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Johannes Meintjes,'n eensame jongeling

DIE huldetentoonstel-
ling vir Johannes Mein-
t jes (1923-80) in RAU se
Gencor-Kunssaal het be-
trekking op, soos Marina
Hough dit in die katalo-
Etts stel, Johannes Mein-
tjes se estetiek van die
inne ike.

Daar is nie 'n duideli-
ke ve.skil tussen Mein-
tjes se vroegste en latere
stukke op die tentoon-
stelling nie. Van v.oeg af
besit sy bcste stukke iets
magies en dit bly deur-
gaans die *aarmerk van
sy spesifieke siening.

Op 8 Augustus 1946
skryf hy in sy dagboek:"Ek sit en dink oor my
onbewuste waarnemings-
vermod. Dikwels verbaas
ek myself dat ek bepaal-
de dinge kan voorstel
waaraan ek nog nooit be-
wuste aandag bestee het
nie. Wanneer ek deur
strate dwaal, al tref niks
my bcsonderlik nie,
maak ek eendag, selfs
maande later, 'n voor-
stel l ing van iets wat ek
toe gesien het. Ek het al
baie skilde.ye gcmaak
wat gebascer is op iets
wat ek in 'n f l i ts van'n
sekonde gesicn het - Dle
wit perd, gesien deur 'n

relnvenstet en wat vter
maande later eers geskil-
der is". Op die tentoon-
stel l ing is daar ten min-
ste drie stukke waarin
die perd die aura van 'n

d roomverskynse l  he t  I

Drcom van Kaapstad
(1948), Inndskap met
boom en perde (1952) en
Perd in moanlig (1967).

Met di€ openhartig-
hcid in gedagte en gcrug-
steun deur die uitken-
ning van die jongeling-
skilder se gelaatstrekkc
in so baie van die portret-
te, begin jy verbande 16
tussen Meintjes se dag-
boekinskrvwinqs en sv
skilderye.' Cee-n middei-

jarige (self)portret kom
hier voor nie en almal lyk
- met die uitsondering
van sy moeder (1947) en
sy sttster, Slapende EF
de.rtire (1939) - na die
jong skilder. Meintjes
sou nooit die eensaam-
heid van diejongeling af-
sweer nie. (Judith Gluck-
man merk rcrcg by 'n

skildery wat l\4einrjes
van 'n seunsfiguur by die
see gemaak het, op:"There you have all the
loneliness of youth".)

Die landskap vir sy fi-
gure kom amper deur-
gaans ooreen met dit wat
hy beskryf op ? Januarie
1945 wanneer hy saam
met sy moeder en Ernes-
t ine die famil ieplaas in

die Stormberge bcsoek."Ek was nog nooit so ont-
roer deur die skoonheid
van 'n landskap nie: die
kleur, uitgestrekthcid,
naaktheid, groot patrone
en vorms, die suiwerheid
van lyn, die heldcrgroen
van lande, damme wat
blouwit in die sonlig skit-
ter. En die lug is kristal-
suiwe.." Dit is die land-
skap van sy Karoo-ver-
tolkings en spesifiek

Plaasseun (1978\ en
Lands  kap  me t  rose
(1977). Die groot blou
watervlak in laasge-
noemde stuk verleen aan
die tafelpoot (onderstuk)
'n optiese kwaliteit soos
van'n lugspieel ing. Tref-
fend is die spel tussen
waarncming van 'n feit
en 'n hersenskim. Nct so-
dra jy aanvaar dat die
blomme en vaas op die
ronde tafelblad alledaag-
se cn stilstaande voor-
wetpe leen 'n onveran-
derlike landskap is, b€-
gin hul le weer sweef.

Toe Meintjes as jong-
man terugkeer na sy ge-
boo.teplek Groot-zee-
koegat (Molteno) val nog

meer hom op: "die dam
is dolleeg, die groot ou
w i l ge .bome  u i t g€do r .
Een van die bome is deur
die weerlig getref, pik-
swan, hol, oopgekloof,
met'n gat soos 'n mcnsfi-
guur in die stam." Teen
1952 ski lder Meint jes
Landskap met bam en
perde. Daarin herinnet
die boom 'n mens aan sy
beskrywing. Dit is insig-
ge*end dat die skouers

en kop van die figuu.
met geel begrens is sodat'n natuu.like ligkrans
ontstaan.

'n Magiese werking
vind in Meint jes se ski l-
derwerk plaas wanneer
die oenskynlik gewone
verander in die onwerkli-
ke. So gebeur dit dat 'n

portret van 'n boervrou
in 'n vreemdsoortige
stemmingstuk verander:
Vroue met huis (1971).
D.ie vroue in die ruimte
agter haar bewiak die
wit huisie. Hulle smelt
m e t  h u l  s k a d u w e e s
saam. Roerl@s staan
hulle om die huis soos die
kl iFheiningpost€ wat in
baie van Meintjes se

plaaslandskappe voor-
kom.

Meintjes is 'n feno-
meen in die Suid-Afri-
kaanse skilde.kuns. Al
lees sy oeuvre soos 'n

kompendium van die
New Group en al bedcrf'n eenselwige palet en
senlimentaliteit sy ver-
tolkings van seuns en
minnaars verras die eie-
soortigheid van sy aan-
slag. In die periode 1942-
52 steun hy swaar op die
voorbeeld van ander
Suid-Afrikaanse skilders
wat hy bewonder soos
Maggie Laubser, Irma
Stern, Alexis Preller en
Cecil Higgs. Hy erken
die eiesoortigheid in hul-
le werk deur daarby aan
te sluit. Dit is die bron
van sy besieling wat
swaarder weeg as dit wat
hy in die buiteland leer
ken. (Kan sy gewildheid
in Suid-Afrika hieraan
toegeskryf word?)

Selfs wanneer'n mens
dink nou kan jy 'n buite-
landse inslag aantoon -
Magritte s'n (Die gene-
rel. 1937) - het jy jou
misrek€n. Meintjes se
Voilverkoper (1958\
word'n verbeeldingsvlug
waann gevangenskap op.
Senel word wanneer die
draadkou met vo€ls en al
aan sy eie drade bokant
die verkopertjie se kop

fl Die tentoonsle ing
duur lol 6 Julic.
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