die kleurvolle lewe van die
n~turel.

soos hy tussen die hoe wit huise van die eiland

heen en weer loop of rustig op 'n hoek sit en blomme
verkoop, of slegs droom.

Die lug is gevul met die

uitroepe van die naturelle wat hulle ware aanprys.
Die Inboorlingkwartier van Mozambigue160 ) toon nog
'n reisskets.

Vanuit 'n voglperspektief, skilder die

kunstenaar die dakke en mure van 'n paar inboorlinghuise.
Groen steek

pa~mbome

langs

die

strate

teen

die

wit van die mure af.
Werke uit hierclie reeks, soos die Victoria-valle
161)

sn Durban

gee byna die indruk van 'n reisadvertensie,

as van 'n skilderwerk.
die oog.

Hulle verskyn dRn ook as poskaarte.
162)

Riksja-boy
wees ..

Hulle is sterk kleurvol en trek

·

Ook die

skyn meer 'n reklame vir die stad te

Die vorms is vereenvoudig en die kleure verskerp.

Al hierdi8 tafelkaarte dra die karakter van die destydse
plakaatkuns.
Uit Oos-Afrika stam verskeie van Aschenborn se beste
linoleumsnee.
bekendstes.
tussen huise.

Oosterse Maanlignag

163)

is een van die

Dit is die toneel van 'n smal straatjie
Baie dekoratief en lewendig versmelt die

huise en mense met strant en omgewing.

Golwende rit-

miese lyne laat die huise beweeg en lewe.

Glansende

maanlig raak die bree vlakke van die geboue en laat die
skaduwees op die strate nog swarter vertoon.
In/
160 ) ' 161)' 162)
163 )

Tafelkaarte

( Oos-Afrika-lyn).

Oosterse Maan1ignag:.
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In die Papirusmoeras
een been in

164)

die water staan.

sien ons 'n Maraboe, op
Deur die medium van die

linoleumsnee verander die papirusplante van bul realistiese vorm na abstrakte geometriese vorme, wat byna met
klein sterre vergelyk.

Vrolik vorm bulle 'n dekora-

tiewe rand vir die liriese beskrywing van die toneeltjie
in die voorgrond.
pervlakte;

Blink le die sonlig op die waterop-

danker en gebeimsinnig skemer die skaduwees

deur die rietbosse langsaan.
~:lens

verne em die klanke van die oerwoud, gesuggereer
65
deur·d:ie lino1eumsnee va!l die Sinj aal tamboer: ) Dof en dreunond
klink die

dro~me

deur die stilte van die landskap.

Natu-

relle onder palmbome by 'n meer is die musikante wat bierdie magiese natuurklanke voortbring.
die slanke palmsta1nme die horisontale

Vertikaal belewe
vlak·~es

van die

meer en die land.
~ie

meer en die golf is geskikte elemente vir die

linoleumsnyer, weens hul golwende en ritmiese karakter.
Ascbenborn noem Yn besonder aantreklike meertoneel,
166)
Verlange.
Die lyne in die wolkeformasie word devr
die bewegings in die see opgevang en ritmies verder gelei tot buite die raam, waar die gedagtes mag voortvloei
en na die land van heririlleringe dwaal.

Sekerlik het

Aschenborn bierdie linoleumsnee gedoen, toe hy reeds
weer in Kiel was en die heimwee na Afrika hom byna laat
vertv;yfel bet.
Oerwoudstroom /
164 )

Pa:Ri:-usmoeras.

165)

Sinjaaltamboer.

166 )

Verlan~
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Oerwoudstroom

is sekerlik gedoen in Oos-Afrtka.

Tussen hoe oerwoudbos met rankplante
stroom met malende waters ..

kronkel 'n oerwoud-

Die kop van 'n seekoei,

wa~

die stroom afswem, is sigbaar.
Terwy1 die borne 'n byna kubistiese patroon vorm, is
die beweging in die water vloeiend en sag, dit vorm 'n
ritmiese en golwende kontras teen die hoekige omgewing.
Die Oos·-Afrika kus by Kenya en Zanzibar is meermale
dev.~

verskeir; Sutd-Afrikaanse skilders besoek . .

van hulle is get:ref deur die heel temn.='-.

Elkeen

V~r.'eende·

e.tmosfeer

van die deel v2n die land en deur die ontsettend fel
lig wat die wit huise nog witter laat skyn en die skadu ....
wees swart kleur 7 en elkeen van hierdie kunstenaars het
hierdie indrukke op 'n eie vryse weergegee.
Oerder bet reeds op sy eerste terugkeer na Eu-ropa.'
+ 1907 envl908, daar aangegaan.

Hy is beindruk deux

die vogtige kleure van die binneland. en het bulle op 'n
byna Europese illanier vertolkD
·cok Pieter

der - sagte

We~nin~

~rl-r~.ri t

Pierneef

het daar besoek afgele en geskil-

J.andsk'J.p)e met cior2lrer pal:n.silhoeette.,

sJ,<:i:..Ld~r

soos Aschenborn, felkleurige hawe·-

tonele, wat byna seas rekls::newerke vertoon.,

Eers

wanneer hierdie kleure self beleef is, besef mens dat
albei kunstenaars hulle baie naby aan die werklik..11eid
gehou het en slegs uitgedruk bet wat hul oog vir di0
eerste keer intens waargeneem het.
Irma Stern skilder

di~~

hele Oos-Afrika - :.ie

~/.iassa::

,

die /

---------------------~~--L-~~--

167)

Oerwoudstroom ..
-··----·--© University of Pretoria
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die oerwoud en oosterse doTpstonele.
Mi tford-Bar"t2ertog

he~_;

reeds van vroeg af lank daar

gewoon en bet herhaaldelik die inboorlinge van Oos-Afrika
uitgebeeld~

veral die Massai-krygsmanne en die Nandi-

starn (veral die vroue).
G~orge

Enslin bet in sy talryke kleurvolle pensketse

van Zanzibar daarin geslaag om die bont, borrelende
hawelewe stemmingsvol weer te gee.

Hy word ook ge:ln--

spireer deur die "Oosterse 11 visserslewe.
So sien feitlik elke kunstenaar hierdie wereld met
'n eie oog.

Ook Aschenborn het dit op sy eie manier

ge:lnterpreteer en kan sy weergawes eintlik met geeneen
van bogenoemde werke vergelyk word nie.

Slegs Pierneef

het die skerp lig net so intensief beleef soos Aschenborn,
e~

lyk ook sy weergawes van die Ooskus ook ietwat on-

realisties.
Aschenborn bereik met sy werk in 'n meer ekspressionistiese styl in belangrike ontwikkeling,en 'n hoogtepunt in sy skildersloopbaan.
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VII

Aschenborn as Illustrator van boeke en verhale.
Dit kan nie betwyfel word dat Aschenborn veral sy
I

naam gemaak het met die illustrasie van boeke en verhale
nie.

Daarin is hy groats en kom sy ekspressiewe teken-

talent tot valle uitdrukking.

Dit is in die kleinste

sketsies dat sy grootste begaafdheid en aanpassingsvermoe duidelik ·word.
stemming inlesf.

Hy kan hom in Glke gebeurtenis en
In sy sketse belewe by die inboud

van die awontuurverhale en gedigte
tooiing cl_aarvan ..
staan nie; soos

di~

bulle is die vol-

Soms sou bulle opsigself nie kon beweergawe van die spore van 'n bok of 'n inselr,.

Tilaar vir die ve:rhaal is juis hierdie kleinighede van
groat waarde, bulle is

v~rweef

met die inhoud.

Aschenborn bet oor die bonderd boeke en verbale geillustreer, en ons kan alleen die mooistes daarvan uitkies en bulle kortliks bespreek.

Alboewel die kunste-

naar van tegniek wissel, is dit veral die penskets, die
kryttekening en die litografie wat by vir die illustrasiedoel gebruik.
Aschenbo:rn illustreer die boeke van sy vriende,
Steinhardt en Sangiro, en ,.,.an talryke ande:r awontuu."':'verhg,alskrywers.

Kenmerkend is die feit dat die

kunstenaar verskeie van sy etse en teken:.nge herbaaldelix gebruik bet in verskillende boeke en verbale.
So byvoorbeeld vind ons die bekende ets van die
Tarentale in die Nag herbaaldelik, of as pentekening,
~f

as ets, of as waterverfstudie, terug in verskillende

boeke.
Die /
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rc. ndtekeninge, maar dikwels is die volbladtekening
verkwikkend en van 'n baie hoe gehalte, soos in Steinhardt
se

~homl?_Q

en

Ste£J2.~nvo_lk.

•

Die linoleumsnee, alhoewel ui ters geskik as illue-·
trasie, vorm eintlik altyd 'n volkome selfstandige werk.
En so ook die olieverfskildery.

Aschenborn maak illus-

trnsies nie alleen vir boeke en verhale nie, maar l ev.rer
lopende bydraes, selfstandig of as versiering vir 'n
artikel of verhale in Afrikaanse tydskrifte.

Die be-

kendste illustrasies is natuurlik vir sy eie boeke gedoen.

(a)

Illustrasies vir boekedeur H.A. Aschenborn
(i)

J~rikanische

Buschreiter

168)

wat sy ondervindinge

op die plaas en in Suidwes humorvol skilder, word
vergesel

deu~

grappige pensketse.

Party van

hulle is nog ietwat styf en ongeskoold, ma2.r
slaag nogtans daarin om die vertelling af te
rand en die gewenste stemming of effek te bel'Aik.
In die herinnerings aan die \Tolike partytjies,
skets hy byvoorbaeld die Naturel wat met al sy
kragte probeer on sy drank baas op die perd te
tel om hom huis toe te vervrag.

(bl . 64)

Of

ons sien die Naturellemeidjie wie se rokke deur
'n warrelwind gevang word terwyl 'n verlore
lammetjie verskrik deur haar bene hardloop.
(bl. 79)

Besonder fyn en volwasse is die
klein /

----------------------------------------------~.

168)

Afrikenische Buschrejter,
Lehr und Wanderjahre eines Jifrikaners,
August Scherl, G.m.b.H. Berlin SW 68, 1926.

~~
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sketsies van die kamele in herinnering nan

die militere oefeninge of lang ritte deur die Kalahari, bv. die
a an •

J~g

( b 1 • 11 0 )

op Kamele agter 'n wildebees
~ie

Qssetrek word kragtig en fors

weergegee,(bl. 115) of baie fyn en

171)

illustratiefo(bl~

Vol rus word toneeltjies o~ die Vuur ge-

skilder; terwyl die sketse wat die oorlogsherinneringe vergesel, awontuurlik en dramaties is.
(ii)

Die pensketse in OndU£2

169

) is kleiner en meer talryk ..

In die eerste verhaal van Onduno, die Koedoebul, (b1.

17) herken ons verskeie van die etse wat reeds bespreek is, tervlyl die pensketsies nuut is en van
'n uiterse sensitiwiteit getuig.
del oor verskillende diere.

Elke verhaal han-

Dit vertel die nwon-

ture en ondervindinge van die kunstenaar.

Die bcek

is 'n reisjoernaal in beeld, die dngboek van 'n veredelde natuurmens, jagter en ooer.
nooit los van die natuur nie.

Sy kuns w2s

'n Boek soos Onduno

het dan ook 'n sterk invloed op sy vriend, Sangiro
gehad, wie die vertaler van heelwat stukke van hom
uit Duits in Afrikaans geword het.
In Onduno bet ons verder die verhaal van die
Wraak van die Miere (Rache der Termiten) (bl. 35)
waarvoor die oorspronklike sketse nog bestaan.
Elke aspek uit die lewe van hierdie miere
hou Aschenborn in 'n klein penskets vas.

•

•

0

•

Dort, wo in leichter, sanfter Welle sich das Sandfeld

hebt~

umstanden von dichtem Hakiegewirr, aus
deTJ

169)

I

Onduno und andere Afrikanische
--Tiergeschichten 1 Kosmos, :B'ranck' sche
VerlRgsbuchhandl~~g~ Stuttgart, 1922.
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..

knorrig verschlungenen Aste, wie eine Anklage gegen
die gllihende Sonne erhebt, steht die einsame
: br1 t terfeste der Term1ten.
.
" 17 0)
Rau
0

~ie

11

wraa kt og

van die diertjies word geskilder, hoe hulle uiteindelik dQarin slaag om die huis 1 wat die rede was dat
hu~

trotse miershoop moes vernietig word, te lnat

verbrokkel.

Elke klein miertjie word met liefde

geskets, hulle koningin, die verbrokkelde huis en
uiteindelik die herstelde miershoop.

Verder volg

ons die lewensweg van Hans die Koedoebul, waarby ook
die fyn ets van die kcedoe en sy maat ingesluit word.
Die geskiedenis van

Kums~ie

Kameel word in sketse

weergegee, ook word van die eseltjie Schmul vertel .
:Die pensketse word dikwels afgewissel deur 'n volbladwaterverfskets of 'n ets.

:Die bekende Taren-

tale word ook in hierdie boekie gereproduseer. (bl.

32)

Aschenborn is op sy beste wanneer hy klein

pensketsies kan doen.

:Dit is asof hy daarin die

wesenlike van die onderwerp baie meer intensief en
samevattend tot uitdrukking kan bring.

Die sketse

vertoon vlugtig, maar is tog tot in olke nodige
besonderheid afgerond.
Vir die Adelaar en ander Afrikaanse Verhale

(iii)

171)

maak Aschenborn verskeie vitale pen- en potloodsketse.

Bekend geword het veral die sketse vir

die verhaal die Adelaar, en daarvan veral
die een van die groepie aasvogls.

_,_.
1~0)

_____________
Uit~

Ook

I

Die Rache der Termiten, uit: Onduno 9
bl. 3 5 ~

Die Adelaa~ en ander Afrikaanse Verbale,
Nasionale Pers, Kaapstad, 1923.
© University of Pretoria
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- 137 Ook vir die Wewervoels, is die sketse volwesse
en sterk.

In Ongue die Tier, bet ons 'n skets van

antilope in 'n vlakte teen 'n agtergrond van berge
met tafelblad-toppe.

Dit is interessant

(bl. 48)

om 'n invloed van Pierneef bier op die kunstenaar
te bespeur .

Hy gebruik helder en direkte

omlynings~

skets skerp afgebakende skaduwees, wat byna gestileerd voorkom.

