
KLAVIERWERKE DEUR SUID-AFRIKAANSE KOMPONISTE, VOORGESKRYF VIR 

UNISA-MUSIEKEKSAMENS 

PERSPEKTIEF. 

TOT 1990 

deur 

. . 'N ANALITIESE-PEDAGOGIESE 

JOHANNA MARie ATHENA GAERDES 

voorgele ter vervulling van die vereistes vir 

die graad 

MAGISTER MUSICOLOGIAE 

in die 

DEP ARTEMENT MUSIEKWETENSKAP 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIELEIER: PROF DJ REID 

NOVEMBER 1996 



Hierdie verhandeling word opgedra aan my 

twee kinders, Caroline en Fritz. 



Studentenommer: 331-902-4 

Ek verklaar hiermee dat Klavierwerke deur Suid-Afrikaanse komponiste, voorgeskryf vir 

UNISA-musiekeksamens tot 1990 : 'n Analitiese-pedagogiese perspektief my eie werk is 

en dat alle bronne wat ek gebruik of aangehaal het, deur middel van volledige verwysings 

aangedui en erken het. 

/Jt ..... 6.o/.!~ ............. . 
HANDTEKENING 

(MEV JMA GAERDES) 

DATUM 



BEDANKINGS 

Ek wil my opregte dank uitspreek teenoor my studieleier, Professor Douglas Reid, vir sy 

onskatbare geduld en bystand, asook vir sy uitstekende professionele en intellektuele 

bystand met hierdie verhandeling. 

Ek wil ook graag my dank aan die volgende persone rig: 

* 

* 
* 

* 

* 
* 

Mevv van Niekerk en Coetzee van die Universiteit van Suid-Afrika se 

Argiefbiblioteek. 

Mnr Levy van die Suid-Afrikaanse Musiekregte Organisasie. 

Mev Louise van den Berg, vakadviseur van musiek by die biblioteek van die 

Universiteit van Suid-Afrika. 

Mnr Philip Crouse, Mevv Jeannette Strydom, Dawn Taljaard en Reinet Harris vir 

die taalversorging. 

Mej Caroline Gaerdes vir die tikwerk en tegniese versorging. 

Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing vir finansiele bystand. 

'n Besondere woord van dank aan die komponiste van Suid-Afrika sonder wie se werk 

hierdie verhandeling nie kon voortgaan nie. 

ii 



VOORWOORD 

Die doel van hierdie verhandeling is om die opvoedkundige en artistieke waarde van 

klavierwerke, wat vir die Universiteit van Suid-Afrika (hiema UNISA) se musiek

eksamens voorgeskryf is, uit te lig. 

Die eerste hoofstuk gee 'n beknopte oors1g van die geskiedenis van UNISA

musiekeksamens. In die tweede hoofstuk word geselekteerde werke ontleed en 

geevalueer. Daarna volg drie bylaes wat die volgende inligting bevat: 

Bylae 1 

'n V olledige lys van alle werke wat tot 1990 gekomponeer is vlf UNISA se 

klaviereksamens, volgens komponiste gerangskik. W erke word alfabeties ingedeel 

volgens die komponis en datums word voorsien van wanneer die werk gekomponeer en 

voorgeskryf is. Werke wat nie in hierdie verhandeling ontleed is nie, word met 'n 

asterisk aangedui. 

Bylae 2 

'n Volledige lys van alle werke wat tot 1990 gekomponeer is Vlf UNISA se 

klaviereksamens, volgens grade ingedeel. Komponiste word graadsgewys alfabeties 

gerangskik. 

Bylae 3 

Kort biografiese sketse van die komponiste gedek in hierdie verhandeling ter inligting van 

leerlinge en onderwysers. Komponiste word alfabeties gerangskik. 
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In hierdie verhandeling is slegs navorsing gedoen met betrekking tot die klavierwerke. 

W erke van ander instrumente is nie nagevors nie. Veertig komponiste se werke word 

gedek. Meer as eenhonderd en dertig stukke is versamel. Die ontleding van al hierdie 

werke sou te veel wees vir die omvang van hierdie verhandeling en is daar dus 

geselekteer. Seleksie het plaasgevind op grond van: 

* 

* 

Eksamengraad 

Daar word op laer grade gekonsentreer (V oorgraad 1 tot graad 5) omrede dit juis 

gedurende hierdie aanvangsonderrig is waar die liefde en belangstelling vasgele 

word vir die aanleer van werke uit eie bodem. Twee vorige verhandelings oor 

Suid-Afrikaanse klavierwerke ontleed oorwegend werke van hoer grade. Die 

navorser verwys hier na verhandelings van Rosemary YA Maritz en CL Venter 

(volledige verwysing in bibliografie). 

Moeilikheidsgraad 

Stukke wat makliker hanteerbaar is vir die leerling, het voorkeur geniet. Geen 

werke van graad 8 en die Onderwyslisensiaat of Voordraerslisensiaat word ontleed 

nie. Enkele werke van grade 6 en 7 word egter ook ontleed. 

Die ontleding en evaluering van die werke word alfabeties, volgens komponiste, ingedeel. 

In die ontleding word daar gelet op aspekte wat van opvoedkundige en artistieke waarde 

vir die jong leerling sal wees. Dit word ook bedoel as aansporing vir die onderwyser om 

van die werke aan die leerling te leer. 
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Al die werke (voorgraad 1 tot graad 7) is bekombaar van die Argief in die biblioteek van 

die Universiteit van Suid-Afrika. Sommige onderwysers mag nog van die ou 

eksamenbundels in hul privaat versameling he. Dit sou egter 'n groot aanwins wees 

indien al hierdie musiek beskikbaar sou wees in een bundel. Onderwysers sou dan meer 

gereeld van die werke in die jong leerling se repertorium kon insluit. 

Die navorser vertrou dat die benadering van hierdie verhandeling, wat konsentreer op 

interessante opvoedkundige aspekte, die leerkrag sal voorsien van voldoende motivering 

om van die ryke erfenis uit eie bodem gebruik te maak, sodat dit nooit verlore mag gaan 

me. 
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HOOFSTUK 1 

HISTORIESE OORSIG 
(1894 - 1994) 

1 

(Met die honderdste bestaansjaar van UNISA se Musiekeksamens 1994 word 'n gedeelte 

van die artikel deur Prof Socrates Paxinos gewy aan 'n historiese oorsig van die 

musiekeksamens - Musicus Vol. 22(2) van 1994) 

Die fakulteite van Kunste, Handel en Administrasie, Regte en W etenskap dateer vanaf die 

begin van die Universiteit van Suid-Afrika se bestaan toe dit nog as die Universiteit van 

Kaap die Goeie Hoop bekend was. 

Die Universiteitsraad het dr JH Meiring Beck, 'n komponis en geneesheer, in 1892 

versoek om die Associated Board of the Royal Schools of Music (hierna Associated 

Board) in Londen te nader om plaaslik te kom eksamineer. 

Die bedryf van Musiekeksamens kan problematies wees. Die Universiteit van 

Suid-Afrika moes Associated Board sowel as Suid-Afrika tevrede stel. Die Raad het lede 

gehad wat nie musiekkenners was nie. 

Professor Franklin Taylor (1843 - 1919) word in 1894 as die eerste eksaminator vanuit 

Engeland in Suid-Afrika aangestel. Die eksamens is aanvanklik slegs in die Kaapkolonie 

afgeneem. Na 'n suksesvolle jaar in 1894, besluit die Universiteitsraad om die eksamens 

ook na die ander kolonies uit te brei. Bloemfontein sou nou ook as eksamensentrum 

gebruik word. 
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In 1897 versoek die Associated Board <lat groter kontrole oor die voorbereiding van die 

leerplanne, asook die aanstelling van eksaminatore uitgeoefen word. Die 

Universiteitsraad verwerp hierdie aansoek en tot 1944 word die musiekeksamens deur die 

Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop, later Universiteit van Suid-Afrika, 

geadministreer. In Junie 1945 is die verbintenis tussen die Associated Board en die 

Universiteit van Suid-Afrika beeindig. 

Tydens die Suid-Afrikaanse Vereniging van Musiekonderwysers se 25ste jaarlikse 

kongres in 1946 neig die onderwysers om te wil terugkeer na die ou sisteem om 

eksaminatore van die Associated Board te gebruik. In 1948 sou die Associated Board op 

50/50 basis weer eksaminatore voorsien. Nou sou daar ook 'n Diploma, wat wereldwyd 

erken sou word, uitgereik word. Die Universiteit stel nou egter 'n nasionale 

advieskomitee vir musiek aan, wat enige verandering sou monitor. In 1949 kom 'n finale 

breuk met die Associated Board en in 1950 word eksamens van die twee liggame 

afsonderlik (op versoek van onderwysers) gehou. 

Reeds in 1905 is gebruik gemaak van 'n Suid-Afrikaner, naamlik dr Thomas Barrow

Dowling, wat saam met dr Arthur Somervell die finale beoordeling van die 

beurskompetisie behartig bet. 

In 1933 was <lit die eerste jaar <lat drie Suid-Afrikaanse musici as eksaminatore vir die 

musiekeksamens gebruik sou word, naamlik A Iliffe-Higgo, PJ Lemmer en C Taylor. 

Vanaf 1933 tot 1944 was 'n gedeelte van die eksaminatore Suid-Afrikaans en 'n gedeelte 

vanaf Engeland. Onder die Engelse eksaminatore wat na Suid-Afrika gekom het, was 

Oscar Beringer (1844 - 1922), Stewart Macpherson (1865 - 1941), Harold Samuel (1879 

- 193 7), Charles Wood en Arthur Somervell. 
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In 1943 was reeds sewe Suid-Afrikaanse eksaminatore aangestel. Die getal groei tot 

sewentien in 1952. 

Tot 1944 was die volgende persone Suid-Afrikaanse eksaminatore: 

Mnre H Barton 

LDanza 

Proff M Fismer 

E Grant 

Mnre A Hallis 

Hartman (voorletters onbekend) 

AH Iliffe - Hugo 

OA Karstel 

PJ Lemmer (eerste Afrikaanssprekende in 1933 aangestel) 

EMarx 

Dr WPPaff 

Mnre DJ Roode 

Colin Taylor (Britse eksaminator wat Suid-Afrika sy tuiste gemaak het) 

Cameron Taylor 

Die Associated Board wou egter nie die teorie-eksamens deur plaaslike persone laat 

opstel, afneem en nasien nie. Dit sou dan nie ooreenstem met hulle koloniale 

musiekeksamenbeleid nie. Die Universiteit van Suid-Afrika oorreed egter die Associated 

Board om die Preliminere teorievraestel in Suid-Afrika te laat opstel deur dieselfde 

persone wat <lit sou nasien. 

Die Harmonievraestelle sowel as vraestelle vir die Onderwyserseksamens sou nog steeds 

in Engeland opgestel en nagesien word. Na die tweede wereldoorlog het die 

inskrywingsgetalle 'n groot daling gehad en die toekoms het onsekerheid ingehou. Die 



4 

Associated Board wou nog steeds "toesig" oor die eksamens hou en bepaal dat slegs een 

derde van die getal eksaminatore per jaar Suid-Afrikaners mag wees. 

In 1936 het die Universiteitsraad aan die Musiekkomitee 'n versoek gerig om 'n paneel 

van Suid-Afrikaanse eksaminatore saam te stel. Tesame hiermee ontstaan 'n stelsel van 

waarneming wat as opleiding gedien het. Hierdie lys name sou dan aan die Associated 

Board gestuur word vir goedkeuring. Afgesien van die Board se goedkeuring was die 

Universiteit se eie standaarde baie hoog. Tweetaligheid was byvoorbeeld een van die 

vereistes. 

Op hierdie stadium kan een eksaminator, Adolph Rallis, uitgesonder word, vanwee sy 

bydrae tot die wysigings wat hy tot eksamensillabusse en veral die van graad 8 

aangerbing het. Hy het die standpunt ingeneem dat die Associated Board ver verwyder 

was van plaaslike omstandighede wat eiesoortige oplossings vereis het. Veranderings 

waarvan sommige nou nog behou is, was die volgende: 

* 

* 
* 

* 
* 

Die graad 8-eksamen se tydsduur moes van 30 minute na 40 

minute verhoog word. 

Sonatebewegings mag nie verkort of onderbreek word nie. 

Toonlere moes aangevul word deur byvoorbeeld chromatiese toonlere wat nou 

ook in sesdes en tiendes gespeel moes word. 

Metronoomaanduidings vir toonlere word deur horn voorgestel. 

In bladlees moes ook opgelet word na frasering en dinamiese veranderings en 

nie slegs na korrekte notespel nie. 

Gedurende 1945 het die Associated Board sy formele verbintenis met die Universiteit van 

Suid-Afrika beeindig. In 1946·word dus die eerste keer van 'n algehele Suid-Afrikaanse 

paneel van eksaminatore gebruik gemaak. Vanaf 1950 reel die Associated Board of the 

Royal Schools of Music hulle eie ekamens in Suid-Afrika. 
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Sedert 1965 word Suid-Afrikaanse komponiste se werke by die eksamenleerplan 

ingeskakel. Die volgende komponiste se werke is gebruik: 

David Roode 

Blanche Gerstman 

Petrus Lemmer 

Richard Cherry 

Gaandeweg word meer Suid-Afrikaanse komposisies bygevoeg. 

komponiste se werke word nou gebruik: 

Adolph Rallis 

Arnold van Wyk 

Hubert du Plessis 

Klaus Heimes 

Marten Roode 

Die volgende 

Vanaf 1979 word op 'n groter skaal van Suid-Afrikaanse komposisies gebruik gemaak. 

UNISA publiseer nou 'n afsonderlike album: "Suid-Afrikaanse Komposisies". Die 

volgende persone se werke word nou bygevoeg: 

Elizabeth Ballantine 

Marthie Driessen 

Stefans Grove 

Hermie Joubert 

Chris Lamprecht 

Pierre Malan 

Johann Potgieter 



John Roos 

Joseph Stanford 

Henk Temmingh 

6 

Vanaf 1979 tot tans word elke jaar van Suid-Afrikaanse komponiste gebruik gemaak. 

Daar word in 1989 selfs van 'n paar "nuwe" komponiste se werke gebruik, wat slegs 

eenmalig gekomponeer het. 

'n V olledige lys van werke wat tot 1990 gekomponeer is, word in Bylae 1 voorsien. 
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HOOFSTUK 2 

2.1 

BALLANTINE Elizabeth Eustan 
(1922 - ) 

2.1.1 Graad 1 

Dans vir Fiona 

Datum gekomponeer: 1958 

Datum voorgeskryf: 1984 

OnderrigdoelsteUings: * Titel I Karakter 

* Dinamiek 

* Frasering 

* Moeilikheidsgraad 

Enige werk met 'n danstitel is stimulerend vir die jong kind ten opsigte van die aanleer 

daarvan. Die staccatos wat telkemale vanaf mate 1 tot 12 aan die begin van die maat 

voorkom, asook die tweenootbogiepatroon in die laaste helfte van die maat veroorsaak 'n 

sterk dansritme. V anaf maat 19 word die patroon omgekeer en verskyn die 

tweenootbogies aan die begin van die maat en die staccato' s in die laaste deel: 

Voorbeeld 1 

Allegro moderato 

/ f marcato ;z 
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In die eerste deel vanafmaat 1tot12 is dinamiese aanduidings skaars en word daar op die 

verbeelding van die graad 1-leerling staat gemaak. Vanaf maat 13 is die komponis meer 

presies met instruksies. 

Vanaf maat 1 tot 22 beweeg die werk in reelmatige twee- en viermaatfrases. Vanaf maat 

23 tot aan die einde maak die komponis gebruik van twee onreelmatige frases ( 5 + 3) en 

dit veroorsaak dat spanning en opwinding na die einde verkry word. 

Vanwee die feit dat die linkerhandparty teen 'n gemaklike tempo in halfnote beweeg en 

min verandering toon, is hierdie werkie goed binne die bereik van 'n gemiddelde graad 1-

leerling. Die aandag kan nou op die artikulasie van die regterhand gevestig word. 
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2.2 

BOONZAIER Hazel Janet 
(1952 - ) 

2.2.1 Graad 1 
My liewe Kokkenennetjie 

Datum gekomponeer: 1988 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel - Volksmelodie 

* Tegniese probleme 

* Pedaalaanwending 

* Ritme 

* Dinamiek 

Met s6 'n bekende volksmelodie sal dit definitief die een stuk wees wat die 

Suid-Afrikaanse kind sal kies om te leer. Dit is dus ook nie nodig om 'n tempo

aanduiding te voorsien nie. Die bekendheid van die melodie sal outomaties die tempo 

vasstel. 

'n Ligte duim word op die swak maatslae vereis. Dit kom voor in mate 1, 8 en 16: 

Voorbeeld 2 

0 I\.. 

'· ·-

.. 
.:4 I 

pp 
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Mate 17 tot 18 se vingersetting in die linkerhand kan probleme veroorsaak. Om te keer 

dat die hand skuins na die duim se kant ingeswaai word, moet die pinkie op C kruis in die 

linkerhand in maat 17 versigtig ingeoefen en voorberei word. 'n Alternatiewe 

vingersetting kan vir maat 17 voorgestel word: 

Voorbeeld 3 

3 
s 

Hierdie vingersetting plaas dan weer die duim op 'n swart klawer. Afhangende van die 

leerling se fisieke vermoe mag die alternatiewe vingersetting dalk die gladste verloop. (In 

maat 18 kan aanvaar word dat dit 'n drukfout is ten opsigte van die akkoord op die 

tweede polsslag akkoord in die linkerhand asook die staccato-tekens wat weggelaat is.) 

Die pedaalaandwending in mate 4, 8 en 12 is baie maklik. Dit word duidelik en ritmies 

aangewend. Dit maak hierdie werk 'n goeie beginnerswerk vir pedaaloefening: 



{ 
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Voorbeeld 4 

~ i . I 
~ i " -- - • " . \ . 

'II I 
~ pp 

4- .p.· ,,..... -.... , ,, 
" .. - . .. - .. . .. 

I ~. 
~. 

ri"t. •.2. 

Ritmepatrone wat hier bekend gestel word, is: 

* J J 

* n 
* 

* 
j j j 

Hier word sinkopasie met J J in mate 5 en 6 (regterhand) asook 13 en 14 

(linkerhand), veroorsaak. Hierdie patrone word "maklik" aangebied om dit baas te raak. 

Die hand wat nie betrokke is by die sinkopasie is nie, beweeg in 'n rustige J 
of o ritme. 
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Dinamiese aanwending dek 'n baie wye spektrum. Dit wissel van pp na ff. 

Die werk kan nie as "moeilik" bestempel word nie. Dit hied egter nog steeds 'n groot 

hoeveelheid onderrigmateriaal en is die moeite werd om aan te leer. 



2.3 

2.3.1 Graad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

BRENT-WESSELS Judith Jacoba 
(1905 - 1988) 

Dansende frases 

1983 

1984 

* Titel I Artikulasie 

* Vorm 

* Dinamiek 

* Moeilikheidsgraad 

13 

Die titel van Dansende frases is vir hierdie werkie uiters gepas. Die komponis gebruik 

die artikulasie van tweenootbogies, asook staccatds op 'n slim wyse om die dansende 

effek in beide hande baie duidelik te beklemtoon: 

Voorbee/d 5 

Andante 

' 
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Die duidelike drieledige vorm kan by die teorie-onderrig bygebring word. Die 

Ai-gedeelte is 'n presiese herhaling van A1. Dit word bewerkstellig deur 'n Da capo al 

Fine aanwysing aan die einde van die werk. 

Die dinamiese aanduidings wat die komponis self gee, is nie baie opwindend nie. Die 

leerling tesame met die leerkrag sal maar hulle eie subtiele nuanses en kleur moet byvoeg. 

'n Dansie behoort opwinding te veroorsaak. Die middelgedeelte bet 'n dolce aanwysing 

en minder staccatos as A1 en Ai. Dit help met kontrasskepping. 

Hierdie werkie is nie buite die bereik van 'n gewone graad 1-leerling nie. Vanaf maat 9 

tot 16 kan die linkerhandparty met die tweenootfigure miskien in die aanvanklike 

leerproses probleme skep. 

2.3.2 Graad 1 

Melodie in G 

Datum gekomponeer: 1983 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Dinamiek 

* Artikulasie 

* Modulasie 

* Moeilikheidsgraad 

Die aanvangsmelodie is baie soetvloeiend en aantreklik en die komponis dui dit heel 

gepas met "dolce" aan. 
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Min dinamiese aanduidings is weereens min aangetoon, soos in haar vorige werk. Die 

leerling sal weereens subtiele klankwisselings binne 'n frase kan inwerk vir 

verskeidenheid van kleur. 

Artikulasie word, soos in die komponis se vorige werk, goed aangedui: 

Voorbeeld 6 

15 /(; 

Modulasie vanaf die tonika-toonsoort van G majeur na die dominant-majeur (D), word 

vanaf maat 9 sekwensieel en met oktaafverskuiwing duidelik geskryf. Dit <lien as 'n 

goeie voorbeeld en kan aan die jong leerling uitgewys word. Vanaf maat 17 keer die 

werkie terug na G majeur. Nou gebruik die komponis 'n "piu forte" en sinkopasie om 'n 

klimaks teweeg te bring. Sinkopasie verskyn in die regterhandparty van mate 19 en 21. 

In mate 22 en 23 neem die spanning af met rustig dalende toonleerfragmente om in maat 

25 met die aanvangsmotief gevarieerd te eindig. 

Hierdie werk is as gevolg van 'n besige linkerhand me 'n gemaklike werk vu 'n 

gemiddelde graad 1 leerling nie. 



2.4 

2.4.1 Graad 7 

CHERRY Richard John 
(1897 - 1982) 

A South African Pastoral 
(Franschoek) 

Datum gekomponeer: 1964 

Datum voorgeskryf: 1966 

Onderrigdoelstellings: * Gepaste titel 

* Tegniese aspekte 

* Komposisietegnieke 

* Dinamiek 

* Romantiek 

* Stylkwaliteite 

* Evaluasie 

16 

Die titel behoort deur die Suid-Afrikaanse leerling goed begryp te word. Die Romantiese 

idioom kan onmiddellik aan die beskrywende titel gekoppel word, en is uiters gepas by 

die atmosfeer wat deur die komposisie geskep word. 

Die tempo-aanduiding van j , = 66 skakel die moontlikheid van 'n tegniese probleem 

uit. Die dubbelderdes in maat 12 kan selfs deur 'n leerling met 'n tegniese probleem, met 

gemak hanteer word: 
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Voorbeeld 7 

Met die eerste oogopslag sal die duole in mate 24, 25 en 26 ietwat problematies voorkom. 

Die p subito dra egter daartoe by dat die duole heel rustig gehanteer kan word: 

Voorbeeld 8 
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Die m -ritme van die linkerhand teenoor die regterhand se duole kan met 'n 

r ¥ r aangeleer word, en is 'n noodsaaklike ritmiese kombinasie wat 'n graad 7-

leerling in die stadium gemaklik behoort te hanteer. 

Die tegniese probleme in hierdie werk is min. Die moeilikheidsgraad kan gevolglik 

toegeskryf word aan die interpretasie en atmosfeerskepping, wat bepaal <lat hierdie werk 

op graad 7-vlak kan sorteer. Tegnies sou <lit reeds deur 'n graad 5-leerling aangedurfkon 

word. 

Die komponis slaag baie goed in die bantering van die tweeledige tema om 'n eenheid in 

die werk te bewerkstellig: 

Voorbeeld 9 

Andantino mosso (J. = 66) 
Richard Cherry 

1 

Die werk bestaan uit 34 mate, terwyl die tema, in sy geheel of gedeeltelik, 15 keer 

voorkom. 

Die twee-maat tema word dwarsdeur die werk herhaal en omgekeer op so 'n wyse <lat die 

pastorale atmosfeer nooit versteur word nie. In maat 11 word 'n drienoot dalende 

chromatiese patroon gebruik as teenstem teen die eerste deel van die tema. 'n Middeldeel 
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kan vanaf maat 12 waargeneem word. Die tema word nou in die diskantsleutel in 

dubbelderdes in omkering gebruik, teenoor die bassleutel se variasie van die tema. Maat 

13 is 'n variasie van die tweede deel van die tema. Vanaf maat 12 tot 24 word die 

gepunteerde nuwe materiaal van maat 11 eers dalend, met presiese herhaling in mate 16 

en 17, dan stygend vanaf maat 21 tot 24 gebruik. Teenoor hierdie gepunteerde 

ritmepatroon word die tema van maat 1 as teenstem in maat 16 tot 24 gebruik. Vanaf 

maat 24 word die chromatiese patroon van maat 11 bygebring om oor te beweeg na maat 

27, wat die eerste helfte van die tema, effens gewysig, laat terugkeer. Tussen die tweede 

en derde polsslag word 'n sprong van 'n derde ingevoeg: 

Voorbeeld 10 

fl I I I - " .. --· - .. 
j . . .. 

~ ~ ' . . . 
tJ -· ... .......___ ---~ 2. 7 cresc. -- l -----I 
. .. -.. .. - - -I :; - - - - - -~ - - -

Die tema beweeg stygend vanaf maat 27 tot 29. Maat 30 - 34 kan as 'n Koda beskou 

word, maar nog steeds gebaseer op tematiese materiaal - die tweede gedeelte van die 

twee-maat tema. 

Die komponis het op uiters subtiele wyse hierdie rustige werk met 'n twee-maat tema 

geskep. 

Die dinamiese aanduidings verander in bykans elke maat en dek 'n wye omvang vanaf pp 

tot f. Die romantiese karakter van hierdie werk word onderstreep deur die presiese 
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aanduidings van die komponis. In maat 12 - 14 word die dinamiese uiterstes, nl. pp tot f, 

oor 'n baie kort afstand van twee mate bereik. Dit kan 'n bydraende faktor wees tot die 

feit dat maat 12 tot 23 as 'n middeldeel geklassifiseer word. 

Die titel, wat beskrywend is, bepaal dat die werk tot die Romantiek hoort. Die 

veelvuldige dinamiese veranderinge i& ook 'n bydraende faktor. 

Die groot getal tydmaatwisselings, wat buitengewoon is vir 'n stuk van 34 mate ( twintig 

keer), plaas hierdie stuk beslis in die twintigste-eeuse idioom. 

Hierdie werk kan beslis aanbeveel word vir die leerling wat emosioneel reeds in staat is 

om atmosfeer te skep. Die twintigste-eeuse idioom kan bier goed tuisgebring word, 

sonder dat te veel wanklanke geabsorbeer hoef te word. Hier is ook geen tegniese 

probleme wat 'n graad 7-kandidaat nie sal kan behartig nie. Wanneer die werk met die 

huidige graad 7 standaard vergelyk word, byvoorbeeld die Scherzino van Arnold van 

Wyk (voorgeskryf in 1974), kan die werk van Cherry in 'n matige moeilikheidsgraad 

geplaas word. 
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2.5 

COHEN Peter Lawrence 
(1937 - ) 

2.5.1 Graad 3 

Lugkastele 

Datum gekomponeer: Onbekend 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Ritme en maatsoort 

* Dinamiek 

* Ritmepatrone 

* Klanke 

Die "rock?: ritme sal beslis by die kind van die eeu byval vind. Nadat die polsslag 

versigtig uitgetel is, behoort dit geen probleme te bied nie. Die linkerhand bied verskeie 

kombinasies van die "rock~ ritme aan: 

Voorbeeld 11 
Andante 

... 

..,.. ..... 
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In 'n werk wat betreklik kort is (13 mate), gebruik die linkerhand vyf verskillende 

ritmiese kombinasies. Dit veroorsaak dat hierdie werk beslis lonend is ten opsigte van 

vreemde ritme-groepe. Die tydmaatteken van 12/16 is voorwaar iets besonders. Dit sal 

aanbeveel word om in twaalf sestiende-note van twee sesnoot-groepe te tel: 

Voorbeeld 12 

( -~ 
~-v ,-

< 4 123 " s " 
1).31.tS " 

( 
I I 

""" to - -- -, - - _, 

Hier is slegs twee dinamiese aanduidings, asook twee crescendo- en diminuendotekens. 

Die klem word dus eerder op die ritme-kombinasies gevestig. 

Die andante-tempo veroorsaak dat die werk met 'n vloeiende melodielyn aangebied word. 

Die werk se eerste vier mate is tweestemmig, waarna dit dan afwisselend drie- en 

vierstemmig voortgaan. Die binnestemme konsentreer op chromatiese bewegings wat 

netjies en klankryk uitgevoer moet word: 
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Voorbeeld 13 

" I -
\ t1 
. 7 

- -
- - ~ 

,_ 
~ -

11 ' I l T J r· ~ f'... 't ~ i 
./I.: -· I 

- - -- - - - ~ -~ 

~ 

I I ... . 

Baie aandag moet ook bier aan die balans tussen die twee hande gegee word. Met die 

linkerhand se prominente ritme moet die veranderings in ritmepatrone subtiel hanteer 

word. 

Hierdie werk behoort aan die jong leerling op die vlak groot plesier te verskaf. 

Terselfdertyd <lien <lit in die lig van bogenoemde feite as goeie onderrigmateriaal. 
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2.6 
DE VILLIERS Pieter Johannes 

(1924 - ) 

2.6.1 Graad 5 
Somernamiddag - Magnoliadal 

Datum gekomponeer: 1977 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Basso ostinato 

* Dinamiek 

* J\tmosfeer 

Hier is 'n baie gemaklike basso ostinato-patroon wat as goeie onderrigmateriaal gebruik 

kan word. Dit is opmerklik <lat de Villiers die aanduidings slegs in J\frikaans aantoon. 

Tegnies hied hierdie werk geen probleme nie en kan <lit selfs deur 'n graad 4-leerling 

aangedurf word. Die pedaalaanwending is eenvoudig. Die klank bly op die piano-vlak 

en die leerling behoort nie 'n probleem te he om die beweeglike melodie sangerig weer te 

gee me. 

Die werk weerspieel op uiters gepaste wyse die rustigheid van 'n somermiddag in die 

park. 

2.6.2 Graad 5 
Rugby op Loftus 

Datum gekomponeer: 1977 

Datum voorgeskryf: 1984 



Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 

* 

Maatsoort 

Komposisietegniek 

Aksente & leestekens 

Ti tel 

25 

Die werk sal teen 'n baie lewendige spoed gespeel moet word, as die saamgestelde 

tweemaatslag in ag geneem word. Dit sal groot pret verskaf om aan die leerling te 

verduidelik <lat hierdie werk hoofsaaklik uit toonlere ( diatonies en chromaties) en gebroke 

akkoorde opgebou is. Die leerling moet dan baie duidelik besef <lat <lit ook musiek is en 

nie net driloefeninge nie. 

Aksente verskyn vele kere op swak polsslae, staccatissimo's word op kwartnote met 

aksente gebruik en kruising van die hande word vir drie mate gebruik. ('n Drukfout kom 

in maat 6 voor, wanneer die B mol nog in die diskantsleutel aangedui word.) 

Die prikkelende titel van die werk behoort al klaar 'n seun se lus om die werk te leer, aan 

te wakker. 

Hierdie twee stukke <lien as goeie kontras en is uiters geskik vir 'n graad 5-leerling. Die 

eg Suid-Afrikaanse elemente (Rugby, die bekende Magnoliadal en Pretoria Suite) behoort 

genoeg aansporing te wees om hierdie werke met ywer aan te pak. Die komposisiestyle 

wat hieruit aangeleer kan word, veroorsaak dat hierdie werke met sukses in die teoretiese 

klasse ontleed kan word. 



2.7 
DRIESSEN Martha Francina 

(1934 - ) 

2. 7 .1 Graad 4 

Daar kom die Rooidag uit 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 
* 
* 

Dinamiek en Terminologie 

Karakter 

Toonsoorte 

Vorm 

Ritme 

Algemene opvoedkundige waardes 

26 

Hierdie werk se dinamiese aanduidings dek 'n wye spektrum; vanaf ppp tot f. Die 

terminologie wat hier gebruik word, is vindingryk en kan selfs in die teorieklas met groot 

welslae aangewend word. Die leerling kry hier reeds te doen met terminologie soos 

lunga, accelerando, senza pedale en poco stringendo. Die terminologie kom nie so 

gereeld in die laer grade voor nie. 

Die werk begin met 'n A-gedeelte in andante cantabile, word afgewissel met 'n 

B-gedeelte in Vivace en sluit af met 'n A-gedeelte weer in andante cantabile (Tempo 

primo ). Die volkswysie word volledig in die vivace-deel gebruik en behoort vir die 

leerling aangenaam te wees om te speel. Die linkerhand se begeleiding word ook op 'n 

interessante wyse daarby gevoeg. Die linkerhandparty word later breedvoerig bespreek. 
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Die werk begin en eindig in C-mineur. Vanaf maat 33, die B-gedeelte is daar 'n 

interessante verskynsel. Die komponis hied die melodie in C-majeur aan vanaf maat 33 

tot maat 48. Die linkerhandgedeelte vanafmaat 33 tot 39 verskyn in 'n heeltoontoonleer, 

gekonstrueer vanaf C. Die Gen E-mol in maat 39 veroorsaak alreeds 'n oorgang na C

majeur ( deur mineur) en val nie meer in die heeltoontoonleer struktuur nie. 

Voorbeeld 14 

senza pedale 

Aan die einde van maat 32 word daar duidelik gewys hoe om 'n toonsoortverandering aan 

te dui: 
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Voorbeeld 15 

Die komponis beklemtoon die dominant van C-mineur baie sterk en vermy die verhoogde 

leitoon, B-herstel. Hier is dus 'n uitstekende geleentheid om die twintigste-eeuse beginsel 

reeds by die graad 4-leerling tuis te bring. 

Die vorm is baie duidelik drieledig.A1 is vanaf maat 1 tot maat 32. Die B-gedeelte se 

vivace-karakter kontrasteer goed met A1 + .fu. se Andante cantabile en strek vanaf maat 33 

tot maat 48. Maat 49 tot maat 53 kan as 'n slot van die B-gedeelte gesien word of as 'n 

inleiding tot die .fu. deel. Vanaf maat 51 word geleidelik terugbeweeg na C-mineur met 'n 

submediant-akkoord in C-mineur, waaroor 'n "lunga" aangedui word. 

Die volkswysie bestaan hoofsaaklik uit dalende frases met dalende tweedes. 



29 

Kontras van die dalende melodielyn word in A1 en Az verkry deur 'n melodie in stygende 

beweging te konstrueer: 

Voorbeeld 16 

C0'1tabile 

Die triole veroorsaak nog geen probleem in maat 1 tot 4 nie. Vanaf maat 5 waar die 

regterhand-melodie in kwartnote beweeg teenoor die triole in die linkerhand kan dit 

probleme vir die ritmies onstabiele leerling veroorsaak. Sinkopasie kom voor in maat 41 

tot 48. Dit is interessant om te let op die linkerhand se akkoorde. Wanneer dit in 

samehang met die regterhand-melodie gesien word, veroorsaak dit sinkopasie, maar 

wanneer dit afsonderlik gespeel word, klink dit reelmatig (indien die maatstrepe 

ge'ignoreer word), want daar verskyn 'n kwart rusteken tussen elke verskyning van die 

akkoord. Die frasestruktuur in die regterhand is 4 + 2 + 2 teenoor die linkerhand wat 3 + 

3 + 2 is. Hierdie kombinasie veroorsaak ook 'n gevoel van sinkopasie. 

Hierdie werk is van hoogstaande opvoedkundige waarde. Hier kom vier keer 

sleutelwisselings voor, asook 'n toonsoortverandering in maat 32 en maat 54. In mate 33 
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- 38 maak die leerling kennis met die heeltoontoonleer. Mate 1 tot 5, asook 54 tot 58 het 

geen rustekens nie en sodoende kan die eenstemmigheid gei:llustreer word: 

Voorbeeld 17 

canto bile 

Tempo 

57 

'-2./ 

Die verskyning van die volkswysie in klein notasie aan die einde van die werk, soos in al 

die werke van Marthie Driessen voorkom, kan hier uitgewys word. Die ooreenkoms met 

die Preludes van Debussy wat weer die titels aan die einde plaas , kan hier uitgelig word: 

Voorbeeld 18 

Daar ko~ I.QQidag uit 

~ ~~~-1;, ~ -'1 r_- fJ~H:t:-=r-~ t=_f:-; ti ~~r_c H, •11 } 1; ,-c~-] 
Daar kom die rooidag uit Daar kom die rooidag uit Daar kom die rooidag uit mOre b!'lk on...:; mosht-sku.it 

~---\~- t 11 PJ r :u- ' -.i~ ;Ji H -t r=~ 
Mosbeskuit is 'n lek-ker ding Daar korn vet en sul - ker in, 
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Hierdie werk met die kontrasterende dele sal 'n baie suksesvolle konsertstuk wees. Die 

mooi ppp-einde, 'n oktaafhoer, kan ook sorg vir 'n baie effektiewe afwisseling. 

