
musiekgenot
Die 'Mus ik -Au toma t '  is 'n mus iek ins t rumen t wa t  
waarskynl ik dateer uit die vorige eeu. Die 
okkerneuthout waarvan die inst rument gemaak  
is en die krulversier ing daarop her inner aan 
elegante dames en waardige here in die mi l ieu  
van 'n swierige Victor iaanse hotel. Wanneer  'n 
heer n munts tuk in die gleufie gooi en die sl inger  
draai, vloei die l iefl ikste helder klanke daarui t.

In die netj iese oopvourak van Baltiese hout is die 
groot metaalplate, 54 cm in deursnee, gebere. 
Die plate bied 'n verskeidenheid musiek soos 
Cava Her i a Rustic ana, The Belle o f New York, 
Chin Chin Ch inam an  en selfs Tannhauser van 
Wagner. Elke plaat het 'n aantal  gaatj ies wa t  
gegroepeer is om pennetj ies te aktiveer wa t  die 
melodie voortbring.

Die 'Mus ik -Au toma t '  is vandag nog in 'n puik 
toestand en dit is steeds 'n genot om na die 
pragtige klanke te luister

Die ins t rument is in besit van die Nasionale 
Museum nadat dit ui t die boedel van wyle mnr.  
Gideon Malan van Theunissen aan die Museum  
geskenk is. © 'M us ik -A u tom a t'

florisbocl
Die Museum het gedurende Maart  besoek 
ontvang van prof. A.J.D. Meir ing,  'n voormal ige  
Assistent -d irekteur en die enigste nog lewende 
persoon wa t  met opgraw ings  te Florisbad 
gemoeid was. Tydens 'n besoek aan Florisbad 
was prof. Meir ing onsbehu lpsaam om die kaarte 
en sketse wa t  hy ten tye van die opgraw ings  in 
1952 gemaak het, te interpreteer. Dit was prof. 
Meir ing se eerste besoek aan Florisbad sedert hy 
en dr. A  C. Hof fman, destydse di rekteur van die 
Museum, 29 jaar gelede aldaar gegrawe het.

Opgraw ingswerk  te Florisbad begin eersdaags  
onder leiding van dr. Ron Clarke 'n Britse 
w e  te n s k a p I i ke w a t  o n l a n g s  by d ie  
museumpersoneel aangeslui t  het. ©

Dr. Ron Clarke en (links) prof. A.J.D . M e iring  
bestudeer die ter re in  te F lorisbad waa r die 
vroeere opgraw ingswerk onderneem is.
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