Maar die eie makeer nie, en die

tekening is eerlik 8n toon dat Ascbenborn geleer het
om die kenmerkends

aard van 'n toneel op te som.

Die 7erbaal van die boesmankunstenanr Cham, wat in
die boek Satan beskryf word, kom ook weer voor.
Humorvolle

sketsies

mannetjie-verbaal. (bl.

die Verkleur-

begelei

o~i

Baie teer word die

tekeninge, wat die Sameswering versier, gedoen.
Byna liries is die weergawe van die steenbokkie wat
afbuk om met 'n kleurvolle klein tarentaal te praat.
Die uitbeeldings vir Satan 1 die Afrikanerperd
is deels dramaties en deels komieklik.

J)j_e lewens-

loop en die makwording van die perd word

geske~s.

Die mooiste voorbeeld toon die perd en sy baas
tydens die makmakingsprosedure.

Teen 'n sagtG grys

agtergrond, staan die fyn tekening van perd en
ruiter belder uit.
(iv)

(bl. 129)

Dit was van alle wilde diere veral die gensbok wat
die kunstenaar se aandag getrek bet.

Hy maa.k dan

ook 'n baie intensiewe studie van die lewe en die
gewoontes van hierdie dier en hy skryf die aantreklike boekie Uit die lewe van 'n Gensbok 1 7 2 )

---------------·
172)

wat /

--------------------~-------

Uit die Lewe van 'n Gen3bok,
Juta & Co., Ltd. ·,-Kaapstad 1921.
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Die werkie is reeds besonder aantreklik opgemaak.

Op die buiteblad verskyn die ou geliefde

doringboom,

ter~rl

die dekblad die spore van 'n

gensbok, wat 'n dekoratiewe patroon vorm, weergee.
Die verbaal is met talryke pentekenings
rand van die teks

versier.

aan die

Verder sluit die kuns-

tenaar bier ook volblad-pensketse, waterverfstudies
en olieverfwerke in.

Die een olieverfwerk toon

aie gensbok waar by met 'n groepie van sy soort in
die middagson op die Afrikaanse vlakte skadu soek
onder 'n groot boom.

(b1. 1)

Die tweede gee die

diere in die maanlig terwyl bulle rustig wei
12) weer.

(bl .

Die toneel berinner sterk aan die ets

met diese1fde motief.

( Afb.• XX)

Slegs die miers-

hoop bet nou na die linker belfte van die ets verskuif.

Intensief geel staan die maan teen die

donkerblou bemel.

Die tarentale verskyn bier as 'n

waterverfskets. (bl. 18)

Maar weereens is dit die

klein pr::nsketse vrat die meeste aandag trek.
sie~

Ons

byvoorbeeld die bokkies gedurende 'n sprong, of

'n }clein hottentotsgod, lewendige
sekte en voels..
eie ondervinding.

volstruise, in-

Hul1e is almal vol vitaliteit en
Die grater pensketse is baie

fyn en sensitief, maar minder lewendig en dramaties.
Volgens F.V. Lategan

173)

begin die dierverbaal

in lurikaans met Aschenborn se beskrywings.

Tiie

kunstenaar put sy stof uit die werklikbeid van die
verdwynende wilde dierelewe.

Die dier in sy ne.tuvi'________________like /_____

173)

Lategan, F.V.: Die Kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, bl. 121-130,
Nasiona1e Boekhande1, bpk., 1956.

Afb. XX , bl. 69a:
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- 139 like wilde stant staan in die voorgrond van sy
sketse sowel as sy verhale.
(v)

174)
In Satan und andere Afrikanische Geschichten,
het Aschenborn sestien pen- en potloodsketse gedo2n.
Soms verbind hy die penskets met waterverf.

Dit is

vcral in hierdie sketse, dat mens duidelik kan waarneem hoe die sketsblok die kunstenaar op al sy jagtogte moes vergesel het.

Die boesmanverhaal Cham

word opgehelder met

van oorspronklike boes-

kopie~

mantekeninge uit die Erongogebergte, noord van
Usakos, aan die rand van die Namib.

Cham-ka-hui

is dan ook 'n boesmankunstenaar, en Aschenborn vertel hoe hy te werk gaan in sy kuns.
is die sketse vir Die Adelaar,

Noemenswaarclig

wat reeds in Die

Adelaar en ander Afrikaanse Verhale verskyn het.
Blykbaar is die tegniek bier houtskool, aangesien
die effek sag en vlugtig is.

Dramaties word die

awontuur van die adelaar in vitale sketse geskildera
(vi)

Sy eie ondervindinge gee die kunstenaar weereens in
'n aantal verhale wat saamgebind is onder die titel
Mit Auto und Motorrad durch Wildafrika l75) weer.
Die standaard van die tekeninge wissel, aangesien
bulle op verskillende tye gedoen is.
rieer die medium.

So ook va-

Die houtskooltekeninge in die

verhaal van die Tolle Krischan is nog baie styf as
mens /
174)

Satan und andere Afrikanische Geschichten,
Kosmos 9 Franck'sche Verlagsbuc.hlldndlung, 1923.

l 75)

Mit Auto "U.J.Y!d Motorrad durch VVildafrika, Sammlung~
Aus weiter Welt.
Ensslin & laiblins Verlags···
buchhandlung, Reutlingen.
·
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waarvoor clie oorspronklike houtskooltekeninge nog bestaan,
vergelyk.

In hierdie verhaal het bulle in pensketss

verandor, maar is nog besonder vry en ekspressief.

Die

skets van die kwagga en haar kleintjie herken ons ook
weer uit 'n waterverfwerk met dieselfde onderwerp.
neer diG kunstenaar 'n nagtoneel wil weergee, gebruik hy
·n spuittegniek wat 'n korrelrige effek het, en die

agt~r-

grond danker kleur, soos waar die bvagga deur die leeu
oor 'n rots gejaag word, of waar die diere by die water
vorgader.

Dieselfde doen hy in die verhaal van Krischan

der_ Farmer, waar ons die besonder stemmingsvolle skets
van die ruiter in die
aanry.

het, wat agter 'n ossetrek

In die agtergrond sien ons die massiewe berg-

silhoeette
skets,

~aanlig

Verder is die boek gevul met die gewone pen-

wat die illustratiewe talent van die kunstenaar

duidelik

weerspie~l.

Die sketse van Upepo sien ons weer terug in die
'
176)
verhaal van r~rdadi
wat in Die Huisgenoot gepubliseer is.

Op die omslag van hiordie uitgawe reeds ver-

skyn die trotse kwagga in sy majestueuse grootte.
HNfardadi j_s dan ook 'n Swahili-woord wat

beteken~

Die houtskooltekeninge van die

nkro.nig, spoggerig".

kunstenaar word in die oorspronklike formaat weergegee.
Dramaties word die gevegte en ondervindinge van die groot
kwaega uitgebeeld.

Maar 'n paar sketse is ook rustig

en lieftallig, soos die toneeltjie van die Maeder en die
Kletnt~ie,

(Afb. LIX)

en die weergawe van die twee
kwaggas / _

i 76)

li/Iardadi, Huisgenoot, Sept. 1930 9
Dl. XIV, No. 5, bl. 19.

Afb. LIX, bl. 140a:
© University of Pretoria
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- 141 bvaggas wat in die gras tussen die blomme le,
en net af en toe opkyk wanneer 'n jakkalsie oor
die klippe spring.
(viii)

Illustrasies vir verhale in Westermanns ~.Conats·befte.
Die olieverfwerke •,ran die kunstenaar by die
verhaal In Pori und Steppe

(sien Hoofst. IV) is

reeds onder die dier- en landskapstonele bespreek.

Ons het ook die sketse in waterverf

bespreek wat die beskrywings van die Ritte im
Roten Rook begelei het.

Aschenborn bet ook in

Europa motiewe gevind waarin hy sy drang om vry
te wees, kon

kleed.

Kon dit nie die Afri-

kaanse vlakte wees nie, het hy hom in die groen
vleie en die herfswoude uitgeleef.

Sy jag-

sketse wat hy dikwels vir Westermanns Monatshefte gedoen bet, was fris en lewendig, lig,
vol kleur en beweging.

Behalwe jag- en land-

skapstonele, maak die kunstenaar ook 'n paar
vinnige pensketse vir sy verhale Der Rebell

177)

178)

en Die Lowenjagdo

(ix)

Aschenborn skryf sy verhaal Hassan
Duitse

publikasie_ge~lams

hy dikwels gewerk het.

179)

vir die

Universum, waarvoor
Vyf uitstekende hout-

skooltekeninge luister die verhaal van die ouerige hings met

~l

sy wedervarings op.

Deu!'
die /

177)

Der Rebell 9 Westermanns Monatshefte,
\.,.erlag von Georg Westermann, Braunschweig.

_1_78)

Die Lowenjag£, Westermanns Monatshefte, Verlag von Georg Westermann, Braunschweig.

179)

Hassan, RRclams Universum, Philipp
Reclam, Leipzig (Uitgawe, ~.g. en No. van
aldrie publikasies onbekend)
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- 142 die verhaal en die tekeninge, WQrd die wit
skimmel byna menslik - Aschenborn bet die perd
deur en deur geken en kon hom dus baie lewenswaar skilder.

Die mooiste skets is sekerlik

•

die toneel van die geveg tussen die swart hings
en Hassan, die wit skimmel.
guns van 'n merrie.

Bulle veg

oo~

die

Dit is nag, maar drama-

ties glim die wit en swart van die perde1iggame
deuT die nag.
bewegings.

Lewendig en dramaties is hul
Uiterse kraginspanning by elkeen

is speurbaar,
vleis byt.

wannee~

bulle diep in mekaar se

Tog is die omlyninge sag en soepel

in die nagtelike skaduwees.
Die verskil tussen die houtskool- en die
pentekening stem byna ooreen met die verskil
tussen die ets en die litografie.

Die ets en

die penskets is meer direk en hard-saaklik,
terwyl die houtskooltekening en die litografie
meer die stemming weergee 1 romanties en sag is.

(b)

Vroee Illustrasies vir boeke van ander
(i)

skryw~.

Een van die eerste werke, 'n kinderboek, wat
Aschenborn vir ander skrywers illustreer bet,
is die Wolf en Jakhals Versies lBO)

van Sarat

Omraam deur 'n band van afwis-

Goldblatt.

selende wolf- en jakkals-motiewe, maak die
kunstenaar volblad pensketse vir elke bladsy.
Die tekeninge is eenvoudig en vir 'n kind maklik verstaanbaar.

--------..-·----180)

~-,,

.....

_
...

Maar bulle besit nog glad_____.;;,;;;nie

L __

Wolf en Jakhals Versies, Dl. I, Nasionale Pers,
Kaapstad.
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- 143 nie die fynheid van sy latere skets nie.
is

hulle selfs

onhandig

en

lamp.

Deels
As chen-

born is altyd beter met kleiner i1lustrasies
wat die teks bege1ei en hu11eself daarby invoeg en dus nie die hoofsaak vorm of se1fstandig moet wees nie.

(c)

111ustrasies vir die boeke van Sangiro (A.A. Pienaar)
(i)

Aschenborn het ook die bekendste werke van
Sangiro gei11ustreer.

~ie

Afrikaanse Dierewere1d, 181 )

Sketse uit die Ooshet Aschenborn

met pensketse en waterverfstudies versier.

Die

verhaa1, Lotgeval1e van 'p Leeufami1ie, een van
die drie verhale in die boek, kom ook voor in
182)
Die Huisgenoot.
Die mooiste sketse gee nagtonele weer, bv. die Leeu in die Maanlig,(bl. 51
die Jagters op 'n Boom in die nag, (bl. 79)

en

vera1 die 01ifante in die Kratermoeras (b1. 251)
A1tyd verskyn die maan he1der en misterieus
teen die nagtelike hemel.

Die sketse vir

hierdie boek, alhoewel nog ietwat styf en ongeskoold, openbaar reeds die sterk i11ustratiewe
krag wat daaragter

le.

•

( ii)

Die beroemde werk Uit Oerwoud en Vlakte
ook

183)

word

deur pensketse van Aschenborn opgeluister.

Dit is in meer as een opsig 'n herha1ing van die
vorige /
181)

Sketse uit die Oos-Afrikaanse Dierewere1d,
---- Nasionale pers, Kaapstad9 1921.

182)

Lotgeva1le van 'n Leeuf~milie, Die Huisgenoot,
Des. 1920 - Feb. 1921.
Uit Oerwoud en V1akte, Nasionale Boekhandel,
Kaap_etad.

183)
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- 144 vorige werk, in stof sowel as in die sketse.
Die verhaal van Die Lotgevalle van 'n Leeufamilie, word weer in hierd:le uitgawe ingesluit.

Die waterverfsketse van antilope

is egter swak.

Die druk van die boek laat

verder ook heelwat te wense oor.

Daar is

herhalings van sketse bv. die Jagters in die
maanlig op 'n boom ' (bl. 70) en die Badende
Olifante in die maa.nlig (bl. 223).

Nuut is

'n skets gedoen uit die voelperspektief.

'n

Leeu le links onder 'n boom en kyk af op 'n
uitgestrekte vlakte, waarop 'n renoster sigbaar
I

is.
Aantreklik is verder 'n maanligtoneel met
Hoe Berge ( bl • 6 0) •

Die maanlig val geheim-

sinnig deur die wolkebande.

Tear is die uit-

beelding van die Klein Renostertjie wat met die
snoet aan die liggaam van sy dooi.e moeder stoat
om haar wakker te maak (bl. 174).
Die Leeufamilie met hul kleintjies word in
die nag, sander enige maanlig, as si1hoeette
Oor die algemeen is die pensketse

geskets.

beter as die
(iii)

waterverfstudies~

Laastens is dit Op Safari

184)

wat deur Aschen-

born se sketse en tekeninge verryk word.

(d)

Illustrasies vir die werke van Steinhardt
Aangesien Aschenborn 'n baie groat aantal van
Steinhardt /

184)

Op Safari,

J.L. van Schaik Bpk, Fta, 1930.
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- 145 Steinhardt se boek geillustreer bet, kan ons alleen na 'n
paar van die mooistes kyk.
185)
Die werk Ehombo is mynsinsiens die beste geillustreerde boek van Aschenborn.

Deels is dit ook daaraan te

wyte dat daar van 'n baie beter geha1te papier gebruik gemaak is vir die afdrukke.

In die geval van

Sangiro se boeke,doen die swak gehalte papier baie
afbreuk aan die weergawe van die kunswerk.