2. 7 .2 Graad 4 

Kammalandse Tannie 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 

Dinamiek 

Ritme 

Sleutelveranderinge 

Variasievorm 

Hierdie stuk is, soos bykans al die komponis se werke, ryk aan dinamiese tekens. Dit kan 

ook in die teorieklas gebruik word om aan die hand van 'n praktiese voorbeeld die 

betekenisse te demonstreer, asook gedeeltelik die vraag "Ag juffrou, hoekom moet ons al 

die snaakse woorde leer?" te beantwoord. Terminologie wat hier gebruik word, kry 'n 

mens reeds nie te veel in Suid-Afrikaanse werke nie, byvoorbeeld: 

poco marcato 

pm mosso 

pp by 'n spesifieke noot 

allargando 

~ arpeggio teken 

ff ook by 'n spesifieke noot 

f.'t f ermata 
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Die groepering van die linkerhand agtstenote in 3 + 3 + 2 veroorsaak 'n sinkopasie

gevoel wanneer die regterhand met sy reelmatige 4 + 4 groepering bygevoeg word. Die 

linkerhand word s6 gegroepeer om die dalende chromatiek uit te bring. Die chromatiese 

note veroorsaak die sinkopasie: 

Voorbeeld 19 

Andante con moto ( .J =96) 

1'0Co marcato 

Die linkerhandparty word vanaf maat 1 tot 9 in groepe van 3 + 3 + 2 agste-note ingedeel. 

Die eerste noot van elke groepie loop in 'n dalende chromatiese toonleer met die 

uitsondering van die C-kruis na B aan die begin. Die chromatiese note veroorsaak 'n 

sinkopasie- ritme. Hierdie gedeelte sal as gevolg van sinkopasie, asook kontrapuntale 

beweging van beide hande, 'n baie moeilike deel vir die graad 4-leerling wees. Vanaf 

maat 10 tot 25 kom sinkopasie weer voor in die melodielyn. Hierdie gedeelte behoort die 

leerling makliker onder die knie te kry. V anaf maat 31 tot die einde kom dieselfde tipe 

sinkopasie voor met vierklanke wat sal noodsaak dat die leerling oor 'n groot 

handstrekking moet beskik. 
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Die komponis gebruik die volkswysie in sy geheel in variasievorm. Hierdie werk kan 

drieledig ontleed word. A1 van mate 1 tot 9 met 'n herhaling. Die B-gedeelte wat ook 

effens vinniger aangedui word met piu mosso is vanaf maat 10 tot 26. A1 is vanaf maat 

27 tot 36 terwyl 'n Koda-gedeelte vanaf maat 31 tot 36 afgebaken kan word. Die eerste 

agt mate van die volkswysie word in die regterhand in die A-gedeelte ten volle gebruik: 

Voorbeeld 20 

Andonte can moto ( .J =%) 

'f'OCO mol"C'oto 

Die laaste vier mate word in die B-gedeelte verwerk en kom weer in die Koda voor: 

Voorbeeld 21 

Pi u mosso. Scherzando. 

-__... 
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Die kontrapunt in die A-gedeelte, asook die sinkopasie van die linkerhand se chromatiek, 

die vierklanke aan die einde, asook die inspanning om die melodielyn te volg en die 

regterhand van die A-gedeelte maak hierdie werk baie moeilik vir die gemiddelde graad 

4-leerling. 

2.7.3 Graad 5 

Klonkie op 'n Donkie 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 

Ritme 

Uitvoerbaarheid 

Styl en Vorm 

Moeilikheidsgraad 

Die ritmiese patrone wat hier beheer moet word, is: 

Voorbeeld 22 

j J J J 

n 
HJ 

7 )j 

7.ff) 

'1 J 
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Die leerling moet 'n sterk sin vir ritme besit om hierdie stuk met oorgawe te speel. Die 

werk beweeg ook teen 'n vinnige spoed en kan beslis nie teen 'n stadiger tempo beweeg 

nie, want die karakter van die werk sal dan verlore gaan. Die eerste twee mate gee 'n 

toccata-agtige effek en moet met die nodige vitaliteit en oorgawe gespeel word. Die 

sinkopasie wat deur middel van die aksente op die 1 e en 4e polsslae aangedui word, moet 

vanuit die staanspoor korrek aangeleer word. Die neiging by leerlinge is om alle 

leestekens by die note te ignoreer. Dit is dus noodsaaklik om, v66r die stuk aangeleer 

word, die leerling se aandag daarop te vestig dat daar fyn opgelet moet word na die 

leestekens, asook die belangrikheid daarvan vir die uiteindelike geslaagdheid van die 

uitvoering: 

Voorbeeld 23 

Allegro vivoce J = 11& 
............ 

W anneer hierdie werk eers gereed is om uitgevoer te word, sal die leerling dit maklik kan 

hanteer. Alhoewel dit teen 'n vinnige spoed beweeg, is daar nerens wye handstrekkings 

wat tegniese struikelblokke kan wees nie. 
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Die eise wat die vertolking van die werk stel, word vergemaklik deur die ritmiese 

vitaliteit en voortstuwings wat in die komposisie ingebou is. 

'n Graad 5-kandidaat se ouderdom kan enigiets van 11 jaar en hoer wees. In daardie 

stadium is dit reeds moontlik om hul aandag op die komposisie self te vestig. Die 

oorspronklike volkswysie word aan die einde van die werk weergegee: 

Voorbeeld 24 

is 'n lin--ker sy. 

Dit is interessant om te let op die intervalspronge wat in die melodie gebruik word. Dit is 

hoofsaaklik tweedes, derdes en vierdes. Dit is opmerklik dat die komponis die vierde 

spronge na vyfdes verander wanneer sy die variasie van die tema in maat 154Yi - 173 in 

die basparty uitbring. Die fragment wat in die regterhandparty vanaf maat l 82Yi - 193 

voorkom, bevat wel die vierdespronge: 
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Voorbeeld 25 

-mf 

Die gedeelte van maat 154112 is in G majeur en die vyfde sprong sorg dat die melodie op 

die dominant beklemtoon word. Vanaf maat 182112 beweeg die toonsoort na D majeur en 

veroorsaak die vierde sprong hier dat die musiek die dominant van D majeur beklemtoon: 

Voorbeeld 26 
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Hierdie werk is reeds in 1979 vir die graad 5-eksamen voorgeskryf. Sedertdien wil dit 

voorkom of dit uit die repertorium verdwyn het. Dit is vir die graad 5-leerling geen 

probleem wat die tegniese aspekte betref nie, en ook 'n baie aantreklike werk om aan te 

leer. 

2.7.4 Graad 3 

Dwarsoor Vaal- en Grootrivier 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 

* 
* 
* 

Konsertstuk 

Ritme 

"Linkerhandoefening" 

Dinamiek 

Weens die toccata-agtige karakter van hierdie werk, is dit 'n uitstekende konsertstuk vir 

die graad 3-leerling. Die vrolikheid daarvan word uitstekend deur die komponis 

uitgebeeld. 

Die ritmiese patrone wat hier gebruik word, is vindingryk en hied genoeg rede vir die 

insluiting van die stuk in 'n leerling se repertorium. Die verskillende patrone wat hier 

gebruik word, is: 



Voorbeeld 2 7 

)J"j 

nJ 
J' J J' 
) 7 '1 )' 

'1 '1,~7 
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Vanaf maat 38 tot 40 word die leerling behoorlik uitgedaag deur 'n ingewikkelde ritmiese 

samestelling. Vir die leerling wat nie wil "tel" nie, gaan hierdie drie mate 'n struikelblok 

wees. Dit is soos volg saamgestel: 

Voorbeeld 28 

';> .,. .,. 
)1 7 f 7 7 J'7 7 J'7 '/ 

Wanneer die maatstrepe egter verwyder word, sal die leerling dit baie maklik kan 

instudeer, want dit word 'n reelmatige patroon: 
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Voorbeeld 29 

::> ;:;> > 

JJ 7 7 J '7 '1 J 7 '7 J 7 '1 

Die aksentteken val gelukkig op die agstenoot en dus kan daar in drieslagmaat gedink 

word. Vanaf maat 41 moet daar weer skielik na tweeslagmaat teruggegaan word. Nou 

kan die fermata-teken weer tot die redding kom van die leerling, wat dalk die maat 

verkeerd getel het. 

Die melodielyn is oorwegend in die linkerhand en gee dus die leerling genoeg geleentheid 

om te leer luister na die "<lorn" hand. Die leggiero- en marcato-aanduiding in maat 13 

gaan vir die graad 3-leerling nogal 'n kombinasie wees wat horn aan die <link sal sit. Die 

tema word tot by maat 20 in piano-vlak aangebied en wanneer dit presies herhaal word 

vanaf maat 21 tot maat 28, gebeur dit in 'n crescendolyn. Die leerling kan op die manier 

van variasievorm geleer word. 

Vanaf maat 31 tot die einde is dit vir die leerling net ene lekkerte. Nou word sinkopasie 

tesame met 'n ingewikkelde pedaal gebruik, wat groot opwinding behoort te veroorsaak. 

En wat 'n rasende lekker einde! 
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Hierdie stuk is voorwaar 'n baie "goeie" opvoedkundige werk wat groot plesier aan 'n 

leerling kan hied. 

2. 7 .5 Graad 2 

Slaap, kindjie, slaap 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 
* 

Vertolking 

Dinamiek 

Melodie 

Pedaal 

Skryfstyl 

Die volkswysie word onderaan die werk voorsien, volgens Marthie Driessen se gebruik. 

Hierdie stukkie is emosioneel en vertolkingsgewys te moeilik vir die gemiddelde graad 2-

leerling. Om slegs die melodielyn van die volkswysie subtiel te beklemtoon, sal baie 

vemuf van die begaafde leerling verg. 

Die dinamiese omvang strek vanaf ppp to mf. Die grootste gedeelte van die stuk le op die 

pianovlak. Om onderskeid in die pianovlak van dinamiek oortuigend oor te dra, sal baie 

goed ontwikkelde spierbeheer van die leerling vereis. Die crescendo wat vanaf maat 7 (p) 

tot maat 13(mp) (oor 6 mate) moet plaasvind, verg deeglike beplanning en 'n fyn gehoor. 

Die decrescendo vanaf mp tot ppp moet uiters sorgvuldig beplan word. 

Die pedaal kan ritmies aangewend word en behoort vanuit die oogpunt geen probleem te 

lewer nie. Vanaf maat 15 word pedaalaanwending uitdruklik aangedui en hier sou die 

navorser die gebruik van die una corda sterk aanbeveel. Die demperpedaal kan hier met 
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groot sukses op halfvlak aangewend word. Dit wil voorkom of die klank te sterk oorkom. 

Die slaapliedjie-effek sal ook baat by die soort pedaalaanwending. 

Die gebruik van arpeggio-agtige figure val gerieflik in die handformasie van die graad 2-

leerling. Die melodie van die volkswysie word met die pinkie gespeel. Dit sou dus in die 

opsig goeie beheer van die pinkie verg. Slegs vier mate van die volkswysie word in die 

werk getrou gebruik. Vanaf maat 5 van die volkswysie word slegs enkele note in die 

vorm van oktawe uitgelig. In die opsig sal daar eers goed seker gemaak moet word of die 

leerling oktawe met fyn aanvoeling kan hanteer. 

Hierdie is 'n goeie stuk wat betref variasiegebruik op 'n eenvoudige vlak en kan as 

bekendstelling van variasievorm aan die jong kind voorgestel word. Dit is ook baie 

goed om af en toe kandidate vertroud te maak met Suid-Afrikaanse volksmelodiee. 

2. 7 .6 Graad 3 

Magaliesbergse Aandlied 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoortveranderings 

* Partespel, oefenmetodes 

* Cantabile-aanslag 

* Atmosfeerskepping 

* Herhaling 

Hier maak die leerling deeglik kennis met maatsoortwisselings, soos dit in die twintigste 

eeu die gebruik is. Die voordeel van die veranderinge in die stuk is dat dit op plekke 

gebeur waar die natuurlike infleksie van die lied se ritme val. Die veranderings vind dus 
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op 'n baie natuurlike wyse plaas en is myns insiens 'n baie goeie stuk om die jong kind 

bloot te stel aan die musikale gebruik. 

Die lied moet eers deur die leerling gesing word om natuurlike frasering te bepaal en ook 

om die wysie goed te memoriseer. Die volgende stap sal wees om die melodie in elke 

stem uit te haal en te speel. Die drie stemme ( sopraan, alt en tenoor) word op 'n fyn 

manier kanonies aangewend. Die stuk kan as 'n goeie voorloper tot die Barokstyl 

aangeleer word. 

Elke stem moet eers afsonderlik met die korrekte vingersetting ( asof aldrie saamgespeel 

word) deeglik ingeoefen word. Dan kan enige twee stemme gekombineer word en 

laastens, al drie stemme. Die altstem kan aanvanklik ook met die linkerhand bygevoeg 

word om die vloei van klank te bewerkstellig. 'n Goeie oefenmetode sal ook wees om die 

stemme op verskillende dinamiese vlakke te kombineer, byvoorbeeld: 

Sopraan mf 

Alt mp 

Tenoor f 

of enige ander kombinasie. 

Die "con espressione" en cantabilespel wat hier vereis word, plaas hierdie stuk in 'n 

kategorie wat net deur die hoogsbegaafde graad 3-leerling behartig kan word. 

Om hierdie werk met die gepaste atmosfeer te kan oordra, verg 'n aanvoeling vir die 

hartseer strekking van die lied. Dit val beslis nie binne die raamwerk van enige kind op 

graad 3-standaard nie. 
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W anneer die stuk vir eksamen aangebied word, is dit onnodig om dit heeltemal te herhaal. 

Om so 'n werk wat soveel beheer vereis te herhaal, skep probleme. Dit kan met 

opvoedkundige doelstellings aan 'n leerling geleer word. Daar sal egter min leerlinge op 

hierdie vlak wees wat die geduld het om al die voorbereiding wat die suksesvolle 

uitvoering van die werk vereis, deeglik uit te voer. Dit is beslis nie 'n wyse keuse vir 

eksamendoeleindes nie. 



2.8 
DU PLESSIS Hubert Lawrence 

2.8.1 Graad 7 

Datum gekomponeer: 1965 

Datum voorgeskryf: 1968 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 
* 

(1922 - ) 

Hulde aan Faure 

Ti tel 

Maatsoortteken I Tempo 

Dinamiek 

Komposisietegnieke 

Moeilikheidsgraad 
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Hierdie werk is nommer een uit 'n reeks van vier werke wat die komponis in opdrag van 

UNISA geskryf het om te gebruik vir eksamens. Die vier werke is "huldeblyke" aan 

onderskeidelik Faure, Ravel, Chopin en Couperin. 

Die maatsoortteken is afwisselend 4/4, 2/4 en 3/4 dwarsdeur die werk. Die komponis gee 

selfs 'n tydsduur van 2 minute 55 sekondes waarbinne die werk voltooi kan word. 

Geweldig baie dinamiese aanduidings word gegee. Soms word twee verskillende 

aanduidings per maat gegee, soms in elke maat. Die komponis is ook baie eksplisiet met 

klankverskille en laat min aan die besluit van die pianis oor: 

Voorbeeld 30 

raU. 
------, ---... ' 

s-- ---- ----r,.----------- --- -------- -- , .------.... 
• • 

2'55" I 
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Met al die wisselings is hierdie 'n baie kleurvolle werk. Die regterhandparty le 

hoofsaaklik hoog op hulplyne en die komponis maak gebruik van oktaafverplasings. 

Hierdie werk is in tradisionele styl met subtiele en verrassende oorskakeling van een 

toonsoort na 'n antler wat terselfdertyd een van Faure se eienskappe is. Die 

hooftoonsoort van die werk is F-majeur met 'n herhaalde gebruik van B-herstel wat dan 

'n liriese kleur aan die werk verleen. Tegnies is hierdie 'n baie moeilike werk. In 1974 is 

hierdie werk vir graad 6 voorgeskryf en in 1984 opgegradeer na graad 7. 



2.9 

CROMWELL Everson 
(1928 - 1991) 

2.9.1 Graad 5 

Drie Elegiee 

Nommer 1 

Datum gekomponeer: 1977 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoortteken 

* Tempo I Karakter 

* Dinamiek 

* Melodielyn 

* Komposisietegniek 
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Die maatsoortteken wissel in mate 1 tot 6 tussen 4/4, 5/8 en 2/4; al bindende faktor 

tussen die drie tydsoorte is die agtste-noot as gemeenskaplike polsslag. 

Die aanduiding con espressione impliseer <lat die werk nie te vinnig gespeel moet word 

nie. Dit is 'n goeie weerspieeling van die karakter van die elegie, wat 'n roulied is. 

Die dinamiek word in die styl van W ebem, baie korrek volgens die reels van puntillisme 

aangedui. Vanaf pp tot f word gebruik, met 'n a niente aanduiding op die einde. 

As gevolg van die seriele aard van die werk, kry geen stem prominensie of bevat <lit 'n 

sterk melodiese eienskap nie. 
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Die werk is gebaseer op die twaalftoonreeks wat vanaf maat 1 tot maat 2 uitgelig kan 

word: 

Voorbeeld 31 

Hier word baie sinkopasie,sowel as spanboe en groot spronge gebruik. In maat 11 bereik 

die werk agtstemmigheid. Die skryfstyl op drie balke sal vir die graad 5-leerling vreemd 

voorkom. 

Al die bogenoemde eienskappe veroorsaak 'n groot mate van onrustigheid in die werk. 

2.9.2 Graad 5 
Drie Elegiee 

Nommer2 

Datum gekomponeer: 1977 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Tempo 

* Dinamiek 



* 
* 
* 

Sleutels 

Melodielyn 

Komposisietegniek 
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Die tempo, wat bepaal kan word na aanleiding van die mesto-aanduiding bo-aan die 

werk, sal rustig wees en ooreenstem met die eienskap van die elegie. 

Dinamiese aanduidings in die werk word baie presies aangegee en beweeg oorwegend op 

die pianovlak om weer eens die hartseer karakter te beklemtoon. 

Die werk begin met albei hande wat in die diskantsleutels speel en vanaf maat 4, die 

begin van die tweede lyn, speel albei hande sonder waarskuwing in die bassleutels. Dit 

kan 'n probleem veroorsaak, as daar nie fyn opgelet word nie. 

Die melodielyn lyk op die oog af meer prominent en waameembaar as in nommer 1, maar 

is nog steeds puntillisties gekonstrueer. Die toonreeks kan vanaf maat 1 tot 4 uitgehaal 

word. 

Groot spronge kry weer eens prominensie in die werk. 

2.9.3 Graad 5 

Datum gekomponeer: 1977 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 

Drie Elegiee 

Nommer 3 

Dinamiek 



* 
* 
* 

Notasiebalke 

Pedaal 

Komposisietegniek 
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Dinamiese tekens wissel vanaf ppp tot f. In 'n werk van slegs 17 mate, dek dit 'n 

uitsonderlik wye veld van dinamiese vlakke. 

'n Baie interessante verskynsel is dat drie en vier balke vir notasie gebruik word. Die 

komponis doen dit om sowel die gespande note, as uitsonderlike pedaalaanduidings tot 

hul reg te laat kom: 

Voorbeeld 32 

8VO------------, 
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Die pedaal word op 'n baie vreemde en vindingryke wyse aangedui, naamlik deur middel 

van 'n notasiesimbool, sonder 'n sleutelteken (kyk voorbeeld 32). Die pedaalaanduidings 

word baie presies aangegee en behoort nie vir die graad 5-leerling probleme te veroorsaak 

me. 

Die komponis maak weer eens, soos in die twee vonge stukke, gebruik van seriele 

tegnieke en die fragmentariese melodie kom hoofsaaklik in die regterhand voor. 

' 
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Vanwee die eienaardige pedaalaanduidings, die seriele tegnieke, en die gebruik van drie 

en vier balke is dit, uit 'n opvoedkundig oogpunt, 'n baie interessante werk om aan 'n 

leerling, selfs op 'n laer vlak, aan te leer. Die drie werke tesame voldoen wel aan die 

standaard vir die graad 5-leerling. 



2.10 

2.10.1Graad4 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

GERSTMAN Blanche Wilhelmina 
(1910 - 1973) 

Nerina 

Onbekend 

1965 
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Hierdie werk is vir die eerste keer in 1965 vir graad 5 voorgeskryf. In 1979 word dit vir 

graad 4 voorgeskryf. 

Nerina is die middelste van drie stukkies met die titel "A Bouquet of English Flowers", 

wat in 1953 na haar terugkeer uit Londen geskryf is (Van der Spuy, H. 1980. Nerina. 

Musicus 8(2)). Hierdie werk se agtergrond word op 'n baie interessante wyse en na 

deeglike navorsing deur Prof Hubert van der Spuy in die artikel in Musicus bespreek. 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 

Vorm 

Harmonie 

Herhaling en Dinamiek 

Moeilikheidsgraad 

Die werk is drieledig, met 'n koda. Dit is dus baie geskik om die drieledige vorm hiermee 

te illustreer. 

In so 'n kort werkie word daar van baie leestekens en herhalings gebruik gemaak. Die 

instruksies bo-aan die werk wys uitdruklik daarop dat alle herhalings gespeel moet word 
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(daar word veronderstel <lat <lit instruksies van die komponis self afkomstig is). Hier 

word van die volgende tekens gebruik gemaak: 

* ; 
* + 
* Dal Segno 

* ad lib 
.... - - - - - - -

* i I 

* loco 

* /O'\ 

* Molto moderato 

Die sleuteltekens word baie keer op die onderste balk gewissel. 

Elke graad 4-leerling behoort hierdie werk, vanuit 'n opvoedkundige oogpunt beskou, te 

leer. Die atmosfeer wat geskep word, beeld die fyn tekstuur van die Nerina-blommetjie 

baie gepas uit. Die oorskakeling van die melodie van die regterhand na die linkerhand, is 

'n tegniek wat 'n graad 4-leerling met gemak kan hanteer. 

Die ad libitum in die tweede laaste maat laat iets aan die verbeelding van die leerling oor. 

Die molto moderato laat myns insiens die leerling toe om <lit teen sy eie gemaklike tempo 

te speel. 

Wanneer 'n mens hierdie werke met die Koorwerk "Sneeu", van dieselfde komponis 

vergelyk, besef jy <lat sy die gawe besit om die natuur en natuurtonele op gepaste wyse in 

die musiek uit te beeld. 
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2.11 

GROVe Ste/ans 
(1922 - ) 

2.11.1 Graad 1 

'n Treurige Lied 

Datum gekomponeer: 1975 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoortveranderings 

* Leestekens 

* Drieklanke I Intervalle 

* Dinamiek 

* Atmosfeer I Tempo 

In die eerste 6 mate is daar vyf keer veranderinge in die maatsoort. Die leerling maak ook 

reeds kennis met 514 onreelmatige tydsoort kennis. 

Die staccato, fermata, aksente en tweenoot bogies word hier gebruik, asook die komma 

wat die einde van die seksie in maat 10 aandui. Die verandering van sleuteltekens in 

maat 6 en 10 vra vir oplettendheid, so ook die talle spanboe wat hier verskyn. Maat 1, 3, 

4, 7, 8, 11, 13, 15 en 18 dra die staccato op die kwartnoot by tot die sinkopasie effek. 

Al die drieklanke wat in die linkerhand sowel as regterhande verskyn is majeur van aard. 

Dit sou dus noodsaaklik wees om die staccato nie te kort te laat klink nie. Die kort 

staccato op 'n majeur drieklank sou nie hydra tot die "treurigheid" van die lied nie. 

Daarteenoor is die derdes wat deur die appoggiatura en sy hoofnoot veroorsaak word, 

sowel as die derdes in maat 9, almal mineur van aard. 



55 

In hierdie stuk wat slegs 20 mate lank is, verskyn bier 24 dinamiese veranderings. Hier is 

slegs een forte-aanwysing in maat 3. Die res van die aanduidings wissel tussen p en mf. 

Die leerling sal dus baie seker moet maak van sy klankverskil op hierdie nuwe vlakke. 

Hier is ook vier ~ (decrescendo) aanduidings sowel as een -==----==-
(crescendo) teken. Daar sal baie versigtig te werk gegaan moet word met die hantering 

daarvan. 

Die tempo van 104 vir een kwart noot is redelik beweeglik en die gevaar bestaan dat die 

leerling hierdie stuk opgewek kan laat klink. Daar moet dus deurgaans aan die leerling 

uitgewys word dat die komponis dit as 'n treurige lied aangee. 

In hierdie kort werkie is 'n magdom van feite wat musikale opvoeding betref. Dit kan as 

'n baie goeie agtergrondwerk aangeleer word. 

2.11.2 Graad 1 

Studie - Drie voels sing 

Datum gekomponeer: 197 5 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 

Linkerhandparty 

Dinamiek 

Kontrapunt 

Die linkerhandparty bestaan hoofsaaklik uit slegs een noot met een ekstra een by in mate 

14, 18, 24 en 25. Dit veroorsaak dat die stuk wel vir die graad 1-leerling hanteerbaar is. 

Dit laat die leerling dus vry om op die meer beweeglike kontrapunt van die 

regterhandparty te konsentreer. 
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Die dinamiese verskille is eenvoudig en wissel tussen piano en forte. Die paar crescendo

en decrescendo-tekens dui meer op die voortstuwing van die frase as op dinamiese 

verskille. 

Die enigste probleem wat die graad 1-leerling ten opsigte van die kontrapunt gaan ervaar, 

is dat slegs die regterhand die twee partye moet uitvoer. Die omvang val goed binne die 

strekking van 'n klein hand en geen problematiese vingerstrekking sal benodig word nie. 

Hierdie sou ek as 'n ideale werkie vir bekendstelling van kontrapunt aan die jong leerling 

beskou. 

2.11.3 Graad 4 

Hanegeveg 

Datum gekomponeer: 1975 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Dinamiek 

* Moeilikheidsgraad 

* Vingersetting 

Die komponis slaag volkome daarin om die atmosfeer van die hanegeveg uit te beeld. 

Die staccato-note, verskeidenheid van dinamiese vlakke, die talle rustekens en aksente 

dra alles daartoe by om 'n goeie beeld van die hanegeveg voor te stel: 
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Voorheeld 33 

> > 

Die dinamiese vlakke wissel vanaf pp tot ff en gee sodoende aan die leerling die 

geleentheid om met al die dinamiese vlakke kennis te maak. 

Die tempo-aanduiding is nie te vinnig om, met die rondbeweeg op die klawerbord, te 

hanteer nie. Die hande speel soms bykans drie oktawe uitmekaar, byvoorbeeld in mate 8 

en 14 tot 16. Vanaf maat 27 tot 31 beweeg die hande na meer as drie oktawe weg van 

mekaar, maar bly staties en is dus hanteerbaar. 

r r r Die drie-noot groepies van l;::::LJ kan deurgaans met eenvoudige vingersetting 

hanteer word en behoort geen probleem te besorg nie. 

Hierdie stuk kan gerus aan elke graad 4-leerling geleer word. Dit skep die korrekte 

atmosfeer van 'n hanegeveg, die hande beweeg deur 'n omvang van vier oktawe, heen en 

weer op die klavier, en die dinamiek dek 'n wye spektrum. 
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2.11.4 Graad 5 

'n Bondige Toccata 

Datum gekomponeer: 1975 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoort I mate 

* Sleutels 

* Dinamiek 

* Toevallige tekens 

Die tempo-aanduiding van r = 100 is al aanduiding van ritmiese orientering. 

Hier word geen maatsoort of maatlyne aangedui nie. Dit is in ooreenstemming met die 

twintigste-eeuse idioom. Die agtste-note word in groepe van twee, drie of vier 

saamgebind. Hier verskyn slegs drie kwartnote in die hele stuk. Die werk is redelik kort 

en kan in net meer as een minuut afgehandel word. Die "sempre staccato" -aanduiding 

kan met gemak teen die spoed van r = 100 gehandhaaf word en behoort nie 

probleme vir die graad 5-leerling te veroorsaak nie. 

Die linkerhandparty bly deurgaans in die bassleutel terwyl die regterhandparty heen en 

weer beweeg tussen die bas- en diskantsleutel. 

In hierdie kort werkie word die uiterstes van dinamiek gedek. Dit beweeg van pp tot ff. 

Die toevallige tekens word vooraan die note gevoeg en, soos onderaan die stuk aangedui, 

is dit slegs toepaslik op die spesifieke notegroep waarin dit voorkom. 
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2.11.5 Graad 1 

N agmusiek uit 'n V erre Oosterse land 

Datum gekomponeer: 1975 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Bo-tone 

* Atmosfeer 

* Sleutelverandering 

* Dinamiek 

Die komponis gee duidelike instruksies oor die speel van bo-tone, asook dat die 

regterhand die staccato-note so kort as moontlik moet aanslaan. 

Hier word deur die klank van die bo-tone 'n besondere atmosfeer geskep en bied reeds op 

'njong ouderdom die geleentheid aan die leerling om dit te ervaar. 

Hier kom twee keer sleutelveranderings voor. Hier word baie min dinamiese aanduidings 

aangetoon. In die lig van die feit dat fyn nuansering onmoontlik is, is dit ook nie nodig 

vir meer aanwysings wanneer die botone aangehou word nie: 

Voorbeeld 34 

'Boie strak in t~d. J = 132. 

/'J . ;, • 

f 

.. . . 
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Die "baie strak in tyd" sal die leerling forseer om streng te tel en in tyd te speel. Die 

leerling sal ook terselfdertyd vir 25 mate lank moet luister na klankproduksie. Hier sal 

fyn opgelet moet word dat geen uitspringende klanke voorkom nie. Die hele stuk is 

pentatonies, behalwe vir die laaste B in maat 24. 

Die dinamiese aanwending in die werk is min en eenvoudig. Dit word dwarsdeur forte 

gespeel, met maat 23 op fortissimo en die heel laaste B as pianissimo. Die fermatateken 

oor die heel laaste maat is ook 'n goeie voorbeeld vir die baie jong kind van 'n fermata 

bo-oor 'n stiltemaat. 

Hierdie stuk behoort vir die graad 1-leerling 'n baie interessante en opwindende werk te 

wees. Dit behoort as algemene repertoriumstuk vir alle graad 1-standaard leerlinge 

aangeleer te word. Dit is buitengewoon om so jonk met botone te doen te kry. Aangesien 

net die regterhand "aktief' bly, veroorsaak dit ook dat die moeilikheidsgraad nie erg is 

nie, en dit dus 'n heeltemal geskikte werk vir 'n graad 1-kandidaat is. 

2.11.6 Graadl 
'n Eenvoudige Aandliedjie 

Datum gekomponeer: 197 5 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Atmosfeer 

* Vorm I Dinamiek 

* Modulasie 

* Maatsoort 



61 

Die twee-maat melodie waaruit die werkie bestaan, is maklik singbaar en is die titel 

waardig. Die linkerhandparty, wat oorwegend gekonstrueer is op die dalende F-majeur 

toonleer, bly ook eenvoudig en maklik genoeg vir die graad 1-leerling om te behartig. 

Hierdie stuk kan goed benut word om die drieledige vorm te verduidelik. Die A1- en Az

gedeelte is so te se identies, behalwe vir 'n klein wysiging op die laaste twee polsslae van 

maat 12 se linkerhandparty. Die B-gedeelte se kontras word in die dinamiek, (nou 

verskyn forte vir die eerste keer) stadiger kwartnoot-beweging van die linkerhandparty, 

asook die modulasie in maat 8 na A-mineur gesien. 

Die leerling kan op die leitoon/tonika-beweging in maat 8 gewys word, wat die 

dominant/tonika-verband impliseer: 

