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Deur Dleter Bertrom

IN die jure dcrtig * toc die destyds
onbekendc skildet Adolph leotsch
uit Duitsland. ia Suidwer *angekorn
het -"tret one 'n deg lank in r#alvis-

bnri deurgebdng op ptd ns familie
oortce, maar dit rrc eers nl dle
oorlog ctat eL hicdie land goed leer
ken het

Ek is as ticner sr&m mA die gesin
uit die Kaap soontoe, teensinuig en
rebcls.

'['e:wyl eh en die lsnd weemdelinge
bly, pak drt my tog beet - deur
skilderye wtt in dlc kafte van die
Ou 'fiergarten uitgsstd is' Dle groot'
mense drom $aNm. Stemme is hard
en sw&nr. Tussen hulle deur Praat
beelde van uitgestrelile ruimts en

vtaktcs, trume en bossies, klippc eu
karahoele in 'n doringkmal. Ek
koni tcrug Kaap t0€, mY bekmde
w0reld. Otri 'n nat wintmstlag in dic
Hunsniusettm in die laan sien ek
'n skilder-rr van 'lt Sr:lirlwes'toneel.
Dit is ongeteken, maar onmisken-
baar. Nadnt ek die skilder so n&am
yerneeflt het" groei die herinneringe.

In di* Kunsmuscum in lout'ertPark
hang twee olieverf-skilderye vaa honr:
'n dag- en 'n nagtoneel v&n die

$uldwe$
Suidwes-lrndskep. Wanneer ek in
Iohannesburg vertocf. gaan ek na
hulle kyk. In dieselfde galerY, in
die keldcr-verdieping, ontdek ek 'n
rceks wetcrverf-skilderye,. kunsmatig
verlig. Ek staan lenk voor hulle.

0or die jare sien ek hier en daar
uog 'n skildery. Hulle is skaars. Soms
verskyn 'n kort bcrig, moar altyd
sopder foto van hom. Dan 'n klein
beh, van afdrukke v&n sy werk.
Stadigaen smclt die naarn Adolph
Ientsch in my geheue soam nret die
land; word eeu.

MGI 25r 196E1 'n Ontm.rcting is
gere€|. In die vroe€ midrlaglig ry
ons al langs die Gobabis-grtxrtpad
voordat ons n& Brack aldrusi. Dic
rnika in die koppies glinster. Die
goudgeel graspolle nuai, soos ou
maats. Die hemelkoepel ror:p die ver-
lede op.

Ons ry oor Skaaprivier se brug
en is dasr. 'n Beskeic bhkdakhuis,
twee plataanbome. lwcc worsltonde
laat 'n mens tuis vtxl. Toc ons stilhou,
nader'n fistse, fikse figuur die motor.
Ek het by kennisse verneem dat die
tagtigiarige skilder saam met sy
vricnde, die heelwat jongere egpstr
Von Funckc, woon. Ek groet: ,,Guten
Tag, Herrvon Funcke."

Hy gee hand en vat my rnet sy
ander rmet groot wiendelikheid aan
die elmboog om my oor my blaps
te help. Hy dra 'n spierwit linnebaad-
jie, 'n blokkieqdas en op sy kop
is 'n ewe spierwit tropiese helm. Sy

o6 is blink en lewendig.

Ons praat eer$ v&n die alledaagse.
Hy verneem graag, meesal sag, maar
soms mk ondersoekend. Ons drink
koflie ,en on$ ga$vrou bied heerlike
gebak aan. I-ater stap ons stadig
oor die ,,werft", na die skilder se

ateljee. Dit is in 'tr ou kaasfabriek,
langs 'n verlate sPoorwegperron. Ons
klim op die perron. Hy sluit oop
en skuif die dubbele sinkplaat-dcur
weg. Ons staan in 'n spelonkagtige
ruimte.