Stein-

hardt se boeke is almal oorsee gedruk,en kon daar
dus

baie

meer

uit 'n

skets gehaal word.

As chen•

born voeg dan ook hee1wat van sy ou en bekende etse
en sketse by die nuwes 9 wat hy spesiaal vir die boek
vervaardig het.

Ons herken die ets van die Hard-

lopende Vo1struise, (bl. 43)

van die Grasbrand uit

Die Vlakte, (bl. 138) en van die Drie Vriende voor
die vuur in die nagtelike rus.

Die afdrukke van

' die etse is uitstekend duidelik.
Heeltemal nuut skyn die rooi-bruin
te wees,

kryttek~ninge

Baie i1lustratief wend Aschenborn hierdie

tegniek aan - mynsinsiens die mees geslaagde, behalwe die penskets, vir il1ustrasies.

Die sketse

is vlugtig en vry, hoewe1 uiters intensief en ekspressief tegelykertyd.

'n Goeie voorbeeld vir so

'n kryttekening is die volbladskets van die Jag te
Perd agter die Oryxgensbokke aan. (Afb.

LX).

Op-

vallend vry is ook die komposisie in die werk.
Die /
185)

Ehombo.

Verlag von J. Neumann in Neudamm, 1923o

Afb. LX, bl. 145a:
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- 146 Die voorstelling van die twee gensbokke links, word heeltemal uitgeweeg deur die ruiter wat baie klein geskets
is, regs.

Die toneel speel af op 'n wye ongebroke vlak-

te met vae bergaanduidings in die agtergrond.

(bl. 43)

'n Ander uitstekende kryttekening is die van 'n
groot en trotse Koedoebul.

(bl. 91) (Afb. LXI)

In

alle besonderhede word die bok geskets, en tog gee die
werk 'n indruk van 'n illustrasie, van 'n skets.

Die-

selfde tema as in aie soortgelyke ets word geskilder.
Baie fyn en in elke detail word Twee Koedoebulle in
geveg voorgestel.

'n Ets en 'n olieverfwerk van hierdie

onderwerp bestaan ook.(bl. 251) (Afb. LXII).

Aan die

diere kan alle anatomiese besonderhede, soos die spiere
en die

ibbes waargeneem word.

Tot in die agtergrond

waar elke verdieping en holte in die berge sigbaar is,
is die gras met sy blomme en droe takkies natuurgetrou
weergegee.

Tenspyte van hierdie realisme

is die

werk gladnie styf nie, maar bly dit verhalend,

sensi-

tief en lewendig.
Die mees impressionistiese skets beskryf 'n wit
Elandbul teen 'n onrustige onweershemel.

Die gras en

die borne is slegs aangestip.
'n Heeltemal nuwe onderwerp is die Boogrots by die
see in Swakopmund.

(Afb.LXIII).

Deur die boogformasie,

teweeggebring deur die ewige geklop van die golwe, sien
ons die me·er.

'n Baie realistiese skets. ( bl. 9 0)
Die·;'

Afb. LXI, bl. 145a
Afb. LXII, bl. 145a

Koedoebul.

Afb. LXIII, bl.l45a

Boegrots by Swakopmund.
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- 147 Die pensketse is sekerlik van die bestes wat
die kunstenaar

gedoen

het.

J.l.1et slege

die

nodige lyne word die wesenlike vir die betreffende
stuk in 'n verband vlugtig geskets.

Soms is dit

net die spoor van 'n dier, of 'n insek, soms die
hele gebeurtenis.

Mens kan aanvoel dat die kunste-

naar hom heeltemal in hierdie verhale ingeleef het
en dit geniet het om elkc gebeurtenis met 'n sketsie
te belewe.

Hy skets 160 illustrasies en etse en

maak elf volblad illustrasies vir die werk.
skrywer self se,
sien: 11

Die

toe hy die eerste eksemplaar

•••• Ich habe des Tages Last und Mlihe vor

Freude vergessen, - und babe meines verstorbenen
Vaters gedacht, der lebenslanglich vergeblich nach
einem Meteor gesucht und gesplirt het. n186 )
(ii)

187)
Die illustrasies vir Steinhardt se FahrendesVolk
is
baie vryer as die in Sangiro se boeke.
boek

Waar bogen:)emde

se dekblad versier is met kopiee van boes-

mantekeninge uit die Erongoberge, is hierdie werk
se dekblad met verskillende gestileerde diere beskilder.

Ongelukkig is die reproduksies van die af-

beeldings nie so goed soos by die vorige werk nie.
Al die danker dele het nie as sulks afgedruk nie, en
is die kontrastussen lig en danker maar swak.

Tog

kan mens 'n aantal besonder goeie houtskooltekeninge
vind, soos

die Kwaggas wat laat in die aand by die

water vergader om te drink.

Die palmbome aan die
anderkantse /

186 )

Aanhaling uit 'n brief van Steinhardt aan die
uitgewer, 1.5.24.

187 )

Fahrendes Vol~, Verlag J • Neumann/Neudamm.
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- 148 anderkantse oewer steek skerp af teen die nagtelike
hemel wat met swaar wolke betrek is.
mingsvolle werkie.

(bl. 49)

die Springbokkies (bl. 79)
water, geskets.

'n Baie stem-

Met teerheid word
in die riet, ook by die

( Afb. LXIV ).

Die tekening is

ietwat gestileer en saaklik, 'n bietjie onpersoonlik.
Opvallend in die meeste van die sketse is die fyn
sin vir humor van die kunstenaar.

Hy ken die dier

so deeglik dat hy elke eienskap, m.a.w. dit wat eie
is aan die dier, humoristies kan weergee.

Die diere

kry soms byna menslike kwaliteite.
(iii)

In die illustrasies vir die werk SteppenVolk

188

)

le die klem vir die eerste keer op die suiwer dekoratiewe.

Aschenborn stileer die dier en slaag

daarin om besonder aangepaste motiewe te "ontwerp 11 •
'n Byna moderne trek bet hierdie werke, wat heeltemal vreemd is in vergelyking met sy ander, realisties-impressionistiese sketse.
grens

Hy stel homself 'n

in die vorm van die rand van die bladsy;

daarin voeg hy sy antwerp.

en

Die tekeninge wat as

hooftema weereens die dier het, is byna by al die
weergawes beperk tot twee of hoogstens drie kante van
van die reghoek van die bladsy.

Hierdie illustra-

sie-tegniek herinner opvallend aan die aantreklike
en latere sketse van die Suid-Afrikaanse kunstenares Elly Holm, in Shangani, deur 0. Pirow.
Aschenborn maak nou gebruik net van die essensie1e
kenmerke van die dier, die gras of
en

die

bas

van

die

borne

om

die
sy

takke

antwerp
daarvo1gens/

Afb. LXIV, b1. 148a~ Springbokkies.
188) Steppenvo~k, Verlag: J. Neumann/Neudamm, 1925.
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- 149 daarvolgens te

vorm.

So voeg

die ritmiese vorme

van die Verkleurmannetjie dekoratief aan by die
rankplant, en die patroon op die rug van die Skilpaaie

by die vertakkinge van die digte gras.(bl.28)

Die lenigheid van die Koedoe in verkorte aansig
geskets met sy gedraaide borings en fyn strepe op
die rug pas weer by en smelt ritmies saam met die
rotsformasies langs hom.
los sketse van koedoes,

( Afb a LXVII ) .

In die

gensbokke en springbokkies,

word die streeppatroon op hul rug gestileer tot
vlakke~

Ongetwyfeld modern is die verdeling van

die onderwerp op die bladsy-oppervlakte, soos in
die baie humoristiese toneeltjie van die Haan wat
'n ander Hoender jaag, terwyl 'n worshondjie op sy
agterpote staan en kyk.

Die drie diere

(bl. 156)

word gestileer en heeltemal selfstandig, sander
enige agtergrond geskets op 'n wit bladsy.

Die

komposisie is volmaak.
~~nsinsiens

slaan Aschenborn hier 'n nuwe en

baie belowende noot aan.

Met hierdie werk bring

hy iets essensieel eie en is dit te betreur dat
die kunstenaar nie daarmee kon aangaan nie.

Die

sketse dra die karakter van 'n houtsnee, is illustratief en baie ritmies-dekoratief, 'n heel nuwe
en verfrissende element in sy werk.
invloed van die

Ook is die

vJugendstil"-periode voelbaar.

Verskeie van die tekeninge is intens humoristies en het die kunstenaar hierdie element in die
verhaal heeltemal sy eie gemaak.

So skets hy
byvoorbeeld/

Afb. LXVII, bl. 149a:
© University of Pretoria
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- 150voorbeeld die toneel van die Naturel wat 'n Wildevark wil skiet.

Tegelykertyd is sy baas besig om:

sander eersgenoemde se medewete, klippe te versamel,
en buk dus kort kort tussen die hoe gras rond.
Wanneer nou die naturel die jagmes van sy baas in
die lug sien steek, meen hy dat dit die stert ivan
die wildevark is, en mik daarop.

In die tussentyd

staan die vark in die agtergrond en grynslag tussen
die gras en die bossies deur.

(iv)

In Raubervolk

189)

(bl. 111) (Afb. LXVII).

kom sy illustrasiewyse baie oor-

een met die van Fahrendes Volk.

In hoofsaak bied

die kunstenaar oak veral pensketse, met die verskil
dat bulle kragtiger en meer ekspressief van aard is;
byvoorbeeld in die verhaal van "Der Blender 1' .

Die

skets van die Ruiter (bl. 69 (Afb. LXXI) en die van
die Ossetrek (bl. 89) dra byna die karakter van 'n
houtsnee, so direk en uitdrukkingsvol word die onder______w.;.;..e..;;..;r;;;...p~/- _ _ __
Afb. LXVIII, bl. 149a:
189)
Afb.

Naturel wat Wildevark skieto

Raubervolk, Verlag J. Neumenn/Neudamm, 1925.
L~{I, bl. 150a :
Ruiter.
© University of Pretoria
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- 151 werp weergegee.

Ligspeling en skaduwee wissel

sterk kontrasterend af en sorg vir 'n uiters vitale
effek.

Die sketse, tegnies beskou, vorm die oor-

gang van die in Fahrendes Volk en die in
Volk.

Step~n-

Op 'n paar volbladsketse maak die kunstenaar

weer gebruik van die korre1rige tegniek vir die
agtergrond.
(bl. 117)

Die Olifant by die groot MiershQQn
is miskien die beste voorbeeld daarvoor~

Verder kan nog die Luiperd (bl. 43)(Afb.LXXII)en die
Leeu voor die
(v)

Oss~

(bl. 59) genoem word.
190)

In Steinhardt se Aus Busch und Dorn

(Afb.LXXTII)

vind ons 'n

aantal besonder 1ieftallige en goeie houtskoo1tekeninge in volblad, soos van
kleintjie (b1.

1

n Moeder

yli~ant

80), of die dramatiese

en haar

Be,~yding

van 'n Perd ui t 'n Veldbrand, en die Kreet van Onduo 1
die Renoster.(bl. 192)

Humoristies is die weergawe

van die Perd wat skrik vir 'n. Kwagga en sy ruiter
met 'n ho~ boog afgooi.

(bl. 144).

Ook die pensketse

is van 'n baie hoe gehalte.
(e) Il1ustrasies vir enkele boeke deur Afrika-skrywers.
(i)

E. Mohrstatt.
'n Heel nuwe gesig toon die illustrasies vir
H 11

.
K.. . 191)
E. Mohrstatt se D
-~r Welsse
onlg.

u

uiters fyn en sensitiewe pot1oodsketsies

.
e lS

tenspyte

van hul klein formaat, vo1maak tot op die verre
horison/
Afb. LXXII 7

bl. 150a:

Afb. LXXIII, bl. l50a:
190)
191)

Luiperd
Leeu voor Ossewa.

J

Aus Buch und Dorn, Carl Schi.:inemann Verlag, Bremen,
1927. - Der Weisse Konig, Verlag J. Neumann/Neudamm, 1925 .
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- 152 horison, byvoorbeeld die Safari op Muile met Askaris
deur die vlakte.

Volkome realisties is elke lyn

in die kwaggas links gegee;

selfs die doringboom-

pies ver op die agtergrond is fyn soos spinnerakke
en tog kan byne elke takkie waargeneem word, (bl. 33)
'n Pragtige skets bet ons van die Berg Kibo,
bokant die wolke en 'n sag golwende vlakte met doringboompies in die voorgrond, baie teert versluier
en poeties.

Na die berg word ook die hele bock

genoem.
Ons sien 'n heeltemal nuwe komposisie van die
berg wanneer Aschenborn 'n yslike OerwQQdboom ietwat links van die sentrum van die toneel plaas. (bl.
Omrank met lugwortels van tropiese plante,

278)

staan die boom soos 'n simbool vir die oerwoud.
Daaragter daal die vlakte af na die eintlike digte
woud van waaruit die wit koning heersend rys.
Maar hierdie keer is die berg net aangedui, so ook
die oerwoud en die gestileerde borne.

Slegs die

boom in die voorgrond is in alle besonderhede geskets.
Af

en toe is

soos in verskeie ander boeke,

'n vae invloed van Pierneef bespeurbaar in die potloodtekeninge.

'n Oos-Afrikaanse dorpstoneeltjie

word byna gestileer onder invloed van die felle lig.
Alle vlakke word omlyn en presies georden.

Die

gesiene dinge word tot wesenlike vlakke gereduseer.
( 5i)

J.F.W. Grosskopf

Aangesien Prof. J.F.W. Grosskopf baie be 1rriend
was met die skilder in Stellenbosch, vertaal hy in
sy /
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Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016

- 153 sy bundel Ou Leeumelker en ander Vertellings,

192)

uit pieteit met sy vriend se ontydige dood, Mardadi.
Die sketse word na die kunstenaar se dood uit Mev.
Aschenborn se versameling gekies.

Dit is veral

sketse van kwaggas, wat die kunstenaar in Oos-Afrika
gemaak het, en wat deels reeds voorkom in die Huisgenoot van 1930.
(iii)

G.R. von Wielligh
Vir G.R. von Wielligh se Boesman-Stories

193)

maak Aschenborn verskeie pensketse wat die sedes
en gewoontes van die Boesman uitbeeld.
gelowe en mitologie word uitgedruk.