Voorbeeld 35 

rit ..... a tempo 

~ ~~~~m--------------~ 
~~~~~~ 

Die maatsoortteken is baie eenvoudig en laat die leerling toe om op die sinkopasie wat 

aan die begin van elke maat plaasvind, te konsentreer. 
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Hierdie werkie, met sy aangename melodie en min probleme, is beslis 'n aanwins in 'n 

jong leerling se repertorium. 



2.12 

2.12.1 Graad 5 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

HALLIS Adolph 
(1896 - 1987) 

'n Kereltjie in die Skemer 

Onbekend 

1968 

* Ti tel 

* Tempo 

* Dinamiek I Terminologie 

* Vingersetting 

* Pedaal 

* Moeilikheidsgraad 

63 

Die titel van die werk behoort aan die graad 5-leerling 'n goeie beeld te gee van die 

"mistigheid" wat die komponis met hierdie werk wil skep. 

Die tempo waarteen die Gavotte gespeel word, behoort me 'n probleem v1r die 

gemiddelde leerling te veroorsaak nie. 

Die komponis wou doodseker maak dat die werk vertolk sou word soos wat hy dit beplan 

het. Sy dinamiese instruksies is in besonder fyn detail aangedui en hy maak dubbel seker 

dat die leerling dit korrek verstaan: 



Voorbeeld 36 

I 
4 

I 
s 
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u.c. 'l'.i:) . __ ; 

Rallis gebruik Engels en Italiaans in sy terminologie en is gesteld op die handhawing van 

korrekte atmosfeer in hierdie werk: 

Voorbeeld 37 

molto sfocc. 

' p. .,,._ 

gaiamrnfr 
;£..... n = 

Till __ _, t z 3 5 4 

'~-
\1 ~~~~~~~~~~~§~§st~n~c~c.~~sl~1o~r~t~aEn~d~c~r~is~p~~~ 
.I mp = 
1~--+--~-+---+-----1 
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Hy voorsien ook die hele werk van vingersetting wat weereens sal verseker dat die 

leerling die werk sal vertolk soos wat hy beplan het. 

Pedaalaanduiding word ook uiters noukeurig aangestip en hy maak gebruik van una corda 

(U.C.) en die kansellasie daarvan, tre corde (T.C.). Hierdie terminologie kry die leerling 

meesal slegs in teorievraestelle mee te make. Hierdie werk sal moeilik lees met al sy 

chromatiese wysigings, maar behoort tog deur 'n graad 4-leerling behartig te word. Die 

baie artikulasie- sowel as detail-instruksies ten opsigte van dinamiek en pedaalgebruik 

deur die komponis, plaas hierdie werk egter op 'n graad 5-vlak. 
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2.13 

JAMES Christopher Langford 
(1952 - ) 

2.13.1 Graad 3 

Toccatina 

Datum gekomponeer: Onbekend 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Titel 

* Tegnies 

* Dinamiek 

* Maatsoorttekens 

Daar is relatief min Toccatinas op die standaard gekomponeer. Dit alleen maak die werk 

'n noodsaaklikheid op hierdie vroee stadium. 

Die hande beweeg nabymekaar. Die werk sal dus teen 'n Presto-tempo aangedurf kan 

word: 

Voorheeld 38 

Presto 

"" > 
> 

( -~ ·: " ~ " " ~ " - ,_ 
''~ - - - ,,_ - " - - ,,_ -
~- Tl I I I ,. I I I 

~ 1 
ef 

( . .. . -
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Die aksente verskyn nie in al die mate nie en sal dus fyn instudeer moet word. 

Dinamiese aanduidings word baie presies en voldoende aangedui. 

Die geleidelike crescendo-, diminuendo-, accelerando- en rallentando-aanduidings maak 

hierdie werk opwindend. Die glissando in maat 32 dra verder tot genot en opwinding by: 

Voorbeeld 39 

va N ----------------------------------------------------------------------· 
> I . d th 

di: - .,.. > E~on e :t: - .... white notes 
A L 

( 
. -- .. 

~ 

" v 

• 3 1 sempre accelerando 

( -· " - . . -
~ 

Vanaf maat 28 word 'n oktaaf hoer gespeel en m die heel laaste maat beweeg die 

linkerhand 'n oktaaf laer: 
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Voorbeeld 40 

va 
8 ------------------------------------------------------------------------i 

> l . d th 

~'=-
> E~on e ·- white notes 

A ... ,... l 

\ 
,. .. - .. -- -.. ., 

tJ 

3 1 sempre accelerando 

( .. -- --
~ 

8
va bassa 

Die stuk wissel tussen 3/4 en 4/4 tydmaattekens. In maat 18 sou <lit wenslik wees om die 

3/4 tydsoort te herhaal, soos in maat 15 reeds gedoen is. 

Hierdie werk behoort aan 'n leerling 'n uitdaging te hied en terselfdertyd groot plesier te 

verskaf. Dit sal 'n voortreflike konsertwerk wees. 
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2.14 

JOHNSON Alexander 
(1968 - ) 

2.14.1 Voorgraad 1 

Tokkelossie 

Datum gekomponeer: 1989 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Gepaste titel 

* Tegniese aspekte 

* Drieledige vorm 

* Mineurtoonsoort 

* Groepsonderrig 

Die titel van die werk spreek onmiddellik tot die jong kind se verbeeldingsveld. 

Die sestiendenoot-lopies in die regterhand vereis 'n egalige verspreiding van vingergewig 

aangesien al vyf vingers gebruik word. Dit eindig ook op 'n pinkie wat in hierdie stadium 

goed gerond en sterk behoort te wees: 

Voorbeeld 41 

Alle9ro 5 
"I > 

\. -~ 
-

( 
mf 

~ 

--.. -
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Die staccato noot op die eerste polsslag van maat 2 vergemaklik die handposisie

verskuiwing wat hier vereis word: 

Voorbeeld 42 

Die linkerhand beweeg hoofsaaklik in "maklike" ritmes van UC 
) 

en J, 
. Dit stel dus die leerling in staat om die meer komplekse ritmes van die RH baas 

te raak. Die gebruik van die 

agtergrondkennis. 
--- . in maat 5 is ongewoon en dra by tot 

Dit is 'n baie gepaste werk om te leer met die oog op vorminskerping. Dit is baie 

duidelik in drieledige vorm: Die B-gedeelte, mate 3 tot 5, voorsien 'n duidelike kontras 

tussen die A1 (mate 1 - 2) en Az (mate 6 - 7)-gedeeltes. Die regterhand het in die 

B-gedeelte 'n meer vloeiende melodiese lyn as wat in A1 en A1 voorkom: 
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Voorbeeld 43 

-,..... ... -... . - .... £ ... _ ..... 
" 

,.- .fL-.. - -
\ ~ - -

-----
' 

3 f ~ 'I 1' ri't.~ 
~ I I 

. --

-~ - -
Ill. - ,,_ - , ... 

Die ritmiese patrone Lr ll en LLJ word nou vir die eerste keer gehruik. Dit 

veroorsaak, tesame met die vloeiende melodiese lyn, die kontrasterende B-gedeelte. Die 

dinamiek van p en fen die ritardando gee ook kontras. 

Aangesien geen mineurtoonlere in die Voorgraad 1-leerplan ingesluit is nie, hied dit 'n 

geleentheid om reeds hier kennis met die mineurtoonsoort te maak. Die leitoon word een 

keer in Ai (maat 2) en twee keer in die linkerhand in die B-gedeelte (maat 4) gehruik 

alhei kere onopgelos. In die ~-gedeelte los die G-kruis op na A en hied dit 'n 

geleentheid om reeds op die vroee stadium aan die jong kind die leitoon/tonika-trekkrag 

voor te stel: 

Voorbeeld 44 
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Daar word van 'n groot verskeidenheid dinamiese aanduidings, terminologie en 

"leestekens" in hierdie kort werkie gebruik gemaak. Hier verskyn ook 'n ongewone fop 

die laaste noot (voorbeeld 44). Hierdie verskynsel beklemtoon weer die "bangmaak"

effek van die titel. 

Die werk is ideale onderrigmateriaal. Daar word op gepaste wyse van die beperkte 

middele ten opsigte van die jong kind se tegniek gebruik gemaak. Die vorminskerping is 

baie gepas en ritme-aanwending toon 'n groot verskeidendheid. 

Dit kan ook baie effektief in die teorieklas vir groepsonderrig aangewend word. Aspekte 

wat in die teorieklas beklemtoon kan word, is: 

Vorm - drieledig 

Albei hande se leeswerk is nou in die diskantsleutel 

Ritmiese verskeidenheid wat as leeskaarte vir ritmiese 

klapwerk aangebied kan word: 

LUI U 
ur r 
bU 
LIU 
c 7 c 7 

Aanleer van die volgende terminologie in musikale verband: 

* 
* 

Allegro 

p 
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* f 

* mf 

* rit. 

* crescendo 

* :::::=-==-

* r.i 

* > 

* ...-----... bindboe 

Dit is selde <lat soveel begrippe gelyktydig in een werk aangebied word. Hierdie werk 

dek bykans die hele spektrum van terminologie wat vir die Voorgraad 1 teorie- eksamen 

vereis word. 

2.14.2 Graad 2 

Treurliedjie 

Datum gekomponeer: 1989 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Titel I Karakter 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Pedaal I Klank 

* Frasering 

* Moeilikheidsgraad 

Die leerling sal dadelik bewus wees van die atmosfeer van die werk wanneer die titel 

gelees word. Die tempo van j = 60 sal met groot gemak hanteer kan word. 

Die komponis voorsien die werk van dinamiese tekens, maar laat wel ruimte aan die 

leerling om eie binne-crescendo's en -decrescendo's aan te wend. 
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Die komponis voorsien die werk van dinamiese tekens, maar laat wel ruimte aan die 

leerling om eie binne-crescendo's en -decrescendo's aan te wend. 

Hierdie werk se pedaalaanwending is baie veeleisend en word ook nog aan die graad 2 

leerling se oordeel oorgelaat. Die treurliedjie is hoofsaaklik 'n studie in subtiele 

klankeff ek: 

Voorbeeld 45 

In die eienskap le hierdie komponis se trefkrag. Die "Verlate Speelgoedkamer" het 

dieselfde probleme met pedaalaanwending en atmosfeerskepping. 

Die komponis gee geen frase-aanduidings nie. Aan die einde van maat 8 is 'n komma, 

wat die einde van die eerste twee frases aandui. Verder verskyn die komma nooit weer 

nie en is geen konsekwentheid dus te bespeur nie. Die frasekonstruksie is: 

4+4+6+4+4+3 
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Vanuit 'n tegniese oogpunt is hierdie werkie nie bokant 'n graad 2-leerling se vermoe 

nie. Groot eise word wel gestel ten opsigte van pedaalgebruik en atmosfeerskepping. 

Hierdie stuk sal dus alleenlik aan 'n musikaal-sensitiewe leerling gegee kan word. 

2.14.3 Graad 2 

Verlate Speelgoedkamer 

Datum gekomponeer: 1989 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel - Romantiek 

* Tegniek 

* Ritme - Sinkopasie 

* Pedaalaanwending 

* Sleutels 

Die titel dra sterk by tot die beeld wat die leerling moet sien wanneer hy die werk 

aanbied. Die atmosfeer van verlatendheid wat deur die hartseer melodie geskep word, is 

dan vir die leerling maklik vergelykbaar met die verlate speelgoedkamer. Dit is 'n 

twintigste-eeuse werk met sterk romantiese eienskappe. Die begrip romantiek kan nou 

deur die aanleer van die werk by die leerling goed tuisgebring word. Die rubato-effek is 

baie duidelik in mate 8, 16 en 25 se ritardando (voorbeeld 46). Die Andante teen J = 116 

is uiters geskik vir die korrekte en gemaklike voordrag van die werk: 
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Voorbeeld 46 

Die tweenoot-bogie word dwarsdeur die werk gebruik. Die vingersetting val gemaklik 

onder die handposisie met hier en daar 'n effense handposisieverskuiwing. Vanaf maat 

9 - 10 (voorbeeld 47) kruis die regterhand oor die linkerhand en verg <lit goeie 

vooruitbeplanning, aangesien geen rusteken voorsien word tussen maat 9 en maat 10 nie: 

Voorbeeld 4 7 

Tempo I. 

10 
(""'f) 

In maat 17 - 18 (Voorbeeld 48) kan die handkruising met groter gemak geskied, 

aangesien 'n kwartnootrusteken in maat 17 voorkom. Die linkerhand begin in maat 18 op 

F, terwyl die regterhand ook op 'n F, (voorbeeld 48) twee oktawe uitmekaar, begin. 

Hierdie ooreenkoms vergemaklik die terugplasing van die hande: 



Voorbeeld 48 

Tempo I • .........--.... 
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Sinkopasie kom in die linkerhand op die tonika in mate 7, 24 en 25 en op die dominant in 

maat 25 voor. Hier behoort geen tegniese probleme ondervind te word nie, aangesien dit 

nog steeds binne die handposisie gebruik word. Die leerling is dus in staat om volle 

aandag aan die sinkopasie te skenk. In mate 4 en 5 asook 21 en 22 kan die pedaal vanaf 

polsslag 11/z in maat 4 en ooreenstemmende maat 21 tussen die A en die F aangewend 

word. Dit kan dan aangehou word tot die daaropvolgende mate: 

Voorbeeld 49 

s 
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Die "con ped." kan beslis nie aan die leerling se eie sorg gelaat word nie. Pedaalwerk in 

die stuk is moeilik vir die graad 1-leerling en sal met groot sorg voorberei moet wordo 

Dit kan op 'n paar uitsonderings na (mate 5, 8, 11, 13, 16, 22, 26 en 27) oorwegend 

ritmies op elke polsslag aangewend word. 

Die vorm is drieledig. Die kontrasterende middeldeel (mate 10 - 1 7) word duidelik 

afgebaken deurdat die regterhand oorkruis in die bassleutel speel. 

Hierdie werk hied goeie oefening vir die lees van hulplyne asook die lees van albei hande 

in die diskantsleutel. 



2.15 

2.15.1 Graad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

JOUBERT Hendrik Johannes 
(1926 - 1986) 

Flink Vingers 

Onbekend 

1979 

* Tegniek 

* Linkerhandmelodie 

* Dinamiek 

* Maatsoort 

* Toonsoort 

* Sleutels 
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Hierdie werk verg voorwaar flink vingers en herinner aan 'n Schmitt-vyfvingeroefening. 

Die kombinasie van legato-dele, direk daarna gevolg deur staccato-dele is goeie oefening 

vir spierkontrole en konsentrasie. 'n Baie gemaklike oorkruising van hande word vanaf 

maat 25 tot 27 gebruik: 

Voorbeeld 5 0 

RH 

LH 
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Vanaf maat 5 tot maat 11 word die melodie deur die linkerhand uitgebring en kry die 

leerling reeds op graad 1-vlak geleentheid om die tegniek te bemeester. 

In hierdie betreklik kort werkie van 27 mate word 'n baie wye omvang van dinamiek 

gebruik. Vanaf p tot ff word gedek. Die terminologie strek ook wyer as wat op die vlak 

verwag word. Die pedaal word ook bygevoeg op 'n gemaklike wyse wat die graad 1 sal 

kan behartig. Dit is reeds baie vroeg om die graad 1 bloot te stel aan 'n maatsoort van 

c ~ r f ) wanneer die werk hoofsaaklik in agtste-note beweeg. In maat 7 

word die vreemde tydsoort van 112 ( een halwe noot in die maat) gebruik en ook in maat 

26 herhaal. 

Die werkie is in C majeur wat maklik hanteerbaar vir die graad 1-leerling is. Vanaf maat 

5 tot 14 word die pentatoniese toonleer in die linkerhand gebruik wat gemaklik onder die 

hand val. 'n Uitstekende voorbeeld om in die teorieklas te gebruik van die kombinasie 

van twee toonsoorte in die twintigste eeuse werke. 

Die sleuteltekens word twee keer verander. 

Hierdie kort werkie is propvol opvoedkundige beginsels en kan met gerustheid aan elke 

graad 1-leerling vir agtergrond geleer word. 

2.15.2 Graad 2 
Linkerhandstudie 

Datum gekomponeer: Onbekend 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Studie 

* Dinamiek I Terminologie 
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Hierdie werk is presies wat die titel aandui, 'n studie slegs vir die linkerhand. Die tema 

(in groot note geskryf) beweeg vanaf maat 1 tot maat 8 gemaklik in heel note. Die 

begeleidingsfiguur word ritmies afgewissel en daar is ook wisseling tussen legato en 

staccato dwarsdeur die werk. Vanaf maat 9, raak die tema ritmies meer ingewikkeld. Die 

hele werk is in tema en begeleiding uitgewerk, behalwe vir maat 19 - 203 en maat 32, 

waar daar geen begeleidingsfigure voorkom nie. 

Die oefening le in die verdeling van tema en begeleiding in een hand en dit behoort 'n 

uitdaging vir enige graad 2-leerling te wees. 

Min dinamiese aanduiding kom voor. Daar is trouens slegs een forte teken en een 

crescendo en een decrescendo teken. Dit gebeur alles aan die einde van die werk. Die 

aanvangsdinamiek sal deur die leerling self bepaal moet word. Die terminologie is ook 

karig. Slegs drie kommas in mate 18, 23 en 27 dui die einde van frases aan en een 

fermata in maat 23, asook een pedaalaanwysing in maat 33, is die verdere enkele 

aanduidings. 

Die ritme bied 'n wye verskeidenheid note aan. Dit wissel van heel note, 

dubbelgepunteerde halwe note (dit sal vreemd wees vir die graad 2-leerling) kwart note 

en agtste note. Sinkopasie, soos in maat 2, word ook hier ervaar. Die rustekens wat die 

verdeling van die twee stemme mooi aandui is 'n goeie leerskool vir die aanleer van die 

skryfwyse van meerstemmigheid. 

Hierdie werk dien as 'n goeie inleiding tot latere linkerhandwerke, al is dit net om die 

leerling te laat verstaan dat daar wel werke slegs vir die linkerhand geskryf is. 



2.15.3 Graad 2 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

A-molkleure 

Onbekend 

1979 

* 

* 
* 
* 

Vorm en styl 

Ritme 

Kontrapunt 

Dinamiek I Terminologie 
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Die werk is duidelik in tweeledige vorm. Die A-gedeelte strek vanaf maat 1 tot 17 en die 

B-gedeelte vanaf maat 18 tot 31. die A-gedeelte is kontrapuntaal met fugale karakter, 

terwyl die B-gedeelte hoofsaaklik eenstemmig is. 

Die ritmiese struktuur begin heel eenvoudig en gemaklik. Die komponis stel al die 

ritmiese patrone wat in die werk voorkom vanaf maat 1 tot 10 bekend. Tussen mate 13 

en 17 duik daar skielik groot probleme op. 

Maat 13 tot 15 sal baie moeilik wees vir die gemiddelde graad 2-leerling. Vanaf maat16, 

kan die "divisi" effens probleme veroorsaak: 

Voorbeeld 51 

:--,.~ 
mp dolce poco r•t-. 
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Dit is goed <lat die graad 2-leerling met kontrapunt kennis maak. Maat 1tot8 kan met die 

onderwerp van 'n Fuga vergelyk word. W anneer die regterhand in maat 9 bykom, is die 

linkerhandse halfnootbeweging maklik genoeg om te hanteer (in kontrapuntkonteks). 

Maat 13 tot 17 word te skielik moeilik vir die jong leerling. Vanaf maat 18 verdwyn die 

kontrapunt en begin die hande in dieselfde rigting een oktaaf uitmekaar beweeg. Vanaf 

maat 25 neem die tempo toe, maar is die linkerhand staties en kan daar op die regterhand 

gekonsentreer word. 

Die dinamiek wissel van pp tot ff. Die terminologie wat die komponis gebruik, dek 'n 

wye veld, met die gevolg <lat hierdie werk met groot welslae in die teorieklas gebruik kan 

word. Interessante kombinasies word gebruik, byvoorbeeld: 

un poco meno pesante 

Linkerhand/Regterhand divisi 

agitato e energico 

un poco allegro 

staccato e scherzando 

molto rit e p. 

Dit is 'n baie waardevolle opvoedkundige werk om vir alle graad 2-leerlinge aan te leer. 

2.15.4 Graad 3 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Onbekend 

1979 

Vreugde 

* 
* 

Atmosfeer 

Aanslag 



* 
* 
* 
* 

Pedaal 

Oktaafverskuiwing 

Tegniek 

Dinamiek 

84 

Die toccata-agtige mate 1 tot 4 en 20 tot 23 weerspieel die vreugde wat hierdie werk se 

titel aandui. Die cantabile deel vanaf maat 5 tot 19 is ook opgewek. Hierdie atmosfeer 

sal met groot gemak deur selfs 'n graad 2-leerling gehanteer kan word. 

In die eerste vier mate word 'n toccata-agtige aanslag vereis en vorm <lit 'n goeie kontras 

met die cantabile karakter van die middeldeel. In maat 20 en 21 word die leerling tot 'n 

lento tempo gedwing, om weer in mate 22 en 23 na die presto met toccata atmosfeer te 

beweeg. 

Die pedaalaanduidings word baie presies deur die komponis aangedui en behoort die 

leerling geen probleme te besorg nie. 

Hier vind vyf keer oktaafverskuiwings plaas. In maat 12 is daar ook 'n verskuiwing na 

die baskant toe. Tegnies behoort geen graad 3-leerling 'n probleem te ondervind nie. 

Daar is geen groot strekkings nie en die stuk is hoofsaaklik op die drieklankstruktuur 

gebaseer. 

Die dinamiek beweeg oor 'n groot spektrum in hierdie werk van 33 mate en daar word 

vanaf p tot ff gebruik. 

In die lig van al die bogenoemde feite, kan hierdie werk ook met gemak deur die graad 2-

leerling behartig word en behoort die aanleer daarvan groot vreugde te verskaf. 



2.15.5 Graad 3 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Waterpoel 

Onbekend 

1979 

* Studie 

* Atmosfeer 

* Toonsoort 

* Dinamiek 

* Pedaal 

* Herhalingsteken 

* Maatsoort 

85 

Die ostinaat patroon effek wat deur die regterhand (behalwe vir agt mate) volgehou word, 

kan veroorsaak <lat die werk as 'n studie aangeleer word. Die pp, p en mp klankvlak wat 

die regterhand moet behou, dra ook by tot 'n dissipline wat aangeleer kan word. 

Die atmosfeer wat die leerling hier moet skep, kan gemaklik aan die hand van 'n verhaal 

rondom 'n waterpoel geskets word. Dit behoort vir die graad 3-leerling nie buite sy 

verbeeldingsraamwerk te strek nie. Hierdie werk kan as voorbeeld <lien om die 

Impressionisme van Debussy te verduidelik. 

Die komponis kombineer die pentatoniese toonleer (linkerhand) met die van G majeur in 

die regterhand. 'n Goeie voorbeeld om aan 'n teorieklas die kombinasie van twee toonlere 

te verklaar en te illustreer: 
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Voorbeeld 52 

L.H. clair 

'n Wye omvang in dinamiek word hier gedek, naamlik vanaf pp tot ff. Die pedaal 

aanduidings word presies deur die komponis vanaf mate 13 tot 25 aangedui. In maat 1 en 

vanaf maat 28 gebruik die komponis slegs die terme van "con pedale". Dit sal nie vir die 

graad 3-leerling 'n probleem te skep nie. Op hierdie vlak behoort die gehoor

ontwikkeling reeds so gevorderd te wees <lat die leerling self sal kan besluit waar om die 

pedaal te wissel. 

Die herhalingsteken aan die einde van maat 25 sou die stuk onnodig lank maak en skep 

die gevaar van verveling aan die hoorder sowel as die leerder se kant. Dit kon weggelaat 

word. 

Die maatsoort van 3/4 skep hier geen probleem nie. Aan die hand van die groepering kan 

aan die leerling gewys word <lat die agtste note wel alles aanmekaar verbind word 

"wanneer die hele maat slegs uit agtste note bestaan". In maat 23 tot 25 moet die leerling 

egter weer op die "verkeerde" groepering gewys word. Die groepering, wat sterk dui op 
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saamgestelde tweeslagmaat, se doel is hier slegs tegnies van aard. Dit vergemaklik die 

linkerhand en regterhand indeling. 

Hierdie is 'n baie goeie werk om aan te leer as atmosfeerskepping. 

2.15.6 Voorgraad 1 

Koraalwysie no 1 

Datum gekomponeer: 1984 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Kontrapunt 

* Ritme 

* Frasering 

* Dinamiek 

* Ti tel 

* Druktipe 

Maat 1 tot 6 is eenstemmig; tweestemmigheid begin by maat 71/z, met mate 19, 21 en 22 

wat driestemmig word. 

Die regterhandparty beweeg gemaklik in agste-, kwart- en halfnote. Die 

linkerhandgedeelte bevat egter 'n wye verskeidenheid ritmekombinasies soos: 
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Voorbeeld 53 

Die linkerhand se ritmes, tesame met die regterhandbeweging, maak hierdie werk beslis 

te moeilik vir die voorgraad 1-leerling. Die linkerhand begin op die opmaat in mate 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 14, 15. Hierdie sinkopasie sal vir die gemiddelde voorgraad 1-leerling 

probleme veroorsaak. Die onafhanklike beweging van die twee hande sal slegs by 

begaafde leerlinge so ver ontwikkeld wees dat die kontrapunt behartig sal kan word. 

Die vyf frases begin almal op die opmaat en kan <lien as 'n goeie voorbeeld om die 

anakrusis in die teorieklas aan te leer. Die derde frase wat op polsslag 2Yi begin, sal nie 

met gemak deur die voorgraad 1-leerling behartig kan word nie. Daar is net twee 

dinamiese aanduidings wat nie probleme sal veroorsaak nie. 

Die psalm sal reeds aan die jong kind bekend wees en sal m die stadium horn 

heelwaarskynlik boei. 

Die navorser sou aanbeveel dat die druk vergroot moet word om leeswerk te vergemaklik. 

Soos in die geval van "Toktokkie", is hierdie werk ook aan Ti.irk opgedra. 



89 

Voorgraad 1 

Koraalwysie no 2 

Datum gekomponeer: 1984 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Kontrapunt 

* Ritme 

* Frasering 

* Dinamiek 

* Ti tel 

* Druktipe 

Vanaf mate 1 tot 9 word die koraalmelodie in eenvoudige ritme van kwart- en halfnote 

weergegee en kan dit met die tema van 'n fuga vergelyk word. Dit is interessant dat die 

tema in die basslyn aangekondig word. 

Vanaf maat 10 neem die regterhand die tema twee oktawe hoer as die begin oor. Die 

linkerhand begin dan met die kontrapuntale beweging, hoofsaaklik in agtstenote. In maat 

16 is die enigste gepunteerde kwartnoot en vanaf maat 17 word kwartnote die eerste keer 

in die teenstem gehoor. In maat 23 begin die teenstem met halfnote, terwyl die 

kontrapunt oorwegend tweestemmig is. Maat 17 en mate 24 tot 27 toon driestemmigheid. 

Vierstemmigheid kom in maat 26 polsslag 1 en 2 voor. 

Die ritme in die tweede koraal is baie eenvoudiger as in no 1. Slegs 14 van die 27 mate, 

met ander woorde, omtrent die helfte van die werk, is eenstemmig. Dit dra ook daartoe 

by dat die werk makliker is as no 1. 
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Die frases beweeg almal saam met die oorspronklike koraalwysie en begin op die sterk 

polsslae. In maat 25 verander die maatsoort na 4/4. 

Hier verskyn net drie dinamiese verskille. Die titel, asook die daarmee gepaardgaande 

melodie is alreeds aan die leerling bekend. Die druktipe is te klein om met gemak gelees 

te word. 'n Interessante feit is dat die stuk ook aan Turk opgedra is. 

Ten spyte van bogenoemde aspekte van die werk wat dit makliker kan maak, veroorsaak 

die kontrapuntale bewegings 'n moeilikheidsgraad wat die stuk eerder vir graad 1-

leerlinge gepas maak. 

2.15.7 Voorgraad 1 

Datum gekomponeer: 1983 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 

Toktokkie 

Ti tel 

Dinamiek I Terminologie 

Tegniek 

Pedaal 

Die toktokkie-effek word in mate 13, 14, 17 en 18 doeltreffend uitgebeeld deurdat die 

leerling teen die deksel van die klavier klop. Die gedeelte alleen veroorsaak groot 

opwinding by 'n voorgraad 1-leerling. Maat 3 + 8 se staccato op die swart klawers 

verskaf ook die klopeffek, wat daarop dui dat die titel heel gepas is. 
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een crescendo. Vir die voorgraad 1-leerling word bier voldoende en interessante 

terminologie aangebied: Allegretto 

ritardando 

a tempo 

meno mosso 

VIVO 

Hier word vyf keer kommas gebruik om frasering en asemhaling aan te dui. 

Die fermata word ook vyf keer gebruik, wat nogal baie is vir s6 'n kort werkie van 19 

mate. Die effek van afwagting, wat weer terug verwys na die titel word egter goed 

uitgebeeld. 

Hier behoort tegnies geen probleme te wees nie. Die vier opgaande en afgaande sestiende 

note val gemaklik onder die vyfvingerhandposisie. Die klavier word oor 'n wye omvang 

van ongeveer drie en 'n half oktawe gedek. 

Wanneer die linkerhand moet afskuif in maat 5, gee die ritardando genoeg kans vir so 'n 

verskuiwing. Die komma en fermata in mate 5 en 10 skep ook voldoende tyd aan die 

regterhand om in sy posisie te kom. Die pedaal word op drie gemaklike plekke, naamlik 

mate 4, 9 en 19 aangedui. 

Die werkie is deur die komponis aan Turk, die Duitse komponis wat in Mozart en Haydn 

se tyd geleef bet, opgedra. Joubert bet 'n besondere bewondering vir Turk 

gehad (vemeem van vriende wat Rennie Joubert goed geken bet). Hierdie werkie kan 

aanbeveel word vir enige voorgraad 1-leerling. Die verhaal wat aan die titel gekoppel 

kan word, die hoeveelheid nuwighede waarmee die jong kind op 'n gemaklike wyse 
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gekonfronteer kan word, en die sogenaamde min of geen tegniese probleme dra alles tot 

die genot daarvan by. 

2.16.8 Voorgraad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Wyekring-dansie 

Onbekend 

1984 

* Titel 

* Oorkruising 

* Ritme 

* Maatsoort 

* Omvang 

In hierdie werkie sal slegs die "dansie" -deel van die titel 'n aantrekking vir die leerling 

wees. Die wyekring betekenis sal eers duidelik word, nadat die werkie aangeleer is. Die 

wydheid word verkry deur die oorkruisbeweging, asook die wye omvang wat hierdie 

werkie op die klawerbord dek. 

Die eerste oorkruising in hierdie kort werkie van 11 mate vind reeds in maat 3 plaas, waar 

die regterhand redelik ver oor die linkerhand moet beweeg: 
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Voorbeeld 54 

(RH) (RH) 

Die linkerhand se ritme in mate 5 en 6 kan tesame met die sinkopasie in die regterhand 'n 

baie moeilike taak, veral vir die voorgraad 1-leerling wees. 

Voorbeeld 55 

Die maatsoort wissel van 6/8 na 3/8 in maat 7, wat veroorsaak dat dit voorkom of die pas 

versnel word. Dit is vir die leerling 'n uitkoms dat die maatsoort in maat 11 terugbeweeg 

na 6/8. Dit gee voldoende tyd om die omvang van ses oktawe te dek met so baie 

handoorkruisings: 
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Voorbeeld 56 

(RH) 

§ II PfJ 

(1983) --(faH) 

2.15.9 Voorgraad 1 

Aap myna 

Datum gekomponeer: 1983 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Titel 

* Dinamiek/Terminologie 

* Pedaal 

* Toonsoort 

* Skryfstyl 

Mate 1 en 2 word in die bassleutel in maat 5 en 6 nageboots; vandaar die titel. 

Die werkie, soos Koggellied se aanvang, begin met 'n klanksterkte tussen mf en f. Daarna 

verskyn slegs 'n piano-, forte- en crescendoteken. Die voorgraad 1-leerling kry hier te 

doen met die volgende terminologie: 



* 
* 
* 

* 

Allegro 

meno mosso 

a tempo 
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Al hierdie voorskrifte is min genoeg vir hierdie kort werkie en is binne die vermoe van 

die gemiddelde voorgraad 1-leerling. 

Die pedaal word slegs in maat 7 aangewend en word rustig vir die hele maat aangehou. 

Die werk begin en eindig in C majeur, met 'n modulasie na G mineur in maat 2 tot 5. In 

maat 7 kombineer die komponis 'n diatoniese met 'n pentatoniese toonleer, soos hy in 

verskeie van sy ander werke doen. 

In maat 8 word na C mineur verwys, met die A-mol wat voorkom. Die teorieklas kan 

heelwat baat vind by 'n ontleding van die werkie. 

Die komponis gebruik gefraseerde staccatos, gewone staccatos, 'n tweenootbogie (maat 

42v2 en 'n fermatateken oor 'n maatlyn (maat 7-8). 'n Tenutoteken verskyn onder die laaste 

noot. Al die agtstenoot groepe word los van mekaar geskryf en is staccatonote. 

In hierdie kort werkie van 9 mate kry die leerling met 'n groot verskeidenheid musikale 

beginsels te doen wat die opvoedkundige waarde daarvan beklemtoon. Dit behoort ook 

groot pret te verskaf. Die stuk is soos baie antler, ook aan D.G. Turk opgedra. 



2.15.10 Graad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Sing, hardloop en huppel 

Onbekend 

1984 

* 
* 
* 
* 

Ti tel 

Artikulasie 

Dinamiek I Terminologie 

Pedaal 

96 

Die titel pas pragtig by die werk. Die singgedeelte kan in mate 1, 2, 4, 5, 6, 15, 17, 18 en 

20 gevind word; die hardlooppas in al die toonleerfragmente in mate 3, 11, 12 en 13 en 

die huppeldele in mate 7, 8, 9, 10, 14, 16 en 19. Die assosiasies maak dit vir die graad 1-

leerling maklik om die werk te verstaan. 

Daar is 'n verskeidenheid leestekens vir die jong leerling, byvoorbeeld fraseboe oor 

tweemaat frases in mate 1 tot 6, en oor eenmaat frases in mate 15, 17 en 18. Twee-noot 

bogies verskyn in mate 7, 8 1 b, 123, 142+3 en 16i+3. Staccatos word in mate 9, 10, 12, 13 

en 19 gebruik; gefraseerde staccatos in maat 15 en 'n fermata in maat 19. Die 

kommateken word twee keer gebruik in mate 13 en 14, terwyl aksenttekens in mate 131 en 

141 aangetrefword. 

'n Wye verskeidenheid dinamiese aanwysmgs, vanaf pp tot f, word gebruik en 

terminologie soos: dolce, leggiero en calando kom ook voor. 

Slegs een pedaalaanwysing word gegee in mate 17 tot 19 en dit kan met gemak deur die 

jong leerling gehanteer word. 
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Hierdie werk is ook aan Tiirk opgedra en besit aansienlike opvoedkundige waarde. Die 

klanke is ook nie te botsend vir die jong kind nie. Die toonsoort bly hoofsaaklik in 

F-majeur, met effense pentatoniese aanduidings in mate 7 tot 11 en mate 14 en 16. 

2.15.11 Graad 3 
Koggellied 

Datum gekomponeer: 1984 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Toonsoort 

* Artikulasie I Skryfstyl 

* Dinamiek I Terminologie 

* Omvang 

* Sleutels 

* Maatsoort 

Die koggeleffek kom in die tweemaat nabootsings vanaf mate 1tot12 voor. Mate 3 en 4 

se regterhand is 'n presiese nabootsing van mate 1 en 2. Mate 8 en 9 se regterhand en 

linkerhand boots mate 6 en 7 na. Maat 10 se regterhand is 'n herhaling van maat 9 se 

regterhand en mate 11 en 12 gee die indruk <lat die koggelary nou tot 'n einde gekom het. 

Maat 14 is 'n pentatoniese toonleer in stadige ritme. Aangesien ietsie meer as die helfte 

van die werk 'n koggel-atmosfeer skep, is die titel heel gepas. 

Hier word 'n wye verskeidenheid artikulasie gebruik. Daar is tweenoot bogies, staccatos, 

aksente en tenutotekens. 
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Die komma word twee keer gebruik om die einde van afdelings in maat 5 en 12 aan te 

dui. V anaf maat 18 tot 21 y, word 'n oktaafverskuiwing gebruik wat die hande in maat 18 

ses oktawe uitmekaar verwyder. 

Die dinamiek wat gebruik word, wissel van pp tot ff. Die werk begin (soos ook by "Aap 

my na") met 'n dinamiekaanduiding tussen mf en f. Dit sal vir die jong kind 'n vreemde 

dog interessante ervaring wees. Die werk eindig met 'n sff wat ook 'n ongewone 

aanduiding is. Vanaf maat 18 tot 20 word die volgende aanduiding gegee: 

meno . . . . mos so en piu .. .. .. accel. e eresc. 

Hierdeur kan die leerling duidelik sien hoe die kombinasies van terminologie gebruik kan 

word. 

Die werk dek 'n groot omvang van ses oktawe op die klawerbord en dit alleen is genoeg 

rede om dit vir opvoedkundige agtergrond aan te leer. 

Daar word vier keer van sleutels verwissel, naamlik in mate 6, 12, 18 en 26. Linker- en 

regterhand in maat 22, word beide hande in die diskantsleutel op een balk aangedui. 

Die tydmaatsoort verander twee keer in mate 19 en 20 en word ook tussen die twee balke 

aangedui: 
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Voorbeeld 57 

8ver-----::::_~--------;------~-------------------'"--------------------------
~ . . . . . . . . 

I& If - . .:II> 
m;no .. -~mosso e poi ••...•. j accel. e cresc. · · ·•· · ·: · 

Daar is so baie aspekte waarmee die leerling in die een werk gekonfronteer word, dat dit 

ten sterkste aanbeveel word vir alle graad 3-leerlinge. Die gebruik van so baie 

toonleerpassasies in mate 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21 stel die bekende voor; die 

