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1881 - 1981

OK HULDIG • • •

D. F. MALHERBE

JOCHEM VAN BRUGGEN
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Die Kultuurvereniging van WOK bring met

hierdie spesiale uitgawe hulde aan twee
geeerde Afrikaanse skrywers wat baan
brekerswerk v ir ons jong Afrikaanse letter

kunde gedoen het en wie se werk die
Afrikaanse letterkunde steeds verryk

D. F. Malherbe 1881 - 1969
Jochem van Bruggen 1881 - 1957

HierrJie foro is geneem tydens 'n hu/digingsesnd vir D. F.
Ma/herbe deur die Skrywerskring van Johannesburg.

V.I.n.r.: Adv. J. G. Strydom (destyds ate Eerste Minister)
D. F. Malherbe en dr. A . J. R. van Rhyn .
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D. F. Malherbe: Kart Lewenskets

Daniel Francois Malherbe is op 28 Mei

188 1 gebore in die bakermat van die
Afrikaanse Taa lstryd - Daljosafat. In hier

die Dal w at so ryk is aan natuurskoon, word

hy groot in 'n sfeer w at gevul was van ware

patriotisme. Sy vader , P. J. Malherbe w as

een van die st igterslede van die Genootskap

van Regte Af rikaners . In die Gedenkschool

der Hugenoten by Kleinbosch in die Dal. is

hy die skoo lmaat van ander gefierd e digters

- Tot ius en A . G. Visser . Die anker van sy

lew e en w erke w as godsdienssin en vo lks

Iiefde - die resultaat o.a. van die k lem w at

in die Gedenkschool op Bybelkunde en

vaderlandsgesk iedenis gels. is.

Nadat hy die B.A.-graad aan die Victoria

College op Ste llenbosch verwerf het, is hy

sonder enige kenn is van Duits na Duit sland

w aar hy die graad 0 Litt (magna cum laude)
aan die Universiteit van Freiburg behaa l met

die proefskrif DAS FREMDWORDT 1M

REFORMATIONSZEITALTER. Terug in sy

vad erland was hy eers dosent aan die

Hugenote-Seminarie op W ellington en van

af 1907 skoolhoof op Carnavon. Hy doseer

later 'n tyd lank aan sy Alma M ater op

Stellenbosch, totdat hy op versoek van

genl. J . B. M . Hertzog in Februarie 191 0 as

professor in moderne tale, met lesings in

Frans en Duits aan die Grey-Universit eit s

kollege begin het . Later w ord hy ook pro

fessor in Afrikaans en rektor. Bloemfont ein

sou sy tu iste wees tot by sy rustige heen
gaan op 12 April 19 6 9 in die qeseende ou

derdom van 88 jaar .
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D. F. Mslherbe in gesprek met die digter J . A . Watermeyer.
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D. F. M alherbe se vakansiehuis Hans-die-Skipper.
Op die stoep links op die foto is baie van sy skryfwerk gedoen 
o.a. 'n groa t g edeelte van sy bekendste roman Hans-die-Skipper

D. F. MALHERBE: DIE VAKMAN

F. v. Lategan skry f in die verband o.a .

" Toegerus met wetenskaplike kennis, 'n

skerp helder verst and en 'n besondere gawe

in die gebruik van die gesproke woord,

word Malherbe die eerste jong Afrikaner

ge leerde w at die goeie reg van Afrikaans

as selfs tandige taal op w etenskaplike

grondslag bewys, en w ei op in 'n openbare

lesing: Is Afrikaans 'n dialek? gehou op

Welli ngton in 1906. Hy skry f die eerste

grammatika (Afrikaanse Taalboek, 1917) .