Ook hulle
Hierdie sketse

is nie besonder sterk nie - hul1e is van die eerstes
wat die kunstenaar vir die Nasionale Pers gedoen bet.
(iv)

Noemenswaardig is verder die pen en potloodsketse

194)

vir die Kunskalender vir Afrika (1924).

Die kalen-

der is uitsluitlik met Aschenborn se tekeninge en

houtsnee gevul.

Reeds op die dekb1ad pronk die

Gensbok, 'n o1ieverfski1dery 1 uit Karibib. 92i)
Sommige pensketse byvoorbeeld die Koedoebul,
---vind sterk ooreenkoms in sekere werk van Elly Holm.
Daar is houtskoo1tekeninge wat die Ooste weergee,
byvoorbeeld Zanzibar en Dar-es-Salaam, ook die omgewing van Windhoek, byvoorbeeld Afskeidskoppie en
die /
192)
193)
194)

Ou Leeumelker e~ ander Vertellings,
Nasiona1e
Pers bpk., Kaapstad 1942.
Boesman-Stories, Nasiona1e Pers Bpk., Kaapstad,

1921.
Kunska1ender vir Afrika (1924), uitgewer: HoAo
Asahenborn, Verlag: J. Neumann/Neudamm.
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- 154 die Namib word geskets;

wilde diere, byvoorbeeld,

die grasiele £pringbokkies, water-, steen- en blesbokke, volstruise en leeus, renosters, en selfs
aasvoels wit Die Adelaar) kom voor.
skets bestaan van 'n groep

'n Kragtige

hartbeeste~

Dekoratief

goJf die gras in die voorgrond.
Een van die laaste sketse wat Aschenborn in
Suid-Afrika gedoen het, toon 'n klein strooigedekte
hartbeeshuisie in die nabyheid van Tafelberg.
skets is fyn en herinner aan
voorwoord vir die kalender

Boonzaier~

Die

Uit die

wat deur Sangiro geskryf

is, verneem ons dat Aschenborn reeds vir 'n hele
aantal jare die kalender versorg bet en in hierdie
uitgawe baie vooruitgang in sy tekentegniek openbaar&
(v)

Aschenborn is ook die uitgewer van die KolonialAbreisskalender,(l928)195)

wat mynsinsiens slegs 'n

voortsetting van die vorige kalender is.

Behalwe

'n hele aantal fotos (deur Aschenborn self geneem),
kom ook sketse van kunstenaars soos Ossmann voor.
Aschenborn doen landskappe in waterverftegniek, en
skets die koppe van,onder ande:!'e die
olifant en die koedoe.

buffel~

die

'n Eienaardige waterverf-

skets van bastardgensbokke trek beslis die aandage
Besonder mooi is die sepiaskets van 'n aand by
die Meru, Oos-Afrika.

Dit is selde dat Aschenborn

suiwer waterverfstudies doen, sander die hulp van
die ink-omlyning.
die

voorgrond~

Met 'n groat Euforbia-boom in

heri~~er

die werk sterk aan die soortgelyke /

195)

Kolonial-Abreisskalender (1928) 1 uitgewer: H.A.
Aschenborn, Verlag: J. Neumann/Neudamm.
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- 155 gelyke skets van die Etzo-Okatwena
(vi)

(Afb. XVI).

Vir besonder gevorderde pensketse, moet die publikasie vir die Deutsche Jggend und Deutsche Kola. 196)
nlen
genoem word.
Hu11e is klein en s1egs
begeleidend, maar tog lewendig en opreg, soos die
Ossekar (bl. 27) bewys.

(f) Se1fs~andige los Illustrasieso
Daar bestaan nog 'n he1e aantal selfstandige los
illustrasies wat van 'n heel goeie gehalte is.
(i)

'n Reeks houtskooltekeninge gee Oos-Afrika weer.
Aschenborn skets 'n Kameroen-Negerdorpie 19 7) met
drie ronde hutjies en

palmbome~

Sekere dele word

daarin in a1le besonderhede geskets, terwyl ander
slegs aangedui word.

Hierdie illustrasiemetode

is tog geslaagd ondanks die variasie in benadering.
Twee uiters ekspressiewe sketse toon die Kameroenberg.

Geen besonderhede word in die toneel
198)
Kameroenberg voor Sonsopkoms
gegee nie.
In

swaar danker newels gehul, is n:i.e eens die presiese
vorme van die berg sigbaar nieu

Geen sonstraal

helder die byna swart bosse in die voorgrond op nie.
Die newel en die koue atmosfeer laat 'n vroee
wintersoggend vermoed.
Op

I

196)

Deutsche Jugend und Deutsche Kolonien, Herausgegeben
vom Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft,
Berlin.

197)

Kameroen Negerdorpie.

198)

Kameroenberg.
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- 156 Op die tweede skets van die Kameroenberg ( Afb. LL'{VII)
is die toppe vaag sigbaar.

Blykbaar is hierdie toneel

later in die dag geskets.

Nog hang die hemel vol drei-

gende wolke, sodat die boompies wat die lae hange van
die berg inraam, geheimsinnig swart en stil staan

asof

hul wag hou.
Die berg Kenya 1 99)
weergegee.

word ook in die houtskoolreeks

Soos die Kameroenberg, word die berg ewe

eens geskilder alvorens die son opkom.

Die toppe van

die oerwoudbome le nog in diepe nagtelike skaduwees gehul,
en oor die boer hange sweef die digte oggendnewels.
Alleen die hoogste toppe is duidelik sigbaar gemaak deur
die stygende strale van die son.
'n Fyn sketsie gee die oewers van 'n Meertjie
weer.

200)

Slegs die allerwesenlike word gekies, en tog is

die toneeltjie 'n volslae geheel.
Ekspressief en temperamenteel word die kus van
201)
Madeira
weergegee.
In teenstelling met die vorige
stuk word die hale bier byna wild en onbeheersd.

Die

moed daarin uitgedruk,is egter verkwikkend.
Net soos die olieverfwerke wat Aschenborn in OosAfrika gedoen bet, is al bogenoemde houtskooltekeninge
sterk ekspressief en lewer duidelike bewys dat die kunstenaar 'n hoogtepunt bereik het, ook in sy illustrasiemetodes.

'n Skets /

Afb. LXXVII 9 bl. 156a:

Kameroenberg,

199) Berg Ken:va.
200) By 'n

Meert~ie.

201) Aand op Madeira, Funchal.
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- 157 'n Skets vol atmosfeer is verder die Tentkamp. 202 )
Geraam deur twee hoe borne, sien ons 'n groot wit tent
links, en twee jagters wat aan 'n kamptafeltjie in die
skaduwees van die boom regs sit.
waad praat met hulle,

'n Naturel in wit ge-

Tegnies minder vlot uitgevoer as

die ander, hou dit tog die smaak vir awontuurlus en die
jagvriendskap in.
Die Hoe Kranse

203)

uit dieselfde omgewing, vertoon

rotsgestaltes indrukwekkend in hul vertikale drang.
Heersend oor die lae vlakte onder bulle, word hulle
alleen deur die strale van die son bereik, terwyl 'n
voel in eensame vlug hul omsweef.
"Steil uber Berg und Klufte
durch tiefe

Urwaldnacht~

wo schwlil und feucht die Llifte,
wo nie die Sonne lacht,
durch wilde Felsenbogen
sind wir hindurch gezogen
mit Tragern und

Askari~

Heia-Heia-Safari,
Heia-Heia-Safari!"

204)

'n Baie lieftallige sketsie maak Aschenborn van
'n klein Naturelleseuntjie

(Afb. LXXVII) wat in die skadu-

wee van 'n strooihut sit.

Voor 'n groot kalbas sit die

outjie, gekleed in die tradisionele wit hempie, met die
komieklike /
202)

Tentkamp.

203)

Hoe Kranse.

Heia-Safari, deur H.A. Aschenborn (Publikasie
onbekend).
Afb. LXXVIII, bl. 156a: Klein Naturelleseuntjie.
204)
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- 158 komieklike groot tulband op die klein kop.

Verlee

stek hy die handjie in die mond wanneer hy die vreemdeling betrag.

Regs sien mens 'n hoender wat onge-

steurd sy kos pik.

Baie dekoratief word die kompo-

sisie verdeel deur horisontale elemente wat lewendig
afgewissel word deur die vertikale stutte van die hut.
(ii)

Enkele belangrike los illustrasies
In 'n sketsie blykbaar vir een van sy ongepubliseerde verhale, Buschmannprinzess, verskyn die kunstenaar self in jagtersklere waar hy met 'n sierlike,
skugter negermeisie praat.(Afb.LXXIX).

Haar ver-

leentheid oor die onverwagte eer wat haar te beurt
val, asook die tegelyk lieflike sjarme wat haar natuurstaat meebring, word teer en glimlaggend uitgedruk.
Tot sy naturellestudies hoort verder die aantreklike

skets

Afrika.205)

van die Badende Negermeisie in OosVrolik en lewendig speel die jong

meidjies in die water terwyl die son blink op hul
slank liggaampies.

Die volle lewensvreugde van

hierdie natuurwesens word bier weergegee.
Die waterverfstudie van die Meeder en haar Kind
(Afb.LXXX)

moet ook genoem word, terwille van die

eienaardige waterverftegniek wat ons reeds in die
nagtelike tonele van die Berg

Kibo

~1.

152)

teegekom

I

Afb. LXXIX~ bl. 158a: Buschmannprinzess.
205) Badende Negermeisies.
Afb. LXXX, bl. 158a. Maeder en Kind.
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- 159 teegekom het.

Tiie toneeltjie is baie stywer as die

voorafgaande, maar mens voel tog die teerheid van die
kunstenaar vir so 'n onderwerp.
Tiie skets van die Ruiter wat sy jaghonde vir die
206)
j.agsport leer
is val beweging en spanning.
Tiie
ruiter skyn sy honde met die lang sweep
deur die lug trek, bymekaar
perd~

ruiter

en

die

wat ritmies

probeer hou.

Slegs die

honde, wie se stertjies almal

penregop in die lug staan, is helder omskrywe.

Die

agtergrond is slegs rakelings aangetoon.
Oor die talryke illustratiewe sketse wat

As~henborn

gedurende sy kart lewe gedoen bet, sou mens 'n hele
studie kon skryf.

En sou H.A. Aschenborn slegs illus-

trator gewees bet van verbale en boeke - waaroor ek bier
maar enkele algemene indrukke kon meedeel, sou sy naam
nogtans

in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse kuns

voortleef, veral omdat hy hierin 'n waardige pionier
was.

Hy is dit vandag nag, aangesien Suid-Afrika

bitter weinig goeie illustrators kan opwys -- en is dit
te betreur dat Aschenborn nie langer kon leef om meer
van die jonger kunstenaars direk tot hierdie rigting van
die kuns te inspireer.

206)

Ruiter en Jaghonde.
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HOOFSTUK VIII

(a)

'n Bespreking van die Invloed van H.A. Aschenborn
op ander Afrikaanse Kunstenaars.
Herhaaldelik is reeds beweer dat elkeen van Aschenborn

se seuns een van die drie hoof eienskappe van die kunstenaar oorgeerf het; dat 1Vulf die ruiter, jagter en boer geword het, Hans-Jurgen die skrywer en digter en Dieter die
een is wat die skilderstalent geerf bet.

Uiteindelik het

dit wel so ontwikkel, maar basies gesproke het elkeen ook
iets van die skilder, van die boer en van die ruiter geerf.
So word vertel dat Dieter gedurende die Tweede

W~reldoorlog

uit die konsentrasiekamp gebreek het en toe hy weer gevang
en gevra is hoekom hy dit gedoen het, het hy stilswyend agter hom deur die draadheining gewys waar 'n perd gewei

het~

Om geen ander rede, as die reuk van 'n perd, breek hy uit ..
Hans-Jurgen, in sy jeug ook 'n hortstogtelike ruiter,
skryf nie alleen nie, maar sedert 'n geruime tyd bou hy tesame met sy vrou en kinders, 'n plaas op.
van die skilderstalent.

Ook het hy iets

Maar selfs W~, so vertel Hans-Jurgen,

maak nou en dan baie aantreklike sketse en houtsnee.
Dieter vertolk as hooftema in sy werk weereens die Lfrikaanse landskap en die dier.

Hy skets nie net op papier

of linne nie, maar ook op gedroogde diervelle, waarvan dan
lampskerms gemaak word.

Bekend het hy egter geword vir sy

houtsnywerke waarvan die oliefant-relief in 'n bekende Windhoek-bioskoop, een van die mooistes is.
Aschenborn as kuns en die liefde vir die Suidwes-Afrikaanse landskap het egter nie alleen sy seuns be1nvloed
nie.

Hier en daar, in die loop van die jare het skrywers,

sowel as skilders, dikwels diep beindruk voor sy werk bly
staan.

Hulle het iets daaruit

~eleer,

oorreneP~

en in

hu1le/ . ., .. ~
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verwerk~

Soos wat daar duidelike spore is van Aschenborn se
dier en landskapsbeskrywing in die boeke van Sangiro (A.A~
'Pienaar) en Bronsart von Schellendorf, toon veral die skilder Wf. Kuhnert in sy illustrasies van boeke 'n noue ooreenkoms in styl en tegniek met Aschenborn.

Dikwels by die on-

dersoeke oor Aschenborn, het mense die boek van Kuhnert Im
Lan.d e

.

]Ir

melne~_;1odell~

207)

,

as die van Aschenborn genoem ~

Kuhnert skets ook hoofsaaklik die wilde dier.
Aangesien Kuhnert ietwat later en langer as Aschenborn
geleef het, kan met taamlike sekerheid aangeneem word dat hy
wel deur laasgenoemde se illustrasiekuns beinvloed moes
wees het.

ge~

Dikwels is selfs die tema identies; die Buffel in

Kuhnert se boek (bl. 151) kom baie naby aan die weergawe van
Aschenborn se dier ( Sien bl.

79) •

Albei toon die valle rug·-

sy-aangesig van die buffel wat in 'n waterpoel staan, teen 'n
agtergrond van digte riet en papirusplante.

Ook by Kuhnert

val die volle lig op die rug, kop en borings van die dier en
word in die water gereflekteer.

Kuhnert se diere word egter

in teenstelling met die uitbeeldings van Aschenborn,meer ingekluis deur die omgewende oerwoud.

By Aschenborn beweeg die

dier gew0onlik op 'n wye, vrye vlakt e.