kombinasie van diatonies met pentatonies, die verandering van maatsoorte maak die 

leerling weer vertroud met twintigste-eeuse tegnieke. Die melodielyn is ook vrolik en 

aangenaam genoeg om vir die leerling aantreklik te wees. 

2.15.12 Graad 5 

Droomdans 

(Hoogste graad waarvoor hy gekomponeer het) 

Datum gekomponeer: 1983 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Tydmaatteken 

* Dinamiek 

* Atmosfeer 

* Leestekens 



* 

* 

Pedaalgebruik 

Ti tel 

100 

'n Baie goeie opvoedkundige stuk, veral wat bogemelde eienskappe betref. 'n Graad 5-

kandidaat kry hier goeie geleentheid om die impressionistiese benadering tot 

pedaalgebruik te ontdek. Die moderne idioom van wisselende tydmaattekens kom goed 

na vore. 

Dinamiese veranderings strek oor 'n baie groot spektrum, vanaf ppp tot fff. Hier word die 

gepunteerde kwartrusteken (maat 30), die arpeggiofiguur (mate 30, 32, 34, 38, 40) 'n 

triool en sekstool gebruik. Hierdie tekens kom selde almal in dieselfde stuk voor en 

behoort as 'n uitdaging beskou te word. 

Die komponis gee duidelike instruksies vir pedaalgebruik. Dit is baie interessant om in 

maat 41 die pedaalgebruik op die vyfde polsslag te sien. Hier sal beslis slegs halfpedaal 

aangewend word. Vanaf maat 45 skryf die komponis "con pedale .................. "en 

la2t die gebruik nou aan die leerling self oor. Pedaalgebruik sal oordeelkundig beplan 

moetword. 

Die Droomdansatmosfeer word op gepaste wyse geskep en laat genoeg aan die 

verbeelding oor om 'n "lekker" stuk vir die regte leerling te wees. 

Hierdie werk is beperk tot die baie musikale leerling wat geen vrese vir fyn pedaalgebruik 

openbaar nie. Die leerling sal oor 'n fyn gehoor moet beskik om hierdie ingewikkelde 

pedaalgebruik doeltreffend te kan hanteer. 



2.16 

2.16.1 Graad 3 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

KOORNHOF Gerhardus Willem 
(1928 - ) 

0, die liewe Martatjie 

Onbekend 

1991 

* 
* 
* 
* 

Titel 

Tempo 

Dinamiek I Terminologie 

Pedaal 
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Die komponis gebruik die bekende volkswysie se melodie ten volle vanaf maat 1 tot 18. 

Dit begin en eindig in G majeur en ondergaan chromatiese veranderinge tussenin. 

Die tempo van J. = 76 beweeg redelik fl.ink. Daar word in hierdie werk drie keer 

dinamiese aanduidinge gegee. Die komponis gebruik ook heelwat Afrikaanse instruksies 

wat hy met die Italiaanse terme afwissel. 

Die pedaalaanduidings is maklik en eenvoudig. Hierdie werkie sal 'n graad 3-leerling 

voldoende aanspoor om dit te wil leer. 

2.16.2 Graad 3 
Hansie Slim 

Datum gekomponeer: Onbekende 

Datum voorgeskryf: 1991 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 



102 

* Maatsoortteken 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Teminologie I leestekens 

* Pedaal 

* Toonsoort 

* Moeilikheidsgraad 

Die bekende wysie behoort al klaar die leerling se aandag te trek, want hy sal immers nie 

nog 'n nuwe melodie onder die knie moet kry nie. Die melodie van die bekende 

kleuterliedjie kan duidelik dwarsdeur die werk aan die leerling uitgewys word. 

Voorbeeld 58 

Ri tmies en skcrtsend L 108 

'ID.--~ 

Mate 11 tot 14 word as 'n ekstra invoegsel beskou en veroorsaak dat die liedjie met sy 

aanvangsfrase verleng word. Die komponis het waarskynlik dit ingevoeg om sodoende 'n 

gebalanseerde drieledige vorm, waar die A1 en A2 presies elk agt mate lank is, daar te stel. 
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Die maatsoortteken wissel vier keer in die hele werk tussen 2/4, 3/4 en 4/4. Die 4/4 

maatsoort word baie gepas in die kontrasterende middeldele in mate 9 en 10 gebruik. 

Die tempo beweeg vir A1 en A1 teen 'n lewendige J 108 en veroorsaak dat die 

werk in die graad 3-klas val. 'n Flinke graad 2-leerling sal ook hierdie werk kan behartig. 

Die tempo-aanduiding J = 72 vir mate 9 en 10 dra ook by om kontras te 

bewerkstellig. 

In hierdie werk word slegs een dinamiese aanduiding, asook 'n enkele crescendo

aanwysing gegee. Die komponis le egter besonder baie klem op tempo. Die terminologie 

wat hier gebruik word, behoort geen probleem vir 'n graad 3-leerling te lewer nie. 'n 

Wye verskeidenheid leestekens word egter gebruik. Die staccato-, tenuto-, aksent- en 

fermatatekens kom voor. In maat agt is daar 'n fermatateken bo-oor 'n maatlyn. 

Die pedaalaanduidings is min en eenvoudig. Die werk begin en eindig In G majeur met 

die kontras B-deel in die tonika mineur van G. In maat 11 gebruik die komponis die 

kanselleringstekens: 

Voorbeeld 59 

Tempo Primo 
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Met al die interessanthede hierbo genoem, is die werkie 'n besliste "moet" in 'n jong 

leerling se repertorium. Dit val beslis binne die vermoe van 'n graad 3-leerling en sal 

selfs deur 'n ratse laergraad leerling behartig kon word. 

2.16.3 Graad 4 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Daar kom die Wa 

Onbekend 

1991 

* 
* 
* 
* 

Titel I Toonsoort 

Tempo/Vorm 

Dinamiek 

Komposisietegnieke 

Die bekende melodie sal beslis weer 'n trekpleister wees by die aanleer van hierdie werk. 

Die werk begin en eindig in D majeur en ondergaan baie chromatiese veranderinge in die 

loop van die werk. 

Die lewendige tempo behoort by die sestiende-note geen probleem te veroorsaak nie, 

want <lit val maklik onder die hand. Die oorkruisbeweging behoort ook nie vir die graad 

4-leerling 'n probleem te gee nie. Die "meno mosso" kontrasterende deel vanaf mate 13 

tot 23 word duidelik afgebaken en hier verskyn die melodie in die regterhand terwyl die 

A1 en Az-gedeeltes se melodie in die linkerhand is. 

Die komponis laat weer die dinamiek aan die verbeelding van die leerling oor wanneer 

hier slegs twee decrescendo tekens verskyn in mate 9 en 10 en 33 tot 35 en verder geen 

antler dinamiese aanduidings nie. 



105 

Die komponis le geweldig klem op tempowisseling en gebruik ook 'n vergrote oktaaf drie 

keer in mate 14, 19 en 20, wat sterk wanklanke veroorsaak. 

2.16.4 Graad 4 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Bobbejaan klim die Berg 

Onbekend 

1991 

* Volkswysie en Vorm 

* Ritme 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Moeilikheidsgraad 

Die verandering van die volksmelodie in gesinkopeerde ritme is besonder aantreklik en 

behoort groot genot aan die leerling te verskaf. Die werk is drieledig. Die terugkeer van 

mate 1 tot 12 sorg vir die A1 gedeelte. Die kontrasterende B-gedeelte, mate 13 tot 20, 

vorm 'n goeie geheel deurdat die linkerhandritmes van mate 1 tot 2 in mate 15 tot 16 

herhaal word. Die ( )) J' ) ritmiese figuur word ook genoeg herhaal om eenheid te 

skep. 

Hier word 'n paar patrone oor en oor gebruik: 

1. n J J 
2. JJ JJ 
3 . .J' J J j 
4. n ) 
5. n ITT 
6. '7 )' )' 7 
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Met bogenoemde ritmes konstrueer die komponis op prikkelende wyse 'n hele stuk van 

dertig mate. Voorwaar 'n treffende stukkie werk! 

Die "energiek" bepaal elke leerling se eie spoed. Daar moet gewaak word teen 'n te 

vinnige tempo wat tot slordigheid kan lei en veroorsaak <lat die artikulasie, wat 'n sterk 

faktor in die werk is, verlore gaan. 

Hier is so 'n verskeidenheid dinamiese aanduidings dat daar geen vervelige oomblik is 

nie. Die non rit. mag in die stadium vir die leerling baie vreemd voel. Om die i r· · 
ritme in maat 31 korrek uit te voer, sou <lit wenslik wees om reeds vanaf maat 29 in G te 

tel. Die regterhand se G moet ook nog forte, teenoor die linkerhand se piano uitgevoer 

word. Wat 'n lekkerte vir die leerling! 

Hierdie werkie is beslis binne die bereik van ook die gemiddelde graad 4-leerling. Daar 

is geen groot strekking nie, behalwe in die geval van maat 31, wat nog gemaklik onder 

die hand le. Dit is 'n "rustende" strekking. Hierdie stukkie is werklik 'n juweel! 
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2.17 

LAMPRECHT Christian Engelbertus (Chris) 
(1927 - ) 

2.17.1Graad1 

0, die liewe Marthatjie 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Sinkopasie 

* Moeilikheidsgraad 

Die bekendheid van die volksmelodie sal beslis 'n goeie rede wees om die werkie aan te 

leer. 

Die gemaklike vloeiende walstempo van die werkie kan vir die graad 1-leerling geen 

probleem op te lewer nie. Trouens dit kan 'n baie populere keuse word. 

Die komponis gee geen dinamiese aanduidings nie en laat dit aan die verbeelding van die 

onderwyser en leerling oor. 

Sinkopasie kom voor in mate 2 tot 7 en weer 10 tot 15: 
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Voorbeeld 60 

Vloeiend en delikaot 

Die regterhand wat die sinkopasie moet hanteer, le gemaklik onder die hand en behoort 

nie tegnies 'n probleem te gee nie. Hierdie werk is 'n baie speelbare, aangename werkie, 

wat gemaklik in die smaak van die graad 1-leerling sal val. 

2.17.2 Graad 1 

J a pie my Ska pie 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Titel I Woorde 

* Dinamiek 

* Leestekens 

* Sleutels 

* Pedaal 

* Toonsoort 

* Moeilikheidsgraad 
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Wat 'n vrolike liedjie wat aan enige graad 1-leerling groot vreugde sal bring. Die feit <lat 

die komponis woorde bygevoeg het, is beslis 'n aanwins en sal die instudeerproses 

verhaas. 

Die komponis voorsien die werk van voldoende dinamiese tekens en gebruik ook 

Afrikaanse aanduidings. Die leestekens sal aan die graad 1-leerling heelwat genot 

verskaf en kan terselfdertyd goeie inoefening hiervoor wees. Hier word gebruik gemaak 

van: 

Voorbeeld 61 

-r 
. 

r 
(r 

Albei hande speel in die diskantsleutel tot by maat 8 waar die linkerhand vir een maat na 

die bassleutel verskuif. Die komponis gebruik geen waarskuwingstekens aan die einde 

van maat 8 nie. Die gevaar bly dus daar <lat die graad 1-leerling moontlik nie die 

diskansleutels mag raaksien nie, maar tog wel die noot as 'n middel C sal lees. Op 

hierdie stadium van ontwikkeling is die leerling se ruimtelike persepsie nog beperk en 

assosieer hy die noot op die hulplyn steeds met middel C: 
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Voorbeeld 62 

--al en al so ln die 

"Pedoal _ 

Hierdie werk bevat 'n baie genotvolle en maklike pedaalaanduiding vanaf maat 9 tot aan 

die einde van die werk in maat 14. Die werk is in die toonsoort van C-majeur geskryf. 

Die toonsoort word deur enige leerling steeds verwelkom. 

Die effense kontrapuntale dele waar die linker- en regterhand gelykwaardige dele bevat, 

veroorsaak dat die werk nie maklik deur die voorgraad 1-leerling aangedurfkan word nie. 

2.17.3 Graad 1 
Klein Jan Pierewiet 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 

Ti tel 

Melodie I Tempo 

Linkerhandparty 
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Die titel sal by elke jong leerling byval vind. 

Die komponis dui die tempo van 'n menuet aan wat die werkie hanteerbaar vir die graad 

1-leerling sal maak. 

Vanaf maat 1 tot 102 word die bekende volkswysie deur die linkerhand behartig. Hierdie 

gedeelte word gemaklik oorwegend in staccatos aangebied. In maat 83 dui die komponis 

"cantabile" aan en van hier af word die melodie tussen die twee hande verdeel: 

Voorbeeld 63 

s 

~ . 
/0 

l~~~~~~~~ 

In mate 15, 17 en 19 kan die tweenootbogies wat deur die linkerhand behartig moet word, 

probleme veroorsaak: 

Voorbeeld 64 

\~~~~~===1 
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Die leerling se tegniese vermoe sal eers aan hierdie gedeelte getoets moet word, alvorens 

die werkie aangeleer word. 

2.17.4 Graad 3 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 

Kolperd 

Titel 

Moeilikheidsgraad 

Gewildheid 

Die titel vereis <lat hierdie volkswysiewerkie teen 'n flinke tempo sal beweeg. 

Met die inleiding vanaf mate 1 tot 81v, behoort die graad 3-leerling geen probleme met die 

vinnige tempo te ondervind nie. Vanaf maat 9 word die bekende volkswysie deur die 

twee hande verdeel. Hierdie gedeelte vanaf maat 8 se laaste agtstenoot tot maat 15 sal 

gemaklik hanteer kan word. V anaf maat 16 verander die handposisie en moet die 

regterhand nou 'n gebroke akkoord hanteer. Die dubbelderdes wat in die laaste deel van 

maat 23 in die regterhand begin en aangaan tot in maat 301 sal die toets wees of die 

leerling tegnies voldoende toegerus is om die werkie te kan behartig: 

Voorbeeld 65 
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Menige leerling sal hierdie toccata-agtige werkie graag wou aanleer. Aangesien die 

tegniese probleme nie onoorkombaar is nie, sal dit 'n gewilde werk wees. 

2.17 .5 Graad 3 

Datum gekomponeer: 1979 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 

* 

So ry die trein 

Ti tel 

Tempo 

Linkerhandparty 

Moeilikheidsgraad 

Met die werkie het die leerling weereens die geleentheid om met die bekende vrolike 

volkswysie kennis te maak. 

Teen hierdie lewendige tempo kan die linkerhandparty vanaf maat 9 dalk tegniese 

probleme veroorsaak. Die leerling se tegniese vermoe sal dus eers aan hierdie gedeelte 

van die werkie getoets moet word: 

Voorbeeld 66 
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Die sinkopasie wat in die regterhandparty in mate 7 en 13 voorkom, behoort nie 'n 

probleem vir die graad 3-leerling te wees nie. 

In mate 1 en 2 sal die dubbelderdes wat die regterhand as staccatos hanteer, nie 'n 

probleem wees nie, want <lit val gemaklik onder die hand. Die feit <lat die dubbelderdes 

as staccatos hanteer word, vergemaklik die uitvoering daarvan. 

2.17 .6 Graad 2 

Datum gekomponeer: 1984 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 
* 

Bessie se witperd 

Ti tel 

Tempo 

Sinkopasie I Acciaccatura 

Melodie 

Vorm 

Die titel spreek sterk tot die baie jong leerling. 

Indien die komponis nie 'n "rustige" tempo gekies het nie, sou hierdie werk baie moeilik 

wees vir die gemiddelde graad 2-leerling. Teen hierdie gemaklike tempo sou hier nie 

tegniese probleme kon opduik nie. 

Die werkie begin reeds met sinkopasieritme in die linkerhand en vanaf maat 3 hanteer die 

regterhand 'n reeks acciaccaturas: 



115 

Voorbeeld 67 

Rustig 

Die linkerhanddeel le hier gemaklik onder die hand, terwyl die regterhand gerieflik 

stygend trapsgewys beweeg. Beide hande behoort teen die rustige tempo van die werk 

geen probleme te ondervind nie. 

Vanaf maat 11 speel beide hande oorwegend oop vyfdes in 'n sinkopasieritme. Met die 

gemaklike note wat die leerling nou het, kan die konsentrasie op die ritme gevestig word. 

Die tweenootbogies wat hier redelik baie voorkom, sal spesiale aandag verg: 

Voorbeeld 68 
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Die bekende melodie van die volkswysie word dwarsdeur die stuk verweef en kan reeds 

aanvanklik aan die leerling uitgewys word. 

Hierdie werkie kan met groot welslae as drieledige vorm aan die leerling verduidelik 

word. Die gebruik van "Da Capo al Fine" kan ook met sukses hier verduidelik word. 



2.18 

2.18.1 Graad 4 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

LEMMER Petrus Johannes 
(1896 - 1989) 

Smeekgebed 

1964 

1968 

* Ti tel 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Pedaal 

* Toonsoort I V orm 

* Moeilikheidsgraad 
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Die titel is uiters gepas by die hartseer, smekende karakter van die melodie van die werk. 

Die komponis se krag as hoofsaaklik liedkomponis, kom in die liriese kwaliteit van die 

"Smeekgebed" sterk na vore. PJ Lemmer het betreklik min klavierwerke gekomponeer. 

Die "Molto espressivo" wat die karakter van die werk onderstreep, veroorsaak dat die 

werk teen 'n hanteerbare tempo gespeel kan word. 

Dinamiese- en vertolkingsaanduidings is volop in hierdie werk en word baie spesifiek 

aangedui: 
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Voorbeeld 69 

----· 

Die komponis dui reg aan die begin 'n "con pedale" aan en later in die werk gee hy 

definitiewe voorskrifte ten opsigte van pedaalgebruik. Die aanvanklike "con pedale" kan 

volgens die oordeel van die leerling en onderwyser as ekstra pedaalaanwendings vertolk 

word. 

Die komponis gebruik toonsoortwisseling om die vormindeling van die werk te versterk. 

Die drieledigheid van die werk word duidelik afgebaken met F majeur vir die A1 en Ai en 

'n kontrasterende A mineur vir die middelseksies. 

Hierdie werkie het geen tegniese probleme vir enige gemiddelde graad 4-leerling nie. 

Selfs die arpeggio-gedeelte vanaf maat 9 tot 24 val gemaklik onder die hand. 
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2.19 

2.19.1 Graad 2 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

MALAN Jacques Pierre 
(1923 - ) 

Kan on 

Onbekend 

1979 

* 

* 

Vorm I Styl 

Kontrapunt 
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Die titel van die werk is 'n presiese aanduiding van wat plaasvind. Dwarsdeur die werk, 

behalwe vir die gedeelte tussen mate 29 en 32, word 'n dux en comes gebruik. Die eerste 

dux is 4 mate lank en word deur die regterhand gespeel. Die tweede dux word ook deur 

die regterhand ingelui en word vanaf maat 9 tot 122 gevind. V anaf maat 1 fo tot maat 20 

word die dux deur die linkerhand begin en is dit meer as 4 mate lank. Die eerste dux en 

comes word heeltemal voltooi voordat die tweede dux begin. Die derde comes tree in 

voordat die dux voltooi word en die vierde dux tree in voor voltooiing van die derde 

comes: 

Voorbeeld 70 
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Al vyf die comes is streng nabootsend, terwyl die dux in lengte varieer. Almal is egter 

langer as twee mate. 

Hierdie werk kan met sukses as inleiding tot kontrapuntale tegnieke vir die graad 2-

leerling geleer word. 

2.19.2 Graad 6 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Pavane 

Onbekend 

1979 

* Titel I Atmosfeer 

* Meerstemmigheid 

* Dinamiek 

* Vorm 

* Moeilikheidsgraad 

Die atmosfeer van die stadige 16de-eeuse hofdans (Pavane) in tweeslagmaat word baie 

gepas deur die werk uitgebeeld. Die frasekonstruksie is oorwegend reelmatig, aangesien 

die stuk meestal saamgestel is uit 4-maatfrases. 

Die melodie is in die regterhandparty met 'n begeleiding in die linkerhand. Die 

regterhandparty is meerstemmig en bevat twee tot vier stemme. 
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Die komponis verskaf min dinamiese aanduidings. In hierdie werk van 55 mate gee hy 

slegs drie aanduidings. Hy is ook nie konsekwent met die aanwysings nie. Twee keer 

word die terminologie voluit geskryf en een keer word slegs die afkorting gebruik. Die 

res van die dinamiese skakerings word aan die diskresie van die leerling oorgelaat. 

Die werk verdeel baie gemaklik in drie duidelike dele: A1 is vanaf maat 1 tot 121; B 

vanaf 121 tot 38 en AJ. vanaf 39 tot 55. Mate 51tot55 kan as 'n koda gesien word. 

Hierdie werk sal geen tegniese probleme vir die graad 6-leerling hied me. Die 

moeilikheidsfaktor word geskep deur die emosionele aspek betreffende die skep van die 

korrekte atmosfeer. 

2.19.3 Graad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Mooie meisies, fraaie bloeme 

Onbekend 

1979 

* Ti tel 

* Toonsoorte 

* Artikulasie 

Hierdie werkie met sy bekende melodie sal met groot vreugde deur enige graad 1-leerling 

aangeleer word. Die volksmelodie val goed op die jong kind se oor. Vanaf mate 1 tot 8; 

163 tot 241 word die melodie deur die regterhand gespeel. Vanaf maat 83 tot 16z word dit 

deur die linkerhand en regterhand in gevarieerde vorm gedeel. Dieselfde gebeur tussen 

maat 243 en maat 3 7: 
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Voorbeel 71 
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Die werk le gemaklik in G majeur, met chromatiek vanaf maat 26 in die linkerhand tot 

aan die einde van maat 37. Vanaf maat 29 tot maat 311 vind ons 'n dalende chromatiese 

toonleer in die linkerhand. 

V anuit 'n artikulasie oogpunt is hierdie 'n goeie oefening. Die werk bevat baie twee-noot 

bogies, groeperingsbogies, gefraseerde staccatos, spanboe en tenutotekens. Dit is 

opmerklik <lat al die tweenoot bogies in hierdie werk van swak na sterk polsslae beweeg: 

Voorbeeld 72 
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2.19.4 Graad 1 

Sononder 

Datum gekomponeer: 1982 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Toonsoort 

* Sleutels 

Die werk is in A mineur vanaf mate 3 tot 8, en in C mineur met 'n duidelike leitoon -

tonika progressie in maat 53 tot 61. Vanaf maat 9 is dit weer in A mineur. Die komponis 

gebruik die dalende vorm van die leitoon in mate 11, 12, 13, 15, 16 en 19. In maat 17 

word die melodiese vorm van die mineur gebruik. Die werk kan beslis aangeleer word 

om die verskillende gebruike van die leitoon te illustreer. Die melodie sal ongelukkig nie 

met die eerste aanhoor byval vind by die jong leerling van graad 1 nie en hy sal dus op 

die opvoedkundige waarde gewys moet word as doel om dit aan te leer. 

Daar is vier keer sleutelveranderinge tydens die twintig mate van die werk. 

2.19.5 Voorgraad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Da Capo melodie 

Onbekend 

1989 

* 

* 

* 

Da Capo melodie 

Vorm 

Verandering in tydmaatteken 
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* Artikulasie 

* Terminologie 

Die titel sal aan die leerling verduidelik moet word. "Da Capo al Fine" kon aan die einde 

van maat 32 verskyn het met "Fine" by maat 8. Mate 7 en 8 word egter ten opsigte van 

artikulasie en lengte van die laaste noot gewysig in mate 39 en 40: 

Voorbeeld 73 
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Die linkerhand van mate 1 tot 8 verskil heeltemal van die linkerhand in mate 33 tot 40. 

Die titel "Da Capo Melodie" is dan inderdaad slegs 'n verwysing na die melodielyn. Dit 

is dan ook myns insiens die rede hoekom die komponis die "Da Capo" in die titel geplaas 

het in plaas van aan die einde van maat 32. Die plasing van "Da Capo" in die titel le 

klem op die vreemde woord "Da Capo", en sal dus vir die jong leerling goed ingeskerp 

word. 

As gevolg van bogenoemde verklaring word die vorm as tweeledig gesien. Seksie A is 

vanaf mate 1 tot 16 en seksie B vanaf mate 17 tot 32. 

Kontras word verkry deurdat die maatsoortteken van 4/4 na 3/4 verander. 
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In die B-gedeelte verskyn hier vir die eerste keer 'n fraseboog van vier mate. Die 

legatolyn veroorsaak 'n rustiger effek wat nog verder deur die herhalende dreunbas in 

mate 1 7 tot 20 en 25 tot 28 ondersteun word: 

Voorbeeld 7 4 
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Die piu mosso aanduiding veroorsaak ook kontras deurdat die tempo versnel. 

Daar is saambindende faktore in beide seksies. Die aanvangsmelodie word ook as 

aanvang van die B-gedeelte in maat 17 gewysigd gebruik. (Sien voorbeeld 74) 

Die A seksie kan vanaf mate 9 tot 16, as gevolg van die verskyning van rustekens, as 'n 

tweede gedeelte van mate 1 tot 8 verklaar word. Eenheid word hier bewerkstellig deur 

die verskyning van maat 1 se tema. Die tema word presies in mate 13 en 15 in die 

linkerhand herhaal met effense wysigings ook in mate 14 en 16: 
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Voorheeld 75 
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Hierdie werk is beslis 'n goeie oefening in artikulasie. Hier word bindboe gebruik oor 

vier, drie en twee note. Die tweenoot bindboog kom soveel as dertien keer in die 

regterhand en een keer in die linkerhand voor. Hierdie tegniese aanwending is baie 

geskik vir die voorgraad 1-leerling. Die tweenootboog figuur word ook in twee 

verskillende ritm~strukture aangewend: 

Voorbeeld 76 
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'n Rykdom van terminologie word bier aangewend. Die leerling maak nou reeds kennis 

met die rubato-effek in maat 6 (sien voorbeeld 76). Dit kan alleenlik as 'n bate gesien 

word, aangesien rubato eers heeltemal later in die Romantiese musiek aangebied word. 

In hierdie werk kan daar beslis baie aandag aan die vormkonstruksie, soos bo verduidelik, 

gegee word. Dit sal help met die vertolking van die werk. 'n Terna wat telkens verskyn, 

baan die weg tot heelwat latere fuga aanwending. In die herverskyning van die tema kan 

ook volgens oordeel aan intredes antler toonkleure gegee word. Dit kan ook as 

komposisietegniek aan die jong kind voorgele word. Dit is dus uit sowel tegniese as 

akademiese oogpunte voldoende om te se <lat <lit vir enige leerling op die vlak 'n baie 

belangrike werk is om aan te leer. 

2.19.6 Voorgraad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Hoppende Bal 

Onbekend 

1989 

* Ti tel 

* Artikulasie 

* Dinamiek/Terminologie 

* Pedaal 

* Moeilikheidsgraad 

Die Hoppende Bal word goed uitgebeeld deur die groot hoeveelheid staccatonote wat die 

stuk bevat. 

Die artikulasie is op 'n hoer vlak as die waartoe die voorgraad 1-leerling in staat is. Die 

leerling moet dwarsdeur die werk onderskei tussen gewone en gefraseerde staccato's. 



128 

Die tweenoot-bogies wat oor die maatstrepe voorkom (<lit gebeur vyf keer in die werk) 

gaan vir die voorgraad 1-leerling baie probleme meebring en <lit vir horn of haar moeilik 

maak om <lit te behartig: 

Voorbeeld 77 
~ JI, -> > > 

\ - -- - - , ... "';' ......._. ~ -
13 

)'OCO 

( " .. - . . 

~ i \ ;. - - - --
< 6 f 

.....---... 
. -.. - ,, -- -- I I 

I I 

Die dinamiekaanduidings dek van pp tot f. Die terminologie wat hier gebruik word, is: 

Allegretto 

leggiero 

poco accellerando 

a tempo 

ad libitum 

simile 

ritardando 

piu mosso 

subito rit. 

molto piu mosso 

molto rit. 
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In die lig van bogenoemde tenninologie kan hierdie werk met gemak in die teorieklas 

gebruik word vir onderrig. Die kombinasietenninologie word eers vir UNISA-eksamens 

vanaf graad 2 vereis. Die tenninologie is dus baie verder gevorderd as wat die voorgraad 

1-leerling nodig het. Wanneer tenninologie op hierdie praktiese wyse aan 'n leerling 

voorgestel word, sal dit beslis tot sy voordeel wees. 

Die pedaalgebruik in hierdie werk word "ad libitum" aangedui, maar behoort nie 'n 

probleem te lewer nie. Die halfnoot aan die begin van elke maat waar die pedaal vereis 

word, veroorsaak dat 'n ritmiese pedaal op elke eerste polsslag verwag word: 

Voorbeeld 78 

~ ~ -- • ..r _co• -
( ~ - - -~ 

a i ••pc 

1 6 f 
"'P ,,,,. -.. ,,,.. -.. ,,,.. - ,,,,. -

~ 
., I .J I "/ I J I "/ J J J ., I J I " ( ·~ - - -.. - ~ . 

'~ 
~ 

-···· ··-
112), I Cir/ Ii b. ( ) --...Jl''-------...J ',, _______ , ...i 1si•i I• 

Die kombinasie van probleme in hierdie werk, naamlik tweenoot-bogies van swak na 

sterk pols, baie dinamiese- en tempoveranderings, pedaalgebruik, asook die lengte van 44 

mate, plaas hierdie stuk buite die bereik van die gemiddelde voorgraad 1-leerling. Dit 

kan met gemak na graad 1 verskuif word. 



2.19.7 Graad 4 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Woelwater 

Onbekend 

1989 

* Artikulasie 

* Toonsoort I Chromatiek 

* Sinkopasie 

* Melodielyn 

* Tempo 
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Die is 'n baie goeie werk om aan te leer ten opsigte van tweenoot-bogies. In mate 11 en 

12 is die enigste drienoot-bogies wat in die stuk voorkom. In mate 16 en 17 verskyn 'n 

viernoot-bogie: 

Voorbeeld 79 

/I /j, 

' 17 

·-... 

Van die tweenoot-bogies is sommige legato en sommige met 'n staccato gemerk. Daar is 

'n verskeidenheid van nootwaardes: 
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Voorbeeld 80 

,....--.._ 

r r 

~ 

r r 
r r 

. Dit kom voor op sterk na swak polsslae, asook in 'n sinkopasie-verband van swak na 

sterk: 

( 
~ 

Voorbeeld 81 

' I 
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2 1 
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Die werk begin en eindig in C-majeur. Aanvanklik wil dit na E-mineur klink, met die 

tonika-drieklank wat sterk in mate 1 en 31+2 omlyn word. Vanaf maat 5 tot 8 beweeg die 
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musiek chromaties en vanaf maat 9 tot 16 word 'n pentatoniese toonleer gesuggereer. 

Die stuk is oor die algemeen oorwegend chromaties en verwys slegs vir enkele mate na 

C-majeur, byvoorbeeld mate 17 en 182, mate 34, 38 en 42. 

Sinkopasie word heelwat in die werk gebruik, byvoorbeeld mate 3, 7, 11, 16, 17, 18, 23, 

24, 25. Dit kan ook in die teorieklas as 'n voorbeeld hiervan gebruik word. 

Die melodielyn beweeg hoofsaaklik in spronge van vierdes, vyfdes en 'n paar sesdes en 

derdes. Die melodie gee die indruk van 'n woelwater, vandaar moontlik die titel. 

Die Allegro molto behoort binne die bereik van die sterk graad 4-leerling te wees en is 

heeltemal gepas vir die graad. 

2.19.8 Graad 4 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Doriese Dans 

Onbekend 

1989 

* 
* 
* 

Titel I Doriese modus 

Tempo 

Moeilikheidsgraad 

Die komponis baseer hierdie werk op die Doriese modus wat hy vanaf G tot G konstrueer. 

Die konstruksie kan aan die leerling verduidelik word deur die oorspronklike vorming 

van D tot D te skryf. Hier is dus 'n geleentheid om 'n graad 4-leerling aan die 

kerkmodusse bekend te stel. 
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Die tempo van r 138 is heel vrolik en hanteerbaar vanaf mate 1 tot 8. 

W anneer hierdie tempo in maat 9 gehandhaaf word, kan dit 'n probleem veroorsaak en sal 

dit raadsaam vir 'n leerling wees om die tempo vanaf maat 9 vir sy eie gerief aan te pas. 

Hierdie werk veroorsaak, behalwe vir die tempo, geen tegniese probleme vir die graad 4-

leerling nie. Die werkie was, volgens professor Socrates Paxinos se gewildheidskaal, die 

gewildste van al die Suid-Afrikaanse werke gedurende die voorgeskrewe tydperk in 1989. 

(Socrates Paxinos, Suid-Afrikaanse komposisies, Musicus vol 22.2 1994). 
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2.20 

MALHERBE Joubero 
( onbekend - ) 

2.20.1 Voorgraad 1 

Snippie en Trippie Muis 

Datum gekomponeer: 1988 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Tegniek 

* Leeswerk - sonder toonsoortteken 

* Dinamiek 

Die titel van die werk sal onmiddellik die Voorgraad 1-leerling se verbeelding aangryp. 

Die komponis wou baie graag (soos bespreek met die komponis) die werk met 'n 

tekening versier - dit sou 'n aanwins vir die jong kind wees, veral as dit van so 'n aard 

was om in te kleur. 

Tegnies kan mate 1, 2, 11 en 12 probleme veroorsaak ten opsigte van die staccato teenoor 

legato dit kan egter goed voorberei word met preliminere oefening van die aard: 

•:• Geboortedatum nie beskikbaar nie, alhoewel verskeie bronne geraadpleeg is. 



Voorbeeld 82 

........ .,,,. 
3 

pp 
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'f ff 

Maat 4 (Voorbeeld 82) val op 'n ff wat die afwaartse sprong vir die jong kind 

vergemaklik. Die kwartnoot, rusteken sowel as die feit <lat die RH nie speel nie, laat 

genoeg tyd om die afwaartse sprong te behartig. Die leeswerk laag op die balk kan 

vereenvoudig word wanneer die oog op die lae G gehou word en die leerling bewus 

gemaak word van die F majeur fragment met 'n B-mol. (Voorbeeld 82) 

Die woorde sal beslis baie byval vind en as ekstra hulpmiddel by die finale vertolking 

di en. Behal we vir die laaste sin (beide in Engels en Afrikaans) pas die woorde baie goed 

by die wysie in: 

Voorbeeld 83 

Afr. Snl~pl• en Trippi• eet •o •k•lm kaa• 
doef-doef doef pl•p-piep plep 
Wat 'n groot geraa•! 
Is dlt oom Kl••• 
of roolkat wat blaas? 
Snlppl• en Trippi• 9ou-9ou 
terue na Jul ma-'•· 

Eng. Snippy and Trippy nlbble at some food 
thump thumP, thump - peep peep peep! 
What a loua hoot 
I• I t o Id Car I• 
or red cat that snarls? 
Snippy and rlppy quickly go 
back home, •hoot! 
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Die uiterstes van dinamiek (pp - ff) word hier gebruik - dit sal beslis baie byval vind. 

Hierdie werk sal eweneens in die teorieklas vir oefening en inskerping van die dinamiek 

en leestekens gebruik kan word. 'n Baie wye verskeidenheid kom hier voor: 

* pp 

* mf 

* p 

* poco rit. 

* 
* n 

Die weglating van die toonsoortteken vooraan sal die leeswerk vergemaklik. Maat 10 se 

chromatiek sal dan met gemak gelees word, aangesien die oog reeds ingestel is om 

skuiftekennote te kan lees. 

Hierdie werk sal beslis 'n aanwins in die repertorium wees vanuit 'n tegniese oogpunt, 

sowel as 'n beskrywende werk. Dit val binne die verbeeldingsveld van die jong kind. 



2.21 

POTGIETER Johann Hendrik 

2.21.1 Graad 4 

Datum gekomponeer: 1973 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 
* 

(1934 - ) 

Mars 

Ti tel 

Dinamiek I Terminologie 

Artikulasie I Melodielyn 

Toonsoort 

Moeilikheidsgraad 
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Enige leerling, en veral die seuns, hou daarvan om 'n mars te leer speel, en wanneer dit 

nog ook so 'n opwindende, vrolike werk soos hierdie is, sou dit 'n gewilde keuse wees. 

Dinamiese aanduidings word baie presies aangedui en dra by tot opwinding in die werk: 

Voorbeeld 84 

sf p. subito · 
> 

-
'Ped _J 

'n Werk wat aan die einde 'n crescendo molto, sf en sff bevat, sal enige leerling tot groot 

vreugde stem: 



/ 
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Voorbeeld 85 

?sf{ 

red._j 

Die werk is vol aksente, wat op sowel sterk as swak polsslae voorkom. Tesame met 'n 

gepunteerde ritme, wat dwarsdeur die werk volgehou word, is <lit vir die graad 4-leerling 

'n gemaklike, vrolike werk. Die linkerhand het 'n gerieflike begeleidingsfiguur met 

oorwegend vyfdes en derdes Wat in staccato's beweeg. Vanaf maat 9 tot 12 en weer 25 

tot 29 word die melodielyn deur die linkerhand oorgeneem. 

Die werk begin en eindig in C-majeur met hier en daar 'n suggestie van 'n ander 

toonsoort en chromatiese infleksies. 

Dit is 'n uiters geslaagde werk vir 'n graad 4-leerling. Gedurende die eksamentydperk 

