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EIE VOLKSLIED 
stem van sy bodem weerklink. In 
so 'n lied moet daar uitdrukking ge
gee word aan 'n volk se liefde vir 
eie bodem, asook aan sy hoop vir 
die toekoms, sy strewe in die h~de 
en aan sy dure gelofte van onwnk
bare trou teenoor sy eie in lief en in 
1eed. En daar is nie baie volks
liedere in die wereld - indien daar 
cnkele is- wat al hierdie eienskap
pe in so 'n poetiese vorm vrtoon 
as Die Stem nie. Trouens, met 'n 
gepaste toonsetting en selfs met 
enige van die reeds bestaande wy
sies, sal ons ver moet gaan soek na 
1
U volkslied wat as geheel treffen

der en skoner is. 

Die groot vyfj aarlikse Dingaans
feesviering vind vanjaar weer by 
Bloedrivier plaas. Besoekers wat 
tente wil huur en vervoermiddels 
nodig het om van die stasie na die 
laerplek te gaan, word versoek om 
vroegtydig met die sekretaris (mnr. 
I. J. de Jager, jr. 1 Tygerkrans, pk. 
De J agersdrift) in verbinding te 
tree. 

T OE die F.A.K. so pas begin het 
met sy lofwaardige strewe om 

'n geskikte volkshed vir die U nie 
van Suid-Afrika te kry deur die uit
skryf van 'n prysvraag, het ons 
reeds in ons uitgawe van rg Augus
tus 1932 die aandag by volksliedere 
in die algemeen en 'n Suid-Afri
kaanse volkslied in die besonder 
bepaal. 

Tans met die verklaring van prof. 
dr. E. C. Pienaar, voorsitter van 
die Keurkomitee van die F. A. K., 
aan een van ons dagblaaie het ons 
die einde bereik van die eerste fase 
van daardie allesins prysenswaardi
ge strewe. Vir die prysvraag was 
daar een-en-twintig Afrikaanse in
sendings, vyftien Engelse en negen
tien in albei tale. 

Die uitslag is in sover teleurstei
lend dat ,die keurkomitee een
parig van oordeel (is) dat geen 
enkele insending aanbeveel kan 
word as 'n moontlike volkslied 
nie." Dit verbaas rlie F .A.K. nie, 
en ook sal dit vir niemand wat oor 
rlie saak nagedink het, 'n verras
sing wees nie. Heeltemal tereg het 
die F.A.K. die prysvraag uitgeskryf 
om die hele volk in rlie saak te ken, 
hoewel soos ons in ons genoemde 
artikel reeds gese het, die geskiede
nis van volksliedere ons leer dat sul
ke juwele , ,op de kentering der 
tijden geboren' word .... Vandaar 
da t 'n volkslied ook 'n kind der 
smarte kan heet.'' 

Opmerklik is dit dan ook dat on~ 
bekende digters nie aan hierdie wed
stryd meegedoen het nie - seker 
nie uit onwil ten opsigte. van die on
derneming nie, maar miskien wel uit 
'n digterlike onmag om op aanvraag 
'n lied uit die volksiel te gryp. 

Indertyd het ons gese: ,miskien 
het ons reeds so 1 n lied. hoewel ons 
nog rondtas," en ons wil dit nie 
ontveins nie dat ons by daardie 
woorde gedink het aan Die Stem 
van Suid-Afrika. Dit is ook die 
slotsom waartoe die voorsitter van 
die Keurkomitee gekom het. ,My 
mening," aldus sy verklaring, ,dat 
Die Stem as volkslied van Suid
Afrika nie oortref sal kan word 
nie, is bewaarheid geword.'' 
Die komitee beveel aan dat 
1

D prysvraag uitgeskryf word 
n vir die vertaling en toonsetting 
van Die Stem van Suid-Afrika, 
omdat dit eenvoudig geen nut het 
om na iets beters as Die Stem b~ 
soek nie.'' 

Hierdie voorstel moet eers nog 
deur die F .A.K. goedgekeur word, 
en nadat dit geskied het, sal hierdie 
grootse paging van die Federasie in
sake ons volkslied sy tweede sta-

dium bereik het, naamlik die toon
setting- afgesien van die reeds be
staande wysies- van die genoemde 
lied wat hom reeds so ingeburger 
het by die volk dat hy vandag in 
alles behalwe die naam feitlik reeds 
ons volkslied is. 

Ons kan maar net die hoop uit
spreek dat die F.A.K. daarin sal 
slaag om 1 n toonsetting te vind wat 
net so sal inslaan by die volk as die 
lied waarom rlit nou gaan. Hiermee 
wil ons geeneen van die reeds be-

ONBESTENDIGHEID 

DIE wolke waai, verflenterd soos gedagtes 
Van 'n verstrooide en verwarde brein .. 

\V aai deur die stofgrys hen1el soos geslagte 
Van 1nense wat in ewigheid verdwyn. 