Die buffel van Kuhnert

skyn ingehok te wees deur die duister hoe oerwoudplante, aangesien die lig reg van bo val.
Ook tegnies kom die twee kunstenaars se werk baie oor·een.

Wanneer ons Kuhnert se Renoster (bl.

83) met die sket-

se van Aschenborn in Fahrendes Volk (Sien bl. 147) vergelyk,
vind ons dat albei dieselfde korrelagtige agtergrondtegniek
aanwend om 'n sagte danker effek te behaal.

Dit lyk egter

asof Ku~~ert se illustrasies feitlik almal litografiee is.
Interessant/ ••

a

••

l.~r.:
Garten Afrikanischer Tiervrel t. .I.£L.1ande
meiner Madelle .
K1inkhordt und Biermann Verlag? Bre.unschweig 1953"

207) Kuhnert,
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-162Interessant is dat sekere motiewe in die werke van die
twee kunstenaars by die behande1ing soms so sterk kan ooreenstem.

Aschenborn se ets Vo1struise (Sien b1.

85),word byna

identies uitgewerk in 'n 1itografie van Kuhnert (bl. 35).
Cf dit doe1bewus was, weet mens natuur1ik nie.

Ons sien weer

die twee hard1opende vo1struise in die voorgrond met 'n kleiner groepie in die agtergrond.

Die enigste verskil is dat

die kante omgeruil is - die volstruise kom nou van regs .
Die berge van Nyaka (bl. 15) heri~~er aan die Ktbo-to~el~
van Aschenborn.
wo1ke sigbaar.

i'feer is die wit top van die berg

bo~:cant

die

In die voorgrond 1P die uitgestrekte vlakte.

Die Gensbokke onder 'n Boom wat ons van Aschenborn ken,
(b1.122)~

gee Kuhnert in 'n byna identiese skets in sy boek weer
Onder die 1aaghangende takke
die skaduwee.

1~

:n grcep gensbokke en rus in

Een staan en kyk na die kunstenaar.

Die werk

lyk soos 'n tweede studie van diese1fde boom en dieselfde
gensbokke as wat Aschenborn in sy ets (Sien bl.

beskryfa

69)

Die vlugtige pensketse van die twee kunstenaars kan dik-·
wels nie uitmekaar gehou word nie.

Kuhnert is mynsinsiens

die kunstenaar wat mees direk deur Aschenborn beinv1oed is.
Dit bly egter ook 'n feit dat hulle hierby dieselfde land se
natuur weergee.
Die sterk ooreenkoms in die houtsnee van Pierneef net
die lino1eumsnee van Aschenborn is reeds in die ontwikkeling
van die hooftema aangedui.

Die feit dat Pierneef reeds van-

af 1911 hout- en linoleumsnee gedoen het en dus voor 1922 al
vo1kome tuis was in hierdie tegniek, laat vermoed dat daar
'n moontlik wedersydse inv1oed tussen die twee kunstenaars
was, en dat Aschenborn heelwat van hierdie kunstenaar kon ge1eer het.

Daarenteen was dit mynsinsiens die monumentale,

die direkte en die sterk eksPressiewe wat in Aschenborn se
werk Pierneef getrek het, en wat hy kon waardeer .
Uaar I
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Maar ook heel party van ons jongere kunstenaars het op
een of ander stadium van Aschenborn geleer, oorgeneem of aan•

gepas by hulle eie persoonlike styl.
Ek dink in die

ee~ste

plek aan die'kunstenares Elly Holm,
208)

wat in haar dekoratiewe illustrasiewyse

herinner aan 'n

soortgelyke metode van Aschenborn in S~eppepyolk (Sien bl. 148).
Sy maak gebruik van dieselfde manier om haar onderwerpe gestileerd te pas in die grense wat die bladsy stel.
miese lyontwerpe in elke

Haar rit-

tog ook realistiese weergawe is ge-

lyksoortig met die van Ascherborn.

Of

Elly Holm wel die werk

van Aschenborn nader ken, het ek nie kon kontroleer nie.
Slegs die interessantste ooreenkomste is opvallend.

Elly Holm

het met haar tekeninge gaandeweg wel 'n absoluut eie styl geskep.

In haar leiklipwerk en in die verskeie illustrasies

beeld sy die dier, veral die boksoorte. uit.

H. Krieg wil ek bier net noem vir sy Mein Afrikanisches
Skizzenbuch

209)

.

Mens kan nie beweer dat daar 'n ooreenkoms

in styl is tussen die dieruitbeelding van Krieg en die van
Aschenborn nie, maar tog skyn dit vir my asof Krieg die werke
van Aschenborn geken het, te oordeel na sy soortgelyke motiewe.
Ook mag die aantreklike werke van Aschenborn die inspirasie
gewees het vir die idee van 'n

sketsdagboek~

Die meeste ooreenkomste in tema, styl, kleur en opvatting 9
het ek in die werk van Zakkie Eloff gevind.

Maar ek glo dat

Eloff as mens reeds baie ooreenkomste met Aschenborn toon en
dat hy daarvan oak so skilder.

Hy dra dieselfde liefde vir

die land en dier in hom en hy het dieselfde sensitiewe gemoed
om /

•..••

208) Holm, E.~

illustrasies vir: Tri:impelmann~ Afrikanische
Erzahlungen, J.L. van Schaik, Pta.~_ 1952, en
0. Pirow: Shangani, Voortrekker Pers, ·
Kaapstad.

209) Krieg, H.:

Me in Afrikanisches Skizzenbuch.
Bruckmann, Munchen, i960.
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-· 164 om sy weergawes so stemmingsvol, teer en dan weer soms sterk
ekspressief te s kilder.

Ek wi 1 hier net twee werke no em wat

my intens aan Aschenborn laat dink het, nl. die Kwaggas en
Gensbokke wat op die Uitstalling van "Honderd Suid-Afrikaanse
Kunstenaars" en die Adler-Fielding galery, Mei 1963, vertoon
is.

Albei is vroee olieverfwerke van die kunstenaar en gee

die wilde dier in sy natuurlike omgewing weer.

Eloff gebruik

dieselfde oker en pastelkleure as Aschenborn om die droe Afrikaanse veld te tipeer.

Sy kwasstreke is breed en los, die

hele behandeling laat aan die ouer k1J.nstenaar dink.
In sy moderne werk

word die tema van die wilde dier her-

haal, maar benader Eloff die motief heeltemaal anders in sy
grafiese werk.

Hy stileer of verwesenlik die dier en skets

hom meer selfstandig - onafhanklik en los van sy omgewing.

In Suidwes-Afrika kan ons 'n hele paar kunstenaars noem
wat sekere elemente van die werk van Aschenborn oorgeneem en
hu1 eie gemaak het.

In Hoofstuk II is reeds na hu11e vervvys.

In die houtsnee van Joachim Voigts het ons dieselfde
direkte en eerlike natuurbenadering as in die 1inoleumsnee
""lan Aschenborn.

Ook Voigts se werk is minder saaklik as die

van Pierneef - soos by Aschenborn, is sy werk meer poeties,
210)
stemmingvol van aard, byvoorbeeld sy Tarenta1e. Ook verskeie
211)
..
van sy kryttekeninge soos die Kameeldoringboom
, skyn of
deur Aschenborn geinspireer gewees het, of hy het dieselfde
benadering daartoe gehad.

Albei se werk toon dieselfde lief-

de vir die ope en wye land (vgl. Voigts se Namib-studies);
en albei se benadering is awontuurlik-romanties.
Die /

.....

210) Voigts, J.: Tarentale, houtsnee, geteken JOVO~ Afdruk
in Lantern, Jg. 7, Vol. 7, no . l, Julie-Sept, 1957,
bl. 71.
211) Voigts, J.: Kameeldoringboom, kryttekening, geteken
J. Voigts. Afdruk in Lantern, Jg, 7, Vol~ 7, no.l,
Julie-Sept. 1957, bl. 78.
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van Ossmann herinner aan sketse

van Aschenborn wat hy gedurende sy militere opleiding in die
Kalaharie gedoen het.

Teen 'n uitgestrekke eensame vlakte

skets Ossman twee kameelruiters.

Die melankoliese en dyn-

serige stemming herinner sterk aan Eensame Ruiter (Sien
b1. 118) van Aschenborn.
A. Jentsch kan eint1ik net in soverre in een asem met
Aschenbarn genoem word, as ·dat hy dieselfde tema van die Suidwes-Afrikaanse vlakke geskilder het.

Soms is daar egter oor-

eenkomste in hulle styl; vergelyk onder andere die waterverfskets

va~

Etzo-Okatwena (Sien bl. 53a) van Aschenborn met

enige van Jentsch se landskaplike aandtonele.

Mens kan dan

tog wel wonder of Jentsch nie in sy opvatting deur sekere van
Aschenborn se werk geinspireer en aangetrek is nie.

Jentsch

soos Aschenborn, plaas die idee van ruimte in middelpunt van
sy inhoud.

Dit is altyd die wydte, die onbegrensdheid en

eensaamheid wat uitgebeeld word; vergelyk byvoorbeeld die
w
213)
.\at erg at.
.
Ek het reeds voorheen aangedui dat ek meen dqt oak Fritz
Krampe heelwat invloed van die werk van Aschenborn toon.

Ons

214)

hoef slegs na die klein sketsie van die Renosters
· en die
Meidjie 215 ) te kyk om aan Aschenborn herinner te word. Krampe
is /

.......

212) Ossmann, C1!:: K~~elrui ter.§., houtskool, geteken: links-·
onder: Carl Ussmann-r9nduiaelike~inskripsie in
Duits).
Huidige besi t: I/Inr. F. Gaerdes, OkahaYJ.dja, S .W .A.
213) Jentsch, A.: Watergat, · olie, Afdruk in Lantern, Jg. 7,
Vol.7, no.l, Julie-Sept. 1957, bl~ 78.
214) Krampe, F.: Renosters, waterverf, Afdruk in: Ons Kuns
D1.II. Uitgegee deur S.A.U.K. en S.A~ Vereniging
vir die Bevordering van Kennis en Ku1tuur~
215) Krampe, F.: Meid j ie, waterverf, Afdruk in Ons Kuns
D1.II. Uitgegee deur S.A.U.K. en S.A.-vereniging
vir die Bevordering van Kennis en Kultuur.
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is meer modern ingestel, tog skets hy met dieselfde vlugtige
hand, wat die oomblik wil vashou.

'n Romantiese trek kenmerk

sy werk.
Mens sou sekerlik nog heelwat kunstenaars kon opspoor wat
van Aschenborn geleer het en sekere trekke van hom oorgeneem
het.

Dit sal ook hoofsaaklik illustrators wees, mense wat in

die groot kunswereld minder bekend is, maar mense wat soos
Aschenborn 'n groat liefdevolle hart het om al die mooi en
waar dinge in hulle sketse saam bevat.
(b)

BESLUIT.

As die belangrikste pionierkunstenaar van Suidwes-Afrika
beklee H.A. Aschenborn 'n unieke posisie, wat hy steeds sal
behou in die geskiedenis van hierdie land.

Dat hy 'n styl-

vorm gevind het wat in innerlike verbondenheid staan met die
aard van die natuur en lewe van die land, en ook met homself,
is duidelik uit die voorbeelde wat ek probeer voorhou het;
en dat hy vir die latere kunstenaars na hom 'n koers daarmee
oopgeslaan het, word weerspieel in die v·ryse waarop hulle voortgegaan het tot vandag.
Ons het swak plekke gaandeweg probeer aanstip want die
is daar wel.

As skilder sou ons nie wil aanvaar

dat hy in

die tegniese sin van die woord nie reeds deur ander oortref
is nie - daar is byvoorbeeld Adolph Jentsch met sy hoogs verfynde Suidwes-landskap om mee rekening te hou, werk van beslis hoogstaande estetiese kwaliteit.

Daar is Fritz Krampe

met sy ekspressiewe individuele weergawe in gemengde media
van diere, wat, soos by Jentsch ook

get~ig

terskap en ervaring met die kunsmiddele.

van tegniese meesMaar 'n toekomstige

Suidwes-meester mag hierdie knnstenaars almal nog oortref.
As tekenaar en illustrator staan Aschenborn

~·o

aan die

lys, nie alleen as Suidwes-verteenwoordiger nie maar ook in
Suid-Afrika~

Ook in Duitsland bly hy hoog aangeskrewe, en
ondanks /
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ondanks sommige mindere stukke is die deursnee gehalte van sy
illustrasies in alle opsigte goed en passend vir die doel
waarvoor dit gemaak

is~

Die omvang van die aantal opdragte

wat hy gekry het, lewer bewys van hoe gewild die soort
werk van hom was.

Die invloed wat daarvan ui tgegaan met op

lesers van Duitse diereverhale, het Suid-Afrika vir wat sy
natuur aanbetref, op 'n aantreklike wyse in oorsese lande voorgestel; en selfs vandag nog doen dit uitstekende ambassadeurswerk wat menige besoeker hierheen lok.

In

di~

opsig dra sy

kuns 'n boodskap nie van 'n roepende in die woestyn

nie~

Dit kan van alle pionierskunstenaors van Suid-Afrika gese word

dat hulle styl meer tradisioneel is en dat hulle

daarom in mindere mate direk tot die twintigste eeu behoort;
maar hierteenoor staan die feit dat Suid-Afrika maar pas werklik sy verskyning op die gebied van die kuns gemaak het; en
dat die pionierkunstenaar hierdie nuwe onbekende wereld self
in sy voorkoms en aard nog in besonderhede moes vasle in beeld
- iets wat in die ou wereld reeds eeue lank gedoen is voor die
twintigste eeu.

Dat hulle hierdie taak as 'n roeping aanvaar

het, is begryplik en is tergelyk hulle groat verdienste in ons
jong land.

Dit geld ook vir Hans Aschenborn, die pionier van

Suidwes.
Ons moet verwag dat daar in sy kuns hoogte- en laagtepunte
was, netsoos dit in sy persoonlike lewe gebeur het, waarin
teenslae, vertwyfeling en mismoedigheid 'n rol gespeel

het~

Tog sal ons moet erken dat met die groei van sy persoonlikheid ook sy kuns verdieping en verryking ondergaan het.

Die

duidelikste bewys daarvan is te vinde in die geskrifte ·- sy

..

pros a en poesie - waarin hy sy afgeronde gedagtes en gemoedstemminge wo.ordeliks geformuleer het.

In hom was die eenvou-

dige natuurmens en die verfynde kultuurmens verenig - so is
ook sy geestelike nalatenskap.