was <lit 'n baie gewilde werk en behoort nie nou weer op die rak geplaas te word nie. 

(Paxinos, S. 1994. 100-jaar Musiekeksamens. Musicus 22.(2)) 
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2.22.1 Graad 6 

RAINIER Ivy Priaulx 
(1903 - 1986) 

No 2 van Barbaric Suite 

Datum gekomponeer: 1949 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 

Ritme 

Juxtaposisie van tonaliteit 

"Melodiese" ritme vir regterhand 

Dinamiek 

139 

In die linkerhand kom hierdie ritme in elke maat voor en kan dit as eenheidsfaktor beskou 

word: '1 r 7 ~ u 7 ~ 

Die maatsoort sal vir die leerling baie vreemd voorkom - hy sal beslis nie tot op hierdie 

tydstip so 'n tydsoort teegekom het nie. Hierdie stuk sal beslis met aparte hande aangeleer 

moet word vanwee die kompleksiteit van die ritmes in albei hande. 

Die linkerhand is baie ingewikkeld wat die ritme betref en sal dus met baie 

konsentrasie ingeoefen moet word. Gelukkig maak die drieklankkonstruksie dit 

eenvoudiger. 

Hierdie stuk kan eers as ritmiese oefening aangeleer word, deur met albei hande op 'n 

tafel te klap: 
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Voorbeeld 86 

Die linkerhand word deurgaans in staccato' s gespeel, behalwe in die geval van maat 8 

(tenuto) en mate 17 en 18. 

Die melodie is hoofsaaklik in tweemaat-frases verdeel. Vanaf mate 14 tot 18 is daar 'n 

viermaat-frase. 

Die stuk bestaan uit 24 mate wat elkeen 'n ander ritmiese en melodiese konstruksie het. 

Rainier gee baie aandag aan dinamiese aanduidings. Die aanwysings is baie spesifiek. 

Die linkerhand word oorwegend op mf-vlak gehou. In maat 11 kan die p ietwat 

verwarring veroorsaak, aangesien <lit onduidelik is of <lit vir albei hande of slegs die 

regterhand bedoel is. Dit is hoogs onwaarskynlik <lat die komponis slegs 6 polsslae 

vooraf in maat 10 'n mf in die linkerhand aandui en <lit dan skielik in maat 12 met 'n p in 
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die linkerhand opvolg. Dit maak geen verskil as daar die p by die regterhand geskryf 

wordnie. 

Die skielike f (maat 19) en p maat 21 veroorsaak 'n besliste afsluitingsgevoel en skep die 

indruk van 'n koda. 

Die tempo van 76 vir 'n J is heel gerieflik vir albei hande. Hierdie stuk kan egter 

nie aan 'n leerling gegee word wat nie 'n baie konstante tempo kan handhaaf nie. Die stuk 

se krag le in die ritme. Die jukstaposisie van tonaliteit kan hier baie goed aan leerlinge 

verduidelik word. 

Die klavier word hier perkussief gebruik en die klank van marimbas kan gehoor word. 

Hier word dus nie spesifiek van Afrikaritmes gebruik gemaak nie, maar die feit <lat daar 

oorwegend ritmes beklemtoon word, verskaf 'n sweem van die Afrika-invloed wat hierdie 

komposisie eie aan Rainier se land van herkoms maak. 



2.23 

2.23.1 Graad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

ROODE David Johannes 
(1900 - 1991) 

Dansende Frelet 

Onbekend 

1968 

* 
* 
* 

Ti tel 

Tempo I Linkerhand 

Kontrapunt 
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Die danskarakter behoort byval by die graad 1-leerling te vind. By so 'n interessante 

naam soos Frelet, behoort enige dogtertjie aanklank te vind. 

Die linkerhandparty is nie slegs begeleidend en staties nie en dus sal die leerling die party 

eers goed moet kan bemeester voordat die stuk aangeleer word. Die "grazioso" sal die 

Allegretto-spoed toelaat om so 'n ietwat te kan verslap, wat dan vir die linkerhand 

verligting kan gee. 

Die graad 1-leerling maak hier reeds met kontrapunt op 'n "aangename" wyse kennis. 

Die linkerhand beweeg meesal in kort toonleerfragmente wat reeds aan die jong leerling 

bekend is. 
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Voorbeel 87 

Afgesien van die assosiasie met 'n dansie, die bekendheid van toonlere, is hierdie werkie 

nie so maklik vir die graad 1-leerling nie en sal <lit met groot versigtigheid aangeleer moet 

word. 



2.24 

2.24.1 Graad 2 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

ROODE Marten Christiaan 
(1907 - 1967) 

Die klein Harpspelertjie 

Onbekend 

1968 

* Titel 

* Maatsoortteken 

* Dinamiek 

* Pedaal 

* Komposisietegnieke 

* Moeilikheidsgraad 
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Wanneer 'n graad 2-leerling 'n harpspelertjie "sien", sal hy dadelik die delikate karakter 

van die werk begryp. 

Die maatsoort van 2/2 beteken dat die werk nie te stadig sal beweeg nie, want dit is 

hoofsaaklik in vierdes en agtstes geskryf. 

Dinamiese aanduidings word baie noukeurig gegee en behoort goed deur die leerling 

verstaan te word. Die komponis dui ook baie duidelik die melodielyn met 'n mf aan, 

hetsy dit deur die regter- of linkerhand geneem word: 



Voorbeeld 88 

cantabile "} 

'fUl ~ ----- -

17 p ------
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Hierdie werk kan ook met groot sukses as pedaaloefening vir die graad 2-leerling 

aangeleer word. Die wisseling van pedaal word op verskillende polsslae gedoen en 

aangedui met Ped ---

Voorbeeld 89 

22. dim. 

~----- fu -----
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Die komponis maak gebruik van 'n melodielyn met 'n arpeggio-agtige begeleidingsfiguur 

vir die grootste gedeelte van die werk, wat in C-majeur begin en eindig. Daar is heelwat 

chromatiese veranderinge in die stuk. 

Die hele werkie le gemaklik onder die hand en behoort nie enige tegniese probleme op te 

lewer nie. 



147 

2.25 

ROOS John Sinclair 
(1946 - ) 

2.25.1Graad3 
Kapries vir die derde vingers 

Datum gekomponeer: Onbekend 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Vingersetting 

* Dinamiek, Terminologie 

* Artikulasie, Versierings 

* Toonsoort 

* Vorm 

Die Kapries kan vertaal word as 'n gier, gril of 'n nuutjie wat vir die derde vingers 

gekomponeer is. Daar word oorwegend slegs derde vingers gebruik en die stuk behoort 

vir enige leerling op die vlak pret te verskaf. 

Soos reeds genoem, word hier oorwegend derde vingers gebruik, behalwe by mate 33 tot 

51, 83 tot 101, 183 tot 201, 233112 tot 251 en 30 tot 321. 

'n Wye verskeidenheid dinamiek word hier gebruik. Dit wissel vanaf pp tot f. Die 

terminologie van "simile" verwys na die derde vinger wat herhaal moet word. Die 

tempo-aanduiding van "scherzando e moderato" is al ander terminologie wat aangedui 

word. 
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Hier word tenutotekens, spanboe, gewone en gefraseerde staccatos gebruik. Die 

acciaccatura word drie keer gebruik in mate 201, 251 en 322: 

Voorbeeld 90 

3 3 3 

Die werk is in C majeur en bevat heelwat chromatiek. In mate 14, 15, 253Y> tot 30 is daar 

'n verwysing na C kruis majeur met C kruis, G kruis en E kruis. 

'n Drieledige vorm word hi er gehandhaaf met: A 

B 

Az 

mate 1 tot 13 

mate 14 tot 20 

mate 21tot32 

In die Az-gedeelte word,soos in "Trapsuutjies", die regterhand- en linkerhandpartye met 

wysigings omgekeer. 

Hierdie werk kan vanuit 'n opvoedkundige oogpunt met groot pret aangeleer word. 
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2.25.2 Voorgraad 1 

Roeibootjie 

Datum gekomponeer: 1984 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * TiteWorm 

* Ritme 

* Dinamiek/Terminologie 

* Melodie/Begeleiding 

* Toonsoort 

Die linkerhandritme skep die effek van 'n wiegende roeibootjie. W anneer die linkerhand 

in maat 33 met 'n wiegende melodie bykom, versterk <lit die roeibeweging. Die atmosfeer 

wat deur maat 1tot15 geskep word, is rustig en vorm die A-gedeelte. Vanaf maat 152 tot 

242 word 'n kontrasterende deel geskep, deurdat die linkerhand nie meer oorgebinde note 

bevat nie en ook heelwat meer oor die klawerbord rondbeweeg as in die A-gedeelte. Die 

regterhand verruil dan die vloeiende beweging van die A-gedeelte vir 'n onrustiger LJ f 
-ritme wat die ritme van die linkerhand naboots. Maat 20 bevat ook die hoogste noot van 

die werk en verteenwoordig die klimaks. Vanafmaat 243 verskyn die melodie van die A

gedeelte in die linkerhand en is <lit Az. Hierdie werk is drieledig. 

Al die frases begin met 'n opmaat en daar kom baie sinkopasie voor. Die U f -patroon 
J~J kom dwarsdeur die werk voor en -r word herhaaldelik in die linkerhandparty 

gebruik. Die kombinasie van die twee patrone, soos in maat 6 en 7, kan probleme 

veroorsaak en moet versigtig gehanteer word: 
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Voorbeeld 91 

Die dinamiek wissel van pp tot mf en slegs een term word gebruik, naamlik Andante, wat 

die tempo aandui. 

Die A-gedeelte het die melodielyn in die regterhand terwyl albei hande die melodie van 

die B-gedeelte deel. In die A.i-gedeelte is die melodie in die linkerhand. 

Die toonsoort bly gemaklik in F-majeur, sonder enige modulsie. 

Die werk, met heelwat sinkopasie en ritmekombinasies wat probleme kan veroorsaak, sal 

deur die gemiddelde voorgraad 1-leerling as moeilik beskou word. 



2.25.3 Voorgraad 1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Dolce 

Onbekend 

1984 

* Sleutels 

* Dinamiek I Terminologie 

* Maatsoort I Ritme 

* Artikulasie 

* Moeilikheidsgraad 
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Die hele werk is, afgesien van mate 14 tot 16, in die diskantsleutel geskryf. Dit is 'n goeie 

geleentheid om die leerling daarop te wys dat die diskantsleutel nie as regterhandsleutel 

bekend mag staan nie. 

Daar verskyn slegs drie dinamiese aanduidings, naamlik ppp, p en mf; een crescendo

teken en twee decrescendo-aanwysings. Die tempo word as Allegretto aangedui. 

Die 4/4-maatsoort verander in maat 9 na 5/4 en keer weer terug na 4/4 in maat 11. Dit 

word tussen die twee balke aangedui en kan in die teorieklas uitgewys word: 
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Voorbeeld 92 

Vanaf maat 1 tot 6 is die kombinasie tussen die twee hande te moeilik vir die voorgraad 

1-leerling. Die sinkopasie, spanboe, tweenoot-bogies, legato teenoor staccato, asook die 

lees van albei hande in dieselfde sleutel veroorsaak <lat die leerling op die vlak nie alles 

met gemak kan hanteer nie: 

Voorbeeld 93 
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Die Romantiese styl (melodie in regterhand) teenoor die kontrapunt is 'n verdere rede 

hoekom die werk eerder by graad 1 tuishoort. Die voorgraad 1-leerling het nog nie die 

ouderdomspeil of tegniese vaardigheid bereik om s6 lank aan 'n stuk te werk, dit nog te 

geniet, en met sukses uit te voer nie. 

2.25.4 Graad 2 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Trapsuutjies 

Onbekend 

1979 

* Vorm 

* Artikulasie 

* Dinamiek I Terminologie 

* Ritme 

* Toonsoort 

Hier kom baie interessante vormbeginsels voor wat aan die graad 2-leerlinge uitgewys 

kan word. Die werk is drieledig: Ai 

B 

A2 

maat 1 tot 18 

maat 19 tot 25 

maat 26 tot 34 

In die A-gedeelte maak die komponis gebruik van herhaling met effense wysigings. Mate 

5 tot 8 is 'n herhaling een oktaaf hoer as mate 1 tot 4. Die linkerhandritme in mate 53 en 

fo is die teenoorgestelde van die ritme van die linkerhand van mate b en 23: 
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Voorbeeld 94 

Delicate 

Mate 7 en 8 is 'n variasie van mate 3 en 4. Mate 10 tot 13 se regterhand is 'n variasie van 

mate 1 tot 4 se regterhand as gevolg van die invoeging van 'n agtste-noot in mate 101 en 

1 li: 

Voorbeeld 95 

Delicate 

____ _____., 
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Dinamiese tekens vanaf ppp tot poco en piu forte word gebruik. Die terminologie wat 

gebruik word, is: Delicato 

Rit. 

a tempo 

poco forte 

piu forte 

meno forte 

do lee 

regterhand en linkerhand in oorkruising en eenbalk-leeswerk. 

Die fermatateken op die maatlyn tussen mate 14 en 15 moet ook met sorg gehanteer 

word. 

Die ritmestruktuur maak die werk moeilik vir die gemiddelde graad 2-leerling en <lit sal 

met groot sorg gehanteer moet word. Die U - en LJ -figure wat 

op die derde en eerste polsslae voorkom en afwisselend gebruik word, kan verwarring 

veroorsaak tensy die leerling se aandag baie goed daarop gevestig word. Daar kom ook 

in maat 24 sinkopasie voor. 

Die werk is in A mmeur geskryf en die komponis gebruik die verhoogde leitoon 

oorwegend in dalende vorm. Die G-kruis kom wel stygend voor in mate 30, 33 en 34. In 

maat 34 sal <lit aan die leerling verduidelik moet word <lat die A in maat 343 wel die 

oplossing vir die leitoon is, alhoewel <lit twee oktawe laer le as die leitoon in maat 323. 

Mate 14 tot 18 verskil van mate 5 tot 8 as gevolg van wysigings in mate 151 tot 161: 
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Voorbeeld 96 

Die vier mate van 5 tot 8 word verleng na 5 mate deurdat maat 15 'n herhaling van maat 

14 is. Die B-gedeelte is kontrasterend omdat die linker- en regterhand partye in 

gevarieerde vorm omgeruil het. Die regterhand het nou die chromatiese bewegings van 

die A-gedeelte se linkerhand en kombineer die party met regterhandgedeeltes uit die 

A-gedeelte: 

Voorbeeld 97 
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Ai -gedeelte is baie korter as A1. Mate 26 tot 29 is 'n herhaling van mate 1 tot 4, met 'n 

effense variasie in maat 29. Mate 30 tot 34 kan beskou word as 'n koda, gebaseer op "ou" 

materiaal. 

Heelwat artikulasiegebruike kom hier voor, naamlik 

Spanboe 

Staccato' s - gefraseerd en ongefraseerd 

Tweenoot-bogies 

Tenutotekens 

Groeperingsboe 

Fraseringsboe 

Arpeggio-akkoord in maat 33 

Hierdie werk is vir sowel die teorieklas as die individuele leerling van groot 

opvoedkundige waarde. Die vormkonstruksie met sy variante, die terminologie, die 

kombinasie van gepunteerde ritmes wat afgewissel word tussen die hande, die skryf van 

albei partye op een balk in een sleutel (mate 14 tot 17 en 30 tot 33), en die skildering deur 

die musiek van die trapsuutjie, dra daartoe by <lat hierdie werk as 'n "moet" vir die graad 

2-repertorium beskou word. Uit 'n onderhoud met die komponis blyk <lit <lat die werkie 

ontstaan. het na aanleiding van die gebroke akkoord-vingeroefening wat vir die voorgraad 

1- eksamen voorgeskryf is. 



2.25.5 Graad 2 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Treurliedjie 

Onbekend 

1979 

* 
* 
* 
* 

* 

Vorm 

Dinamiek/Terminologie/Titel 

Pedaal 

Maatsoort/Ritme 

Toonsoort 
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Die werk is eendelig, want daar is te min kontras of teenstellende materiaal om 'n verdere 

deel te bewerkstellig. V anaf maat 13 tot maat 15 verskyn die aanvangstema in die 

linkerhand, wat ooreenkom met die komponis se styl van komposisie: 

Voorbeeld 98 

Hierdie eienskap kom ook voor in "Trapsuutjies", "Kapries vir die Derde Vingers" en 

"Roeibootjie". 
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Die dinamiek en terminologie hou verband met mekaar. Die dinamiek wissel van ppp tot 

'n maksimum van mf. Die terminologie wat gebruik word, weerspieel die treurliedeffek, 

naamlik: senoso 

ritardando 

sostenuto 

morendo 

Die pedaal word heelwat gebruik en word ook baie duidelik deur die komponis aangedui. 

In mate 10 en 11 sal die graad 2-leerling beslis moeite ondervind met die trap van die 

pedaal na die eerste polsslag in maat 10 en na die helfte van die eerste polsslag in maat 

12: 

Voorbeeld 99 

Die maatsoorte verander van 4/4 na 3/4 na 4/4 en terug na 3/4 op die laaste maat. Dit is 

'n eienskap van kontemporere musiek. Die sinkopasie in hierdie werk sal beslis probleme 

veroorsaak. Dit kom feitlik in elke maat voor. 
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Die mineur derde in mate 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13 en 15 suggereer die pentatoniese aard van 

die werk, terwyl die C en F herstel 'n B-mol mineurtoonsoort voorstel. Soos in 

ooreenstemming met die twintigste-eeuse musiekstyl, word die stygende leitoon, A

herstel, vermy; die dalende vorm van die leitoon, A-mol, word slegs een keer in die hele 

werk gebruik (in maat 14). 
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2.26 

ROOSENSCHOON Hans 
(1952 - ) 

2.26.1Graad4 

Kriek 

Datum gekomponeer: 1972 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Titel I Karakter 

* Maatsoortteken 

* Dinamiek 

* Leestekens 

* Moeilikheidsgraad 

Hierdie werk is een van die werke in 'n album, "Goggaboek", deur die komponis. Hans 

Roosenschoon se sensitiwiteit ten opsigte van timbre en die skep van atmosfeer deur 

middel van tekstuur en dinamiese instruksies word baie duidelik in hierdie opwindende 

werk weerspieel. Hy plaas 'n rustige, landelike middeldeel vanaf mate 19 tot 27 as 

kontras tussen die stormagtige A1- en Ai-dele. 

Die maatsoortteken wissel tussen 4/4, 7/8, 5/8 en 2/4 om die werk veilig in die twintigste

eeuse idioom te plaas. Die 7 /8-seksie sorg vir 'n dramatiese effek: 
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Voorbeeld 100 

8va _ 

In die 5/8-deel word die rustigheid van die landelike melodie mooi uitgebring. 

Dinamiese tekens is volop in die werk en aanduidings word eksplisiet gegee. Opwinding 

en voortstuwing word verkry deur die herhaalde trosakkoorde wat in agtstenote in die 

linkerhand verskyn vanaf mate 1 tot 72v,, 28 tot 342v2, afgewissel deur agtstenootstaccato's 

in vyfdes vanaf mate 9 tot 18 en 36 tot 44. Verder word aksente, staccatissimo's, 

sinkopasie, sforzando's en oktaafverskuiwings aangewend om verdere opwindende 

effekte te verseker. In maat 46 word die "droom" van elke musiekleerling bewaarheid 

wanneer die glissando gespeel kan word: 

Voorbeeld 101 

8v<:i _ ------1 
MD. 
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Hierdie werk is wel op die standaard van 'n graad 4-leerling wat al genoeg spierkontrole 

behoort te he om die lewendige tempo van J = 144 te kan handhaaf. 
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2.27 

STANFORD Joseph 
(1942 - ) 

2.27.1Voorgraad1 

Snaakse Hansie 

Datum gekomponeer: 1989 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Heeltoontoonleer - enharmoniek 

* Bindboog 

* Ander tegniese middele 

Hierdie werk se titel sal onmiddellik by die jong kind byval vind. Die werklike liedjie 

"Hansie Slim" kan as aanvang op die melodie gesing word. Hiema kan die 

heeltoontoonleer vanaf E gekonstrueer en verduidelik word. (Normaalweg word die 

heeltoontoonleer slegs vanaf C of C kruis gekonstrueer. Deur dit te demonstreer vanaf E, 

sal die verband tussen die komposisie en die heeltoontoonleer vir die voorgraad 1-leerling 

makliker wees om te begryp.) Hieruit sal die leerling kan sien waar die note wat in die 

stuk gebruik is, vandaan kom. Hierdie toonleer bevat al die note wat in die werk gebruik 

word. 
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Voorheeld 102 

Op hierdie wyse sal die leerling op die klawers kan sien <lat daar 'n heeltoon tussen elke 

noot is. Die enharmoniek tussen B-mol en A-kruis asook A-mol en G-kruis kan gerus nou 

reeds bygebring word. 

In mate 1 en 2 gebruik die komponis die A-mol en B-mol in plaas van G-kruis en A-kruis 

om die dalende tertsbeginsel te hoor: 

Voorheeld 103 

Al I egret to 

~ r---. I 
,...._ 

~ 
. . L - ~ 

"" - -v.- -
t s 3 t z 
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( ...... .. ~ , -.. ~ 
~ 

I I 
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Die dalende derde is vanuit die kleuterroep, asook die aanvangsmelodie van "Hansie 

Slim" by die jong kind reeds bekend. 

In die tweede lyn word albei hande se note op ~ balk geskryf en in die diskantsleutel 

aangebied. Dit kan 'n nuwigheid vir sommige leerlinge bied. 

In hierdie kort werkie word van heelwat tegniese beginsels binne bereik van die 

voorgraad 1-leerling gebruik gemaak. Die bindboog oor twee note verskyn vier keer; 'n 

spanboog kom voor in mate 3 en 4. 'n Bogie oor drie note wat heel gemaklik gespeel kan 

word, verskyn in mate 6 en 8. 

Staccato's word teenoor aangehoue note gerbuik. Die tenuto-teken verskyn bokant die 

linkerhandnote in die eerste en laaste lyne. In hierdie lyne speel die regterhand en 

linkerhand ook byna twee oktawe uitmekaar. Dit beklemtoon 'n besondere sonoriteit 

tussen die twee hande: 

Voorbeeld 104 

AJ legretto 

\ r--. I 
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~ 

I I 
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Tussen mate 3 en 4 wil <lit op die oog af lyk asof daar 'n strekking tussen A kruis en C sal 

plaasvind. By nadere ondersoek sal die leerling besef <lit is slegs die afstand van 'n 

heeltoon. 

Die komponis slaag volkome daarin om met beperkte middele 'n baie geslaagde en 

effetiewe werk te skep. Deur gebruik te maak van 'n bekende melodie kan hy baie 

nuwighede, wat eie is aan die twintigste eeu, by die jong kind tuisbring. 

2.27.2 Graad 1 

Die Treurige N ar 

Datum gekomponeer: 1989 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Titel I Karakter 

* Tempo 

* Dinamiek I Terminologie 

* Toonsoort 

* Moeilikheidsgraad 

Die komponis le klem op die feit <lat hy 'n hofnar en nie 'n sirkusnar impliseer nie. 

Die treurigheid van die nar word goed weergegee deur die dalende klanke onder bogies 

wat die komponis dwarsdeur die werk gebruik. Met die aanduiding van "mesto e con 

espressione" word alles moontlik gedoen om die werkie hartseer te laat klink. Die 

"mesto" laat die leerling toe om die hartseer tempo van sy eie keuse te kies en die werk 

sodoende met gemak voor te dra. 
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Dinamiese aanduidings word baie korrek voorsien. Die komponis maak ook gebruik van 

m.s. (mano sinistra) en m.d. (mano destra): 

Voorbeeld 105 

'n Oktaafverskuiwing in die linkerhand in maat 16 word gebruik. Vanaf maat 18, (wat 

moontlik as 'n koda gesien kan word), word die tempo deur "poco meno mosso" in maat 

16: "rite dim" in maat 19 en "Adagio" in maat 21, geleidelik vertraag tot op die einde. 

In maat 22 word nog 'n verdere vertraging deur middel van 'n fermatateken vereis. 

Die werk is in 'n heeltoontoonleer geskryf met 'n vreemde wyse van swart 

klaweraanduidings: 
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Voorbeeld 106 

M••to • con ••pr•••lon• 
I 4 

Die graad 1-leerling sal die kruise "op die spesifieke plek" waar hulle op die klawerbord 

voorkom, maklik kan lees. Bartok, wat 'n belangrike opvoedkundige komponis is, dui 

ook sy toonsoorttekens so aan. 

Hierdie werk is nie te moeilik vir 'n graad 1-leerling nie. Trouens dit is 'n "moet" in sy 

repertorium om 'n werk deur middel van die bekendheid van 'n treurige nar, binne al die 

twintigste-eeuse vreemde idiome aan te leer. 

2.27 .3 Graad 2 

Uitgelate! I Exuberant! 

Datum gekomponeer: 1989 

Datum voorgeskryf: 1989 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Tempo 

* Linkerhandparty 

* Moeilikheidsgraad 
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Volgens die komponis is die kodagedeelte vanaf maat 18 die gedeelte waaraan die titel 

van die werk ontleen is. Die gedeelte behoort uitgelate te klink. 

Die komponis gee geen aanduiding van die tempo van die werk nie, maar in 'n onderhoud 

met horn persoonlik het hy beweer dat hy 'n vinnige tempo in gedagte gehad het. 

Die linkerhandparty is op 'n uitsonderlike wyse gegroepeer: 

Voorbeeld 107 

.llo l 

( - - -,. 
~ - - - - - - " ~ - ~ -. ...... ~ r I I -

1 = p 
. - -~ - - - - - - - -.. - ~ - - --- ~ ~ 

I I I I L...-- --

Dit herinner aan die ostinaatpatrone wat deur Stravinsky gebruik word en is 'n goeie 

geleentheid om die jong leerling reeds aan die twintigste-eeuse idioom bekend te stel. 

Die linker- en regterhandpartye val veilig onder die hand en behoort nie 'n tegniese 

probleem te veroorsaak nie. Probleme kan opduik by die snelle tempo waarteen die werk 

moet beweeg om die uitgelate atmosfeer te kan skep. 
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2.28 

TEMMINGH Hendrik 
(1939 - ) 

2.28.1 Graad 3 

Minimars 

Datum gekomponeer: 1976 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoortteken 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Komposisietegniek 

Die maatsoort wissel tussen 6/8 en 9/8. Die 9/8-maatsoort word in mate 8 en 25 gebruik; 

albei in die voorlaaste maat van die kadenspunt. 

Die tempo wat in J. -note teen 92 beweeg, is baie gemaklik en behoort deur enige 

graad 3-leerling behartig te kan word. Die dinamiese aanduidings word baie presies en 

noukeurig aangedui en val binne die bereik van selfs 'n graad 2-leerling. 

Met die linkerhand wat teen 'n gemaklike tempo in J. -note beweeg, hoofsaaklik 

in vyfdes, sal hierdie werk ook deur 'n graad 2-leerling baasgeraak kan word. Die 

toonleertema in die regterhand word in mate 22 tot 25 in die linkerhand oorgeneem. Met 

die kontrasterende middeldeel, vanaf mate 10 tot 1 7, behoort <lit 'n baie bevredigende 

marsie te wees om aan te leer. 



2.28.2 Graad 7 

Datum gekomponeer: 197 6 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 

* 

Valse Wais 

Ti tel 

Dinamiek I Terminologie 

Karakter 

Komposisietegniek I Toonsoort 

Moeilikheidsgraad 
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Die Valse Wals voldoen volkome aan die "vals" klanke wat dwarsdeur die werk duidelik 

hoorbaar is. 

Die komponis is weer eens baie eksplisiet in die aanduidings van dinamiese vereistes. 

Veral aan die begin, met terme soos "amabile e innocente" en "mp (ma cantabile e 

sonore ), beklemtoon hy die liriese kwaliteite wat die werk oorheers. In hierdie kort 

werkie van 21 mate is <lit opvallend <lat die komponis 'n ritardando vyf keer gebruik (in 

mate 2, 11, 15, 19 en 2012). 

Die karakter van 'n tipiese wals word duidelik deur die ritme weergegee. 

Die wals begin met 'n toonleer in die liriese modus, wat 'n verlaagde sewende bevat. Die 

res van die melodie beweeg hoofsaaklik in vierdes en v yfdes. Die afgebroke melodielyn 

het niks te make met die drieklank gekonstrueerde linkerhandparty nie en veroorsaak die 

geweldige "vals" klanke van die wals. 
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Atonaliteit in hierdie werk sal beslis by die leerling, wat daarin sou belangstel om die 

werk aan te leer, byval moet vind. Die werk sal ook eise stel ten opsigte van die balans 

van klank en die beklemtoning van die romantiese, satiriese karakter van die werk. 

Alhoewel die Wais geen tegniese probleme vir 'n graad 7-leerling sal veroorsaak nie, is al 

die emosionele eise voldoende om die werk op graad 7-vlak te plaas. 

2.28.3 Graad 7 

Ses Sariasies 

Datum gekomponeer: 1976 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Dinamiek 

* Pedaal 

* Komposisietegniek 

* Moeilikheidsgraad 

Die komponis verander die yariasies op humoristiese wyse na sariasies; nogtans kan 'n 

mens duidelik verstaan waarvoor dit handel. Die werk neem ook onmiddellik 'n aanvang 

met die eerste variasie wat terselfdertyd die tema bevat. Die tema is gebaseer op die 

eerste frase van die volkswysie "My Sarie Marais". 

Dinamiese aanduidings word baie noukeurig en presies aangedui; die komponis bet 

beslis presies geweet wat hy met hierdie werk beoog. Veral in variasie 3 is die 

aanduidings so duidelik op 'n spesifieke plek dat niks aan die oordeel van die leerling 

oorgelaat word nie. 
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Voorbeeld 108 

Die komponis was ook baie noukeurig met sy pedaalaanduidings: 

Voorbeeld 109 

Hierdie werk kan met groot welslae aan 'n graad 7-leerling voorgehou word om die 

verskillende variasietegnieke te demonstreer. 

' 
V ariasie 1 bevat die bekende volkswysie in die regterhand. V anaf maat 9 word 

deurgangsnote bygevoeg. In variasie 2 word die bekende melodie in "vals klanke " 
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weergegee, deurdat heelwat chromatiek gebruik word. In variasie 3 kom daar groot 

spronge voor en word die melodie vertikaal en fragmentaries voorgestel. In variasie 4 pas 

die pp en misterioso baie goed by die wydgespasieerde enkelnoot-tenutonote wat die 

melodie omlyn. Hierna volg die kontrapuntale deel waar die melodie tussen die twee 

hande rondspeel. In variasie 6, vanaf maat 84, het die linkerhand die melodie met groot 

spronge, terwyl die regterhand met begeleiding van vierde gekonstrueerde akkoorde 

begelei. Hierdie variasie lei daartoe dat die werk op 'n triomfantlike klimaks eindig. 

Die werk is nie buite die tegniese vermoe van 'n graad 7-leerling nie en behoort met groot 

gemak en veral genot (vanwee die opgeruimde, humoristiese aard van die werk) 

aangebied te word. 



2.29 

VAN DER WATT Gerhardus Daniel 

2.29.1 Graad 5 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

(1962 - ) 

Akwarel 

Onbekend 

1989 

* 
* 
* 
* 

Titel I Atmosfeer 

Tempo 

Dinamiek I Terminologie 

Melodielyn 
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Met die titel, wat verwys na 'n waterverfskildetYi kan die verbeelding van die leerling vrye 

teuels gegee word. Met die tipe klanke wat die komponis hier skep, kan hierdie werk as 

impressionisties beskou word. 

Die feit <lat die komponis <lit "taamlik vinnig" wil he, plaas hierdie werk op 'n graad 5-

standaard. In mate 5 en 6) asook ooreenstemmende mate kan die twee teen drie ritmes 

probleme veroorsaak: 

Voorbeeld 110 

.. l. poco accel.- - - - - - - - - - - - - -
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Indien die werk teen 'n stadiger tempo gespeel word, sou dit beslis deur 'n laer graad 

leerling aangepak kon word. 

Dinamiese aanduidings, sowel as ander vertolkingsinstruksies is volop, en dus behoort 'n 

graad 5-leerling die werk as selfstudie te kan behartig. Maat 9 bied interessante 

leestekens aan die leerling en hier gebruik die komponis die komma tesame met 'n 

allargando-effek om 'n gevoelvolle vertraging te skep= 

Voorbeeld 111 

al/argando - ----' 

Die melodielyn verskyn hoofsaaklik in die regterhandparty. 



2.30 

2.30.1 Graad 6 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

VAN OOSTVEEN Klaas 
(1911 - 1992) 

6 Miniature 

Nommer 1 

1967 

1979 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Artikulasie 

* Frasering 

* Melodielyn 

* Akkoordkonstruksie 

* Moeilikheidsgraad 
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Hierdie werk val maklik onder die leerling se hande, dus behoort die lewendige tempo 

van Allegro con spirito geen probleem op te lewer nie. 

Die dinamiese vlakke wissel van p tot ff, met baie crescendds en decrescendos dwarsdeur 

die hele werk: 

Voorbeeld 112 
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Nommer2 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoortteken 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Frasering 

* Kontrapunt 

* Moeilikheidsgraad 

In hierdie werk is daar 'n baie interessante verskynsel van 'n maatsoort wat maat vir maat 

wissel tussen 4/4 en 3/4 tydsoorte. Dit veroorsaak dat die leerling moet let op aksente wat 

tussen 4 en 3 wissel en verskaf voldoende rede waarom hierdie werk 'n baie waardevolle 

leerervaring behoort te wees: 

Voorbeeld 113 

'Peco vivo 
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Alhoewel die werk "poco vivo" gemerk is, kom die karakter meer rustig en kalm voor. 

Die dinamiek wissel van pp tot f met subtiele crescendo's en diminuendo's soos in 

nommer 1. 

Die frasering word reelmatig gemaklik in tweemaat-frases. 

Die kontrapunt wat hier voorkom sal vir 'n graad 6-leerling geen probleme hied nie. Die 

teenstemme teenoor die bewegende agtstenote beweeg baie rustig en sal weereens deur 'n 

graad 6-leerling met gemak hanteer kan word. 

Nommer3 

Onderrigdoelstellings: * Tempo I Karakter 

* Dinamiek 

* Artikulasie 

* Melodielyn 

* Harmonie 

* Moeilikheidsgraad 

Die "vivace" -aanduiding is uiters van pas vir hierdie werk en word deur die herhaalde 

agtstenote in die linkerhand goed beklemtoon. 

In die betreklike kort werk van 29 mate, dek die dinamiese vlakke 'n wye veld van pp tot 

fff. Dit dra by tot die dramatiese karakter van die stuk. Daar is weereens by hierdie werk 

fyn dinamiese infleksies wat met groot sorg gehanteer moet word. 

Die tweenoot-bogies word heelwat gebruik en kan in mate 15 en 16 'n tegniese probleem 

veroorsaak, indien dit nie korrek benader word nie. 
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Die melodielyn kom deurgaans in die regterhand voor en beweeg oorwegend in parallelle 

vierdes en trapsgewyse bewegings: 

Voorbeeld 114 

Die werk is m C-mineur, met baie chromatiese infleksies en oorwegend 

derdeskonstruksie akkoorde. 

Hierdie werk sou deur 'n graad 5-leerling gehanteer kon word. 

Nommer4 

Onderrigdoelstellings: * Tempo I Karakter 

* Dinamiek 

* Melodielyn 

* Toonsoort I Harmonie 

* Moeilikheidsgraad 

Die hartseer resitatiefagtige karakter van hierdie werk word baie korrek deur die tempo-
' 

aanduiding van "con tristezza" aangetoon. 
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Die dinamiek beweeg hoofsaaklik op die pianovlak met 'n mf in maat 3 en f in maat 7. 

Hierdie beperkte dinamiese spektrum beklemtoon die hartseer karakter van die werk. 

Die melodielyn is hoofsaaklik in die regterhandparty, behalwe vanaf maat 13. In mate 13 

en 14 beweeg die melodie tussen albei hande. 

Die werk is in D maJeur se uitgebreide toonleer, met 'n baie prominente tonika

pedaalpunt vanaf mate 1 tot 12 en weer in mate 15 en 16. In mate 13 en 14 word die 

verhoogde pedaalpunt gebruik, wat meehelp om die spanning te verhoog. 

Hierdie werk sal, met die emosionele eise wat <lit stel, deur 'n graad 5-leerling behartig 

kan word. 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 
* 
* 

Nommer5 

Maatsoortteken 

Tempo/Vorm 

Dinamiek 

Melodielyn 

Komposisietegniek I Spanning 

Moeilikheidsgraad 

Die maatsoortteken verander van 4/4 na 3/4 in maat 9 en terug na 4/4 in maat 27. In mate 

11, 12, 13, 15 is die nootgroepering in 6/8-tyd in die linkerhand: 
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Voorbeeld 115 

ll f . . 
