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DIE AFRIKAANSE EISTEDDFOD 

DIT is verblydend om telkens op 
te merk hoe diep die skoon

heidsgevoel in die hart van die 
Afrikanervolk gewortel is, ondanks 
die feit dat daar vir geslagte 'n 
onafgebroke stryd gevoer moes 
word op die voorposte nie aileen 
nie, maar ook teen magte wat 
gevaarliker is en dieper in sy be
staan ingryp as die natuurkragte, 
waarvan hy ten minste die oorsaak 
kan begryp en die uitwerking kan 
waarneem. Trouens, in 'n land 
waar die hulpbronne waarvan die 
plattelandse bevolking vir sy voort
bestaan afhanklik is so skraal is 
as in Suid-Afrika, sal 'n groot deel 
van die volk altyd gevaar loop om 
in die stryd om te bestaan sy 
gevoel vir die skone te laat ver
stomp. 

Maar gelukkig het ·suid-Afrika 
gesorg vir die bewaring van die 
ingebore skoonheidsgevoel en kuns
sin by sy kinders. Dit is so taai 
as die saadjies van sy veldgewasse 
in die dorre streke van die land. 
Jare lank sal dit daar soos 'n 
woestyn uitsien, maar na die eerste 
reen verskyn daar soos met 'n 
towerslag 'n weelde van kleur en 
skyn dit onmoontlik dat die land 
ooit 'n woestynagtige voorkoms 
kon gehad het. Net so is die 
skoonheidsgevo:;l - 'n mens kan 
dit die kiem noem van aile kultuur
uitinge - in die Afrikanersiel be
waar. Dit wag net op 'n geskikte 
geleentheid om weer voor die dag te 
kom. Dink maar aan die pragtige 
kunsvoorwerpe wat die Boere
krygsgevangenes tydens hul bal
lingskap vervaardig het. Baie van 
hierdie mense sou waarskynlik 
geglimlag het as iemand voor die 
oorlog die mening uitgespreek het 
dat huile kunsgevoel of enige 
aanleg vir die vervaardiging van 
kunsvoorwerpe besit. Maar toe die 
geleen theid hom voordoen, het 
menige vrywel ongeletterde persoon 
'n kunssin aan die dag gele wat 
ontwikkelde mense eenvoudig ver
baas het< 

Ook vandag sien ons iets derge
liks wanneer ons maar net die 
geleentheid daarstel vir die publiek 
om sy talente te beoefen. Daarin 
le die betekenis van die verskil
lende kunsverenigings wat in die 
laaste j are oral in die land opgerig 
is. Ons moet net die geleentheid 
daarstel vir die sluimere:J.de talente 
van die volk om tot openbaring 
te kom. Dit is weliswaar in die 

eerste plaas die plig van die same
lewing om die geleenthede vir 
kunsuiting daar te stel; maar in 'n 
eeu wat vereis dat die hoofnadruk 
op ekonomiese oorwegings gele 
word, is dit die plig van die publiek 
o:r..1 die aanvullende werk te doen. 
Daarom is dit so noodsaaklik dat 
daar organisasies soos die Afri
kaanse Eisteddfod bestaan. 

Hierdie vereniging, wat op 18 
deser met sy vyftiende reeks j aar
likse kunswedstryde 'n aanvang 
'neem, het sedert sy ontstaan tot 
een van die belangrikste organi
sasies van sy soort in die land ont
wikkel. Dwarsdeur die depressiej are 
is die werk met onvermoeide ywer 
deur 'n aantal vrywillige helpers 
voortgesit, en jaar na jaar is daar 
vooruitgang bespeur. Slegs een jaar 
- in 1932 - is daar nie 'n voile 
program van werksaamhede uit
gevoer nie. Maar belangriker nog 
as die vooruitgang wat daar in die 
veremgmg se werksaamhede te 
bespeur is, is die feit dat dit kleiner 
plekke ge'inspireer he~ om ook 
soortgelyke kunswedstryde te hou. 

