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Die M useum kunsgroep

Hoe dit ook al sy, die Oranje-Vrystaat 
het soos ’n ryp peer in die skoot van 
die Boere geval toe  dit op  23 
Februarie 1854 finaal aan hulle 
oorgedra is. Die Boere het nooit kon 
dink dat aan hulle vryheid en 
onafhanklikheid binne die grense van 
’n Britse Kolonie geskenk sou word 
nie. Sover bekend, is daar geen ander 
voorbeeld in die geskiedenis van die 
Britse Ryk waar Brittanje gedurende 
die negentiende eeu vrywillig aan die 
oorspronklike inwoners grondgebied 
teruggegee het nadat dit etlike jare 
onder Britse regering gestaan het nie.

Die vrywillige teruggawe in 1854 sou 
egter agt-en-veertig jaar later (1902) 
ironies terugskram toe die Britse 
regering die Oranje-Vrystaat met 
wapengeweld onderwerp het, nadat 
laasgenoemde horn sonder aarseling, 
kragtens verbond, by  die Transvaal 
geskaar het in sy stryd teen Brittanje.

Die Eerste Raadsaal-museum in St 
Georgesstraat in Bloemfontein bied 
vandag ’n historiese uiteensetting van 
die totstandkoming van die Republiek 
van die Oranje-Vrystaat.
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Die Museumkunsgroep het in 1970 tot 
stand gekom op  inisiatief van ’n groep 
Bloemfonteinse kunsliefhebbers, met 
die doel om onder die beskerming van 
die Raad van die Nasionale Museum 
uitstallings van hoogstaande gehalte 
aan te bied. Aanvanklik het die groep 
bestaan uit die bekende kunstenares 
Renee le R oux, saam met Jean van 
Heerden, Elsie Keyser en Ida Pepler. 
Tans is Ida Pepler, Lottie White en 
Dora Scott die drie dames wat onder 
die naam van die Museumkunsgroep 
sodanige uitstallingsaanbied.

Di£ groep reel sowat vier uitstallings 
per jaar en is veral daarop ingestel om 
die werk van kunstenaars uit ander 
provinsies hierheen te bring. Die 
meeste van die werke wat uitgestal 
word is te koop  en uit die kommissie 
o p  verkope word kunswerke 
aangekoop vir die permanente 
versameling van die Nasionale 
Museum. Sedert die ontstaan van die 
groep is agt-en-twintig kunswerke op 
hierdie wyse to t  die versameling 
toegevoeg.

Deur die ywer van hierdie groep dames 
is Bloemfontein se ptibliek sedert 
1970 bevoorreg om  van die werke van 
bekende kunstenaars te siene te kry 
waaronder die van Bettie 
Cilliers-Barnard, Walter Batiss, Anna 
Vorster, Gregoire Boonzaaier, Maggie 
Laubser, Irma Stern, Jean Welz, Frank 
Spears, Cecil Skotness en andere.

Die jongste poging van die 
Museumkunsgroep is op  Dinsdag 19 
Februarie geopen deur Sy Edele 
Regter H J O van Heerden. Hierdie 
uitstalling bestaan uit werke van 
sestien Kaapse Kunstenaars en 
verteenwoordig ’n wye verskeidenheid 
van denk- en stylrigtings. Bekende 
name in hierdie uitstalling is 
onderm eer die van Cecil Skotness, 
Renee le Roux, Jules en Ada van der 
Vijver, Louis Jansen van Vuuren, 
Olivia Scholnick en die twee oud 
Bloemfonteinders Hardy Botha en 
Lyn Smuts.

Lesers van die Nuusbrief wat graag die 
opening wil bywoon van uitstallings 
wat deur die Museumkunsgroep 
aangebied word, word aangeraai o m ’n 
briefie te skryf en hul name en adresse 
te verstrek.
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