,._ ·- ·- ·- ·- ·- ·- -... TI- -- - - - - -... 'll v . v 
II sempre cresc. ,,, 
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Die tempo wat vanaf "commodo" na "vivace" en terug na "commodo" verander, verdeel 

die werk gemaklik in drieledige vorm, en <lit kan dus vir ontleding gebruik word. 

Die dinamiese vlakke wissel vanaf pp tot fff en veroorsaak <lat <lit 'n baie kleurvolle, 

dramatiese werk is. 

Die melodielyn verskyn in die A1 -en Ai -gedeeltes, hoofsaaklik in die regterhand. In die 

kontrasterende vivace-dee! kom die melodielyn hoofsaaklik weer in die linkerhand voor, 

behalwe vir mate 16, 17, 20 tot 26. 

Die melodielyn is verder grotendeels op majeur- en mineur-tweedes gekonstrueer: 



\ 
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Voorbeeld 116 

Commodo 

Hierdie tweede konstruksie word weer in die vivace-deel deur die begeleidingsfiguur 

oorgeneem en verhoog die spanning: 

Voorbeeld 117 
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Die talle vierdes en vyfdes wat in hierdie werk gebruik word, skep 'n sterk Oosterse 

klank, terwyl die tweede konstruksie, soos reeds hierbo vermeld, spanning veroorsaak. 

Hierdie werk sal alleen deur 'n graad 5-leerling behartig kan word. 

-



Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 

Nommer6 

Tempo I Karakter 

Dinamiek 

Komposisietegniek 

Moeilikheidsgraad 
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Die hartseer effek wat die con amarezza aandui, veroorsaak <lat hierdie werk emosionele 

eise aan die leerling stel. 

Slegs aan die einde van die werk word 'n dinamiese aanduiding gegee. Die 

klankverskille word dus aan die oordeel van die leerling oorgelaat. 

Daar is fugale eienskappe in hierdie werk. Die tema wat deur die sopraan aangekondig 

word in mate 1 tot 32 word deur die tenoor 'n vierde laer beantwoord. In maat 73'h tree die 

altstem in. 'n Verkorte weergawe van die tema tree in maat 1 b in, en weer in die sopraan 

in maat 13 en tenoor in maat 14. In maat 222Yi tree die sopraan met 'n verkorte weergawe 

in, en in maat 232y, verskyn die bas met 'n omgekeerde, verkorte intrede. In maat 242 tree 

die sopraan en alt tegelyk 'n sesde uitmekaar in, en weer in maat 26z. In maat 282Yi is die 

finale intrede van die tema, wat die kanon beeindig. 

Hierdie werk word, tesame met een ander deel uit die Suite, vir die eksamen aangebied. 

Die twee werke saam sal dan, vanwee die emosionele eise wat nommer 6 stel, op 

standaard vir graad 6 wees. 
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2.30.2 Graad 5 

Prelude III Op.59 

Datum gekomponeer: 1967 

Datum voorgeskryf: 1979 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoortteken 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Sleutels 

* Toonsoort 

Soos by al die ander preludes in hierdie reeks, word die maatsoortteken in die middel van 

die balk geskryf. 

In die lig van die feit dat dit in tweeslagmaat geskryf is, beweeg hierdie werkie teen 'n 

stywe tempo, ten spyte van die ma non troppo. Dit wil selfs voorkom asof dit wel presto 

is. Die werkie kan egter met gemak vir 'n gemiddelde leerling gegee word, want nerens 

beweeg die note buite die vyfvingerhandposisie nie. Dit is 'n baie bevredigende stuk om 

aan te leer, want die leerling ervaar die opwinding om presto te speel, sonder dat hy deur 

tegniese probleme gekonfronteer word. 

Die dinamiek strek vanaf piano tot fortissimo. Vir 'n stukkie wat net uit 13 mate bestaan, 

is daar 'n baie wye verskeidenheid dinamiese vlakke wat gebruik word. 

Die crescendo's vanaf maat 7 strek oor twee mate elk en kan met groot gerief hanteer 

word. Die crescendo's in mate 2 tot 3 val saam met die stygende en dalende kurwe vart 

die musiek; die crescendo in maat 4 kan dalk 'n klein probleempie veroorsaak, maar dit 

kan met die regte leiding beheer word. Die accelerando-, tenuto- en aksenttekens sorg vir 
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opwinding wat eindig in 'n klimaks en wat 'n vreugde om 'n fff aan die einde te kan 

speel! 

Voorbeeld 118 

Albei hande speel in die diskantsleutel en die werkie beweeg nooit buite die omvang van 

twee oktawe nie. 

Dit is in E mineur geskryf. Geen toonsoortteken word vooraan gevoeg nie - dit IS 

in ooreenstemming met die twintigste-eeuse idioom. In mate 2, 3, 4, 7 en 8 word die 

dalende vorm van die melodiese mineur gebruik (2, 3 en 4 in linkerhand, en 7 en 8 in 

regterhand). In maat 6 word die dalende melodiese vorm in die stygende rigting gebruik. 

Dit kan as voorbeeld gebruik word om die verskynsel te illustreer. Vanaf maat 1 tot 8 

vermy die komponis die toonsoortteken. Dit is 'n uitstekende uitbeelding van die 

beginsel van toonsoortontwyking. Eers vanaf maat 11 word die F-kruis en verhoogde 

sewende bygevoeg. In maat 12 wil dit voorkom of dit 'n chromatiese verandering is; 

maar uiteindelik los die leitoon na die tonika-akkoord op. 
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Hierdie is 'n baie waardevolle werk ten opsigte van die aanleer van die twintigste-eeuse 

beginsel van verskuiwing van toonsoort, asook die gebruik van die melodiese vorm van 

die mineur. Wanneer dit alleen, sonder Prelude no. IV aangeleer word, sou dit wel aan 'n 

graad 1-leerling gegee kon word. 

Graad 5 

Onderrigdoelstellings: * 
* 
* 
* 
* 

Prelude IV, Op. 59 

Maatsoortteken 

Terminologie I Dinamiek 

Sinkopasie 

Toonsoort 

Moeilikheidsgraad 

Die maatsoortteken word hier weer in die middel van die balk geplaas. 

Alleen die terminologie wat hier gebruik word, is voldoende rede om hierdie werkie 

beslis aan te leer. Die terminologie en dinamiese tekens wat hier gebruik word, is: 

vivace 

p 

mf 

f 

pp 

fff 
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sfz 

• 

> 

V anaf maat 4 tot 19 word sinkopasie in elke maat gebruik. Die werkie kan net om hierdie 

rede alleen aangeleer word: 

Voorbeeld 119 

sfz 

Met die prominensie van D (tonika van D mineur) kan die werk in D mineur gesien word. 

Die stygende vorm van die melodiese mineur word dan in maat 1 gebruik. In maat 4 kan 

G mineur waargeneem word. In maat 19 se regterhandakkoord word A mineur sterk 

gesuggureer. Die linkerhandparty dwarsdeur die werk het die prominente D (tonika van 

D mineur), die G kruis (leitoon van A mineur) en die E mol (van G mineur). 
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Hier is dus 'n vermenging van die toonsoorte. 

Die herhaalde linkerhand veroorsaak nie veel tegniese probleme in die werk nie. Die 

regterhand het twee stygende en een dalende toonleer met drieklanke en akkoorde wat uit 

vierdes bestaan, en behoort ook nie enige tegniese probleme te lewer nie. Die leerling se 

hand moet slegs oor 'n oktaafkan strek. Die stuk sou met gemak deur 'n graad 2-leerling 

aangeleer kon word. 

Graad 5 

Prelude V Op. 59 

Onderrigdoelstellings: * Maatsoort 

* Terminologie I Dinamiek 

* Sinkopasie 

* Sleutels 

* Sekwense 

* Toonsoorte 

* Moeilikheidsgraad 

Soos in die twee vorige Preludes, word die maatsoort weereens in die middel van die balk 

geskryf. Die terminologie- en dinamiektekens wat hier gebruik word is veelvuldig: 

Lento e doloroso 

poco a poco crescendo 

poco a poco accelerando 

a tempo 

p subito 



Voorbeeld 120 

p 

mf 

f 

ff 

fff 

pp 

/\ 
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< 

> 
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P subito 
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In 'n werkie wat net 14 mate lank is, word hier 'n magdom van terminologie, dinamiek en 

leestekens gebruik. Dit maak van hierdie werk voorwaar 'n uitstekende opvoedkundige 

werk wat bogenoemde betref. 

Sinkopasie kom dwarsdeur die werk voor behalwe in maat 12. Die werk begin met die 

normale bas- en diskantsleutels en verander in maat 4 na die diskantsleutel vir albei 

hande. In maat 11 beweeg dit weer terug na die "normale" verdeling. 

Die werk is propvol sekwense: mate 3 + 4 is sekwensies van mate 1 + 2. Maat 6 is 'n 

gewysigde sekwens van maat 5. Die laaste helfte van maat 7 is 'n gewysigde sekwens 

van die eerste helfte van maat 7, so ook mate 8 tot 11. Maat 14 is weer 'n presiese 

herhaling van maat 13: 

Voorbeeld 121 
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Die werk begin en eindig in E mineur. In die verloop van die werk is daar gedurig 'n 

vermenging en verwysing na A mol majeur en E-majeur. Deurgaans word die kruise en 

molle vermeng. 

Hierdie werkie kan alleenstaande met gemak aan 'n graad 4-leerling gegee word. 

Vir die graad 5 ekamen word No IV gekombineer met of No III of V. Die kombinasie 

van Prelude No III en IV kan met gemak deur 'n goeie graad 3-leerling en met groot 

gemak deur 'n graad 4-leerling behartig word. 

Die werkie is te maklik vir 'n graad 5-kandidaat en hied te min uitdaging. 

Vanuit 'n opvoedkundige oogpunt is hierdie Prelude 'n baie groot aanwins vir enige 

leerling en sal met groot welslae in die teorieklas gebruik kan word; veral ten opsigte van 

die aanleer van terminologie en leestekens. 

2.30.3 Graad 5 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Wiegelied 

Onbekend 

1989 

* Tempo 

* Dinamiek I Terminologie 

* Sleutels 

* Melodielyn/Frasering/Rustekens 

* Pedaalpunte 

* Toonsoort 

* Moeilikheidsgraad 
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Die "Andantino" en "teneramente" pas uitstekend by die aard van die wiegelied. 

Meer as die helfte van hierdie werk val in die pianovlak, wat ook uiters geskik is vir die 

wiegelied, teneramente-atmosfeer. Die dinamiek strek van ppp to mf. Die mf word slegs 

in maat 20 bereik. Die arpeggioteken ( J ) word 'n paar keer gebruik. Dit is heel gepas in 

die lentogedeelte vanaf maat 27 en sal geen tegniese probleme opgelewer nie. Vanaf 

maat 26 word 'n ongewone Italiaanse sin gebruik naamlik, il basso in rilievo, wat daarop 

dui dat die baslyn meer prominent moet uitstaan, aangesien dit die melodielyn behels. 

Die sleutels verander tot soveel as 5 keer in die werk. 

Die hoofmelodie word vanaf maat 1 tot 43 deur die regterhand aangekondig. Dan word 

dit gewysigd herhaal vanaf maat 46 tot 83. Dit verskyn in die linkerhandparty in mate 86 

tot 123, regterhandmate 166 tot 213 en linkerhandmate 262 tot 32s. Die boogmerke kan 

slegs as groeperingsboe beskou word. Wanneer dit as fraseringsboe vertolk word, sal die 

melodie te fragmentaries klink en nie meer voldoen aan die eienskappe van die wiegelied 

me. 

In maat 8s+6 kom 'n vreemde verskynsel voor, naamlik rustekens vir die sopraan- en 

altlyne: 

Voorbeeld 122 
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Op geen ander plek word al die stemme letterlik tot rus gedwing nie. Die komponis se 

bedoeling hiermee bly 'n raaisel. 

Pedaalpunte kom geweldig baie voor in hierdie werk, naamlik: 

mate 1tot4 

mate 126 tot 16s 

mate 17 tot 203 

mate 216 tot 256 

mate 3 li tot 32s 

Die talle voorbeelde kan met sukses in die harmonieklas gebruik word. 

Die werk begin en eindig in E majeur, met baie chromatiese veranderinge. In mate 126 tot 

16s en ooreenstemmend in mate 2l6tot 256word die toonsoortteken uitgekanselleer. Mate 

13 tot 16s is in G mineur met die dominantnoot as pedaalpunt. Mate 22 tot 25 is in F 

mineur met die verhoogde leitoon as pedaalpunt. 

Beide hierdie gedeeltes van vier mate elk, bevat nie die aanvangmelodielyn nie, maar wel 

nuwe materiaal. Die slotakkoord word sonder die derde (wat toonsoortbepalend is) 

aangedui. Hierdie eienskap is sterk kenmerkend van die twintigste eeu. 

Hierdie werk is teenstellend met die Preludes, op standaard vir die graad 5-leerling. 



2.30.4 Graad 6 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

Wiegelied Op.44 

Onbekend 

1989 

* 
* 
* 
* 
* 

Maatsoortteken 

Tempo I Metronoomaanduidings 

Terminologie I Dinamiek 

T oonsoortteken 

Moeilikheidsgraad 
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Hier is drie wisselings van maatsoort, vanaf 4/4 na 6/4. By die eerste verandering na 6/4 

in maat 20 is die middel van die maat waar die eerste gepunteerde halwe noot moet 

eindig, nie duidelik sigbaar nie. Dieself de kan van mate 21 tot 23 waargeneem word. Dit 

skyn asof die byvoeging van twee kwartnote die rede vir die verlenging van die mate is. 

Die laaste twee kwart-polsslae van mate 21 tot 23 kan die rede vir die verlenging wees, 

want dit is die "nuwe" materiaal in die werk: 

Voorbeeld 123 

<J =72) - - - --- --
-
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In mate 40 en 41 word die duidelike verdeling van twee gepunteerde halwenote goed 

raakgesien. Hier word dus die werklike verandering van 4/4 na 6/4 gesien. 

Baie prominente tempowisselings vind in hierdie werk plaas. Dit begin met 'n tempo van 

J = 84 in maat 1, J = 72 in maat 21, J = 68 in maat 28, 

J = 56 in maat 30 en J = 50 in maat 36. Tussen die eerste twee tempos 

verminder die spoed met 12, tussen die volgende twee met 9, dan 7 en laastens 6. Die 

spoedvermindering neem dus na die einde af. Die tempoverandering is ook telkens by 'n 

verandering in die komposisie bygebring. Dit behoort elke leerling sterk te prikkel om 

die tempo-aanpassings te maak. Dit weerspieel die rustigheid van die Wiegelied baie 

goed. 

Hierdie werk beweeg slegs in mate 23, 36 en 37 buite die pianovlak. Die res beweeg 

hoofsaaklik binne die pianovlak vanaf ppp tot mp, met klein crescendos en decrescendos 

wat dwarsdeur versprei word. 

Die komponis gebruik die mooi beskrywing van pp "con gran tenerezza" heel aan die 

begin. Dit plaas onmiddellik die werk in die regte stemming vir 'n wiegelied. 

Die stuk begin in A mineur en eindig in sy verwante C majeur met heelwat verwysing na 

G mineur. 

As die tempowisselings asook die emosionele inhoud van die werk in ag geneem word, is 

<lit op die standaard vir graad 6. Tegnies lewer <lit nie baie groot probleme nie, en sal <lit 

met gemak deur 'n vaardige graad 5-leerling behartig kan word. 
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2.31.1Voorgraad1 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

VAN RENSBURG Etienne 
(1963 - ) 

Nagliedjie 
Onbekend 

1989 

* Ti tel 

* Tydmaatteken verwisseling 

* T oonsoortversluiering 

* Sleutels 

* Melodielyn 

* Artikulasie 

* Terminologie 

Die titel skilder duidelik die weemoedigheid van die werk. Die tempo is goed gekies. 
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Die leerling word hier blootgestel aan vele tydmaatverwisselings van 5/8, 6/8 en 2/4. Dit 

is 'n uitstekende wyse om met die twintigste eeuse idioom van die aard kennis te maak. 

In maat 7 kan die telling steeds in agtstenote voortgesit word. Sodoende kan verseker 

word <lat geen tempowisseling plaasvind nie: 



Voorbeeld 124 
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Aan die leerling sal verduidelik moet word dat 2/4 maatslag nie altyd in J getel word 

nie, maar dat dit hier slegs 'n hulpmiddel is om die tempo konstant te hou. 

Met die verskyning van B mol en D as aanvangsnote word mate 1 tot 7 gebaseer op D 

mineur. Vanaf mate 8 tot 16 word weer G mineur met die B mol en E mol voorgestel. In 

mate 17 en 18 word teruggekeer na D mineur en mate 19 tot 21 word G majeur gebruik. 

Hierdie toonsoortversluiering kan reeds met die werk op die jong ouderdom tuisgebring 

word. 

Die diskantsleutel word slegs vir vier mate vanaf mate 11 tot 14 gebruik. Die res van die 

werk word in die bassleutel geskryf. Dit verskaf voldoende leeswerk in die bassleutel vir 

die regterhand. Dit skakel reeds vroeg die foutiewe begrip van die diskantsleutel wat 

soms as die "regterhandteken" verklaar word,uit. 
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Die melodie word in die regterhand vanaf mate 1 tot 7, mate 15 tot 16 en mate 20 tot 21 

aangebied. Dit verskyn in die linkerhand vanaf mate 8 tot 16 en mate 17 tot 19. Hierdie 

verskynsel versterk, soos in die "Da Capo Melodie" van Pierre Malan, die nabootsende 

effek. Die jong kind leer nou al van verskillende stemme wat 'n kenmerkende melodie 

afwissel. 

Die bindboog verskyn in die werk oor twee note en drie note. Myns insiens moet die 

bogie oor die drie note ge'ignoreer word, want dit sal die weemoedigheid van die werk 

verlore laat gaan. Dit beklemtoon slegs die twee plus drie samestelling van die 

onreelmatige 5/8 tydsoort. Die bogie oor die twee note kan sinvol gebruik word, 

aangesien dit die atmosfeer van weemoedigheid beklemtoon. Dit is ook 'n tegniek wat in 

die ontwikkelingsveld op die vla!c sorteer: 

Voorbeeld 125 
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Die werk is, soos al die ander voorgraad 1-werke, ryklik voorsien van terminologie. 

Hierdie werk sal beslis, in die lig van bogenoemde bespreking, 'n aanwins vir enige 

leerling op die voorgraad 1-vlak wees. 
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VANWYK Arnoldus Christiaan Vlok (Arnold) 
(1916 - 1983) 

2.32.1 Graad 7 

Scherzino 

Datum gekomponeer: 1965 

Datum voorgeskryf: 1984 

Onderrigdoelstellings: * Ti tel 

* Maatsoortteken I Tempo 

* Melodie 

* Dinamiek 
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Hierdie werk is die tweede uit 'n reeks van "Vier Klavierstukke" wat deur die komponis 

in 1965 in opdrag van UNISA gekomponeer is vir musiekeksamens. Die reeks bestaan 

uit: 1. Dumka 

2. Scherzino 

3. Romanza 

4. Toccata 

Hierdie werke is baie moeilik en slegs die Scherzino kon vir graad 7 voorgeskryf word. 

Die tweede van die reeks, die Toccata is tegnies so veeleisend <lat <lit slegs vrr 

Voordraerslisensiaat aangebied kan word. Die werk beweeg teen 'n hoe tempo f = 

120 wat veroorsaak <lat <lit beslis op die graad 7-vlak is. 

Die melodiekonstruksie is hoofsaaklik akkoordgebonde en met 'n springende karakter. 

Daar word nie gebruik gemaak van deurgangsnote in die melodielyn nie en baie mineur 

sewendes word aangetref: 
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Voorbeeld 126 

Alla marcia, J = c.120 

f' 

f 

'n Ander eienskap van sy melodiekonstruksie is die vermenging van majeur en mineur 

derdes: 

Voorbeeld 127 

Hier vorm die regterhandparty 'n pedaalpunt. 
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Die toccata-agtige skryfwyse is 'n kenmerk van sy styl, alhoewel hy dit nie gebruik as 'n 

vertoonstuk van virtuositeit nie. 

Die dinamiese aanduidings word baie noukeurig aangedui en tesame met die 

pedaalaanwysings en tempo van die werk word die Scherzino-karakter verkry. 
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2.33.1 Graad 4 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

ZAIDEL-RUDOLPH Jeanne 
(1948 - ) 

"Mixed Feelings" for Sara 

Onbekend 

1989 

* Dinamiek 

* Sleutels 

* Komposisietegnieke 

* Maatsoorte 

* Karakter 

* Partituur 

* Melodie instudeer 

* Ti tel 

* Geskiktheid vir graad 4 

(Selfstudie) 
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In hierdie betreklike kort werk is daar dinamiese verskille vanaf pp tot ff. Dit hied aan 

die leerling die geleentheid om uiting te gee aan uiteenlopende gemoedstoestande. 

Hierdie werk is 'n uitdaging vir enige graad 4- leerling. In 'n modeme idioom is <lit uiters 

stimulerend. 

Al die dubbelnootintervalle is majeur derdes of majeur tweedes. 
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Maatsoorttekens wissel van 4/4, 3/4, 6/8 en 6/4. Dit kan selfs in die teorieklas as goeie 

ontledingsvoorbeeld dien en bied aan 'n wye spektrum van leerlinge die geleentheid om 

met 'n Avant Garde Suid-Afrik:aanse komponis se werk kennis te maak. 

Die rondskuif van sleutels behoort vir enige leer ling 'n prettige ervaring te wees. 

Die werk is vir die komponis se dogtertjie gekomponeer en die "Mixed Feelings" kan 

volgens elkeen se behoefte vertolk word. Dit kan ook stimulerend vir enige leerling wees 

om 'n kort paragraaf te skryf oor die gevoelens wat ervaar word. Dit leer 'n leerling om te 

luister na die boodskap wat die musiek oordra. 

Die leerling wat hierdie werk aanpak, sal fyn leestegniek aan die dag moet le. Die werk is 

nie diatonies toonsoortgebonde nie en spring daarby nog baie rond op die klawerbord. 

Dit sou 'n goeie waardebepaling wees om die werk as selfstudie aan 'n leerling te gee. 

Sowel die ritme as die leeskompleksiteite bied soveel ontdekkingsmoontlikhede. Die 

leerling kan eers op al die verskillende soorte drieklanke, horisontaal en vertik:aal, gewys 

word - 'n baie groot gedeelte van die werk is hierop gekonsentreer. Daarna kan al die 

toonlere ontleed en uitgesonder word; al die tweedes en dan al die enkelnote. Onderlinge 

verbande kan tussen al hierdie konstruksies uitgelig word om sodoende die interessante 

samestelling van die komposisie te beklemtoon. 

Die titel is uiters geskik vir hierdie werk. Dit laat voldoende ruimte vir vrye gedagtes. 

Hierdie werk is op sigself tegnies nie te moeilik vir graad 4-leerling nie. Dit behoort 

trouens met groot gemak deur 'n graad 3-kandidaat behartig kan word. Die graad 4 
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moeilikheidsgraad le m die vertolking, atmosfeerskepping, asook interessante 

klaviertegnieke, byvoorbeeld tremelo, mate 10 tot 12 en partespel, mate 22 tot 28. 

Voorbeeld 128 

Con fuoco -- > 

( 
• 

> 

. .. .. 

25 

. .. -. 

,, I I I - - - -

n . ~ ·-~ "' ., -,;-

Al hied 'n kandidaat nie hierdie werk vir 'n eksamen aan nie, behoort <lit myns insiens 

vanuit 'n musikale oogpunt, sowel as die Suid-Afrikaanse karakter en Avant Garde

tegnieke, 'n besliste instudeerwerk te wees. 



2.34 

2.34.1 Graad 5 

Datum gekomponeer: 

Datum voorgeskryf: 

Onderrigdoelstellings: 

ZORGMAN Willem Hendrik 
(1903 - 1981) 

Idylle 

1979 

1979 

* Titel 

* Tempo 

* Dinamiek 

* Omvang 

* Komposisietegnieke 

* Moeilikheidsgraad 
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"Idylle",wat afgelei is van 'n gedig wat 'n rustige, pastorale lewe weerspieel, pas baie 

goed by die karakter en atmosfeer van die werk. Die dinamiese vlakke wat wissel van 

ppp tot mf, asook die allegretto tempo, onderstreep die rustigheid daarvan. 

Met die oktaafverplasings, asook talle sleutelverkuiwings, strek hierdie werk oor ses 

oktawe op die klawerbord. Die bedaarde tempo bring mee <lat die graad 5-leerling geen 

probleme met die werk behoort te ondervind nie. 

Die werk is in C-kruis mineur, met chromatiese verksuiwings. Die komponis maak 

gebruik van 'n ostinaatfiguur van vierdes en vyfdes wat bo-oor mekaar geplaas word. 
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Voorbeeld 129 

Allegretto 

con peel. 

Die melodie word tussen die regter- en linkerhand afgewissel. Die pedaalwerk, wat aan 

die diskresie van die leerling oorgelaat word, veroorsaak pragtige botone en die werk 

vereis ook goeie cantabile spel, nie alleen in enkele melodielyne nie, maar ook in die 

akkoordspel. In die lig van bogenoemde feite is <lit 'n uitstekende opvoedkundige werk 

vir 'n graad 5-leerling. 
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HOOFSTUK 3 

3.1 SLOTHOOFSTUK 

Inleiding 

Reeds vanaf 1965 word Suid-Afrikaanse komponiste se werke by die eksamen leerplan 

ingeskakel. Gedurende hierdie jaar word van die volgende komponiste se werke gebruik: 

Richard Cherry 

Blanche Gerstman 

Petrus J Lemmer 

David Roode 

In die 1968 leerplan word nog drie komponiste se werke bygevoeg naamlik die van 

Adolph Rallis 

Klaus Heimes 

Marten Roode 

Dit was elf jaar later in 1979 dat 'n baie groot getal van 13 komponiste ingesluit was in 

die leerplan: naamlik, Marthie Driessen, Hubert du Plessis, Cromwell Everson, Stefans 

Grove, Chris Lamprecht, Johann Potgieter, Rennie Joubert, Pierre Malan, John Roos, 

Arnold van Wyk, Klaas van Oostveen, Willem Zorgman en Hans Roosenschoon. 

Cromwell Everson en Willem Zorgman se werke was tot in 1980 voorgeskryf. Marthie 

Driessen, Chris Lamprecht, Johann Potgieter en John Roos se werke was voorgeskryf tot 

1989 en van die ander sewe komponiste se werke tot huidiglik nog gebruik. In 1984 
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1989 en van die ander sewe komponiste se werke word tot huidiglik nog gebruik. In 

1984 word nog vyf komponiste bygevoeg, naamlik Elizabeth Ballantine, Judith Brent

Wessels, Henk Temmingh, Joseph Stanford en Pieter de Villiers, waarvan net twee se 

werke nie weer voorgeskryf is nie, naamlik Elizabeth Ballantine en Judith Brent-Wessels. 

In 1989 word weer 'n getal "nuwe" komponiste bygevoeg, waarvan sewe, soos in die lys 

aangedui met 'n asterisk, slegs eenmalig gebruik is, naamlik *Hazel Boonzaier, * Joubero 

Malherbe, *Priaulx Rainier, *Thomas Rajna, *Roelof Temmingh, *Niel van der Watt, 

*Etienne van Rensburg, Arthur Wegelin, Jeanne Zaidel-Rudolph, Chris James en 

Alexander Johnson. 

In 1990 word werke van John Joubert, Peter Klatzow en Gerhardus Koornhof vir die 

eerste keer voorgeskryf. 

In bylae 1 word 'n lys voorsien van al die werke wat vanaf 1965 tot 1990 voorgeskryf is. 

W erke wat nie in die verhandeling ontleed is nie, word aangedui met 'n asterisk. 

Algemene opmerkings 

Met die Suid-Afrikaanse werke wat UNISA vir die klaviereksamens voorgeskryf het, 

word die jong musikus in sy ontwikkelingstadium reeds daaraan blootgestel. Die 

volgende algemene waarnemings kan van die Suid-Afrikaanse werke gemaak word, 

wanneer elke graad se werke onder die soeklig geplaas word: 

Voorgraad 1 ( 15 werke) 

Alexander Johnson: 

Hennie Joubert: 

Tokkelossie 

Koraalwysie No 1 



Pierre Malan: 

Joubero Malherbe: 

John Roos: 

Joseph Stanford: 

Etienne van Rensburg: 

Koraalwysie No 2 

Toktokkie 

Wyekring-dansie 

Aapmyna 

Hoppende Bal 

Da Capo melodie 

Snippie en Trippie Muis 

Roeibootjie 

Dolce 

Swart stuk No 1 

Swart stuk No 2 

Snaakse Hansie 

Nagliedjie 
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Die titels van die volgende werke wat v1r die jong leerling aantreklik sal wees is 

beskrywend van aard en val binne hulle denkpatroon. Titels soos Tokkelossie, 

Toktokkie, Wykekring-dansie, Aap my na, Hoppende Bal, Snippie en Trippie Muis, 

Roeibootjie en Snaakse Hansie sal groot byval vind en met graagte aangeleer word. In 

elkeen van hierdie werke soos in die voorafgaande besprekings genoem, word die titel 

van die werke gepas uitgebeeld. In Tokkelossie word die bangmaakeffek geslaagd verkry 

met die sterk forte op die laaste noot wat ook verder versterk word met 'n fermata; met 

Toktokkie word die klopeffek teen die klavier se houtkas fisies uitgevoer; in Wyekring

dansie word die "wydheid" verkry deur die groot omvang wat op die klawerbord gedek 

word; in Aap my na word die eerste twee mate presies twee oktawe laer nageboots. 
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Hoppende bal het baie staccato note wat met die bal wat hop geassosieer kan word; 

Snippie en Trippie Muis word gepas met herhaling van tweenootbogies in maat 1 en 2, 

asook die rooikat wat met fortissimo mate uitgebeeld; Roeibootjie se roei-effek word 

gepas in die linkerhand weerspieel en Snaakse Hansie kan met die woorde van Hansie 

Slim geassosieer word. 

Die Koraalwysies no.s 1 en 2 kan met die bekendheid van die betrokke psalm en gesang 

geassosieer word. Da Capo melodie is grotendeels abstrak, behalwe vir die Italiaanse 

terme van da capo wat eers verduidelik moet word. Die werkie, Dolce, kan ook met die 

soetvloeiendheid verbind word, maar sal met 'n ooreenstemmende gepaste verhaal 

verduidelik behoort te word. Die Swart stukke kan maklik met die swart klawers 

geassosieer word en Nagliedjie sal met die "donkerheid" van die bassleutels waarin die 

werk oorwegend geskryf is, verbind kan word. 

Hier word in die voorgraad 1 kategorie met titels te make wat direk tot die jong leerling 

sal spreek. Abstrakte onderwerpe wat verduideliking sal benodig in die uiteindelike 

uitvoering daarvan, word ook gebruik. 

Graad 1 (19 werke) 

Elizabeth Ballantine: 

Hazel Boonzaier: 

Judith Brent-Wessels: 

Stefans Grove: 

Dans vir Fiona 

My liewe Kokkenennetjie 

Dansende frases 

Melodie in G 

'n Treurige lied 



Rennie Joubert: 

Chris Lamprecht: 

Pierre Malan: 

David Roode: 

Joseph Stanford: 

Studie - Drie voels sing 

Nagmusiek uit 'nverre Oosterse land 

Eenvoudige aandliedjie 

Flink vingers 

Wyekring-dansie 

Sing, hardloop en huppel 

Klein Jan Pierewiet 

0. die liewe Marthatjie 

Japie, my skapie 

Mooie meisies, fraaie bloeme 

Sononder 

Vinnige Mars 

Dansende Frelet 

Die Treurige Nar 
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Uit al die negentien werke is slegs een voorsien van 'n abstrakte titel naamlik Melodie in 

G deur Judith Brent-Wessels. Die titels wissel van dansies, tot verskillende soorte 

"liedjies" en bekende volksmelodiee. Die assosiasie met enigeen van hierdie werke sal 

vir geen graad 1-leerling vreemd wees nie. 

Graad 2 (15 werke) 

Marthie Driessen: Slaap, kindjie slaap 



Alexander Johnson: 

Hermie Joubert: 

Chris Lamprecht: 

Pierre Malan: 

Marten Roode: 

John Roos: 

Joseph Stanford: 

Treurliedjie 

Verlate Speelgoedkamer 

A-mol kleure 

Linkerhandstudie 

Ressie se Witperd 

Sarie Marais dans 'n minuet 

Kan on 

Do gaan kuier 

Klein Polka 

Solank as die Rietjie 

Die klein Harpspelertjie 

Trapsuutjies 

Treurliedjie 

Uitgelate 
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By die graad is slegs drie van die werke gebaseer op volksmelodie. Die twee treurliedjies 

sal vir die graad 2-leerling moontlik 'n probleem by die vertolking daarvan veroorsaak, so 

ook Verlate speelgoedkamer, A-mol kleure, Kanon, Do gaan kuier, en Uitgelate. Die 

Slaap, kindjie slaap, Linkerhandstudie, Klein Polka, Die klein Harpspelertjie en 

Trapsuutjies se assosiasies val binne die bereik van die graad 2-leerling se denkpatroon en 

sal met gemak hanteer kan word. 



Graad 3 (18 werke) 

Peter Cohen: Lugkastele 

Marthie Driessen: 

Chris James: 

Rennie Joubert: 

Gerhardus Koomhof: 

Chris Lamprecht: 

Petrus Lemmer: 

Pierre Malan: 

Johann Potgieter: 

Dwarsoor Vaal- en Grootrivier 

Magaliesbergse Aandlied 

Toccatina 

Koggellied 

Waterpoel 

Vreugde 

0, die liewe Martatjie 

Hansie Slim 

Kolperd 

So ry die Trein 

Saluut 

Pentatoniese lied 

Tafeltennis 

Daar kom Tant Alie 

Speeldoosdanseres 
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John Roos: Kapries vir die derde vingers 

Henk Temmingh: Minimars 

Byna die helfte van die graad 3 werke is op volkswysies gebaseer. Sewe van die werke is 

abstrak, maar nog beskrywend van aard en sal aan die hand van assosiasies verduidelik 

moet word. Hier is een mars. Tafeltennis en Speeldoosdanseres behoort nie moeilik te 

wees om verhalend weer te gee nie. 

Graad4 (18 werke) 

Marthie Driessen: 

Blanche Gerstman: 

Stefans Grove: 

Klaus Heimes: 

Gerhardus Koornhof: 

Petrus Lemmer: 

Pierre Malan: 

Daar kom die Rooidag uit 

Kammalandse Tannie 

Nerina 

Hanegeveg 

Studie in legato frasering 

Daar kom die wa 

Wat maak oom Kallie daar 

Bobbejaan klim die Berg 

Smeekgebed 

Doriese dans 

Woelwater 



217 

Studie in legatospel 

Johann Potgieter: Pastorale 

Mars 

David Roode: A little Pastorale in the Ancient Style 

Marten Roode: Dialoog in F 

Hans Roosenschoon: Kriek 

Jeannie Zaidel-Rudolph: "Mixed Feelings" for Sara 

Vyf van die negentien werke maak gebruik van volkswysies as uitgangspunt. Hier is 

gebruik gemaak van een mars en een assosiasie met 'n Kriek en 'n Hanegeveg, asook die 

blom Nerina. Verder verskyn hier twee studies; twee pastorale; 'n dialoog en 'n dans 

gebaseer op die doriese modus. Die betekenis van hierdie titels sal die graad 4- leerling 

nog kan hanteer met leiding van die onderwyser se kant. Met "Smeekgebede", 

"Woelwater" en "Mixed Feelings" sal hulle emosioneel betrokke moet raak en sal <lit met 

konkrete verhale gedemonstreer moet word vir gemaklike vertolking. 

Graad 5 (20 werke) 

Pieter de Villiers: Op Loftus 

Somemamiddag - Magnoliadal 

Marthie Driessen: Klonkie op 'n Donkie 



Cromwell Everson: 

Blanche Gerstman: 

Stefans Grove: 

Adolph Rallis: 

Chris James: 

Rennie Joubert: 

Petrus Lemmer: 

Pierre Malan: 

Marten Roode: 

Hans Roosenschoon: 

Niel v/d Watt: 

Klaas van Oostveen: 

Drie Elegiee 

Nerina 

'n Bondige Tokkate 

Kereltjie in die Skemer 

A Jazzy prelude 

Droomdans 

Pirates on Parade 

Studie in A-mol kleure 

Ostinato 

Dialoog in F 

No 5 uit "Miniature" 

Akwarel 

Wiegelied 

Prelude Op. 59 No 3 

Prelude Op. 59 No 4 

Prelude Op. 59 No 5 
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Willem Zorgman: Idylle 

Van die vyftien komponiste wat bier gebruik word, word bier van twaalf komponiste 

slegs een stuk gebruik. Die navorser wil die gevolgtrekking maak dat die "voorraad" van 

beskikbare werke by die hoer grade minder raak. 

By bierdie graad word glad nie van volkswysies gebruik gemaak nie. Nege van die werke 

het nog beskrywende titels wat maklik en aanloklik vir die graad 5-leerling sal wees. Die 

oorblywende werke met abstrakte titels behoort op graad 5-vlak nie 'n probleem te 

veroorsaak nie. 

Graad 6 (6 werke) 

Hubert du Plessis: 

Pierre Malan: 

Priaulx Rainier: 

Klaas van Oostveen: 

Hulde aan Faure 

Studies in F 

Pavane 

No 2 uit Barbaric suite 

Wiegelied Op. 44 

Miniature I tot VI 

Vir hierdie graad is bier betreklik min om van te kies. Behalwe vir die Wiegelied en 

Pavane, sal die graad 6-leerling op 'n hoer emosionele vlak moet dink om te begryp wat 

die komponis verlang. Dit behoort vir 'n leerling op bierdie vlak geen probleem te wees 

me. 



Graad 7 (7 werke) 

Richard Cherry: 

Hubert du Plessis: 

Adolph Rallis: 

Petrus Lemmer: 

Henk Temmingh: 

Arnold van Wyk: 

A South African Pastoral (Fransch Hoek) 

Hulde aan Faure 

Oue Wien 

Berceuse 

Ses Sariasies 

Valse Wals 

Scherzino 
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Soos vir graad 6 is die voorraad hier beperk. Met Ses Sariasies (gebaseer op Sarie 

Marais) en Valse Wals sal die graad 7-leerling horn maklik kan vereenselwig. Met die 