© University of Pretoria

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

-168-

Ek het probeer om teen die agtergrond van die geskiedenis van sy voorouers en van sy eie lewe, die ontwikkeling van
Aschenborn se skilderkuns, te skets.

Voorbeelde uit sy dig en

skryfkuns het dikwels as basis gedien by die

beskrJ~ving

van

sy natuur- en diertonele.
Dit is agtereenvolgens die Suidwes-Afrikaanse landskap
met sy dierejagters- en boerelewe, die Kaap, daarna die bekoring van die herfsjagrit in Kiel, die droewige rr.elankolie
wat die herinneringsstukke aan die geliefde Afrika meebring,
en dan die vreugde oor 'n halfvervulde droom wanneer OosAfrika ontdek word en uiteindelik die kart maar ryk laaste
jare van H.A. Aschenborn wat hy ons deur die opregte
vertolking daarvan in sy skilderkuns, laat deel.
Aschenborn, 'n mens vol diepgewortelde liefde vir die
Afrikaanse natuurskoon, 'n mens wat oor homself kon glimlag,
skets vir ons 'n aantal landskapstonele van verrukkende skoonheid in die gloedvolle kleure van 'n vir hom eertyds vreemde
omgewing.

Hy varieer sy benadering tussen 'n rustige betrag-

ting en die wwergawe van 'n aangrypende gebeurtenis, tussen
speelse waarneming en die uitdrukking van tragiese en spannende episodes en tragikomiese tussenvalle.
Dit was veral Aschenborn se liefde vir die land SuidAfrika wat sy kunstenaarskap so rein en volwasse, so eg en
sterk gemaak het.

Wat sy siel gevul het, vind uitdrukking in

sy skildery en in sy woorde.

Liefde laat hom waarlik sien,

gee hom vormkrag en skeppingsdrang.

Omdat lig in hom was,

weet hy hoe om die land van lig gloeiend te skilder.

Omdat

hy self 'n sonnige mens was, kan hy deur sy skilderye in die
hart van menige Duitser die verlange na die sonneland laat
opvlam.

Ons weet van 'n verpleegster wat haar beroep en
familie /
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bet~

nadat

sy 'n skildery van Ascbenborn in Switserland gesien het 'n skildery wat die ossewa op 'n wye eensame vlakte voorstel
Aschenborn word een van die mees bartstogtelike beyweraars vir die innerlike verowering van Duitse koloniaallande.
Nie alleen deur sy lesings, boeke, skilderye en artikels
nie1 maar oak deur sy eie minlike persuonlikbeid kon hy meer
intens en oortuigend vriende vir die ou koloniaallande wen.
Die byna vertwyfelde liefde vir die Afrikaanse sonneland,
word mynsinsiens mees volkome uitgedruk in sy volgende woorde
oor die gevange adelaar:
II

.. .

Dog wanneer die son by uitson-

dering op seldsame belder somerdae sy strale tot in die treurige bok gooi, was dit ernstig en stil en eensaam bier.
veraf dring die geskree van 'n

.
jakkals tot

Van

hom deur, en sy

blik word verloor in die diep blou ruimte van die hemel.

Dan

droom by seker oak wel van sy eensame rotsnes in veraf Afrika 9
en van sy vliegtogte oor eindelose gelyktes en bosse - en met
die diepste heimwee rek by sy vlerke wyd oop teen die opgaande
son.,, 216)
Sy vroee dood was 'n verlies vir die hele koloniaalbeweging, maar oak vir die kunswereld in die algemeen - wsnt dit
was in sy laaste lewensjare dat sy werke ryp en volwasse geword het 9 sodat bulle sy groot kunstenaarstalent begin ontvou
bet.

Sou dit vir hom moontlik gewees bet om langer te leef,

sou hy9 gemeet a an die steeds stygende lyn van sy ontwikkeling, sander t1Nyfel tot grater hoogtes in sy kuns kon uitgestyg het.

Sy werke sal voortbestaan om die skoonheid van

ons Afrikaanse land te verkondig.
Tret '/ .••.
216)

H.A.

Aschenborn~

Verhaleo

Die Adelaar en Ander Afrikaanse

~ertaal deur Sangiro in
© University of Pretoria
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Tret' ich die letzte Reise,
Die grosse Fahrt einst an,
Lasst singen diese Weise
Statt Totenlieder dann,
Dass meinem Jagerohre
Dart vor dem Himmelstore
Es klingt wie ein
Heia
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Halali~
Safari~
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Afrikaanse Leenwoorde in
die Duitse-Literatuur oor SuidAfrika. Zusammenfassung: Lehnworter aus dem Afrikaans.
Tydskrif vir geesteswetenskappe,
Maart 1962, Jg. 11, No~ 1 ..
Aanhalings uit gcdigte van Aachenborn en ui t 0::.1gu.e, 'bl. 5-6.

G.P.J.~

Uitstalling

Kuns in Suidwes-Afrika.
Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum, Kaapstad, Des. 1962.

Wickert, M.M.

Afrika im Deutschen Gedicht.
M.A. Verhandeltng :- Uni versi tei t
van Pretoria~ 1952.
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- 179 LYS VAN KUNSWERKE
A.

WERKE AFGEBEELD IN DIE EKSAMENEKSEMPIJARE

Hoofstuk I:
Afb. I; bl. Sa

Noordduitse Plaashuis; waterverf,
nie get. nie, + 9x8,5", huid. bes:
D.A., S.W.A.

Afb.II; bl. Sa

In die Kombuis, waterverf, nie eet.
nie,_7x9,5";' l:.."..lide
S .W .A.

Afb • I I I ;· b 1 . 8 a

~toep, waterverf,
6x6" ~ huid. bes.:

bes.~

D ....~~~·

nie get. nie,
D.A., S ."W .A.

Hoofstuk III:
Afb. IV, blr 39a

Werra-Brug, olie, get. r~o.: H.
Ant. Aschenborn~ 17x22,5", huid.
bes.~ H~ Voigts, Okahandja, S.W.Ae

Afb. V, bl. 39a

Naturel met Aschenborn se twee
oudste Seuns, olie~ get. r.o.:
H. Ant., Aschenborn, 1Sx23", huid.
bes~,

H.J.A.~

Pta~

Afb. VI, bl. 43a

Omatakovlakte, olie, get. r.o.:
H. Ante Aschenborn, huid. bes.~
Mev. Ivers, Kiel, gr. onbek.

Afb. VIIi bl. 44a

Vlakte, olie, nie get. nie, 14xl795 11 ,
huid. bes&: H.J.A., Pta.

Afb. VIII, bl. 44

Suidwes-Landska~, olie, get. r.o~:
H~ Ant. Aschenborn, Kiel, 19x26",

huid. bes. ~ Deutsches Insti tut fur
Tropische und Subtropische Landwirtschaft, Witzenhausen.
Afb. IX,

Uits-pan, olie, ·get . r . o.: H., Aachenborn, Kie 1, 24x2lu
, huid. be s. :
Mev. H. Brock, Swakopmund, S.W.A.

Afb. X!' bl. 48a

Afrikaanse Landskap met Miershoop
en Bloeiende Takke, waterverf,
get. r. o. ~ H .• Ant., I~schenborn,
15 x J_3 " ~ ,1TU l. c.:'! " . ,oe u • ~ D •.H.~ • , s~ • \HT1v ...a" .•
r<

Afb. XT, bl. 48a

Oewer van 'n_Meer, waterverf, onderskr. r.,o.: Kawirondo 9 4,5x9,5",
huid. bes., D.A., S.W.A.

Afb. XII, bl. 48a
en 48b

Uitspan, waterverf, get. r.o.:
H. Ant. Aschenborn, Kiel, 7~5x8",
huid. bes.: DoAo, S.W.A.

Afb. XIII, bl.

50a~

Ossewa, waterverf, get.: H. Ant.
Aschenborn, 15xl8", huid. bes.:
H • J • A • , Pta .,
Afb" XIV
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Afb. XIV, bl. 50a

Vlakte met Kamele, waterverf,
get. H. Ant. Aschenborn, Kie1;
13,5xl7,5", huid. bes.: H.J.A.,
Pta.

Afb. XV, bl. 52

Herder en Skape, waterverf, get.
Aschenborn, 7x6,5", huid. bes.~
H • J • A • , Pt a •

Afb. XVI, b1. 53a

Etzo-Okatwena, 1916, waterverf,
gre onbek~ huid. bes.: Kiel.

Afb. XVII, bl. 53a

By die

Vuu~, ets in twee kleure,
H. Ant. Aschenborn, Kie1;
± 8xl1", huide bes.: ~rof. P.C.
Coetzee, Pta.
get.~

Afb. XVIII, b1. 53a

Ve1dbrand, ets vir J,F~ Cilliers:
Die Vlakte en Ander Gedigte,
4,5x3"~ hutd., bes.~ H.J.A., Pta.

Afb. XX, bl,. 69a

Gensbokke in Maanlig, ets in
twee kleure, get. r.o.~ H. Ant.
Aschenborn 1 Kiel, .±. 9xl2", huid .
bes.: H.JoA., Pta.

Afb. XXI, bl. 7Ba

Twee Koedoes, ets, get. r.o.:
H. Ant. Aschenborn, Kiel, 7x9,5",
huid. bes8: H.J.A., Pta.

Afb • Y0C I I i. ) , b 1 • 88 a :

Twee Springbokkies, waterverf,
ui t reeks tafe1kaarte van .
Woermann-skeepvaartslyn~ geto:
H. Ant. Aschenborn, Kie1,
+ 5x3", bes. v. afdr.~ H.J.A.,
P'ta,

Afb.XXIIi.i), bl.88a

J:_ikkewyne ') v.raterverf,
uit reeks tafelkaarte van
Woermann-skeepvaartslyn, get.:
H. Ant. Aschenborn, l=ie 1 ~
+ 5x3" 9 bes. v. afdr. ~ H.J .A.,
Pta.

Afb. XXIII, bl. 77a

Die Swart Duiwel, o1ie, get. r.o.
H. Ant. Aschenborn, 23x25, huid.
bes.~ Stadsraad van Pretoria.
Afdr. in: Westermanns Monatshefte
Nov. 1931~ Jg. 76.

lifb. JCXIV, bl. 78a

Buffel, ets, get.,: H. Ant.
Aschenborn, Kiel, 6x7", huid.
bes~~ H.J.A., Pta.

Afb. XXV, bl. 78a

Volstruise, ets in twee nuanses,
get. r.o.: H" .Ant~ Aschenborn,
Kiel, .±. 4x5", huid. bes.: H.J.A.,
Pta.

Afb. XXVI, bl. 69a

Tarenta1e in die Nag; ets in twee
k1eure, get. r.o.: H. Ant.
Aschenborn, Kiel, ± 7x6,
huid. bes () ~ H. J . A. , Pta .
t o~0 ,.
.d.-i:
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Hoofstuk V:
Afb. XXVII, bl. 91a

Afb. XXVIII? bl, 91a

Die omgewing van Ste11enbosch,
olie, afdr. in bes. van H.J.A.,
Eta. (Geen besonderhede verkrygbaar nie).
Altmarkt Kie1, o1ie 7 get.
Ante Aschenborn, Kie1 7
21,5x20", huid" bes.: Habere
Privatschu1e, Windhoek.
Onderskrif op p1aatjie~ "Geschenk des Frauenbundes der
Deutschen Ko1onia1gese1lschaft~
Abt . Kfel."

r:0~H.

Afb. XXIX, b1. 97a

Aand by die Westensee 9 Tempera,
get.: Aschenborn, 12,5x12 7 3'\hu:id.
bes. W. A., Witrivier.

Afb., XXX, b1. 97a

Jag_£y die Westensee, Tempera,
get. r.o.~ H~ Alita Aschenborn,
Kie1, ~ 1928~ gr. en huid. bes.
onbek, Bes. van afdr.:
H.J.A . , Pta~

Afb. XXXI, b1. 97a

Sprong, Tempera 9 get. r.o.:
H. Ant. Aschenborn, Kie1,
+ 1928, gr. en huid. bes. onbek.
Bes. van afdr.: H.J.A., Fta.

Afb. XXXII, b1. 99a

Ruiter op wit Skimmel, Tempera,
get. r . o~: H. Ant~ Aschenborn
Kie1, 1930, gr. en huid. bes.
onbek. Bes. van afdr.~ H.J.A. 9
Eta.

Afb. XXXIII, b1. 99a

Jag vr_y! olie~ get. roo.~
lmt. Aschenborn, Kiel,
+ 1928, gr. en huid. bes. on~ek., bes. van afdr.: HcJ.A,
Pta.
H.

Afb. XXXIV, b1. 99a

Stormagtige Jag, Tempera,
B1ykbaar nie get. nie, ~ 1928,
gr. en huid. beso onbek. Bes.
van af dr- o ~ H J .• A o , pta o
f'

Afb. XXXV, b1. 101

lag, Tempera 9 get,, r., o
H ..
nt . Aschenborn, Kiel, gr.
+ 15x18", huid., bes): H.J.A,,
T>ta.

Afb. XXXVI, b1. 103a

Ruiters in die Newel, tempera,
get() r,o . . ~ H~ Art. Aschenborn,
Kie1~ + 1928
~r. en huid.
bes~, onbeke
Bes. van afdr.:

o

H.J~A.

Afb. XXXVII, b1. 103a

!'

Pta.,

Newel .iag / -~empera' g~t e I' e 0.
H. Ant~ Aschenborn, Kie1,
9 1 5"x7"? ~ 1928, huid. bes.:
H.J,A"=' Pta(,
~- ~
-- T T
il.fb,. XXXV I j_ I
..L
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- 182 Afb. XXXVIII, l03a

Twee Ruiters oor 'n bloeiende
Vlei 9 olie. Handtekening nie
sigbaar nie. gr. en huid. bes.
onbekend. Bes. van afdr.:
H.J.A., Fta.

Afb. XXXIL, bl.l07a

Tuiskeer na die Jag, Tempera,
get. r.o.: H. fmt~ Aschenborn.
+ 1926, huid. bes.en gr. onbek.
]esit van afdr.~ H.J.A., Pta.