Links is 'n groot deel Yan dle
muur oorspan deur 'n ongeraamde
:l;il:,r;x"'in';;;':JIffffiIH ;;r'1
skakerings van bruin en geel, room 

:r

cn wit. I)ie rraterlose sandbcdding :1r. ,l;.

van die rivier sleep rny saatn. 'feen 
ir,:;*;.i i.

clie ander nulrc harrg ir u.rrwcldi' I; "i,-'
gende oon'loed varr olie- eu waterverf' ) I

ititar.y*. Tog heers daar orde, u'ant i;;,l',;
lry hang sy skiklerye in 'n noukeurig ,*' '

bcplande harmonie en terwyl ons
'verdwaas romlkyk, vertel hy dat di6
rangskikking 'n voorloper is vir 'n
uitstalling rp Windhoek later in die

iaar. En dan voeg hy vinnig, amPer
skanrerig, by dat hierdie ruirnte nie
eintlik sy ateijet is ni$" Sy werkkarner

Adolph Jontsch hel eers in uy locrsle iore die see begin skildnr.
Hierdie wolerverf vorr $wokopmund, gedoteer 1967, wqs 'n geskenk

oon die skrywer.

onbekendes, kritlci en kunsbewegings onverrnydelik try fiimwerk gebeut,
van destyds en no$, Ek vertei hom verdwyn hy onnpsigtelik. Na die
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KJFFIE ,,ro, no*n **l$i sioneleoeste'

grcr kllogram van Brasili€ uitgevoer Die mense wat ryk geword het
q,ord, heu kits-miljoen$rs van som- uit die kofficboom, is die groot boere
nrige van d.ie plantasie-eienaars in wat kofliebone vooraf opgegaa_r het.
ttiisuide van dii land gemaak, maar Een v&n hulle is Antonio Severo

die trekarbeiders verdien steeds net Castro, oen van die rykste boere
2c p I kilogram wat hy pluk. in Cornelio Rocopig, -waar die geur

Tenvyl BrasiliC se koffie-inkomste Yan Seroosterde kofftebone opstyg uit
vrnjaar moontlik 'n rekord van Brasilit se derde $potste kitskoffiefa-
R3 4.00 miljcn gaan bereik, staon brigk. Dle helftc van di6 kofEe wotd
rtie arbeiden nog y*t sonop op, in Amerike vcrkoop.
ry in oop ,r-pq6t6is landerye toe .,Ons het altyd hierdie soort vanen ne€m hulle hul koue etes van boer in Brasilii gehad,,, st Castro.rys en boontjles s8am, wat hulle ,,Hy het meer geloof in die *r"rA.
die naant van ,,bolas fri&s" gegcc irn fom. 

", In die geld wat hy
het.

,,f)ie boia fria vaar nou niks bcter ffi""Y.rltl,lol*Jir'ilH';l"ias 'n- paar jaet gelcde toe die koffle. om vas tc klou *n iy bone, ir
prys baie laag was nie," sC 'n amptg- nou'n miljocn6r.'r -

naar van die departemcnt van arbeid.
Een so 'o Sior fria is Sebastlao Die groot wcnncts in hhntie dob.

Mouta (37), wat mst sy vrou en bolspel. hct vendag-soveel geld hulle
ses kinderr w(xro in ,n hut ven hout ww( nie wat om daarmee te maak
en blik wet dic plantaslc.eientar atn nie,.qTt hullo'mocs scnuwoes van

hom verhuur. baar is drie kamers sterl he om dit te bcreik. Hulle
en 'n toilet, mur secn clckt{iteit fiffirtr_jffi ll$r#;"l.J;nih**"t 

die koffrc in standeard- ggval hct - tot die groot ryp van

sakke van 66 kB uitgcvoor word, 1975, toe dic oonkot skielik'n tekort
pluk Moura .n iy giio io tska; geword het'
vgn 132 kg we&rvoot hullc R2,40 Nie almat se senuwees het gshou
kry. nie. Antonio lBoncio (33) het vier

