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DIE BEELDHOUER
Herman Wald, d ie beeldhouer, is

reeds welbe ke nd in Suid-A fri ka,
veral vir di e Opp enhc irner-gedenk-

"Die Beskermer"
simbool van
versekeri ng

versekering

IN September is 'n pragtige beeldhouwerk, wat die
rol van lewensversekering simboliseer, in Johannes

burg onthul. "Die Beskermer" is in opdrag van Die
Ou Mutual deur die beroemde Hongaarse beeldhouer,
Herman Wald, geskep. Dit is in die arkade van die
St. Mary-gebou in Johannesburg opgerig.

Soos u op d ie fot o links kan sien, miljoen J ode wat in Europ a om
hct d ie k unstenaar 'n baie sterk en die lewe gebring is, opger ig vo or
vcrbeeldi ngryke groep geskep. die uwc Jood se Ouetehu is in

Sandringham, Johan nesb urg, en sy
DIE BEELDHOUER Joodse oo rlogsgedenkteken vir di e

H erm an Wald, d ie beeldhouer, is Jode van Warsch au , wat in 1959
reeds welbekend in Sui d-A frika , in die Westpa rk -begraa fpl aas,
vera l vir die Oppenh cirner-geden k- J ohannesb urg, opgerig is.
fontein wat in 1960 in Joh a nnes- In 1961 was hy verantwoorde-
burg opgerig is. D it ste l agtien lik vir nog 'n fonte in, ter gedag-
rooibokke voor wa t angstig van tenis aa n sir E rnest Oppenhe imer,
een r ivie roewer na 'n a nder vlug. in d ie Burgersen tr um van K im-

Mnr. Wald is in 19CIS in Ho n- berley . D it beeld vy f d iarnant-
garye gebo re. Na sy skoolople idi ng pioniers uit wat 'n s if vas hou asof
het hy 'n beurs ontvang om kuns hull e d iaman te was - 'n simbool
aa n die A kademie va n Boedapest va n di e diam antnywerheid se voo r-
te bestud eer ; daarna het h y onder spo ed in Suid-Afrika. In 1966 hel
die beroemde professor H an ock in hy 'n borsbe eld , twec maal lewen s-
W enen en later by professor T otil a groo t, van Alber t Sch wei tzer vo l-
in Berl yn gestudeer. H y het 'n paar tooi, wa t in bron s in d ie M edi ca l
jaar in Pa rys gewerk en tal ryk e T ower-gebou in Joh an nesbu rg op -
uits tall ings oor d ie hele E uropa ger ig is.
geho u. KRITIEK

In 1937 het hy na Su id -A fr ika Van sy jo ngste beeldhou wer k,
gekom om hom by sy broer , wat "D ie Beskermer" , het kunskrit ic i
destyds rabb i van Oos-L onden was , gese : "W ald bereik heroi ese afrne-
aa n te sluit. rings en dram a tiese krag met uit -

In 1952 het H er man Wald 'n gesproke eenvoud" in d ie f iguu r
ui ters geslaagde ' u itstall ing in van d ie va der, ,,' n peinsende
Johannesburg geh ou wat hom in beskermende f iguur wa t simbolies
staa t gestel hel om 'n wereldreis van aile tye skyn te wees en 'n
te onderneem . Onder m eer het hy beskermende sagtheid skyn te he,
in ew York ui tgestal waa r sy wa t effens strydi g is met d ie ge-
werk groot byval gevi nd het by d ie stileerde uitbeeldi ng van d ie vrou
kritici war hom met Jacob Epste in en kinder s" .
vergelyk het. H ierd ie bronsgr oep is tcenoor 'n
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St. Mary-gebou in Johannesburg opgerig.
Soos u o p die foto lin ks kan sie n, m iljoen Jode wat in Europa om

hct d ie kun stenaar 'n ba ie sterk en die lewe gebr ing is, opgerig voor
vcrbee ldi ngry ke groep ges kep, di e N uwc Joodse Oueteh uis in

Sa nd ringha rn, Joh a nnesb urg, en sy
Jood se oo rlo gsgede nktcke n vir di e
Jode va n Warsch a u, wat in 1959
in d ie W estpa rk-begraa f'plaas,
Joh an nesburg, o paer ia is.