Afb. Xl

Ruiterfees, Tempera, get. r.o.;
H. Ant. H.SChGnborn, + 1928, huid.
bes. eH gr. onbek.. Bes. van
afdr.~ H.J.A., Fta.

bl., l07a

Afb. XLII, bl. l08a

Afb. XLIII, bl.

l08a~

Perdeko-q_, olie, get. r.o.:
H. Ant. Aschenborn, Des. 1927,
bo links byskrif~ Sulamith, huid~
bes~ en gr. onbek.
Bes.
van afnr~~ JHoJ.A.~ Pta.
R~rdekop, paste~ op
get. r.o.~ H. Ant.

grys papier,
Aschenborn,
Kiel, gr. onbek 9 huid. bes.:
Mev. Haend1er Krah9 Kiel.

Afb. XLIV, bl. llOa

Selfportret in Jagklere, olie~
Nie get. nie, huid. bes. en gr.
onbek. Bese van afdr.~ H.J.A.,
Pta.

Afb. XLV, bl. llOa

Selfportret vo~r Esel, olie get.
links-b o: Hans-xB chen born 1 Ki e l ,
1927, huid. bes. en gr. onbek.
Be s . van af dr • : Hr:. J o A. , Pta •

Afb. XLVI, bl. 112

Jagtoneel, tempera, get.~ H. Ant.
Aschenborn, Kiel~ + l4xl8n? huid.
bes. ~ D.A., Whk., S.W.A.

Afb. XL VII, bl. ll3a

Ruiters in die Woud, waterverf 1
get. : Ho Ant . Aschenborn, gr.
onbeko, huid~ bes., Kiel.

Afb. XLVIII,

Ruiter gedurende 'n Sprong, waterverf, get.: H. Ant~ Aschenborn,
gr. onbeko huid. bes. ~· Kiei.

bl.ll3a~

Afb. XLIX, bl. 115

Die "Master", waterverf~ get.:
H. Ant. Aschenborn, 4,5x7,5"'!
huid. bes., en gr . onbekend. Bes.
van afdr. uit Westermanns Monatshefte: H.J.A., Pta. (Nr. onbek.)

Afb. L, bl. ll6a

Sprong, houtskool, get. r . o.~
H. Ant~ Aschenborn, Kicl, gr.
onbek., huid. bes., Kiel.

Afb. LI, bl. 118

Die Ruiter en sy Perd, wateren dekverf ~· get . ~ H. Ant • .L~schen
born, 9x6", huid. bes. D. Aschenborn, Whk.
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- 183 Afb. LII, bl. ll8a

Eensame Ruiter ol Vlakte, olie,
get. r.o.: H.A.schenborn, huid.
bes.: Mev. Ivers, ·Kiel.

Hoofstuk VI:
Afb. LII, bl. 122a

Kibospits, olie, get. r.o.~
H. Ant. Aschenborn, Oos Afrika
20x24", !J.uid, bes. H.J.A., Pta.

Afb. LIV, bl. 122a

Kilimandjaro, olie, get. Aschenborn,
huid. bes. Kiel, gr. onbek.
Afdr. in kleur: Dekblad-KolonialAbreisskalender 1928. Beso H.J.A.,
Pta.

Afb. LV, bl. 126a

Ki~
linoleumsnee, get. r.o.:
H. Ant. Aschenborn, Kiel? huid.
be s . J. H •.A• , Pta •

Afb. LVI, bl. l26b

Twee Massais, waterverf, get.:
H. Ant. Aschenborn, Kiel, +
6x4". huid .. bes. D.A., Windhoek
S.W.A.

Afb. LVII, bl. l26b

~·

Handelsbote by Zanzibar, waterverf,
get.: H. Ant. Aschenborn, Kiel,
+ 12x6 11 , huid.. bes. D.A., W'indhoek,

S.W.A.
Afb. LVIII, bl.

126b~

Zanzibar, waterverf, get. r.o.:
H. Ant. Aschenborn, Kiel. gr.
en huid. bes. onbek.
Uit: Reeks tafelkaarte vir O.A.
lyn, bes. H.J.A., Pta.

Hoofstuk VII
Afb. LIX, bl. l40a

Kwagga en Kleintjie, waterverf, get
r.o.: H. Ant. Aschenborn, Kiel, gr.
onbek., huid. bes. Kiel.

Afb.LX-LXIII,bl.,l45a:

Illustrasies vir Ehombo 9 deur
Steinhardt, kryt, gr. en huid. bes.
van oorspr. werke onbek.

Afb.LXIV-LXVI,bl.l48ag Illustrasies vir Fahrendes Volk,
deur Steinhardt, houtskool, gr. en
huid. bes. van oorspr. wcrke onbek.
Afb.LXVII-LXX,bl.l49a: Illustrasies vir Steppenvolk deur
Steinhardt? pentekeninge, gr. en
huid bes. van oorspr. werk onbek.
Afb.LXXI-LXXVI,bl.l50a~

Afb.LXXVII, bl.

156a~

Illustrasies vir Raub~rvolk deur
Steinhardt, pentekeninge, gr. en
huid. bes. van oorspr. werke onbek.
Kameroenberg, houtskooJ, get. 1.0:
As chen born, gr. 2:_ 3, 5x6 il 9 huid. bee..
Kiel.

Afb
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Afb. LXXVIII, bl. l56a

Naturelles_§unt ,jie, houtekool,
nie get. nie, + 3 9 5x6" 9 huid.
be s • ~ Ki e l •
-

Afb. LXXIX, bl. l58a

Buschmannprinzess 9 houtskool,
nie get. nie 9 gr. onbek.,
huid. bes.~ Kiel

Afb. LXXX, bl. l58a

Maeder en Kind, waterverf, get.
1.0: H. Ant. Aschenborn 9 Kiel,
gr. onbek.r huid. bes.~ Kiel.
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- 185 LYS VAN KUNSWERKE
B.

WERKE WAT IN DIE TEKS BESPREEK WORD, MAAR WAT NIE
AFGEBEELD IS NIE.

Hoofstuk I.
10)

Huis in Kie1, waterverf, get. r.o.: H.A.~
2 0. 5 • 19 04 , Bx 5 " , h ui d • be s • H. J ~~ A
Pta.

o ,

11)

Huis in Woud, pctloodskets, 1.4.1905, 8,5x11,5",
huid. bes. H.J.A., Pta.

16)

Woonkamer, waterverf, 7x9,5'', huid. bes. H.JoA.,
Pta.

17)

]Y..._Qie Kagge1, waterverf, 6x9,5", huid. bes.
H. J .A. 1 Pta.

Hoofstuk II.
37)

Stormagtige landskap, 1inoleumsnee, 4, 5x5, 5 i i ,
huid. bes. H.J.A~, Pta.

Hqofstuk III.
4 0)

B1omt uin , o1 i e , get • r • o • : H • A. A. , llx 11 11 9
huid. bes. : F.Aschenborn, Kiel.

41)

1?1<2.IQ..}uin, o1ie, 24xl9", get.: H.A.A., huid.
bes.~ H.J.A., Fta.

42)

Huis en. Tuin, o1ie, get. r~o.: H.Ant. Aschenborn,
Kie1, huid. bes.: Mev. A.Jo Neeth1ingMees, Swerwerskraa1, Potgietersrust.

43)

Woonkamer 9 waterverf, 7x9, 5", huid. bes.

~ H. J. A.,

Pta~~

44)

Voor die kaggel, waterverf, 6x9,5", huido

bes.~

H. J. A. , Pta.

45)

Ossetrek deur die V1akte, o1ie, get. 1.o.~
HoA. Aschenborn, Kiel, 1930,
± 20x24", huid. bes.: Mnr. Jo van
Schaik, Pta.

47)

Nagte1ike. Reis deur die V1akte, 'n soort-tempera
{on·C!uidelik), blykbaar n ie geteken
nie, gr . en hutd. bes.: onbekend.
Afdruk in~ We£termanns Monatshefte,
Nov. 1931, 76 Jg.

48)

Os~}.!ek,

o1ie, get. r.o. ~ H. Ant. Aschenborn,
Kiel, gr. en hujd. besit.:
Mev. Ivers, Kie1, Forstweg 54 .

49)

~iershoop

in Suidwes-Afrika, waterverf, get. r.o.~
H. Ant. Aschenborn, Kie1, 1930,
18,5x15,5". huid . bes.~ Mnr. ~J.
van Schaik, P-ta .
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- 186 51) ~}oeiende Vla~t~, waterverf, get.: Aschenborn,
4,5x5,5", huid. bes.: H.,J.Ao, Pta.
55) Veldbrand, waterverf en pot1ood, 4x5,5", nie get.,
huid. bes.: HoJ.A., Fta.
56) Y.?ldg~p§9 vyaterverf, 4x5", get. r.o.: H. Ant.
Aschenborn, huid. bes.: HoJ.A., Pta.
58)

]1u~n die Grasbrand, waterverf, 4x5,5", huid.

bes.: H.J .A., Onderskr. Loschen de.s
Fe1dbrande
60)

Inboorlingherder 9 waterverf, gr. en huid.bes.
onbekend, bes. v. afdr.~ HoJoA. Fta.

61)

~nob-Rivier, waterverf, afdr. in: Kolonia1abreiss.

Ka1ender, 1928.
62)

~~iEE§:_ll.te, linoleumsnee, get. r. o . : H./:..

afdr.
63)

in~

4-x5, 5",
9
African Art Calendar 1924.

.e_9~J..:~p.d, lino1eumsnee, get o r. o. : IL A.
h ui d • be s • : H. J . A
pta •
o

1

5x6" 9

,

H.A . b.
afdr. in African Art Calendar 1924.

64)

J.D- diE?__12uine, linoleumsnee, get. r . o.:

65)

Huis toe, linoleumsnee, get. l.o.: H.A., 5x5,.5 11 ,
---~Nr. 24, huid. bes. ~ H.J.A., Fta.

66)

~a turelledor12.,

67)

Oar die V1akte, (of~ Stormagtige Landskap)
lino1eumsnee, get. r.o.: H. Ant.
Aschenborn 9 4,5x5,5", huid. bes.:
H. J. A, , Fta.

68)

.QQ~,

69)

Dq~~ngEoom,

70)

Kaoko-Bergland, Ets, nie get. nie. Afclr .. in Ehombo
deur Steinhardt .

71)

Ossetrek, ets, get. r.o. H. Ant., Aschenborn, Kie1,
9x7" huid. bes. H.. J . A., Fta.

72)

Ossetrek, litografie, get. r.o. H. Ant. Aschenborn,
Kie1, 7 ,5x8,5" huid. bes. IL J.A . ,
Fta.

74)

Voor die Vuur, ets in twee k1eure, get. r.o. H.
Ant. Aschenborn 9 Bes. Adv. H. Groysskopf.

linoleumsnee 9 get. r. o. : H.l:~.. ,
3 • 8. 19 2 4 , 4 , 5x 5 9 5 " 9 h ui d • be s • :
H. J .A., Fta.

litografie, get. r.o.: H. Ant. Aschenborn,
3,8x4", Afdr. in Die Zweite Heimat
deur H. Ant. Aschenborn, by die
gedig ~~eppen~ieg.
lino1eumsnee, get. H. Ant. Aschenborn, Kiel, 5')5x7,9". Op Dekblad:
Afrikanischer Heimatkalender.

77)/ .. ,. •. ~
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Ossetrek, ets, vir J. F. Cilliers "Die Vlakte en
Ander Gedigte, get. H. AJ:'1t. As chenborn, 4,5x3rr-hu1d. bes. H.J.A., Pta.

78)

Oss~, ets, vir J .F. Cilliers, "Die Vlakte en Ander

Gedigte", get. H.-Ant. Aschenborn,
4,5x3' huid. bes. HoJ.A., Pta.
81)

Afrikaanse Vlakte, ets vir J. F o Cilliers, ii])ie
Vlakte_en Ander Gedigte, get. - H. Ant. Aschenborn, 4~5x3" huid.
bes. H.J-A., Fta.

83)

Voor die Vuur,

85)

~§sewa in Vlakte, vir

88)

Dekblad vir Lonsrosen, ets, get. H. Ant. Aschenborn,
Kiel, 4,5x35", huid. bes. HoJ.A., Pta.

89)

]qerhuisie, ets, get. H. Ant. Aschenborn, Kiel,
4,5x3,5", huid. bes. H.J.A., Pta.

90)

Jong Meisie, ets, get. H. Ant. Aschenborn, Kiel,
4 9 5x 3 , 5 " , h ui d " be s • H. J .. A• , Pta •

ets vir J. F o Cilliers, "Die Vlakte
en Ander Gedigte, get. H. Ant~ Aschenborn, 4,5x3 11 huid. bes. H.eJ.A., Fta.

JoF. Cilliers, 'Die Vlakte en
ander Gedigte", get. H.A. ·Aschenborn,
Kiel, + 4x3,5", huid. bes. H.JoA.,
Pta. -

Hoofstuk IV.
-----91)

92i)

92ii)

Gensbokke: olie, get. r.o. H. Ant. Aschenborn,
gr. en huid. bes.~onbek, afdr. in
Westermanns Monatshefte, Nov. 1931,
Jg. 76.
Karibib Gensbok

Die Witmann-Gensbok, olie, get. l.o.~ H.A. Aschenborn, gr.~ 20x28", huid. bes~~~
A. \Vi tmann , Kari bib 1 S • W. A.

93)

Gensbokke in Maanlig,

olie, gete l.o.~ H.Ant.
1920, huid. bes. en gr.
onbekend. Afdruk in~ Uit die lewe
van 'n Gensbok,deur H.A. Aschenborn.

94)

Ruiter skiet Gensbok, waterverf, 6xll" 9 nie get.
nie, huid. bes.~ H.JoA., Pta.

95)

Wilde Hond§_j_§,ag Gensbok, waterverf, 4x6"
Nie get., huid. bes-: A. Stroetker,

~schenborn

S. W. A,

96i)

Gensbok, wa terverf, 2::. _6x4", buid. bes.
v. af dr. ~ H. J. A.