Hy is die medestigter van die Afrikaanse

Taalvereniging (1906). Jare lank behartig

hy man aileen die amptelike spreekbuis van

die SA Akademie, die TYDSKRIF VIR

WETENSKAP EN KUN S. As lid van die

Akademie se Taalkommissie van die begin

af, stel hy saam met G. G. Smit h en T. H. Ie

Roux die AFRIKAANSE WOORDELYS EN

SPELREELS op (191 8) en gee hy beslag aan

die geskrewe vorm van Afrikaans. In 191 8

word hy die eerste hoogleraar in die Afri

kaanse taal en nog in dieselfde jaar skryf hy
in sy pragtige, ferme handskrif die kennis

gewing dat universiteitseksamens voortaan

in Afrikaans afgele kan word."
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Die historiBse kennisgewing
in s y eie handslcrff is op 2
Augustus 7978 deur dr. D.
F. Ma/herbe op die universi
teitsterrein vlln die destydse
Grey - universiteitskollBge
Bllngebring. Dit het studente
gemsgtig om hul ekssmtHl$
in Afrikaans Bf te Ie. Dr.
Ma/herbe W/IS toe rektor en
het hom sterle beywer om
Afn1rBBns die voertBBl VBn
die inrigting te maak.

Vertolker van die Boeresiel

P. J . NIENABER

" Ek w eet van niemand anders wat die land
so bereis het, van hoek tot kant. dorp tot
dorp, as jui s O. F. Malherbe nie. Hy het
gepraat by kultuuraande, kongresse. voar
studente (dikwelsl. huldigingsfeeste. vo lks
feeste: die Ossewatrek van 1938; die Rap
portrvers, die Van Riebeeckfeeste. In die
veertigerjare was daar waarskyn lik geen
gewilder spreker as O. F. Malherbe nie. Oit
het nie net am die inhoud van sy bood
skappe gegaan nie , maar oak am die wyse
waarop die boodskappe voorgedra is. in
beeldryke, rit miese taal; inspirerend, maar

dikwels oak striemend w as sy toesprake.

Malherbe was die " Boereprofeet". Soas die
profete van ouds het hy sy vo lk die pad
vorentoe aangetoon. het hy hulle teen
gev are gewaarsku . Boervolk, : w aarheen?
het hy so dikwels bekommerd uitgeroep .

Malherbe was die volksman, die tema van
sy toesprake: die Boeresiel.

Malherbe was volksman w ar geglo het dat
die Boerevolk deur God geroepe is am ' n

afsonderlike taak onder die vo lke van die
wereld te vervu l."
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"Sy hoogst e bouwerk aan die Afrikaanse
taal !e wer Ma/heme deur sy skeppende woord.
sy eie art istieke beoefening van die Afrikaanse
taal . " F. V. LA TEGA N

9

Die uitsig vanaf die stoep
van sy vakansiehuis op

,.. die see w at so ' n sterk
inspi rasie was vir sy skryf
talent .

8

" En jaar na jaar bet hy die getye sien wissel, die

noordewind se g edreun en gefluit verneem, wet die

see swart m aak in die winter, en die w olke sien

saampak langs die berge bo en die seestorms aan

skou wat die rotse oorrompel met woesskuimende

woede, en die somer-bloei van blomme en blamge

ketkte bosse aaneen, aaneen, tat bo teen duiselhaog 

tes van die b erge agter. En hy het hulle liefg ehad. die

mense van die stranddorpie en die veld digby en
die geurende blamme en die se e . . . ..

(Uit : Hans-die-Sk ipperl

Jan Bruyns as Hans-die-Skipper in die rolpren t
van die roma n.

"Die skerp opstuiwende soutruik van die namiddag

branding ruk hom w akk er uit gemoedelike mvme
ring."