Die blare val en skuifel oor die aarde 
En ween 'n mare van verganklikheid; 

Die wolke waai verflenterd soos die jare 
W at wegwaai na die kerkhof van die tyd. 

staande wysies oor die hoof sien of 
hul verdien~-telikheid geringskat 
nie, maar rlit skyn algemeen gevoel 
te word dat 'n nog treffender toon
setting van rlaardie treffende gedig 
aan wyle senator Langenhoven ge
paster hulde sal bring en meer alge-
meen in gang sal vind. . 

Hierdie tweede taak van die 
F.A.K. is in geen enkele opsigmak
liker as die eerste nie- en in 'n 
hele paar opsigte is hy selfs moei
liker. Tog staan ons nou nader 
aan die einddoel waar ons reeds. as 
die volk dit met die F .A.K. eens is 
oor Die Stem, die aandag voortaan 
op een gedig kan konsentreer. 

Dit sal seker die stelligste verwag
ting van elkeen wees dat met so 1 n 
lied voor oe ook ons beste kompo
niste hierdie saak hul ernstige en 
toegewyde aandag sal skenk. As d~e 
toonsetting die woorde van daardie 
lied kan ewenaar, sal geen enkele 
Afrikaner ooit in die alleqninste 
rede be om minder trots te voel op 
die lied van Suid-Afrika nie1 wan
neer oor Afrikaanse berg en veld en 
dal die stygende klanke van die 

S. I. MocKE 

AAN TE KEN IN G E. 

Volgens die Franse blad L' Illus
tration is daar onlangs in die stad 
Lucerne 1 n Wagner-museum geopen 
in die villa waarin die beroemde 
komponis ses j aar gewoon het. 
Wagner het die Siegfried-siklus en 
Gotterdammerug daar gekomponeer. 
Die museum bevat 'n groot aantal 
manuskripte en heelwat ander her
inneringe aan die groot meester. 

1 n Amerikaanse versamelaar het 
onlangs 'n tot dusver onbekende 
skildery van Leonardo da Vinci 
ontdek. Dit stel die heilige Lau
rentius en die belasting-insamelaar 
voor en het, volgens deskundige 
mening, deel uitgemaak van die 
altaarstuk, die Madonna di Piazza, 
in die katedraal van Pistoia. Die 
vonds is des te merkwaardiger1 
omdat daar net twee ander skilde
rye van Da Vinci is wat dateer uit 
die tydp.2rk 1472-I4801 toe die 
skilder lid was van die Florentynse 
Skildersgilde. 

Die Mantel van Elia, die onvol
tooide Bybelse roman · wa.araan 
Langenhoven op die laaste aand van 
sy lewe nog gewerk het, sal binne
kort dcur die Nasionale Pers uitge
gee word. Dit sal in blokvorm ge
druk word, presies so groot as die 
oorspronklike bladsye1 sodat elkeen 
wat hierdie werk koop, in besit sal 
wees van 1 n facsimile van die oor
lede skrywer se handskrif. Die om
slag sal van silwergrys papier wees 
en die bladsye sal aanrnekaar gehou 
word deur middel van 'n sy-koord. 
Die boek sal ook die allerlaaste por
tret van die skrywer bevat, met sy 
hond Polka op sy skoot, en 'n foto 
van die manuskrip op die studeer
tafel, presies soos hy dit laat le het 
toe hy die aand na bed _gegaan het. 
Die boek sal waarskynhk nog voor 
die end van die maand beskikbaar 
wees. Dit kos natuurlik veel om 
so 'n werk te druk, maar ons ver
wag dat die prys onder tien sjielings 
sal wees. 

Daar het vanjaar vir die eerste 
maal - as 1925 altans uitgeskakel 
word- 'n Kruger-herdenkingsfees 
in Nederland p1aasgevind. Die 
feesviering is georganiseer deur die 
Haagse afdelings van die Algemeen 
N 0.derlandsch V erbond tn die N e-:
derlansche Vereeniging, en verskeie 
vooraanstaan<le manne, onder wie 
ook die gesant van .die Unie, h~t 
hulde gebring aan die nagedagten~s 
van die oorlede staatsman. Daar IS 

ook 'n Kruger-tentoonstelling in ciie 
Stammuseum van die Algemeen Ne
derlandsch V erbond in Den Haag 
gehou waarop talle van minder be
kende dokumente en ook besonder 
interessante portrette te sien was. 

Dit is opmerklik watter belang
stelling daar in di-e laaste tyd we~r 
in ~eclerlancl openbaar word m 
die nouere aanhaling van dit: kul
turele bande met Suid-Afrika, en 
hierdie gedenkfees is andermaal 'n 
bewys van die warme _toegeneent
heid wat die Nederlandse teenoor 
die Afrikanervolk voel. 

In antwoord op navrae kan ons 
meed-eel dat ons vakansie-uitgawe 
op r Desember verskyn. Belang
stellendes moet asseblief enige 
ekstra bestellings vroegtydig plaas 
om teleurstelling te voorkom. 
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