96ii)

Koedoe, waterverf, + hx4", huid. bes.
v. af dr . ~ H. J . A
o
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96iii)
96iv)
96v)
96vi)
96vii)

~~~g~,

~VY.~

waterverf,,! 6x4", huid. bes.
v. afdr.~ H.J$A.

Kamee1r:_erde 1 waterverf, ,! f1x4",
Huidige bes.v.afdr.: H.J.A.

01if~nt,

waterverf, !f)x4", huid. bes.
v. afdr.~ H.J.A.

;Leeu, waterverf 9 yx4", huid. bes.
v. af dr. ~ H. J. A.
~-Aap_, waterverf,~x4",

v. afdr.
96viii)
96ix)

Renost.~,

96xi)
97)

97i)
97ii)
97iii)
97iv)
97v)
97vi)

huid. bes.
H. J lL
o

wa terverf., .:!:_6x4", huid.
bes. Vo afdr.~ H.JoA.

Vo1struise.,

waterverf,~x4. 11 ,

bes.v.
96x)

~

1'arenta1.~,

afdr.~

huid.
H.J.A.

waterverf .,2:_6x4", huid.
bes. v. afdr.: H.J.A.

Dof_fyne, waterverf.,j)x4", huid. hes.
v. afdr. : H. J. A.
Afrikaniscbe Tiermappe 9 H.Ant. Aschenborn,
Quickborn+ 1918, 1ino1eumsnee 9
get.: A, - 5x6".
Gemsbok-ko_£, 1ino1eumsnee, 5x6", huid. bes.
H.J.A. 9 Pta.
~~§.gga-kop,

B~dende

1ino1eumsnee, 5x6", huid. bes.:
H. J.A., Pta.

01ifante, 1ino1eumsnee·, 5x6", buid.
bes. H.J.A., Fta.

Leeu, 1ino1eumsnee, 5x6", buid. bes. H. lT
-Pta.
Renoster,

o _:\. ,

1ino1eumsnee·~

5x6", buid. bes.
H.J.A., Fta.

Seekoei, 1inoleumsnee·, 5x6", buid. bes. IL J. ,·:... ,
----Fta.

98)

Gen~bokke

99)

Gensbokke in V1akte (na£ll, ets in twee nuanses,
get. r.o.: H. Aschenborn, 1921.
5 9 5x4", bes.: Prof. P.C. Coetzee,
Fta.

100)

in V1akte, ets in twee k1eure., get.
-r.o.: H. Ant. Ascbenborn Kie1,
9x5,8", Huid. bes.: o.a. Prof.
P'. C• Co e t z e e , pta •

Vegtende Koedoes, o1ie, get. r.o.: H. lmt.
Aschenborn, Huid. bes. en gr.
onbekend. Afdruk in~ Westermanns
Monatshefte, Nov.l931, Jg.76
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Koedoes in die V1akte, ets, nie get. 9
11x8, 5n , Huid. bes. - -- o. a.
Dr. H. Grosskopf, Pta.

102)

As_.cbenborns Afrikamappe, 12+1i tografiee,
£et. As~henbo~n, - 19~3:
13x11 , Huld. bes. .Lifnr. J. Van
Scbaik, Pta.
o

102i)

Vegtende Koedoes, 1itografie, get.~ Aschenborn,
!1923, ~ 13x11", Huid. bes.~
1\fur. J. van Schai k, Pta.

102ii)

Ber@-arn.dkoning, 1i tografie, get. Aschenb<)rn,
~ 1923,! 13x11~, Huid. bes.~
Mnr. J. van Schaik, Pta.

1 02l. l. l. )

Twee B okkies, 1ito~rafie, get.g Aschenborn,

_ 1923, -13x11", Huid. bes.
Mnr. J. van Schaik, Pta.
102iv)

Springbokke, 1itografie, get.g Ascbenborn,
~ 1923, :13x11", Huid. bes.
rmr. J. van Schaik, Pta.

102v)

Eensaamhei~, litografie, get.: Aschenborn,
+ 1923, + 13x11", Huid. bes.

Mnr. Jo van Schaik, Pta.

102vi)

102vii)

Luiperds in die Nag, litografie, get.g
Aschenborn, + 1923, :t. 13x11", Huid.
bes. ~'Inr. J. van Scha ik, Pta.
Maeder Volstruis en Kleintjie, litografie get.:
Aschenborn, ±. 1923, ±. 13x11", Huid.
bes. r,.!nr. J. van Schaik, Pta.

Twee Grasbokkies, olie, get. r.o.~
H. lmt. Aschenborn, bes. in 1931:
Mev. F. Harburg, Tangerhutte,
Duitsland, Afdr. W.M. 1931 Nov.,
Jg.76.
104) _t;lande en Kwap;gas langs w'aterpoel, olie, 20x25", get.
r.o.: H. Ant. Aschenborn, huis. bes.
Mev. Neethling-Mees, Swerwerskraal,
103)

Pot~ietersrust.

105)
106)

Kwaggas en~Veld,· wa~erverf en tempera, 13;~x9,5'~
Bes., Dr. H. Grosskopf, Pta.
Buffels, linoleumsnee, get. l.o.~ H.A.,
5x5,B", huid. bes.: H.J.A., Pta.

107)

Buffelgeveg, ets, get. r.o.~ H. Ant. Aschenborn, 8x10", huid. bes. : Winr. G-eerkens, Potgietersrust.

108)

Buffels by die water, liografie, get. l.o.
met monogram: H.A. Onderskr.
B~ffel, Nr.23, 15xl3 em.
Huid.
bes.~ H.J.A., Pta.
Afdr. in Bouman~ Kuns in SuidAfrika.
109/ ......
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Twee Hartbeeste, olie, get. r.o.: H. Ant. Aschenborn, met onleesbare datum,
9x13". Huid. bes.: Mev. A.J.
Neeth1ing, Swerwerskraa1, Potgietersrust.

110)

01ifantbad,

111)

Spelende Luiperds, waterverf, get.: l.o.:
Aschenborn, 7x7,5
huid. bes.:
H.J.A., Afdr. in: Westermanns
Monatshefte, Nov. 1931, Jg. 76.

olie, get. l.o.: H. Ant. Aschenborn,
gr. en huid. bes. onbek. Afdr.
in: Westermanns Monatshefte,
Nov. 1931, Jg. 76.
1
',

112)

Ko1obusane, pen en waterverf, nie get. nie, gr.
en huid. bes. onbek.
Afdr. in: African Art Calender
1924.

113)

Middagg1oed by die Pan, o1ie, get. r.o.: H. 1illt.
__...-...,.~..;;,...;;.~~_.;;;..;:.;.A-s.;_c.;:.h~en born , Be s • in 19 31 ~ Mev •
E. Hartwrig, Tan6erhutte. Afdr.
in: "lestermanns Monatshefte, Nov.
1931, Jg. 76.

114)

Twee F1aminke, waterverf, get. Aschenborn, ± 192223, 9,5x7,2", huid. bes.: Maeder
van Mev. R. Gressmann, Grootfont e in , S •'1v•A •

Hoofstuk V.
115)

Tafelbera- met See, waterverf, 6x9", huid.
H. J . A • , Pta •

116)

Kaapstad, waterverf, + 3x5", huid. bes. H. tT .A. pta.
Naby Ste1lenbosch, o1ie, gr. en huid. bes. onbek.
Bes. van afdr. H.J.A., Pta.

117)

bes.~

118)

Bootkarnava1, serie van twaalf waterverfsketse,
+ 6x9", get. H. Ant. Aschenborn,
huid. bes.: H.J.A., Pta.

119)

Atlantiese Oseaan, waterverf, 5x11", huid. bes.:
H.J .A., Pta.

120)

Westminster- brug_,

121)

Koerantverkoopster in London, waterverf, 5x3",
get.: Aschenborn, "Zei tungsfra.u",
huid. bes.: H.J.A., Pta.

122)

Geel Koets, waterverf, 8x12", huid. bes.: H.J.A.,
Pta.

123)

Storm op See, waterverf, 10x7", huid. bes.: H.J.A.f
Pta.

124)

Holstern se Switser1and, o1ie, get.: Aschenborn,
2,4x1,10", huid. bes.: W. A.
1.~'i tri vier.

waterverf, 6x8, 5", huid. bes.:

H. J. A. , Pta .

125/ .....
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_S~p_r_on~g~o~o~r--'n~H~e~in~in_g~,

126)

Ruiter op 'ITJi t Skimme 1, waterverf get.: HanoJurgen, Vatting IVeihnacht 1930,
huid. bes.~ H.J.A., Pta.

128)

Jaghonde, o1ie, get. links-bo~ H. Ant. Aschenborn,
~ 1928, huid. bes. en gr. onbek.,
bes. van afdr.: H.J.A., Pta.

129)

Perdekon, olie, get. r.o.: ? ~ 1926, huid. beso
en gr. onbek., bes. van afdr.:
H•J • A• , Pta •

130)

Jagsti1leVI.re, olie, get. links-bo: H. Ant. Aschenborn, 1927, huid. bes. en gr.
onbek., bes. van afdr.: HaJ.Aa,
Pta.

131)

Patroui1le by die Waterberg, olie, byskr.~
Jubilaumsbild des D.K.K.B.
Getoon op uitstalling van Aschenborn se werke na die kunstenaar
se dood.
Gr. en huid. bes. onbek.
Bes. van afdr.: H.J.A., Pta.

132)

Ruiter wat val, waterverf, get.: H. Ant. Aschenborn, 5x6", bes.: H.J.A., Pta.

133)

Jag in die Woud, waterverf, 3x4", huid. bes.
H. J . A. , Pta .

134)

Ruiters voor die Jag, waterverf 3x8", huid. bes.
H• J - A. , Pta •

135-138)

Ritte im Roten Rock, 8 waterverfstudies in
'·:restermanns Monatshefte ~ 1930,
gr. en hui~. bes. onbek. Bes.
van afdr. H.J.A., Pta.

o1ie, get. r.o.: H. Ant.
Aschenborn. Gr. en huid. bes.:
onbek, afdr. in Westermanns
Monatshefte Nov. 1931, Jg. 76,
as i11ustrasie by rubriek~ Der
Regenbogen/Aus KUnst, Natur-ulld
heben, b1. 301.

=

'Bchutztrup~en~1eiers,

139)

Twee

tempera,
40x30 em.,
huid. bes.: Mev. I. Benthan,
Windhoek, S.W.A.

140)

Kersfees in die Vlakte, waterverf, 5,5x4,5",
huid. bes. H.J.A., Pta.

142)

Ruiter, (omslag antwerp vir H. Grimm: Volk ohne
Raum}) Plakaatverf, 5,5x9"~
huid. bes. H.J.A., Pta.

Hoofstuk VI.
144ii)

Kibospits, olie, get. H. Ant. Aschenborn, 24,2x24,2"
bes. W.A., Witrivier.
145/ •.•
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148-151)

152)

153)

Aand by die Kilimandjaro, houtskool, get. l.o.:
H.A. Aschenborn, gr. en huid.
bes. onbek. Bes. van afdr.
uit onbek. publ. H.J.A., Pta.
Kilimandjaro, o1ie, get.~ H.fi~t. Aschenborn, Jr.
en huid. bes, onbek. Bes. van
afdr. van reeks Oos-Afrikaanse
skilderwerke, P. H~lzke, ~indhoek,
S.W.A.
Kilimandjaro, waterverf en kryt, get.~ H. Ant.
ll.schenborn, ~ 14x9", huid. bes.
Mnr • J • C . Van Sc h aik , Pta .

~

Berg Kenya, waterverf, get.~ H. J\nt. Lschenborn,
Kiel, .±. 4x3,5", huid. bes.~
H. J. A. , Pta.

154-159)

Reeks Tafelkaarte vir die Oos-Afrika-lyn, get.
H.A.A., waterverf, gr. huid. bes.
van afdr.~ H.J.A. Pta.

160-162)

Reeks Tafe1kaarte vir die Oos-Afrika-lyn, waterverf,
get.~ H. Ant. Aschenborn 1 Kiel,
6x4" , be s. van a fdr. ~ H. tT. A. , Pta.

163)

Oosterse MaanlignaP;;,

164)

Panirusmoeras,

165)

Sinjaa1tamboe:r:,

166)

Verlange

167)

Oerwoudstroom,

linoleumsnee, get. l.o.~
H.L. 5.10.24. 5,5x4,5,
afdr. in African Art Calender 1924, bes. H.J.A., Pta.

)

Hoofstuk VII.
197)

Kameroendorpie, houtskool, get. r.o.~ Aschenborn,
6X 5 II ' b e s • ~ H • tT e Jfl,_ • ' p t a •

198)

Kameroenberg, houtskool, get. r.o.~ Aschenborn
6x5", bes.: H.J.A., Pta.

199)

Berg Kenya, houtskool, gestempel: H, Ant. Aschenborn, Kie 1, 5x3, 5" , be s. H. J. A
Pta.
o

,

200)

By 'n Meertjie, houtskool, get. l.o.: H•.Ant.
Aschenborn, 4,5x3,5'', bes. H.J.A.
Pta.

201)

Aand op Madeira, Funchal, houtskool get. l.o.~ ·
H. Lnt. Aschenborn, 6x5", bes.
H. J . A • , Pta •

202)

!§lltkamp, houtskool, get. r.o.~ Aschenborn, 6x5"
bes.g H.J.AA, Pta.

203)

Hoe Kranse, houtskool, get. r.o.~ Aschenborn,
6x5" be s. ~ H. J. A. , Pta.
204/ •••••
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Badende Negermeisies, houtskool, gr. en huid.
bes. onbek. Afdr.~ H.J.A.,
Pta.

206)

Ruiter en Jaghonde, houtskool met rooi afwerking,
nie get. nie, 8,5x6", bes.
H . J •A• , Pta .
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Bladsy
Ascbenborn, Dieter

160

Ascbenborn, Richard

6,7

Baines, Thomas

Ll,5,6,26

~oonzaier

Corot,

eT ean

9°,107

:F:loff 9 Zakkie
~nsl in,

lh3 'l6t1,.

·eorge

132

':riksson, Axel

26,27,29

0

TTolm, Ellv

148,163

Jentsch, t·dolph

27,28,30,53,165,166

?0,20,l6t:;,l66

Kramne "Pritz

163

Krteg, Helmut

161,162

Ku'hnert, ·wilhelm

26

;vrayer, ;-;rich
von "1enize 1, Ado lt¥-

lOP.

132

Mitfor~-~arberton

yronet 9 Claude

.1 0

Oerder, Frens

131

Ossmann, -Carl

16 9 27 9 ?.9, 1 S~- ,165

~en0rik

19,27,3n,33,55,131,162

Ptssarro, Camille

27,~0,~.6

Pierneef,

2P

T'ulon, Heinz
Sc"!Jroder, Otto

•28

Stern 9 Irma

131

"'loi.gts, Joachim

28,164

Vollhehr, Ernst

27

,.'enning, Pi.eter

131

- - oOo - -
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