IUit: Han s-die-Skipper)
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Na aanleiding van die baie staaltjies wat
daar in omloop is oor D. F. Malherbe, skryf
sy een seun, dr. Willie Malherbe van
Pretoria , die vo lgende in 'n br ief aan

W.O .K.:

Die Professor . • •
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Een van D. F. Ma lherbe se onskatbare na

lat ensk appe aan die Afrikanervolk is s y

uitleef, uitpraat en uitskryf van die Chr iste
like lewp.nsbegin se!s. In 'n brief aan sy een

skoondogter om haar geluk te wens met
haar verjaa rdag , skryf hy op tagtigjarige

leeftyd o.a . aan haar:

Die Pa!

tF010kople van die oorspronkllke brief met toestemrnmq von
dr Willie Malherbe.1
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D. F. MALHERBE: DIE SKEPPEND E KUNSTENAAR
SY PROSA
Dis veral in hierdie genre dat Malherbe hom
as woordkunstenaar onderskei het. Hy was
die eerste skrywer by wie daar 'n st rewe na
mensbeelding en styl w as. Die grondmotief
in sy mensbeelding is die vreugde van die
arbeid as roeping w aarin die mens homself
verwesenlik. Hy verryk ens prosa met
natuurskildering en alhoewe l daar dikwels
' n oorlading en ' n te liriese aanslag is, is sy
prosa skoon van klank en ritme.

Sy inspirasie kry hy in die wye oop vlaktes
van die Vrystaat, sy gelukkige jeugherinne
ringe op die Bolandse plaas en tydens veriof
en vakansies by sy st randhuis HAN S-DIE
SKIPPER op die skilderagt ige Kleinmond.

Uit sy ta lentvolle pen het die volgende
prosawerke verskyn:
Vergeet nie (1 93 1)
Die Meulenaar (1926) (Wen Hertzogprys

1926)
Hans-die-Skipper (19 28) (Wen Hertzogprys

1930)
Loutervure (193 1)
Die hart van Moab (19 33) (Wen Hertzog

pry s 19 39)

Saul die Worstelheld (193 5) (Wen Hertzog-
prys 19 39)

Die Profeet (1 93 7)
Die Bergstroom Ruis ( 19 40)
Vlam van die Suurveld (1943)
En die w awiele rol (19 4 5)
Spore van Vli eland (1947)
Hull e w at verbygaan (1 951 )
Die skeur van Vaalspruit (19 52)
Boerprofeet (1953)
Rooiland (1 9 56)
Kind van die sonde (1959)
Ouer die Berge (196 1)

Malherbe se beste prosawerk is voor 1940

gelewer.

SY POESIE
D. F. Malherbe gee ook in sy possie stem
aan dit w at hom as Afrikaner-plaasseun
baie na aan die hart Ie: die Boland se natuur
skoon , die see wat hy so innig lief voor wa s
(Som erdae word as sy beste bundel beskou)
die vade rlandsgeskieden is, die godsdiens,
die mens. En al sal al sy gedigte al vergete
w ees, sal sy klassieke sonnet SLAAP
immergroen in die Afrikaanse poes ie bly.
Hy het die volgende bundels gepubliseer :
Karroo Blommetjies (1 90 9)
Klokgrassies (1 9 14)
Vir Vryheid (1 91 9)
Die Timmerman (1 921 J
Rivieren Veld (1 9 22)
Die skaduwee van 'n vrou (1923)
Somerdae (1 9 28)
Die siel van Suid-Afrika (19 38)
Brood op die weg (1 939)
Duine en Pioniere (19 51 )

SY DRAMAS
Omdat Malherbe romantiserend en Iiries
van aanleg w as, mis van sy dramas objek
tivering en konsentrasie. Van sy dramas is
verwerkings van sy prosawerke.
Hy het die volgende dramas geskryf:
Koringboere (1920)
Die mense van Groenkloof (192 5)
Meester (19 27)
Op die Trekp ad (193 1)
Amrach die Tollenaar (193 5)
Die Seeman (1929)
Die meul dreun en ander w erke (193 4)
Moeder en Seun (194 5)
Abimelech (1 948)
Die uur van die Rooi Maan (1 9 50)
Hulle het 'n boom afgekap en ander w erke

(19 53)
Silo is krank (19 56)
Die groot aanta l titels uit die verskillende
genres dui vir ens iet s aan van die talent ,
w erkywer en sta tuur van hierdie groot
Afrikanerseun wie se Iiefd e vir Af rikaans,
di e Afrikaa nse bodem en die Afrikaanse
volk altyd uit sy llterere nalatenskap sal
spreek. J.e.
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"56 gedra deur 'n sterk gevoe/stuiwing, het

Malherbe sy romans eenmalig met die hand

geskryf, sodat sy manuskripte onveranderd

na die drukker gegaan het, "

- F. V. Lategan

6

7

Op hienJie rotsstoel
het die skrywer
graag sit en peins
en 'n groat gedeelte
van Hans-die-Slcip
per is ook hier ge
skryf.