Die kofiiebmm het in Julie 1975 maandc voor die ryp 5 000 sakke
begitr toe 70 persent van BrasiliE borre teen R19,50 per sak vcrkoop.
se 2 000 rniljocn koffieborne doodge- Die regering se belasting alleen is
ryp het. Die ryp het baie van die nou vyfkeer rrcer as di6 prys. Destycls
kleinbocre banlrot [emaak of last het leoncio R97 mo s*kry. vandag
sukkel, want hulle het nie die g€ld hon hy mcet B$ Rt,7 miljoen in
gehad om nog bome te plent nie dlc bank gehad het.
en moes oorslaan na andcr oeste Maar l.concio is nie swartgaliig
soos 8raan. Die gerolg is so 'n grcot nie. ,.Ek plant nou l10 ffA nuwe
tekort aon kofFebone dat die w0reld bome. Kofiie is in my t'loetl " *
rekiordpryse betaal virwat daar is. (Sapa-A.P.)

lS U.iat i,tU !rt, tlt tirt, i rau.

Nou iaat hy oris kyk. Elkeen gaafl
sy eie gang, van skildery tot skildery.
Ek stap heen en $,eer, kyk en kyk
weet, en ek voel hoe die skilder
en sy onderwerpre se rustigheid my
oorneem, want hier voor my is die
woordelose landskap van die hele
Suidwes uitgebeeld: Naukluft sc
kranse e.n klowe; Namib.woestyn se
sande; yl koppies; grasvlaktes na die
redn; die kuslync van Swakop; Dorda-
bis se bonrt:; nruanlandskappe; r'roe€
mOres; dageirrdes; daerade. Bowenal
die skadulosc dagbreek, want dit is
Jentsch sc uurt wanneer 'n dun wit
kim 'an lig ul langp die gesigseinder
die begin van nog 'n Suidwes.dag
aandui.

Buite vcrskcrp die skadu's. Binne
word rlie lig rtof. Hoflik jaag hy
ons aon. Hy st dit vermoei hom
effens om onr.rcaksies dop te.hou,
maar ons moet asseblief nie loop
nie. Hy wil ontspan en gesels -oor homself en sy verlcde en
ons sit wcer om die taftl om 'n
drankle mct hom en die Von Ftrnckes
te geniet.

tly kom skertscnd met 'n teorie:
die Fransmrrl, die Belg, die Hollander
en dio Afrikaner, in di6 volgorde,
kyk dio stiptclikste na skilderye.
Daarnn kom die Engelsmar ,,und
dann leider erct dio Deutschen'2.

Die atmosfeer word gemoedelik.
Hy vertel Yan midde-Europa voor
die twec oorloi. Hy't in Dieden
grootgeword, en daat studeer. [Iy
het Wenen en Praag in hul bloeitytl
geken. 'n Paar jaar lank in Boheme
was hy onder meer huisskilder en
het houtwerk vergulcl vir deftige
salons. Hy het verder studeer in Ber-
lyn en Parys; ook Engeland en Italii
besoek. 'Ierivyl hy gesels, kom daar
twee klein lagtrane in die hoeke vsn
sy (r€, wat hulle nog lewendiger laat
lvk.

In Europa het hy hoofsaaklik met
portrette naarn gemaak en ons praat
o<lr mense en skilders. bekendes en

van die skilder Hundertwa$ser wat,
om mense van s.y Integdteit te oortuig,
voel dat hy sy lesings kaal moet
aanbied. Ondeund vul hy my storie
aan: ,,JEr, tenvyl sy prente so sleg
is. . ."

En tan kom daar $,ecr'tr gernoeds.
verandering by hom. Hy wys vir ons
'n kiekie van 'n mocder en haar
suigeling. Dit blyk duidelik dat dit
hom dicp ontroer, Hy dring aan
op ons reaksie. Kort daerna st hy
tot siens.

'n Brief op September 1l l9(iE
lui o.nr.: ,,. Mnr. Ientsch hct
eindelik ingewillig - maar u moet

.crnmiddellik kom - cn hy sal nie
toelaat dnt hy relf gefotografeet word
nie. . ."