Ons hoef nie te beklemtoon wat 
deelname a an die we :":.stryde vir 

die j :mg vera! beteken nie. Huile 
word hier geleer nie aileen om ons 
volk se kunsskeppers se werk te 
ken en te waardeer nie, maar veel 
belangriker nog is . die inspirasie 
wat dit meebring en die ontwik
keling van die sluimerende kuns
gevoel in die hart van elke mede
dinger. Ons is oortuig daarvan dat 
elkeen wat aan sulke · wedstryde 
meedoen 'n ondervinding onder-
gaan wat vir sy of haar geestelike 
Ie·;r,-e van blywe:J. de waarde is. Die 

omvang van die werksaamhede 
moet ook nie getoets word aan die 
getal deelnem~rs wie se name in 
die boeke van die Eisteddfod a an
geteken is nie. Daar word weke en 
maande voor die aanvL::.1g van die 
wedstryde voorlopi~e toetse in die 
verskiilende skole in die Skier
eiland en in die van die omliggende 
dorpe gehou, sodat daar in die 
meeste gevalle alleen uitgesoekte 
kandidate optree. Waar daar . dus 
miskien 'n vyftienhonderd inskry
wings ontvang word, word daar 
e:like duisende persone deur die 
werksaamhede van die Eisteddfod 
geraak. 

Ons het in 'n vorige nommer 
melding gemaak van die vertrek 
van mnr. Rode, wat jare lank as 

s e k r e t a r i s van die Eisteddfod 
opgetree en aan die vereniging 
onskatbare dienste bewys het. 
Gelukki.:; kon die bestuur dadelik 
die dienste verkry van iemand wat 
in die verlede die Eisteddfod in 
dieselfde hoedanigheid en op ewe 
bekwame wyse gedien het - i:nev. 
B. Barnard, voor haar huwelik mej. 
Essie Malan. Ons glo nie da t daar 
'n beter keuse gedoen kon gewees 
het nie, en waar ons haar terug 
verwelkom, wil ons tewens ook 'n 
woord van waardering rig aan die 
ou staatmakers i:l die best:mr, en 
met name aan die voorsitter, mnr. 
J. B. Bonthuys, wat al sovec: jare 
la'lk die werksaamhede van die 
Eisteddfod op so 'n bek\~·ame wyse 
lei. Ook wil ons t.:e donateure 
bedank, wat dit deur hul geldelike 
bydraes anderma~.l moontE~: ge
maak het om die werk voort t3 sit. 

Ten besluite wil ons 'n beroep 
op die publiek doen om nie- sy 
verpligti:q;e teenoor die Eisteddfod 
te vergeet nie. In die verlede het 
dit meermale gebeur dat dn.:.r by 
die voorlopige · toetse net 'n aantal 
van die bestuurslede en die enkele 
ou staatmakers aanwesig was. Dit 
is nie aileen die bietjie toegangs
geld wat ons graag wil l:e nie, 
maar veeleer die bewys . van per
soonlike belangstelling, wat per 
slot van rekening van nog groter 
waarde is, Yeral vir. die deelnemers, 
as die onontbeerlike geldelike 
steun. 

Dr. H. C. M. FOURIE t 
DIE Leengaan van dr. H. C. M. 

Fourie, leraar van die Ned. 
Hervormde gemeente Groot-Marico, 
is nie aileen 'n groot verlies vir die 
kerkorganisasie waartoe hy behoort 
het nie, maar dit sal ook deur die 
ander Afrikaanse kerkgenootskappe 
diep betreur word. ~.vant deur sy 
werk as Bybelvertaler het hy ook 
as kerkman vir hom 'n blywende 
plek verower in die herinnering 
van die Afrikanervolk. In die 
Hervormde kerk het hy baie groot 
invloed gehad, ni3 alleen vanwee 
sy bekwaamheid nie, maar ook 
omdat hy algemeen bemind en 'n 
man van rotsvaste beginsels . was. 
Hy was 'n kragtige maar een
voudige prediker en het in sy 
gemeente opgetree as· vriend en 
raadgewer van almal. 

Hy was 'n knap geleerde met 'n 
b·1itengewone talent om tale aan 
te leer. Saam met die inboorling- . 

( V ervolg op bladsy 95.) 
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