DIE UITSIG VANAF
DIE ROTSSTOEL
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Jochem van Bruggen -
'n Huldiging

Die taalkunste naar is by uitnemendh etd toe

gerus om 'n vervl oe t vd in al sy onmid dellik

heid op te vang en in die w oord te bewaa r .

Waar die Geskiedenis die gegewens uit die

ve rlede feitlik dokumenteer tot 'n same

hangende saaklike skelet, gee die skrywer

op sy beurt vlees en bloed daaraan deur die

wyse waarop hy deur die register van die

w oord 'n lewe uit 'n bepaalde t vd herskep

tot ' n bloedwa rme w erklikheid. 56 het ook

Jochem van Bruggen in Afrikaans en vir die

nageslagte iet s nagelaat w at 'n w esenlike

bydrae tot ons prosa en kultuurerfeni s ge

lew er het en w at verdi en om op 'n w aardige

en gepaste wyse gehuldig te w ord.

Van Bruggen is op 29 September 1881 in

Nederland geb ore. Hy kom in 18 91 na Suid

Afrika. Sy v ader, 'n onderw yser, w as des

t yds reeds in Suid-Afrika . Van Bruggen

gaan eers by sy vader skool maar gaan stu

dee r lat er in die staatsgimnasium in

Pretoria . Tydens die Tw eede Vryheids

oo rlog sluit hy by die Boeremagte aan en bly

op kommando tot met die inname van

Johannesburg. Hy is nou skielik aileen

4

want sy vader is steeds op kommando ter

w yl sy moeder en die ander kinders terug is

Holland toe. Hy doen in Johannesburg eers

kantoorw erk en werk lateraan in 'n was

serv oAs onderwyser vaar hy nie goed nie.

In 'n tabakbesigheid wat hy en sy swaer

vennootlik onderneem het, spee l hy byna
bankrot.

Van Bruggen begin eers in 1914 in

Afrikaans skryf en verower ' n tweede prys

met "Die Praatmasjien" , ' n verhaaltjie wat

hy in Die Brandwag geskryf het. Aan Van

Bruggen word die Hertzogprys vier keer

toegeken: vir Teleurgestelin 19 17; Ampie:
Die natuurkind in 1925; Ampie: Die
meisiekind in 19 2 7 en Die Sprinkaanbe
ampte van Sluis in 1933. Met die bover

me lde Ampie-romans bring Van Bruggen 'n

nuwe terna in die Afrikaanse verhaalkuns

nl. die van die ekonomiese en ander pro

bleme van die Afrikaner, o.a. veral in die
stad .

Van Van Bruggen se ander w erke is o.m.

Die Burgemeester van Slaplaagte, By
woners, Op veld en rande en Die laaste
s tadium.

' n Mens kan jou Van Bruggen voorstel as ' n

eenvoudige boer w at soggens vroeg voor

sy lessenaartj ie ges it en skryf het terwyl
alles op die w erf nog stil w as.

As skrywer het hy ook meegehelp om

Afrikaans te bre i tot d ie soepele werktu ig

w aarm ee vandag 'n hele w ereld van moont

likhede uitqese kan w ord. Ons salueer hom.

J .N.S . du P.

* * *
" Die Afrikanervo lk . . . (moet) vanjaar .. .

met dankbaarheid en w aardering aan hierdie

groot skrywer (Jochem van Bruggen) dink

w at so baie tot die uitbouing van 'n eie
(Afrikaanse) letterkunde bygedra het."