In Windhoek, dieselfde maand,
ootmoct oilr woer om opnames vir
'n rolprent tc maak. Op 'n ander
vlak soek ons nt icts mecr en ons
vind dit tn die persoonlikc. My pa
l0 ernstig siek. Ek kan nic help
om oor hom tc p,reat nie. Hy luister,
nret die deernis yan 'd tagtigjarige,
soor 'n bctrokkeno von ogttien.

By die kunsmuscum, wror ry oor.
sigtentmnstelling aan die grng il,
word ons vrlendelik gehclp om stilfo,
to's te nccm cn opnsrna tc doco.
T'erwyl ons werk, hou hy oor gecel.
skap. Hy stel interu bclang in altcr
wat gedoen word en vaildat hy inge-
stem het dat die prent georaak k4n
word, laat hy ons alles tm. Hy het
net e'en vetlck: ong moet genlet
wat ons doen. En dit word vir o,ns
'n genot om aan d!6 versoek te vol-
doen. Selfs sy vrocE voorbehoud om
homself glad nie te laat fotografeer
nie, wordl gewysig. Ons mag, Ela,rr
net van agterl Temyi ons' beraarr
hou of hy na 'o skildery sel staen
en kyk of op 'n lang .rusbank sal
sit, rpot hy: ,,Ek gaan nie op dic
rusbank l€ nie. Dis n[e 'n reksprent
hierdie nie."

Daar is gcen. swerrn van ,,kunste-
naarstemperament" by hom nie.
lffanneer spanning oploop, soo$ maar

,,Jenlscfi-Kai8gl , ?ul(t ef, ult: n lrcr-
der, he* vertrrk met 'n uitsig op die
beeldhou- en watertuiq wat die Suid.
wes-Kuruvereniging. tot ry beskik-
king gestel het Hicr hou hy honderde
volrnaak gcmontecrde watcrvcrfstil.
derye aan in netjiese kistt. At dic
skilderye is gcnommer en aangeteLen
met kruisvenrysings.

Heeldag trek hy aan 'n sigaar,
rwart Brasiliaansc sigare by voorkeur.
Een aand dring hy daarop aln om
van die hotel waar ek bly die vier
kilometers na sy tamertjic in Khin
Windhoeh te stap; hy duld nie huur-
motors nie" Soggcns, op en wakler,
is hy terug by die hotel onr ffirm
'n koppie koffie n6 ontbyt tc geaht.
Smiddags het hy 'n goeie aptyt" Ni
ete iaEns drink hy nst 'n beker
koel bier. Ons gesprekke het dleselfde
balans, grappcrig en ernrtig om die
beurt.

Hygescls rprankclcad ca ondcrhor-
dend. Sy opvattitrg oor krrnr spruit
rcgstroeks uit sy lc?easefferlnge en
sy werk. Sy gq*rcwc krrdo, wlt
tog nog toc nie vitpubtilkarie vrygestd
is nie, 1* diep gec$dif cn hy hml

. graag daaruit urt. ,Ek stiHer rny
toestand," se hy cn Yocg by det
hy dit noodrar&ltrk vind om tdm
tc wecs vgodat hy han yGrh. Step.
ping nocm''hy dle oomblik tusrcr
die vcrlcde cn dk toclstxns. Sy ant-
wootd op dic vrreg ,,Yllrt is kunr?":
,,'tr Skeppcnde uitdrukting wat tot
andctt spttek."

Op die taaste dag ry hy olam
lughawc toc. Agtcr in die kombi
sit hy en Gt langs mekaar. Om
gesels wil vandag nie vlot nie. Tusscn
ons !8 'n ratcvcrftkildery, wat hy
my laat uitkies het.

21 Aprll 1977. Ek hct hom nog
een kecr in Suidwer geeien. YrSr;
word lry daar tot rus gel8. Ous brLrye-
wisscling in {ie vroeE rerentigerjare
was soms voltedig; by tfe sporadier"
Een van ry larstc bricwe eindig met
die woorde: ,,Ek is bly dat ons rnekaar
'n bietjie beter ton loer ken."

Ek mk, Meister Isntrh, mst eer-
bied en dankbaorheid.