ander werke se titels sal hul agtergrond moet he om die vertolking te laat aanpas. Hierdie 

graad 7 werke is goed op die standaard en denkpatroon van die gevorderde leerling. 

Graad 8 (13 werke) 

Hubert du Plessis: Hulde aan Chopin 

Elegie no 3 uit vier Klavierstukke Op. 1 

Ses miniature Op. 3 

Prelude Op. 18 

Toe ek 'n kind was Op. 33 



John Joubert: 

Roelof Temmingh: 

Arnold van Wyk: 

Arthur W egelin: 

Jeanne Zaidel-Rudolph: 

Twee kontrasterende stukke uit Dans Suite Op. 21 

Ses oorblyfsels ( drie daarvan) 

Scherzino en Romanze uit "Vier Klavierwerke" 

Tristia 

Dumka 

Sonatine vir Klavier 

Drie klavierstukke 

Virtuoso 1 
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Alhoewel die navorser slegs een van die werke, naamlik Scherzino (wat vir graad 7 

voorgeskryf is) ontleed het, kan die volgende waamemings wel oorsigtelik gemaak word: 

Vir die graad 8-leerling is hier 'n groot verskeidenheid stukke om van te kies. Die werke 

se titels val binne die vlak van die graad 8-leerling se musikale ervaring en voldoen 

volkome aan die standaard wat op hierdie vlak verwag word. 

Onderwyslisensiaat (3 werke) 

Hubert du Plessis: No 7 uit Sewe preludes Op. 18 

Peter Klatzow: Moments of Night 

Arthur W egelin: Anagram 



Voordraerslisensiaat 

Arnold van Wyk: 

(2 werke) 

Toccata uit Vier Klavierwerke 

Pastorale en Capriccio 
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Die lisensiaatwerke is me deur die navorser ontleed me, maar die volgende 

gevolgtrekkings word wel oorsigtelik gemaak: 

Die voorraad van werke is hier maar skraal en die leerling sal werklik aangemoedig moet 

word om van die stukke aan te leer. Dit is verder bemoedigend <lat die Universitieit van 

Suid-Afrika spesiale kontantpryse, wat geborg word deur die Suid-Afrikaanse 

Musiekregte Organisasie, vir die beste uitvoering van 'n Suid-Afrikaanse komposisie 

gedurende die eksamen, beskikbaar stel. Dit behoort genoeg motivering te wees om van 

die werke aan te leer. 

Koda 

Al die Suid-Afrikaanse werke wat Vlf die eksamens voorgeskryf is, dra sterk 

opvoedkundige waardes. Die werke word goed van pedaalaanwysings voorsien, 

geweldig baie dinamiek met baie terminologie word aangedui. Artikulasie word volop 

toegepas; regterhand- en linkerhandpartye kry voldoende aandag; gevoelselemente word 

goed ge-eksplo'iteer; tegniese aspekte word in ag geneem en titels is voldoende 

stimulerend. Die gradering van werke is hier en daar effens te moeilik vir die gemiddelde 

leerling ( soos aangedui by die bespreking van afsonderlike stukke ), maar oorkoepelend is 

gradering bevredigend toegepas. 



223 

Van sommige komponiste word selfs eenmalig werke voorgeskryf, maar dit het tog die 

voordeel dat hierdie komponiste geidentifiseer word en onder die aandag van leerling 

sowel as onderwyser kom. 

Komponiste waarvan slegs een werk voorgeskryfword, is: 

Elizabeth Ballantine 

Hazel Boonzaier 

Richard Cherry 

Peter Cohen 

Cromwell Everson 

Blanche Gerstman 

Klaus Heimes 

John Joubert 

Peter Klatzow 

Joubero Malherbe 

Priaulx Rainier 

Thomas Rajna 

Roelof Temmingh 

Niel van der Watt 

Etienne van Rensburg 

Arthur Wegelin 

Willem Zorgman 

Van die komponiste van wie vyf of meer werke voorgeskryf is, is: 

Marthie Driessen 

Hubert du Plessis 

Stefans Grove 



Hermie Joubert (12 werke) 

Gerhardus Koornhof 

Chris Lamprecht 

Petrus Lemmer 

Pierre Malan ( 19 werke) 

John Roos 

Joseph Stanford 

Klaas van Oostveen 

Arnold van Wyk 
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In hierdie afdeling kan gerus Hermie Joubert en Pierre Malan uitgesonder word, 

aangesien hulle meesal vir die jong leerling gekomponeer het en s6 'n groot getal van 

hulle werke gebruik was. 

Die eg Suid-Afrikaanse kleure van sommige werke, veral die gebaseer op volksmelodiee 

behoort in die repertorium van elke Suid-Afrikaanse leerling ingesluit te word. Hier is 'n 

erfenis wat eg tradisioneel is en nie verlore behoort te gaan nie. 

Die baie verskillende style waarin ons eie komponiste geskryf het, van baie eenvoudige 

tot lisensiaatvlakke, bied aan ons ook 'n erfenis uit eie bodem wat opvoedkundig van 

ontskatbare waarde is Dit is verblydend dat UNISA nog voortgaan om in die nuwe 

leerplanne van 1996 weer Suid-Afrikaanse werke in te sluit. 

Dit is bemoedigend om op te let <lat Eisteddfod afdelings vir Suid-Afrikaanse werke 

insluit en dat in 1996 vir die eerste keer in die SANLAM Musiekkompetisie vir 

Laerskoolleerlinge 'n prys vir die beste Suid-Afrikaanse werk aangebied was. Dit was 

terleurstellend dat minder as helfte van die leerlinge 'n Suid-Afrikaanse werk aangebied 

het. Dan het dit ook voorgekom asof die onderwysers nie veel verder as Hans 
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Roosenschoon se Kriek gaan soek het nie (daar was 'n handjie vol uitsonderings). Dan 

vra 'n mens die vraag - is <lit traagheid om verder te soek? Is die musiek te wyd 

verspreid en nie maklik bekombaar nie, en moet daar nie begin gedink word in die rigting 

van 'n paar bundels met versamelings vir publikasie nie? Hier is 'n erfenis wat ons nie 

durf toelaat om te verdwyn of onbekombaar te word nie. 

Alle lof aan UNISA, ook met die publikasies van die 1996 eksamenbundels vir die 

insluiting van Suid-Afrikaanse werke. Al die werke waarmee die waarnemer te doen 

gekry het, het 'n magdom van opvoedkundige waarde <lat daar op UNISA 'n beroep 

gedoen kan word om <lit nooit verlore te laat gaan nie. 

Hierdie werke moet aangehou word om uitgevoer te word. Die navorser doen ook 'n 

beroep op klavieronderwysers om van die Suid-Afrikaanse werke gereeld in die leerling 

se repertorium in te sluit 

Met die nuwe bedeling waarmee ons op die oomblik in Suid-Afrika te doen het, is die tyd 

nou voldoende gunstig om ook werke in te sluit wat die karakter van die reenboognasie 

reflekteer. 
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BYLAES 

BYLAE 1 

Volledige lys van alle werke tot 1990 gekomponeer en voorgeskryf vir UNISA 

se klaviereksamens. W erke wat nie in hierdie verhandeling ontleed is nie, 

word met 'n asterisk aangedui. Werke word in alfabetiese volgorde volgens 

komponiste gerangskik: 

Elizabeth Eustan Ballantine 

Dans vir Fiona 

Hazel Boonzaier 

My liewe kokkenennetjie 

Judith Brent-Wessels 

Dansende frases 

Melodie in G 

Richard John Cherry 

A South African Pastorale (Fransch 

Hoek) 

Peter Lawrence Cohen 

Lugkastele 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 7 

Graad 3 

Datum Datum 

gekomponeer voorgeskryf 

1958 

1988 

1983 

1983 

1964 

Onbekend 

1984 

1989 

1984 

1984 

1966 

1989 



Pieter Johannes de Villiers 

Rugby op Loftus uit "Pretoria Suite" 

Somemamiddag -

uit "Pretoria Suite" 

Magnoliadal 

Martha Francina Driessen 

Slaap, kindjie slaap 

Dwarsoor Vaal- en Grootrivier 

Magaliesbergse Aandlied 

Daar kom die Rooidag uit 

Kammalandse Tannie 

Klonkie op 'n Donkie 

Hubert Lawrence du Plessis 

Hulde aan Faure 

Hulde aan Faure 

* Hulde aan Chopin 

* Elegie no. 3 uit "Vier Klavierstukke" 

Op.1 

* No. 7 uit "Sewe Preludes" Op. 18 

* Prelude Op. 18 ( een daarvan) 

* Toe ek 'n kind was Op. 33 (twee 

daarvan) 

* Ses Miniature Op. 3 (twee daarvan) 

Graad 5 

Graad 5 

Graad2 

Graad 3 

Graad 3 

Graad4 

Graad4 

Graad 5 

Graad 6 

Graad 7 

Graad 8 

Graad 8 

Onderwys-

lisensiaat 

Graad 8 

Graad 8 

Graad 8 
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Datum Datum 

gekomponeer voorgeskryf 

1977 

1977 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1965 

1965 

1965 

1944 

1955 

1955 

1970 

1945 

1984 

1984 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1968 

1984 

1968 

1975 

1974 

1989 

1989 

1989 



Cromwell Everson 

Drie Elegiee 

Blance Wilhelmina Gerstman 

Nerina 

Ste/ ans Grove 

'n Treurige lied 

Studie - Drie voels sing 

Nagmusiek uit 'n Verre Oosterse land 

Eenvoudige Aandliedjie 

Hanegeveg 

'n Bondige Tokkate 

* Toccata 

Adolph Hal/is 

'n Kereltjie in die skemer 

* Oue Wien 

Klaus Ferdinand Heimes 

* 'n Studie in legato-frasering 

Graad 5 

Graad 5 

Graad4 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 4 

Graad 5 

Graad 8 

Graad 5 

Graad 7 

Graad4 
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Datum Datum 

gekomponeer voorgeskryf 

1977 

Onbekend 

Onbekend 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1945 

Onbekend 

Onbekend 

1964 

1979 

1965 

1979 

1979 

1979 

1984 

1984 

1979 

1979 

1979 

1968 

1974 

1968 



Christopher Langford James 

Toccatina 

* A Jazzy prelude 

Alexander Johnson 

Tokkelossie 

Treurliedjie 

Verlate Speelgoedkamer 

Hendrik Johannes Joubert 

Koraalwysies nos. 1 en 2 

Toktokkie 

Wyekring-dansie 

Aapmyna 

Flink vingers 

Sing, hardloop en huppel 

A-mol kleure 

Linkerhandstudie 

Koggellied 

Waterpoel 

Vreugde 

Droomdans 

Graad3 

Graad 5 

Voorgraad 1 

Graad2 

Graad 2 

Voorgraad 1 

Voorgraad 1 

Voorgraad 1 

Graad 1 

Voorgraadl 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 2 

Graad 2 

Graad 3 

Graad 3 

Graad 3 

Graad 5 
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Datum Datum 

gekomponeer voorgeskryf 

Onbekend 

Onbekend 

1989 

1989 

1989 

1984 

1983 

1983 

1983 

1983 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

1984 

Onbekend 

Onbekend 

1983 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1984 

1984 

1984 

1989 

1984 

1979 

1984 

1979 

1979 

1984 

1979 

1979 

1984 



John Pierre Herman Joubert 

* Twee kontrasterende stukke uit 

Dans Suite Op. 21 

Peter James Klatzow 

*Moments of Night 

Gerhardus Willem Koornhof 

0, die liewe Martatjie 

Hansie Slim 

Daar kom die Wa 

Bobbejaan klim die berg 

* Wat maak Oom Kalie daar 

Christian Engelhertus Lamprecht 

Klein Jan Pierewiet 

0, die liewe Marthatjie 

Japie my skapie 

Ressie se witperd 

* Sarie Marais dans 'n minuet 

Kolperd 

So ry die trein 

Graad 8 

Onderwys

lisensiaat 

Graad 3 

Graad 3 

Graad4 

Graad4 

Graad4 

Graad 1 

Graad 1 

Graad 1 

Graad2 

Graad2 

Graad 3 

Graad 3 
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Datum Datum 

gekomponeer voorgeskryj 

1958 1991 

1983 1991 

Onbekend 1991 

Onbekend 1991 

Onbekend 1991 

Onbekend 1991 

Onbekend 1991 

1979 1979 

1979 1979 

1979 1979 

1984 1984 

1984 1984 

1979 1979 

1979 1979 
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Datum Datum 

gekomponeer voorgeskryf 

Petrus Johannes Lemmer 

* Saluut Graad 3 1964 1968 

Smeekgebed Graad4 1964 1968 

* Rowers op Parade Graad 5 1964 1965 

Graad4 1964 1979 

* Berceuse Graad 7 Onbekend 1979 

Jacques Pierre Malan 

Hoppende Bal Voorgraad I Onbekend 1989 

Da Capo Melodie Voorgraad I Onbekend 1989 

Mooie meisies, fraaie bloeme Graad I Onbekend 1979 

Sononder Graad I 1982 1984 

* Vinnige Mars Graad I Onbekend 1984 

Kan on Graad2 Onbekend 1979 

* Do gaan kuier Graad2 Onbekend 1979 

* Klein Polka Graad2 Onbekend 1989 

* Solank as die Rietjie Graad2 Onbekend 1989 

* Pentatoniese lied Graad 3 Onbekend 1979 

* Tafeltennis Graad 3 Onbekend 1984 

* Daar kom Tant Alie Graad 3 Onbekend 1989 

Doriese dans Graad4 Onbekend 1989 

Woelwater Graad4 Onbekend 1989 

* Studie in legatospel Graad4 Onbekend 1979 

* Studie in A mineur Graad 5 Onbekend 1979 

* Qstinato Graad 5 Onbekend 1979 

* Studie in D mineur Graad 6 Onbekend 1979 

Pavane Graad 6 Onbekend 1979 



Joubero Malherbe 

Snippie en Trippie Muis 

Johann Hendrik Potgieter 

* Speeldoosdanseres 

* Pastorale 

Mars 

Priaulx Rainier 

No. 2 uit Barbaric Suite 

Thomas Rajna 

* Piano Preludes 

David Johannes Roode 

Dansende Frelet 

* A little Pastorale in the Ancient Style 

Marten Christiaan Roode 

Die klein Harpspelertjie 

* Dialoog in F 

Voorgraad 1 

Graad 3 

Graad4 

Graad4 

Graad 6 

Onderwys

lisensiaat 

Graad 1 

Graad4 

Graad2 

Graad 5 

Graad4 
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Datum Datum 

gekomponeer voorgeskryf 

1988 

1973 

1973 

1973 

1949 

1944 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

1989 

1979 

1979 

1979 

1989 

1989 

1965 

1968 

1968 

1968 

1979 



John Sinclair Roos 

Roeibootjie 

Dolce 

Trapsuutjies 

Treurlied 

Kapries vir die derde vingers 

Hans Roosenschoon 

Kriek 

* No. 5 uit Miniature 

* Fingerprints 

Joseph Stanford 

* Swart Stuk No. 1 

* Swart Stuk No. 2 

Snaakse Hansie 

Die Treurige Nar 

Uitgelate 

Hendrik Temmingh 

Minimars 

Ses Sariasies 

Valse Wais 

Voorgraad 1 

Voorgraad 1 

Graad2 

Graad2 

Graad 3 

Graad4 

Graad 5 

Onderwys

lisensiaat 

Voorgraad 1 

Voorgraad 1 

Voorgraad 1 

Graad 1 

Graad2 

Graad 3 

Graad 7 

Graad 7 

Datum 

gekomponeer 

1984 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

1972 

1973 

1990 

1983 

1983 

1989 

1989 

1989 

1976 

1976 

1976 
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Datum 

voorgeskryf 

1984 

1984 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1991 

1984 

1984 

1989 

1989 

1989 

1979 

1979 

1979 



Roe/of Wille111 Tem111ingh 

* Ses oorblyfsels ( drie daarvan) 

Gerhardus JJanii!l van der Watt 

Akwarel 

Klaas van Oostveen 

Wiegelied (geen op.) 

Prelude Nos. 3,4 & 5 Op. 59 

Wiegelied Op. 44 

6 Miniature 

Etienne van Rensburg 

Nagliedjie 

Arnoldus Christiaan Vlok van Wyk 

Scherzino uit Vier Klavierwerke 

Scherzino en *Romanze uit 

Vier Klavierwerke 

Tristia ( enigeen) 

Dumka, Hommage a Epetopoiret 

Toccata uit Vier Klavierwerke 

Pastorale e Capriccio 
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JJatu111 JJatu111 

geko111poneer voorgeskryf 

Graad 8 Onbekend 1989 

Graad 5 Onbekend 1989 

Graad 5 Onbekend 1989 

Graad 5 1977 1984 

Graad6 Onbekend 1989 

Graad 6 1967 1979 

Voorgraad 1 Onbekend 1989 

Graad 7 1965 1984 

Graad 8 1965 1980 

Graad 8 1972 1989 

Graad 8 1965 1980 

Voordraers- 1965 1974 

lisensiaat 

Voordaers- 1948 1974 

lisensiaat 



Arthur Willem Wegelin 

* Sonatine vir Klavier 

* Drie Klavierstukke 

* Anagram 

Jeanne Zaidel-Rudolph 

"Mixed Feeling" for Sara 

* Virtuoso 1 

Willem Hendrik Zorgman 

Idylle 

Graad 8 

Graad 8 

Onderwys-

lisensiaat 

Graad4 

Graad 8 

Graad 5 

Datum 

gekomponeer 

1959 

1986 

1973 

Onbekend 

1987 

1979 
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Datum 

voorgeskryf 

1989 

1990 

1990 

1989 

1989 

1979 
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BYLAE2 

Volledige lys van alle werke tot 1990 gekomponeer en voorgeskryf vir UNISA 

se klaviereksamens. Werke word in grade ingedeel, terwyl komponiste 

graadsgewys alfabeties gerangskik is: 

Voorgraad 1 

Alexander Johnson 

Hendrik Johannes Joubert 

Jacques Pierre Malan 

Joubero Malherbe 

John Sinclair Roos 

Joseph Stanford 

Etienne van Rensburg 

Graad 1 

Elizabeth Eustan Ballantine 

Hazel Boonzaier 

Tokkelossie 

Koraalwysies Nos. 1 & 2 

Toktokkie 

Wyekring-dansie 

Aapmyna 

Hoppende Bal 

Da Capo melodie 

Snippie en Trippie Muis 

Roeibootjie 

Dolce 

Swart stuk No. 1 

Swart stuk No. 2 

Snaakse Hansie 

Nagliedjie 

Dans vir Fiona 

My Liewe Kokkenennetjie 



Judith Brent-Wessels 

Stefans Grove 

Hendrik Johannes Joubert 

Christian Engelbertus Lamprecht 

Jacques Pierre Malan 

David Johannes Roode 

Joseph Stanford 

Graad2 

Martha Francina Driessen 

Alexander Johnson 

Hendrik Johannes Joubert 

Dansende Frases 

Melodie in G 

'n Treurige lied 

Studie - Drie voels sing 

Nagmusiek uit 'n Verre Oosterse land 

Eenvoudige Aandliedjie 

Wyekring-dansie 

Flink vingers 

Sing, hardloop en huppel 

Klein Jan Pierewiet 

0 die liewe Marthatjie 

Japie my skapie 

Mooie meisies, fraaie bloeme 

Sononder 

Vinnige mars 

Dansende Frelet 

Die Treurige Nar 

Slaap, kindjie slaap 

Treurliedjie 

Verlate Speelgoedkamer 

A-mol kleure 

Linkerhandstudie 
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Christian Engelbertus Lamprecht 

Jacques Pierre Malan 

Marten Christiaan Roode 

John Sinclair Roos 

Joseph Stanford 

Graad 3 

Peter Lawrence Cohen 

Martha Francina Driessen 

Christopher Langford Jam es 

Hendrik Johannes Joubert 

Gerhardus Willem Koornhof 

Christian Engelbertus Lamprecht 

Ressie se witperd 

Sarie Marais dans 'n minuet 

Kan on 

Do gaan kuier 

Klein Polka 

Solank as die Rietjie 

Die klein Harpspelertjie 

Trapsuutjies 

Treurlied 

Die Treurige Nar 

Uitgelate 

Lugkastele 

Dwarsoor Vaal- en Grootrivier 

Magaliesbergse Aandlied 

Toccatina 

Koggellied 

Waterpoel 

Vreugde 

0, die liewe Martatjie 

Hansie Slim 

Kolperd 

So ry die Trein 

238 



Petrus Johannes Lemmer 

Jacques Pierre Malan 

Johann Potgieter 

John Sinclair Roos 

Hendrik Temmingh 

Graad4 

Martha Francina Driessen 

Blanche Wilhelmina Gerstman 

Stefans Grove 

Klaus Ferdinand Heimes 

Gerhardus Willem Koornhof 

Petrus Johannes Lemmer 

Jacques Pierre Malan 

Johann Hendrik Potgieter 

Saluut 

Pentatoniese lied 

Tafeltennis 

Daar kom Tant Alie 

Speeldoosdanseres 

Kapries vir die derde vingers 

Minimars 

Daar kom die rooidag uit 

Kammalandse Tannie 

Nerina 

Hanegeveg 

'n Studie in legato-frasering 

Daar kom die wa 

Bobbejaan klim die berg 

Wat maak Oom Kalie daar 

Smeekgebed 

Rowers op Parade 

Doriese dans 

Woelwater 

Studie in legatospel 

Pastorale 

Mars 
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David Johannes Roode 

Marten Christiaan Roode 

Hans Roosenschoon 

Jeanne Zaidel-Rudolph 

Graad 5 

Pieter Johannes de Villiers 

Martha Francina Driessen 

Cromwell Everson 

Blanche Wilhelmina Gerstman 

Stefans Grove 

Adolph Rallis 

Christopher Langford Jam es 

Hendrik Johannes Joubert 

Petrus Johannes Lemmer 

Jacques Pierre Malan 

Hans Roosenschoon 

Gerhardus Daniel van der Watt 

Klaus van Oostveen 

A little Pastorale in the Ancient Style 

Dialoog in F 

Kriek 

"Mixed Feelings" for Sara 

Op Loftus 

Somemamiddag - Magnoliadal 

Klonkie op 'n Donkie 

Drie Elegiee 

Nerina 

'n Bondige Tokkate 

'n Kereltjie in die skemer 

A Jazzy prelude 

Droomdans 

Rowers op Parade 

Studie in A mineur 

Ostinato 

No. 5 uit Miniature 

Akwarel 

Wiegelied (geen op.) 

Prelude Nos. 3,4 & 5 Op. 59 
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Willem Hendrik Zorgman 

Graad 6 

Hubert Lawrence du Plessis 

Jacques Pierre Malan 

Priaulx Rainier 

Klaus van Oostveen 

Graad 7 

Richard John Cherry 

Adolph Rallis 

Petrus Johannes Lemmer 

Hendrik Temmingh 

Amoldus Christiaan Vlok van Wyk 

Graad8 

Hubert Lawrence du Plessis 

Stefans Grove 

Idylle 

Hulde aan Faure 

Studie in D mineur 

Pavane 

No. 2 uit Barbaric Suite 

6 Miniature 
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A South African Pastorale (Fransch Hoek) 

Oue Wien 

Berceuse 

Ses Sariasies 

Valse Wals 

Scherzino 

Hulde aan Chopin 

Elegie No. 3 

Prelude Op. 18 (een) 

Toe ek 'n kind was (twee) 

Ses Miniature Op. 3 (twee) 

Toccata 



John Pierre Herman Joubert 

Amoldus Christiaan Vlok van Wyk 

Arthur Willem Wegelin 

Jeanne Zaidel-Rudolph 

Onderwyslisensiaat 

Hubert Lawrence du Plessis 

Peter James Klatzow 

Thomas Rajna 

Hans Roosenschoon 

Arthur Willem W egelin 

Voordraerslisensiaat 

Amoldus Christiaan Vlok van Wyk 
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Twee kontrasterende stukke uit Dans Suite 

Op. 21 

Scherzino en Romanze 

Tristia ( een) 

Dumka Hommage a Epetopoiret 

Sonatine vir Klavier 

Drie Klavierstukke 

Virtuoso 1 

No. 7 uit Sewe Preludes Op. 18 

Moments of Night 

Piano Preludes 

Fingerprints 

Anagram 

Toccata 

Pastorale e Capriccio 
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BYLAE3 

Biografiese sketse van komponiste in alfabetiese volgorde wat in hierdie 

verhandelinge bespreek word - ter inligting van leerlinge en onderwysers. 

BALLANTINE Elizabeth Eustan 
(1922 - ) 

Mev Ballantine is in Nanpoort gebore en is tans woonagtig in Pretoria. Sy ontvang haar 

skoolopleiding aan die Kaffrarian Hoerskool vir Meisies in King William's Town. 

Sy ontvang klavieronderrig van Nina Barry in Pretoria, harmonie en kontrapunt van 

Steward Hylton-Edward en komposisie van M. Poerze. Haar opleiding het sy dus op 

privaatbasis ontvang. Van 1961 tot 1965 gee sy onderrig aan die St Mary's Diocesan 

School for Girls en sedertdien gee sy privaatonderrig in Pretoria. 

BOONZAIER Hazel Janet 
(1952 - ) 

Sy is in 1952 in Belville gebore en begin op vyfjarige ouderdom met klavierlesse. Sy het 

reeds op negejarige ouderdom begin komponeer. Sy behaal die B.Mus-graad aan die 

Universiteit van Stellenbosch in 1974, waar sy komposisie onder Hubert du Plessis 

bestudeer. 

Sy het reeds 'n vollengte kinderoperette sowel as verskeie liedere en klavierwerke 

gekomponeer. Sy doen graag verwerkinge vir sang en instrumente. 

Sy is tans 'n musiekonderwyseres en orreliste te Humansdorp. 
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Volgens 'n gewildheidskaal is "My liewe Kokkenennetjie", wat vir die graad 1-eksamen 

voorgeskryf was in 1989, een van die populerste Suid-Afrikaanse eksamenstukke. 

Hierdie gewildheidskaal was opgestel deur Dr Socrates Paxinos vir die Musicus (Paxinos, 

S. 1994. Eksaminatore en eksaminering Musicus 22 (2)). 'n Mens sou graag meer werke 

van hierdie komponis wou sien. 

BRENT-WESSELS Judith Jacoba 
(1905 - 1988) 

Sy is gebore in die Oranje Vrystaat en ontvang haar aanvanklike musiekonderrig op die 

plaas, van privaat musiekonderwysers. Sy voltooi haar skoolloopbaan in Kroonstad. 

Hier ontvang sy klavier- en teorie-onderrig van Mev Dumaresque. 

Sy studeer verder aan die College of Music in Kaapstad waar sy klavieronderrig van 

Colin Taylor ontvang en teorie en harmonie van Rely Hutchinson. 

Sy begin reeds op 'n baie jong ouderdom komponeer sonder <lat sy emge formele 

onderrig in komposisie ontvang. 

CHERRY Richard John 
(1897 - 1982) 

Richard Cherry is in 1897 in Engeland gebore en in 1982 in Johannesburg oorlede. Hy 

verhuis in 1922 na SA as fagotspeler en hy tree met die Durbanse Munisipale orkes op as 

solis, doen orkestrale verwerkings spesifiek vir die orkes, en orkestreer verskeie vokale 

items vir konserte en toneelstukke. 
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In 1928 verhuis hy na Kaapstad waar hy lank eerste fagotspeler in die Kaapse stadsorkes 

was. Gedurende hierdie tydperk is hy bibliotekaris vir die orkes, tree hy as solis op, 

dirigeer sy eie suite vir strykers en doseer ook aan die Kaapse Musiekkollege. In 1935 

sluit hy vir 'n tydperk van twintig jaar by die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie (hiema 

SAUK) se Simfonieorkes aan. Hy was baie betrokke by balletmusiek en hy komponeer 

self twee ballette. Cherry tree as dirigent op vir die Johannesburgse Festival Ballet 

Society, Ci-bonne Balletgroep, Gwen Ashton balletgroep en is ook betrokke by Mercedes 

Molina se Spaanse Dansteater. 

Hy gee voortdurend onderrig in harmonie, kontrapunt, komposisie en fagot. V anaf 1959 

tot 1967 doseer hy eers deeltyds en daama voltyds aan die Universiteit van Suid-Afrika. 

As komponis was hy een van die eerstes in Suid-Afrika wat musiek vir die radio- en 

rolprentbedryf geskryf het. 

Sy klavierkomposisies maak slegs 'n klein gedeelte van sy werke uit. Sy grootste 

hoeveelheid komposisies is op die gebied van orkestrasie, verwerkings, ballette en vokale 

werke. 

Die "A South African Pastoral" (1964), asook sy ander twee klavierkomposisies (1969 en 

1974) word redelik laat in sy lewe gekomponeer. 'n Persoon met sulke wye ervaring van 

orkestrasie vir sowel verskillende ballette, as toneel en radio, is baie goed toegerus om 

klankbeelde te kan vorm. Cherry slaag beslis in hierdie stuk, wat vir graad 7 voorgeskryf 

is, om 'n baie gepaste atmosfeer te skep. 
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COHEN Peter Lawrence 
(1937 - ) 

In sy matriekjaar (1954) komponeer hy sy eie klaviersonate en word dit deur die SAUK 

uitgesaai. Hy ontvang as kind klavieronderrig, terwyl Stewart Hylton Edwards horn in 

komposisie onderrig. 

Gedurende 1955/56 studeer hy musiek aan die Guildhall School of Music in London. Hy 

keer op aandrang van sy ouers terug na Suid-Afrika om horn in die regte te bekwaam en 

praktiseer as prokureur tot 1964. Gedurende die tydperk maak hy 'n intensiewe studie 

van die lewe en werke van CPE Bach en gaan voort om te komponeer en klavieronderrig 

te ontvang. Met sy vader se hulp, verlaat hy in 1966 sy praktyk en studeer voltyds aan die 

Universiteit van Pretoria. Hy behaal sy B.Mus met lof en word lektor in musiek aan die 

Universiteit van Port Elizabeth. Hy vertrek in 1970 na Duitsland met 'n studiebeurs om 

sy doktorale studie oor CPE Bach te voltooi. Hy gee 'n ruk lank onderrig aan 'n skool in 

Duitsland totdat hy in 1975 'n lektorskap aan die Musiekdepartement van die Universiteit 

van die Witwatersrand aanvaar. In 1976 keer hy terug na Duitsland om musiek te doseer. 

Van sy werke is al deur die SAUK in openbare uitvoerings gebruik. 

Hy komponeer 'n redelike hoeveelheid klaviermusiek, asook vokale musiek, 'n klein 

hoeveelheid kamermusiek en 'n paar werke vir die klawesimbel. 

DE VILLIERS Pieter Johannes 
(1924 - ) 

Hy is in 1924 in Klerksdorp gebore. Hy voltooi sy BA-graad aan die Universiteit van 

Pretoria. Hy behaal hiema die B.Mus-graad in 1948 aan die Universiteit van 

Stellenbosch. 
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Hy tree op as solis in beide klavier en klawesimbel. Hy is ook aktief betrokke by 

kamermusiek en word veral bekend vir sy begeleiding van prominente sangers. Vir vyf 

jaar tree hy ook as begeleier en dirigent van die Stellenbosch se Kweekskoolkoor op en 

maak 'n opname vir die SAUK van al die Afrikaanse psalms en gesange tesame met die 

Sangluskoor (voorloper van die SAUK kanonkoor) 

tydperk van sewe jaar. 

hierdie opname strek oor 'n 

Tot 1953 is hy klavierdosent aan die Stellenbosch Konserwatorium, daama aan 

Potchefstroom se Universiteit vir sewe jaar. Nou word hy transkripsie-, orrel-, klavier- en 

klawesimbeldosent aan die Universiteit van Pretoria en vanaf 1968 aanvaar hy 'n 

professoraat aan die Potchefstroomse Universiteit. Hy vestig horn op Stellebosch na sy 

aftrede. 

DRIESSEN Martha Francina 
(1934 - ) 

Driessen studeer musiek aan die Universiteit van Stellenbosch vanaf 1951 tot 1953 en 

beklee daama poste as musiekonderwyseres en orreliste in De Dooms, Bellville en 

Vishoek. In 1986 ontvang sy 'n spesiale prys van die Afrikaanse Taal- en 

Kultuurvereniging (hiema ATKV) Forte-komposisiewedstryd. Ses van haar klaviersolo's 

word vir die musiekeksamens van UNISA voorgeskryf. Sy komponeer ook 

blokfluitsolo' s, orrelwerke, koraalvoorspele, 'n orkeswerk en 'n simfoniese gedig. Sy het 

ook heelwat vokale werke die lig laat sien, waarvan twee in die TOTAL-Musiekbundel 

opgeneem is. 
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DU PLESSIS Hubert 
(1922 - ) 

Du Plessis is in Malmesbury gebore en begin op 7-jarige ouderdom met klavierlesse. Hy 

behaal sy BA aan die Universiteit van Stellenbosch en, soos John Joubert, ontvang hy ook 

komposisie-onderrig op privaatbasis van ProfWH Bell in Gordonsbaai. 

Op aandrang van Bell, word hy aangestel as Senior Demonstreerder en mi voltooiing van 

sy B Mus in 1946 word hy as volwaardige lektor aangestel. In 1951 verower hy 'n 

oorsese beurs van die Performing Rights Society met 'n komposisie vir solostem en 

klavier. Hy studeer in Engeland tot 1954. Hy keer terug om in Kaapstad sowel as 

Stellenbosch vanaf 1956 tot 1957 musiek te doseer. Vanaf 1958 is hy slegs by 

Stellenbosch betrokke. Hy is 'n uitstekende pianis en bespeel ook die klawesimbel en 

clavichord. In 1962 skryf hy ook 'n boek oor Bach waarin hy sy persoonlike sienings van 

die werke van J.S. Bach, wat hyself gespeel ofbestudeer bet, weergee. 

Du Plessis tel onder een van ons belangrikste Suid-Afrikaanse komponiste. Hy 1s 

oorspronklik en presies met 'n eiesoortige humorsin. 

Die Vier klavierstukke Op 28 is in opdrag van UNISA vir die Musiekeksamens 

gekomponeer. Die stukke bring elkeen hulde aan 'n ander komponis. Faure, Ravel, 

Chopin en Couperin en toon sterk eienskappe van elke komponis se eie styl. Die tweede 

en derde stukke van die reeks bet Du Plessis op seriele tegnieke gebaseer. 

Hy is 'n baie veelsydige komponis en behalwe balletmusiek en opera komponeer hy ook 

baie antler vokale- en musikale genres. 
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Hy tree in 1952 op sestigjarige ouderdom af en bestee sy vrye tyd aan leeswerk, 

hersiening van sy aantekeninge, asook die skryf van sy memoirs. 

Gedurende die meestersklasse in 1995, gegee deur die Russiese klavierpedagoog 

Vladimir Viardo, gee Du Plessis 'n oorsig oor sy "Vier klavierstukke Op 28". Studente 

het van die werke vir meestersklasse aangebied en het die voorreg gehad om Du Plessis 

se aanbevelings en kritiek te hoor. 

CROMWELL Everson 
(1928 - 1991) 

Hy speel as kind in 'n amateurorkes in sy ouers se huis op Beaufort-Wes. Hy neem 

musiek as skoolvak en sit sy studies later in musiek onder lei ding van proff Maria Fismer, 

Eric Chisholm en Jack Westrup voort. 

Hy begin sy onderwysloopbaan aan die Hoerskool Paul Roos in Stellenbosch en word in 

1956 musiekonderwyser op Worcester, waar hy in 1957 die dorp se eerste Musiekfees 

organiseer. Tydens hierdie fees word Mozart se Towerfluit opgevoer, wat horn aanspoor 

om self 'n opera te skryf met sy eie libretto, gebaseer op 'n klassieke tragedie, 

Klutaimnestra. Hierdie opera word in 1968 in Worcester opgevoer. 

In 1970 ontmoet hy Henk Badings en ontwikkel 'n intense belangstelling in elektroniese 

musiek. Na sy aanstelling aan die Technikon in Natal in 1976, doen hy navorsing op die 

gebied van akoestiek en rekenaarmusiek. 



GERSTMAN Blanche 
(1910 -1973) 
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Sy skryf al op 13-jarige ouderdom haar eerste komposisie. Dit is 'n stukkie bykomstige 

orrelmusiek vir die kerk waar sy orreliste was. Hiema skryf sy 'n menuet wat opgedra is 

aan haar harmonie-onderwyser. Hy was so be'indruk daarmee <lat hy dit aan prof WH 

Bell, die pas aangestelde dekaan van die Musiekfakulteit van die Universiteit van 

Kaapstad, voorgele het. Laasgenoemde reel vir haar 'n beurs en in 1928 skryf sy haar in 

vir die B.Mus-graad. Sy neem gedurende hierdie tydperk klavierles by Colin Taylor, wat 

'n groot invloed op haar uitgeoefen het. Haar eerste komposisie as universiteitstudent was 

'n koorwerk, "Hellas", wat tydens 'n simfoniekonsert in die Stadsaal in Kaapstad 

uitgevoer is. In 1932 was sy die eerste student wat 'n graad in musiek aan die Universiteit 

van Kaapstad verwerf. Sy word aangestel as amptelike pianiste en begeleidster van die 

SAUK in Kaapstad. Na 'n dienstydperk van tien jaar word sy as lektrise in Harmonie en 

Kontrapunt aan die Suid-Afrikaanse Musiekkollege aangestel en begin sy in die kontrabas 

belangstel. Sy word in 1950 die hoofkontrabasspeler in die Kaapse Stadsorkes en 

verower 'n beurs van die Performing Rights Society, wat haar in staat stel om aan die 

Royal Academy of Music in London onder Howard Ferguson te studeer. In 1953 keer sy 

terug om haar pligte in die Kaapse Stadsorkes te hervat. Vanaf 1961 tot 1963 doseer sy 

Harmonie en Kontrapunt aan die Universiteit van Pretoria. Sy keer uiteindelik terug na 

Kaapstad as lektrise aan die Musiekkollege en in 1969 word sy heraangestel in die 

Stadsorkes. 

GROVe Ste/ans 
(1922 - ) 

Hy ontvang aanvanklik klavierles van sy moeder en skryf reeds op negejarige ouderdom 

sy eerste werk. Sy opleiding word voortgesit onder sy oom, DJ Roode, by wie hy sy 

lisensiate in 1942 voltooi. 
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Hy skaf musiekpartiture aan, ontleed dit versigtig, en doen op die manier waardevolle 

kennis op. Hy is vanaf 1942 tot 1944 musiekonderwyser in Klerksdorp. Gedurende 

hierdie tydperk komponeer hy 'n balletsuite vir volle orkes en stuur dit aan Eric Grant in 

Kaapstad, waarna hy as student aan die Suid-Afrikaanse Musiekkollege aanvaar word. 

WH Bell, Eric Chisholm en Cameron Taylor het almal 'n belangrike rol in sy musikale 

ontwikkeling gespeel. Hy maak ook kennis met Charlie Weich, musiekkritikus van Die 

Burger. In 1953 ontvang hy die Fullbrightbeurs vir musiekwetenskaplike studie aan die 

Harvard Universiteit, waar hy in 1955 'n meestersgraad verwerf. Hy studeer ook die 

dwarsfluit aan die Longymusiekskool en word deur Piston in komposisie onderrig. 

In 1957 word hy as lektor in musiekteorie en komposisie aan die Peabody 

Konserwatorium in Baltimore aangestel. Hy is ook tegelykertyd orrelis by 'n gemeente 

en beklee trouens orrelposte gedurende sy hele loopbaan. In 1972 word hy gekies as een 

van die "Outstanding Educators of America" - die hoogtepunt van sy opvoedkundige 

werk. 

In 1973 word hy by sy terugkeer na Suid-Afrika by die Toonkunsakademie van die 

Universiteit van Pretoria as lektor aangestel. Hy tree ook op as resensent van die 

nuusblaaie "Rapport" en "Beeld". 

Sy werk word sedert 1952 in Europa uitgevoer, terwyl van sy klaviermusiekwerke ook 

reeds in Washington uitgevoer is. 

Hy verwerf eintlik bekendheid as komponis van orkes- en kamermusiek, maar is by 

uitstek 'n liedkomponis. 

Hy komponeer ook 'n groot aantal klavierwerke van tyd tot tyd gedurende sy loopbaan. 



HALLIS Adolph 
(1896 - 1987) 
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Sy ouers was Oostenrykers wat horn op 6-jarige ouderdom W enen toe neem om onder 

Szalit te studeer. Szalit het die bekende Leschetizky-metode gevolg. Op 15-jarige 

ouderdom word die oorsese beurs van die Universiteit van die Kaap de Goede Hoop aan 

horn toegeken. Hy studeer aan die Royal Academy of Music onder Oscar Beringer en 

ook privaat by Tobias Mathay. Hy word na sy terugkeer lektor in klavier aan die Suid