- H. Venter. 10
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VAN BRUGGEN:
'n Merkwaardige Figuur

" Van Bruggen se belangrikheid as kunst e
naar w ord deur 'n verstrekkende invloed

onderstreep .

Baie weldad ig in sy uitbeelding van hierdie

'misdeeldes ' is die begaandheid oo r hulle,

die voogskap, wat dikwels in 'n patriargale

rykmansfiguur vergest alt word (5 0 0 5 oom

Kasper in A mple).

Verder is die wyse w aarop Van Bruggen in

sy ges laagde w erke die karakters laat lewe,
deer van sy kunste naarskap. Om hulle hulle

gedagtes in hulle eie woorde te laat weer

gee - hull e dus t e laat dinkpraat - word sy

vernaamste uitbeeldingsmetode, en daar

mee het hy sy karakters verlewendig en

homself as skry wer op die agtergrond ge

skuif. Ook hiermee w as hy 'n baanbreker en

het hy 'n w egwyser vir en s pro saskrywers

geword." H. V ENTER

5

UITBEELDER VAN DIE
VERSTANDELIK MISDEELDE

En nou is hulle twee aileen daar in die dig te dekgras.
'n Ruk van spanning volg. Annekie skuif koel en
ingetoe van Ampie af weg, en hy bet weer geen

w oordenie.

"Jv m oet nou gou vir my die ring gee, Ampie, want

ek m oet huis toe," se sy ko et en saaklik.

" Ag, Annekie, en vir wat is tv dan nou so haastig?"

"Dis jy wat haastig ·'as. He·jy dan flus nie gese da t
jy vanmiddag in die werk moet staan nie?"

"My liefste Annekie, as ek vir ou-Jekob aanja soos

venmore, is ek binne 'n halfuur op Boo ysen se plees,
en - die verloofring het ek hierso . "

Nou kom hy weer vas teen Annekie sit en wys vi,
ha ar die ring.

"Kv« hoe mooi krop die steentjies, Annekie - op 

mekaar soos jong gemaatpitjies. Hy vang jou oe
soos hy blink. En van nou af sal jy gedurig dink dat
ons twee vertoot is, nie waar nle?"

En gretig gryp sy die ring. Hulle soen meJcaar. Ten

minste Ampie soen haar hef tig; waar sy net dink

hoe die ring aan haar vinger sal Iyk - S y p as hom
en hy gly los in .

"Ag dis te wyd - hoe jammer!"

"Ou-Moosa is 'n vuilgoed van 'n koelie. Ek het die

maat so suiwer geneem, en hy't gese dat al die ring e
eenders is - almal nommer pas - dit was s y

woorde. Probeer jou middelvinger Annekie, hy is 'n

ietsie dikker as die ander. "

Daar pas hy beter en die dogter voel somaar SODS 'n
bruid, hoogmoedig bly haar oe op ha ar vinger en

A mpie beskou haar vol geluk. Toe vra hy skielik:

" He-jy vir my oak lekkergoed saamgebring?"

"Nee!" se Ampie vererg.

"Jy lieg, Ampie, jy bet!" seur sy plaend.

"Kom serts my as jy m y nie wit g!o nie!"

IUit: Ampiel

Andre Huguenet as Ampie in die opvoering van
die gew ilde en bek ende w erk van V an Bruggen.
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Joche m van Bruggen D. F. Malherbe

•
ONS EER HUL NALA TENSKAP

DANKERKENNING
1. Tafelberg Uitgewers Bpk. vir die plasing van to to's 4 . 5 . 9 en 10 uit die publikasie

DIE A FRIKAANSE LETTERKUNDE IN BEELD deur A . P. Grove en P. J. ienaber.

2 . HANDHAAF M ei 1981
Uittreksels uit artikels deur proff. P. J Nienaber. F. V. Lategan en H. Venter.
Fotokopie van Kennisgewing

3. Dr. Willie Malherbe van Pretona Vir totos 1 en 2 en bnewe

Saamgestc leur J H Loruao e
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