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’n Indrukwekkende borsbeeld, Toordokter, deur Lucas Sithole (1931-1994), kan môre by The 
Wanderers Club in Illovo, Johannesburg, R500 000 haal. Die geleentheid is Strauss & Co se 
somerveiling van kuns en oudhede. 

 



Dié indrukwekkende beeld deur Lucas Sithole word môre in Johannesburg opgeveil. | Foto: 
STRAUSS & CO  

Die borsbeeld, 76 cm hoog, in donker Swazilandse omsambeet-hout, is in 1982 deur Sithole 
geskep. Dit is van 1982 tot 1985 in Galery 21 in Johannesburg ten toon gestel. Die besondere 
Millettia grandis-bome word aan die kusgebiede van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal 
aangetref. Die bas van die bome word deur sangomas gebruik om tradisionele medisyne te 
maak. 

Sithole was in 1981 in die Spekboom-gebied van Pongola aan die kus van KZN toe hy ’n 
sangoma raakgeloop en die man, wie se lyf en nek met slangvelle opgetooi was, geskets het. 
Kort ná die ontmoeting het hy op die stuk hout afgekom waaruit hy die borsbeeld met 
behulp van die sketse sou skep.  

Toe die borsbeeld byna klaar was, het hy na die sangoma gegaan om hom te wys hoe goed 
hy daarmee vorder. Die sangoma wou dit egter nie sien nie. Hy het Sithole met die dood 
gedreig indien hy dit aan hom probeer wys. Sithole het dit raadsaam geag om maar in sy 
vragwa te klim en weg te ry.  

Myns insiens is die werk ongewoon en kragtig genoeg om in ’n kunsmuseum bewaar te 
word. Hopelik word dit nie, soos soveel van dié kunstenaar se werke, deur ’n buitelandse 
koper landuit geneem nie.  

Sithole is in KwaThema naby Springs gebore en is in Pondoland dood. Hy het by die Polly 
Street Bantu Men’s Social Centre van Cecil Skotness in Johannesburg kunsklasse ontvang. 
Een van sy mentors was die beeldhouer Sydney Kumalo.  

Toe Sithole voor sy kunsopleiding as ’n vakleerling klas geloop het by die Vlakfontein 
Tegniese Kollege, het hy opleiding in meubelmakery, skrynwerk en sweiswerk ontvang. As 
kunstenaar het hy hom op beeldhouwerk in hout toegespits en dikwels die land deurkruis op 
soek na spesifieke houtsoorte wat hy kon gebruik. 

In 2011 is sy beeldhouwerk van 1967 in ysterhout, Stormende afrikanerbul, vir R946 900 
verkoop. Dit was ’n nuwe rekordprys vir sy beeldhouwerk. Dié bul is in 1968 op die 
Venesiese Biënnale ten toon gestel. Hy het ook enkele beeldhouwerke in brons laat giet.  

Ook het hy heelparty werke uit klip en klei gebeeldhou. Hy het meer as 800 beelde in sy 
leeftyd as kunstenaar geskep. Sowat 70 is in Amerikaanse museums of in private besit daar, 
meer as 40 is in Brittanje, meer as 40 in Switserland en meer as 20 in Duitsland. Die meeste 
belangrike kunsmuseums in Suid-Afrika het van sy werke in hul versamelings. 

* Stuur gerus veilingnuus aan kultuurkroniek@gmail.com. 
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