Afrikaanse Musiekkollege. Op 23-jarige ouderdom verlaat hy Suid-Afrika om sy 

konsertloopbaan in Europa voort te sit. Gedurende die Tweede Wereldoorlog keer hy 

terug na Suid-Afrika, waar hy plaaslike musiekklubs verenig in 'n Suid-Afrikaanse 

Musiekklubvereniging. Hy is vir 'n kort tydjie aan die SAUK verbonde, tree baie in 

konserte op en doen heelwat uitsendings. Vanaf 1948 besoek hy gereeld die buiteland en 

sy konsertreise neem horn tot in Tsjeggoslowakye. Baie van sy leerlinge het UNISA

beurse verwerf. Die Royal Academy of Music ken in 1950 'n Fellowship aan horn toe en 

in 1966 ontvang hy 'n Erepenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 

Kuns. 'n Eredoktorsgraad in Musiek word in 1975 deur die Universiteit van die 

Witwatersrand aan horn toegeken. Sy komposisies sluit heelwat liedere, operettes, 

kamermusiek, klaviermusiek en 'n konsert vir klavier en orkes in. Die eerste Adolph 

Hallis-Klavierkompetisie, met aanloklike pryse, word in 1994 ingestel. 

HE/MES Klaus Ferdinand 
(1930 - ) 

Klaus Heimes word in 1930 in Duitsland gebore en studeer vanaf 1946 ses jaar lank aan 

die Staatliche Hochschule fur Musik in Keulen. Hy studeer ook onder Marguerite Long 

in Parys en kom in 1956 na Suid-Afrika waar hy as hoerskoolonderwyser in die 
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Kaapprovinsie begin werk. Hy tree baie as solis op en nadat hy in 1961 'n 

Suid-Afrikaanse burger word, verwerf hy die B.Mus- en D.Mus-grade aan UNISA. Hy 

verwerf ook die Lisensiaatdiplomas en wen in 1962 UNISA se oorsese 

musiekstudiebeurs. In 1963 word hy eksaminator vir die praktiese eksamens van UNISA 

en vanaf 1964 - 1968 is hy lektor by dieselfde universiteit. Hy word aan die Universiteit 

van Port Elizabeth as lektor aangestel en word vanaf 1969 hoogleraar aan dieselfde 

universiteit. Hy word in 1979 gedwing om weens gesondheidsredes te bedank. 

In die sesde uitgawe van Grove's Dictionary of Music and Musicians in 1978 verskyn 'n 

artikel oor Carlos de Seixa en Jacinto Frei deur Klaus Heimes geskryf. 

JAMES Christopher Langford 
(1952 - ) 

Hy is in die eertydse Salisbury gebore. Hy werk eers by 'n rekenaarfirma voordat hy 

homself in 1974 by die Universiteit van Pretoria vir 'n B.Mus-graad inskryf. 

Hy wen verskeie beurse vir komposisie onder Stefans Grove. In 1982 vertrek hy na die 

VSA met die Fullbrightbeurs om in Cincinnati te studeer. Hier studeer hy komposisie 

onder Dr Scott Huston en keer in 1985 terug na Suid-Afrika. In 1986 keer hy vir 'n kort 

rukkie terug na Cincinnati om sy studies te voltooi. Sedert 1982 is hy as lektor aan die 

Universiteit van Suid-Afrika werksaam. 
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JOHNSON Alexander 
(1968 - ) 

Klavierwerke 

1. Tokkelossie Voorgraad 1 1989 

2. Treurliedjie Graad2 1989 

3. Verlate Speelgoedkamer Graad 2 1989 

4. Jazz Sonatine vir Klarinet en Klavier 

5. Drie preludes vir klavier 1990 

6. Three Jazzy Songs for Piano and Chamber Ochestra 1992 

7. Nagmusiek - H Joubert - voltooi deur A Johnson 1992 

8. Jazz Impromptu 1993 

Alexander Johnson, gebore in Pietermaritzburg, voltooi sy M.Mus aan die Universiteit 

van Pretoria waar hy ook die B.Mus en B.Mus (Hons) cum laude verwerfhet. Hy was 'n 

klavierstudent van prof Joseph Stanford. en slaag ook UNISA se Voordraerslisensiaat in 

klavier met lof. 

Verskeie van sy komposisies word sedert 1989 gepubliseer en ook deur die SAUK 

uitgesaai. Twee van sy werke, naamlik die Jazz Sonatina vir klarinet en die Drie Preludes 

vir klavier is in Frankryk, Oostenryk en Rusland uitgevoer. Die Naglied, wat vir die 

Rennie Joubert-Klavierkompetisie in 1992 voorgeskryf is, word op versoek deur horn 

voltooi. 

In Oktober 1992 is hy medestigter van die Artium Kamerorkes en ondemeem hulle 'n toer 

deur Kaapland, waartydens hy ook as solis optree en sy Three Jazzy Songs for Piano and 

Chamber Orchestra bekend stel. Hierdie orkes begin ook in 1993 met 'n Jeug -



255 

concertofees, vir skoolgaande kunstenaars. Die uiters geslaagde fees vind op 3 

September 1993 in UNISA se Ou Mutual saal plaas. 

Johnson tree as pianis met die Natalse Filharmoniese Orkes en die UP Simfonie-orkes op. 

Hy betook al 'n kompakskyfmet Suid-Afrikaanse Kunsmusiek - onder die beskerming 

van die Stigting vir die Skeppende Kunste - voltooi. 

As komponis tree hy ook as medewerker op met die samestelling van UNISA se 

bladleesreeks wat in 1989 uitgegee is. Sy werke wat vir UNISA se eksamens voorgeskryf 

is, getuig ook van sy ervaring as pianis. Hy konsentreer intens op klankkwaliteite 

(volgens 'n persoonlike onderhoud met die komponis) en <lit word baie duidelik in sy 

werke as 'n belangrike faktor aangevoel. 

Sy "Jazz Impromtu" word as een van twee voorgeskrewe werke vir die UNISA Transnet 

Intemasionale Klavierkompetisie in 1994 voorgeskryf. 

JOUBERT Hendrik Johannes 
(1926 - 1986) 

Rennie Joubert voltooi sy B.Mus-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met klavier 

en orrel as hoofvakke. Hy vertrek na Zurich met 'n oorsese musiekstudiebeurs van 

UNISA en studeer daar van 1947 tot 1951, waama hy later in Londen sy studie voortsit. 

In 1954 word hy aangewys as hoof van die NG Kerk se Musiekskool in Heidelberg 

(Transvaal) en word ook die plaaslike orrelis. Hy word in 1959 as eksaminator vir 

UNISA aangestel en ontvang van die universiteit 'n beurs om buitelandse eksamenstelsels 

te ondersoek. 
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Na sy terugkeer uit Europa in 1960, word hy Onderdirekteur van die Konserwatorium vir 

Musiek in Pretoria. 

Van 1964 tot 1967 is hy lektor in klavier aan die Universiteit van Pretoria en in 1967 volg 

hy prof DJ Roode op as Direkteur vir Musiekeksamens aan UNISA. 

Hy tree op as begeleier van talle vooraanstaande sangers en beklee ook vanaf 1969 die 

orrelpos van die NG-Gemeente Suidoos-Pretoria. 

Hy is verantwoordelik vu talle vemuwmgs m die eksamenstelsel. Hy probeer 

wegbeweeg van eksamenvolmaaktheid en verskuif eerder die klem na algemene musikale 

kennis en speelgenot. Die eksamen kan nou vervang word met 'n evalueringsvoordrag, 

waama die kandidaat met die betrokke onderwyser bespreek word. Vrae wat by elke stuk 

voorgeskryfword, hied nou ook geleentheid tot uitbreiding van algemene musiekkennis. 

Vanaf 1973 word die tydskrif, "Musicus", waarvan Rennie Joubert die redakteur is, in 

samewerking met John Roos, uitgegee. Hierdie tydskrif wat twee keer per jaar verskyn, 

is 'n belangrike bron van kennis vir elke musiekonderwyser. 

In 1978 <lien hy in die paneel van beoordeelaars tydens die vyfde intemasionale 

klavierwedstryd in Montevideo (Uruguay) en die volgende jaar ontvang hy 'n toekenning 

van die Federasie vir Afrikaanse Kultuur (hiema FAK) vir sy invloed op musiekonderwys 

in Suid-Afrika, asook vir die gebruik van Afrikaans in musiekeksamens. 

Hy stuur die Intemasionale Klavierkompetisie van stapel in 1982, en <lit word in 1984 en 

1986 uitgebrei om sangers en strykers te akkommodeer. Dit was die grootste bydrae wat 

Rennie Joubert tot die musieklewe in Suid-Afrika gelewer bet. 
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JOUBERT John 
(1927 - ) 

Hy studeer aan die Universiteit van Kaapstad, sowel as die Royal Academy of Music in 

Londen. In 1950 word hy aangestel as lektor by die Hull Universiteit. 

Hy ontvang sy onderrig aanvanklik van sy moeder (self 'n pianis met buitelandse studie) 

en stel nie eintlik veel belang nie. Op 15-jarige ouderdom hoor hy "groter" musiek en 

begin vir homself miniatuur partiture aankoop. Nou begin hy belangstel in komposisie en 

in 1942 stuur hy 'n orkespartituur aan Prof Bell vir beoordeling. Prof Bell, ten spyte van 

tekortkominge in sy werk, was be'indruk met die komposisie en hied aan om Joubert se 

mentor te word. Onder Prof Bell se bekwame leiding komponeer Joubert 'n Intermezzo 

vir klarinet en klavier in 1946. Hy studeer aan die Universiteit van Kaapstad, waar die 

komposisiebeurs van die Performing Right Society ook in 1946 aan horn toegeken word. 

Hy behaal die BA-graad aan die Universiteit van Durban in 1950. Hy behaal ook in 

dieselfde jaar sy B Mus-graad aan die Universiteit van Kaapstad. 

Die British Broadcasting Corporation (hiema BBC) saai sy werk "Symphonic Study for 

Orchestra" twee maal uit en sy "Strykkwartet no l" kry 'n baie gunstige resensie in die 

"Daily Telegraph". 

In 1951 trou hy met 'n medestudent en word aangestel as lektor in musiek aan die 

Universiteit van Hull in Yorkshire. In 1963 verhuis hy na Birmingham, waar hy 'n lektor 

word aan die Barber Institute of Fine Arts. Hy word in 1969 hier as "Reader" aangestel. 

In 1957 word hy deur die Royal Academy of Music as "Fellow" verkies en in 1971 het 

die Music Teachers' Association van Engeland horn as "Composer of the year" aangewys. 
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Hy komponeer 'n baie groot aantal werke in opdrag van openbare, kerklike, musikale en 

opvoedkundige liggame. Hy word as goed aanvaarde en gevestigde komponis in 

Engeland aanvaar. Sy werke dek 'n groot verskeidenheid genres van koorwerk tot teater

en filmmusiek. Behalwe vir die twee operas, "In the drought", en "Silas Marner" en 'n 

hoeveelheid kerkmusiek, is Joubert in Suid-Afrika redelik onbekend. Daar verskyn 

gereeld in oorsese tydskrifte artikels oor horn en hy word in die Yorkshire Post (1971) 

aangedui as 'n "composer of stature and significance and very relevant to our present 

day". Hy word so hoog geag dat hy ook in verskeie bekende en belangrike naslaanwerke 

gelys word. Miskien kan ons in Suid-Afrika horn re-evalueer en meer van sy werke 

plaaslik uitgevoer word. 

Hy komponeer twee maklike klavierwerke in opdrag van Trinity College se Music 

Examining Board in 1967. Die Danssuite Op 21, waarvan enige twee kontrasterende 

danse vir Graad 8 voorgeskryf is, word in opdrag van Adolph Rallis in 1958 

gekomponeer. Dit is tog verblydend dat hy voldoende dekking in die Suid-Afrikaanse 

Ensiklopedie ontvang. 

KLATZOW Peter James Leonard 
(1945 - ) 

Hy ontvang 'n toekenning van Suid-Afrikaanse Musiekregte Organisasie (hierna 

SAMRO) in 1964 en studeer aan die Royal College of Music in Londen. Sy werk, "Night 

Music", word deur die Kollege-orkes in sy eerste studiejaar uitgevoer. In 1965 ontvang 

hy die "Royal Philharmonic Prize for Commonwealth Composers", en heelwat ander 

pryse vir sy werk, "Variations for Orchestra". Hy vertrek hierna vir 'n paar maande na 

Halie en Parys vir verdere studie en aanvaar na die tydperk 'n pos aan die Rhodesia 

College of Music. Hy word ook dirigent van die Salisburyse Munisipale orkes. 
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Vanaf 1969 tot 1973 is hy verbonde aan die SAUK, waama hy weer na Engeland vir 'n 

jaar vertrek. Met sy terugkoms word hy lektor in komposisie aan die College of Music in 

Kaapstad. Hier ontvang hy die Departement van Nasionale Opvoeding se beurs as die 

belowendste Suid-Afrikaanse komponis. 

Hy stel intens belang in kontemporere musiek en stig ook so 'n vereniging aan die 

Universiteit van Kaapstad. Hy geniet as komponis hoe aansien op intemasionale vlak en 

is tans Professor in Musiek aan die Universiteit van Kaapstad. In 1994 word hy vereer 

met 'n prys ter waarde van R40 000.00 vir die beste komposisies die afgelope vier jaar. 

Die prys is deur die Helgaard Steyn Trust aan Klatzow toegeken vir sy klaviersuite "From 

the Poets". 

KOOR.J.VHOF Gerhardus Willem 
(1928 - ) 

Hy is gebore in Leeudoringstad en het aan die Hoerskool Sentraal in Bloemfontein 

gematrikuleer. Hy studeer aan sowel die Universiteit van die Oranje Vrystaat, as die 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Hy voltooi sy doktorale 

studie aan die Universiteit van New York en tree aan die einde van 1995 af as professor 

aan die P.U. vir C.H.0. Prof Koomhof was van 1988 tot 1995 President van die Suid

Afrikaanse Vereniging van Musiekonderwysers (hiema SA VMO) en organiseer ook 

gereelde kursusse vir die Nasionale Jeugorkes. 

LAMPRECHT Christian Engelbertus (Chris) 
(1927 - ) 

Hy behaal m 1948 die B.Mus-graad in Stellenbosch en voltooi ook sy 

Voordraerslisensiate in klavier, orrel en sang. Hy is aanvanklik klavierdosent aan die 
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Konserwatorium van Stellenbosch. Hiema gee hy musiekonderwys in Boksburg en 

Germiston en word in 1953 as Vakinspekteur vir Musiek in Transvaal aangestel. In 1954 

studeer hy in Duitsland in orrelspel, sang, koorleiding en komposisie. 

Met sy terugkeer word hy orrelis van die NG Gemeente Pretoria-Oos. Hy word in 1958 

direkteur van 'n Kerkmusiekskool, wat deur die NG Kerk van Transvaal gestig is. 

Hierdie Kerkmusiekskool word in 1961 by die nuutgestigde Musiekdepartement van die 

Universiteit van Pretoria ingeskryf en hy word as senior lektor in orrel aangestel. 

Vanaf 1963 gee hy onderwys in Johannesburg en is hy ook verantwoordelik vir die 

leiding van die SAUK-koor. Hy stig in 1965 die ATKV se Mannekoor en kry in 1968 die 

aanstelling as Senior Skakelbeampte van die Afdeling : Opvoeding buite skoolverband in 

die Departement van Kultuursake, 'n pos wat later verander word na Hoofkultuurbeampte 

vir Musiek in die Departement van Nasionale Opvoeding. In hierdie verband ondemeem 

hy uitgebreide reise deur die vier provinsies en Suidwes-Afrika (Namibie). Gedurende 

hierdie tydperk neem hy sowat 800 volksliedjies op band. Uit hierdie Afrikaanse 

volksmateriaal word 'n reeks radioprogramme van ongeveer 250 liedjies met 

kitaarbegeleiding tussen 1971 en 1973 uitgesaai. Hy gee ook 'n bundel van 24 

volksliedjies uit en is in 1979 betrokke by die vierde uitgawe van 'n uitgebreide FAK

Sangbundel. Uit hierdie ryk erfenis komponeer hy heelwat werke met volksliedjies as 

tema. Hy komponeer 'n groot aantal koorwerke en koorsiklusse waarvan die meeste 

Afrikaanse volksliedverwerkings is. Die ses werke wat vir UNISA-eksamens voorgeskryf 

is, is dus almal op die volksmelodiee gebaseer. Voorwaar 'n ryke erfenis! 



LEMMER Petrus Johannes 
(1896 - 1989) 
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Petrus Lemmer neem van kleinsaf klavierlesse by sy suster en tree reeds op 14-jarige 

ouderdom as orrelis in Hartbeesfontein op. Later stig hy ook 'n kinderkoor en stel sy eie 

klein orkesgroepie saam. Hy ry met sy fiets Klerksdorp toe, waar hy by 'n kloosterskool 

onderrig in klavier en harmonie ontvang. Bers in 1917, nadat hy 21 jaar oud geword bet, 

ontvang hy gevorderde onderrig in klavier, orrel en harmonie van PK de Villiers by die 

Normaal- en Politegniese Kollege in Bloemfontein. In 1918 le hy die Lisensiaat in 

Klavier af. Hierna werk hy in Kroonstad vir 'n jaar en vertrek daarna na Londen, waar hy 

by die Royal Academy of Music studeer en sy Licenciate of the Royal Academy of Music 

en Associate of the Royal Academy of Music behaal. Hy neem bier ook sangles en is vir 

'n kort rukkie assistent professor in sang by die Royal Academy of Music. 

Hy keer in 1923 na Suid-Afrika terug en word orrelis in Malmesbury, waar hy ook sy eie 

musiekskool begin. Hy stig ook die "Swartland Brass Band" (1924 - 1930). In 1930 

word hy by die Normaalkollege in Bloemfontein as lektor in sang aangestel en sit hy die 

volgende 30 jaar sy musiekloopbaan in die stad voort. 

Hy tree in 1961 af en vestig horn in Oos-Londen, waar hy horn beywer vir koorsang. Hy 

verwerf bekendheid as dirigent van massakore, maar sy werk op die gebied van nasionale 

musiekopvoeding is van die grootste belang. 

In 1933 word hy deur UNISA benoem as die eerste Suid-Afrikaanse verteenwoordiger op 

die paneel van Britse eksaminatore wat in die land die "Royal Schools of Music"

eksamens behartig bet. Hy bly dertig jaar lank eksaminator vir UNISA, wat ook deur die 

Royal Academy of Music erken is. 
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Hy word in 1950 tot lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 

verkies. UNISA vereer horn in 1978 deur die oorsese studiebeurs vir 

Voordraerslisensiaat, die PJ Lemmer-beurs, na horn te vernoem. Die beurs word tans 

jaarliks om die beurt na PJ Lemmer of DJ Roode vernoem. 

MALAN Jacques Pierre 
(1923 - ) 

Hy het in 'n huis grootgeword waar musiekmaak 'n daaglikse tydverdryf was en neem 

orrel- en klavierlesse onder leiding van Tersteegen van Huyssteen aan die Hoerskool 

Lichtenburg. Hy voltooi sy BSL in 1943 aan die Universiteit van Pretoria en gedurende 

hierdie tyd ontvang hy klavieronderrig by die blinde pianis, Peter Cruse. Hy behaal sy 

Onderwysdiploma in 1945 en gee onderwys in Grabouw. Na een jaar verlaat hy die 

onderwys en word programsamesteller by die SAUK in Kaapstad (1946 - 1951). Vanaf 

1951 word hy weer onderwyser in wiskunde aan die Hoerskool Klerksdorp, waar hy ook 

klavierlesse gee. 

Intussen loop hy klas by die Potchefstroomse Universiteit en behaal die lisensiaat in 

klasmusiek onder Prof MC Roode. Van nou af besluit hy finaal om musiek sy loopbaan 

te maak. Hy word vanaf 1956 hoof van die Musiekdepartement van die Normaalkollege 

in Pretoria. Hy behaal intussen die onderwys- en voordraerslisensiate en skryf in vir 'n B 

Mus-graad by UNISA. Vanaf 1962 - 1965 is hy Senior lektor in Musiek aan UNISA en 

word daarna Hoof van Musiek by die Transvaalse Onderwysdepartement. 

Hy is ook orrelis, ng kore af, <lien as Musiekeksaminator en is ook op die 

Matrikulasieraad vir vyfnie-musiekvakke - Voorwaar 'n veelsydige mens! 
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Malan komponeer nie net in opdragte nie, maar voortdurend en het altyd baie "voorraad" 

(volgens 'n persoonlike gesprek met komponis). Hy het altesaam negentien werke in die 

UNISA bundels - die meeste van al die Suid-Afrikaanse komponiste. 

MALHERBE Joubero 
( onbekend - ) 

Joubero Malherbe is 'n bekende musiekjoemaliste en radiopersoonlikheid. Sy stel vir 

meer as 35 jaar programme op vir die SAUK en saai dit persoonlik uit. Sy was ook die 

eerste vrou wat op die Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste (hiema TRUK) 

aangestel is. 

Sy komponeer klavierwerke slegs in opdrag. Sy verkies om haar komposisies in die 

idioom van die kind se begripsveld te skryf en sou graag 'n skets by "Snippie en Trippie" 

wou plaas. 

Sy het twee bundels met Suid-Afrikaanse kersliedere gepubliseer tesame met Jo Ross. 

Twee van die kersliedjies het sy self gekomponeer, naamlik "Sterretjie" en "Engeltjie". 

POTGIETER Johann Hendrik 
(1934 - ) 

Hy matrikuleer aan die Afrikaanse Hoer Seunskool en behaal die B.Mus-graad aan die 

Universiteit van die Witwatersrand. Hiema voltooi hy die M.Mus-graad aan die 

Universiteit van Stellenbosch. 
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Hy studeer hiema in Wene met studiebeurse. Later voltooi hy sy doktorale studie in 

Pretoria. Hy was verbonde aan die musiekdepartemente van die Universiteite van 

Stellenbosch, Potchefstroom, Pretoria en Port Elizabeth. Hy word in 1977 as hoof van 

die Musiekdepartement van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat aangestel. Hy is 

bekend as konsertpianis en begeleier, en van sy liedere is al uitgevoer deur 

Suid-Afrikaanse sangers, soos onder andere Nellie du Toit, Virginia Fortesque en Marita 

Knobel. Hy <lien ook op verskeie rade en komitees, soos SAMRO, die Kaapse Raad vir 

Uitvoerende Kunste, (hiema KRUIK), UNISA en Suid-Afrikaanse Kunsteraad van die 

Oranje Vrystaat (SUKOVS). Hy was vir jare lank musiekeksaminator vir UNISA. 

RAINIER Ivy Priaulx 
(1903 - 1986) 

Rainier is in Howick, Natal, gebore. Sy skryf in 1913 in as vioolstudent by die South 

African College of Music in Kaapstad. In 1919 verower sy 'n beurs en vertrek die 

volgende jaar na die Royal Academy of Music in Londen. Sy woon op daardie tydstip 

permanent in Londen en maak 'n bestaan as violis en onderwyseres tot 1935, toe sy 'n 

geldskenking van 'n anonieme persoon ontvang het wat <lit vir haar moontlik maak om al 

haar aandag aan komposisie te wy. Sy word professor in komposisie by die Royal 

Academy of Music van 1943 tot 1961. 

Gedurende 1937 besoek sy Parys waar sy drie maande lank onderrig ontvang van Nadia 

Boulanger. 

Sy komponeer in 'n verskeidenheid van genres: vokaal, orkeswerke, kamermusiek, 

klawerbord ( orrel, klawesimbel en klavier), solowerke vir hobo, tjello en altviool, 

rolprent- en balletmusiek. Haar werk word gekenmerk deur 'n helder tekstuur en heelwat 

kort ostinatoritmes. Haar kleintydse lewenservaring in Natal be1nvloed haar styl, sodat 
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die idee van Zoeloe-ritmes deurskemer, alhoewel sy nooit direk van Afrika

musiektegnieke gebruik maak nie. 

Haar komposisies mi 1940, waaronder die "Barbaric Suite" (1949), le sterk klem op 

ritmiese aspekte. Die "Barbaric Dance Suite" gee verder 'n indruk van delikaatheid 

eerder as barbaarsheid. Haar harmonie is drieklankagtig en diatonies. Melodiese 

infleksie en bitonaliteit veroorsaak die chromatiek en haar frases is kort en kernagtig. 

Haar werke na 1960 toon 'n voorliefde vir melodiese halftone en mineur negendes. Haar 

musiek word meer saamgepers as gevolg van die gebruik van los akkoorde. Haar klanke 

is gei'soleerd, abrup en kontrasterend en suggereer kortstondige energie. Kontinui'teit 

word deur timbre en tekstuur behou. 

Na 1970 word haar werk meer ontspanne, alhoewel 'n eiesoortige klanktekstuur behou 

word. 

Gedurende haar verblyfin Londen maak sy kennis met Barbara Hepworth, 'n beeldhouer. 

Hierdie verbintenis gee aanleiding tot die skryf van rolprentmusiek vir Barbara Hepworth 

se "Figures in a landscape". 

In 1948 pas sy die musiek van haar strykkwartet van 1939 aan om musiek vir die ballet 

"Night Spell" te lewer. Hierdeur styg haar aansien as komponis. 

Heelwat opdragwerke word deur haar geskryf, byvoorbeeld, "Trio" vir die SAUK , wat 

tydens die Uniefees in 1960 uitgevoer word. 

Daar was ook kamermusiek in opdrag van die BBC vir 'n reeks "Invitation Concerts". 
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In 1979 besoek sy Suid-Afrika en ondemeem 'n lesingtoer wat deur SAVMO gereel 

word. In 1982 vereer die Universiteit van Kaapstad haar met 'n eredoktoraat in Musiek as 

erkenning vir haar uitstaande prestasies. 

RAJNA Thomas 
(1928 - ) 

Hy is in Boedapest gebore en kom eers in 1970 na Suid-Afrika, waar hy aangestel word 

as lektor aan die College of Music in Kaapstad. Hy ontvang sy opleiding in Boedapest in 

klavier en komposisie en studeer onder andere by Zoltan Kodaly. In 1947 verower hy die 

Franz Liszt-beurs en studeer in Engeland. Hy woon van 1951 tot 1970 in Londen en 

werk as onderwyser, pianis en komponis. Rajna beklee ook die pos van lektor aan die 

Universiteit van Surrey. 

Hy is 'n gevierde pianis met vele konserte en uitsendings op sy kerfstok en betook al talle 

plaatopnames gemaak. Sy komposisies dek 'n wye veld en sluit koorwerke, 

kamermusiek, liedere, klavier- en orkeswerke in. 

ROODE David Johannes 

(1900 - 1991) 

Hy het opgegroei in 'n huis met dertien kinders, van wie almal musikaal was. Slegs drie 

bet egter 'n musiekloopbaan gekies. Hy ontvang aanvanklik klavierles by sy oudste 

suster (die moeder van Stefans Grove) en behaal 'n onderwysdiploma aan die 

Opleidingskollege te Wellington. Tydens sy twee jaar in die onderwys op Robertson 

bekwaam hy horn as musiekonderwyser en orrelis onder leiding van professor Maria 
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Fismer. Hy gee vervolgens musiekonderwys op Riebeeck-Wes en later in Bethlehem, 

waar hy ook orrelis was. 

In 1927 vertrek hy na Londen vir verdere studie in klavier, orrel en sang en behaal 

intussen ook 'n B Mus-graad aan UNISA. In 1933 stig hy die Vrystaatse Musiekskool, 

wat later by die Universiteit van die Oranje Vrystaat ingelyf is as Musiekdepartement, 

met Roode self as Musiekhoof en Professor. In 1958 word hy aangestel as Direkteur van 

Musiekeksamens by UNISA. Hy tree in 1966 af. As blyk van waardering vir sy dienste, 

is die Oorsese Musiekstudiebeurs vir Onderwyslisensiaatkandidate in 1978 na die DJ 

Roodebeurs vir Oorsese Musiekstudie vir Onderwysers hemoem. 

ROODE Marten Christiaan 
(1907 - 1967) 

Hy ontvang onderrig van prof M Fismer en sy ouer broer, prof DJ Roode. Hy behaal op 

jeugdige ouderdom sy lisensiate in klavier, sang, harmonie en kontrapunt. Hy ontvang in 

1941 die B.Mus-graad by UNISA. 

Hy word in 1945 aangestel as Organiseerder van Musiek in die Transvaalse 

Onderwysdepartement. In 1949 word hy die eerste hoof van die Musiekkonserwatorium 

van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO en <lien sedert 1945 op die paneel van 

musiekeksaminatore van UNISA. 

Sy komposisies is meestal bestem vir opvoedkundige gebruik. Hy komponeer ook 

kunsliedere en klavierwerke. 
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ROOS John Sinclair 
(1946 - ) 

Hy ontvang sy eerste musiekonderrig aan die Rustenburgse Konserwatorium. Hy voltooi 

sy B.Mus-graad aan die Universiteit van Pretoria en verower in 1968 die oorsese beurs 

van UNISA vir sy Onderwyslisensiaat in klavier. Hy sit sy studies voort aan die 

Konserwatorium in Zurich en spesialiseer in klavierpedagogiek. 

In 1972 tree hy in <liens by UNISA se musiekdepartement en in 1984 behaal hy die 

M.Mus-graad. Vanaf 1987 tot 1990 <lien hy as Direkteur (Professioneel) van die 

Departement Musiekeksamens van UNISA en is sedert 1990 Direkteur van die UNISA 

Transnet Musiekstigting. 

Sedert 1982 is mnr Roos betrokke by die organisasie van UNISA se Intemasionale 

Musiekkompetisies. Hy word ook gereeld genooi om in die buiteland as beoordeelaar by 

verskeie klavierkompetisies op te tree. Hy het reeds beoordeel in plekke soos: Bilboa, 

Koln, Caltanissetta, Massala, Monte Carlo, Miinchen, Napels en Senegal. 

Op plaaslike front word hy gereeld genooi om op panele van beoordeelaars te <lien by 

kompetisies. 

In 'n gesprek met die komponis self vermeld hy <lat meeste van sy idees Vlf sy 

komposisies vanuit sy eie eksamineringservarings kom. In sy "Dolce" konsentreer hy op 

mooi klankproduksie; in "Roeibootjie" soek hy na mooi legatospel en in "Trapsuutjies" 

gebruik hy die bekende gebroke akkoord-vingeroefening as basis vir die melodie. Hy 

verkies ook om vir die jong kind eenvoudige toonsoorte, wat min skuiftekens bevat, te 

gebruik. 
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ROOSENSCHOON Hans 
(1952 - ) 

Hy is in Nederland gebore en verhuis na Pretoria. Hy ontvang sy onderrig aan die 

Pretoriase Musiekkonserwatorium. Hy is 'n tjellis en begin op 'n jong ouderdom 

komponeer. Sy belangstelling in kontemporere musiek word gestimuleer deur Dr Jeanne 

Zaidel-Rudolph. 

Hy ontvang heelwat pryse vir komposisies, byvoorbeeld 'n toekenning van UNISA, asook 

van die Departement van Nasionale Opvoeding. 

In 1977 vertrek hy na Londen met 'n beurs van SAMRO. Hier ontvang hy die Arthur 

Hilton-prys in 1978 vir komposisies, asook die Harvey Lohr-prys. Met sy terugkeer na 

Suid-Afrika in 1979, word hy aangestel as musiekorganiseerder by die SAUK in 

Kaapstad. In 1994 word sy werk, "Clouds Clearing", uitgevoer op die Internasionale 

J eugorkesfees in Aberdeen. 

STANFORD Joseph 
(1942 - ) 

Hy is gebore in Kaapstad en studeer aan die Universiteite van Stellenbosch, Kaapstad, 

Wes-Kaapland en Wene. Hy het verskeie lisensiate in klavier, harmonie en kontrapunt, 

van UNISA, die Associated Board of the Royal Schools of Music sowel as die Trinity 

College of Music in Londen. Hy behaal sy D.Mus aan die Universiteit van Wes

Kaapland. 

Hy is self 'n goeie pianis en 'n uitstaande klavierpedagoog. Hy is tans professor in 

klavier aan die Universiteit van Pretoria. 
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TEMMINGH Hendrik 
(1939 - ) 

Hy is in Holland gebore en kom op 19-jarige ouderdom na Suid-Afrika. In 1960 skryfhy 

horn as student in by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys 

onder Prof JJA van der Walt en voltooi die M.Mus-graad in 1964 met lof. 

Met beurse en verskeie toekennings studeer hy nou komposisie en orrel aan die 

Koninklijke Konserwatorium in Den Haag. Met sy terugkeer in 1967 word hy lektor aan 

die Universiteit van Port Elizabeth in Harmonie en Kontrapunt. Hy behaal sy 

doktorsgraad met ses komposisies. Hy besoek weer Nederland en studeer onder Henk 

Badin gs. 

In 1970 word hy as eksaminator van UNISA aangestel. Hy word later hoof van die 

Musiekdepartement van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys 

en is tans hoof van die Toonkunsakademie van die Universiteit van Pretoria. 

TEMMINGH Roelof Willem 
(1946 - ) 

Hy is in Amsterdam gebore en kom van 'n musikale familie wat na Suid-Afrika ge

emigreer het in 1958. Die hele gesin speel 'n belangrike rol in Suid-Afrika se 

musieklewe. 

Hy improviseer reeds op 'n jong ouderdom op die klavier, maar skryf eers as dertienjarige 

iets neer. Dwarsdeur sy tienerjare komponeer hy vir verskeie instrumente en luister graag 

na opnames van Ravel, Debussy, Stravinsky, Bart6k en Hindemith. Hy speel ook baie 
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werke van Bach waarvoor sy vader baie lief was. Uiteindelik speel Bart6k die grootste 

rol om horn as komponis te bei'.nvloed. 

In 1965 begin hy met sy teologiese studies aan die Universiteit van Kaapstad, met tale 

gekombineer. In sy finale jaar word hy toegelaat tot die derde jaar van 'n B.Mus-graad. 

Hy behaal in 1970 ook die M.Mus-graad. 

In 1972 word 'n SAMRO-beurs aan horn toegeken en woon hy 'n Internasionale 

vakansiekursus m Darmstad by. Lesings word deur avant garde-komponiste soos 

Stockhausen, Kagel en Ligeti aangebied, waarvan laasgenoemde horn die meeste 

bei'.ndruk. 

Hy word in 1973 as lektor in komposisie en musiekwetenskap aan die Universiteit van 

Stellenbosch aangestel. In 1979 besoek hy weer die "Instituut voor Sonologie" in Utrecht 

waar hy rekenaarmusiek studeer. In 1981 was hy een van vyf Suid-Afrikaanse 

komponiste wat deelgeneem het aan die Nasionale Fees en Konferensie, aangebied deur 

Adcock Ingram aan die Universiteit van die Witwatersrand. Gedurende die byeenkoms 

word hy as een van ons voorste jong komponiste in die land erken. 

Enige drie werke uit sy "Ses oorblyfsels" word sedert 1989 vir graad 8 voorgeskryf. 

VAN DER WATT Gerhardus Daniel 
(1962 - ) 

Hy matrikuleer aan die Hoerskool Pietersburg en behaal sy B.Mus Honneurs en M.Mus 

aan die Universiteit van Pretoria met lof, waar hy komposisie onder Stefans Grove 

bestudeer. 
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Hy verower verskeie ATKV se Forte komposisiepryse en van sy koorwerke is reeds deur 

die Oostenrykse Radio opgeneem 

Hy is tans verbonde aan Pretoria Boys High School in Pretoria. 

VAN OOSTVEEN Klaas 
(1911 - 1992) 

Gedurende sy studies aan die Konservatorium van Amsterdam, ontvang hy eers 'n beurs 

vir dwarsfluit en later vir komposisie. Klavier was ook een van sy instrumente. Hy kom 

in 1957 na Suid-Afrika en aanvaar 'n pos aan die Universiteit van Witwatersrand as 

musiekdosent, waar hy tot sy aftrede in 1976 bly. Hy lewer 'n paar bydraes tot die Prisma 

Encyclopedie der Muziek en het ook 'n baie groot aantal komposisies, wat oor 'n wye 

spektrum strek, gekomponeer. Sy werke sluit in orkeswerke, kamermusiek, klavier, baie 

vokale werk (koor en solosang), asook komposisies vir klawesimbel, orrel en kitaar. 

VAN RENSBURG Etienne 
(1963 - ) 

Hy studeer aan die Universiteit van Pretoria en is ook een van die stigterslede van 

Obelisk. Dit is die vereniging vir die bevordering van Suid-Afrikaanse komponiste wat 

gereeld voorsiening maak vir die uitvoering van nuwe werke. 

Ter herdenking aan die 1 OOste bestaansjaar van die Ou Raadsaal op Kerkplein, Pretoria 

op 23 November 1993, ontvang Etienne van Rensburg 'n opdrag. Hy moes die tekste van 

Afrikaanse digters toonset in 'n siklus wat die gestalte en gees van President Paul Kruger 
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moes uitbeeld. Die siklus word uitgevoer deur die SAUK -kamerkoor onder leiding van 

Richard Cock. 

Nagliedjie is die enigste van sy werke wat nog vir UNISA musiekeksamens voorgeskryf 

is en is gekomponeer toe die komponis slegs 25 jaar oud was. 

VAN WYK Arnoldus Christiaan Vlok (Arnold) 
(1916 - 1983) 

Hy matrikuleer in Stellenbosch en het ook sy B Mus hier ontvang. Met 'n beurs van die 

Performing Rights Society studeer hy in Engeland waar hy verskeie toekennings in 

komposisie ontvang. Tydens sy Londense jare (1938 - 1946) werk hy ook by die BBC as 

pianis, hoorspelregisseur en programopsiener vir die Afrikaanse programme. Hy keer in 

1976 terug na Suid-A:frika en word in 1948 as lektor aan die College of Music in 

Kaapstad aangestel. Vanaf 1960 is hy in dieselfde hoedanigheid by die Universiteit van 

Stellenbosch aangestel. 

Tydens 'n jaarlikse fees van die Internasionale Vereniging van Hedendaagse Musiek word 

sy Eerste Strykkwartet in 1950 in Brussel uitgevoer en in 1953 word sy liedersiklus "Van 

Liefde en Verlatenheid" in Haifa, Israel uitgevoer. 

In 1949 ontvang hy ook 'n erepenning vir musiek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir 

W etenskap en Kuns. 'n Eredoktorsgraad word in 1972 deur die Universiteit van Kaapstad 

aan horn toegeken. 



WEGELIN Arthur Willem 
(1908 -1995) 

Hy is in Holland gebore en begin reeds op 5-jarige ouderdom viool speel. 
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Hy studeer aanvanklik in aptekerswese, maar as gevolg van swak gesondheid verander hy 

in 1931 na musiekstudies in Amsterdam. Hy bekwaam homself as violis en neem 

harmonie en kontrapunt by Henk Badings en komposisie by Ernest Mulder. In 1932 

word hy as lektor aan die Utrechtse Konserwatorium aangestel. Hy is hier werksaam tot 

1942. Gedurende hierdie tyd is hy konsertmeester van die Bach orkes en speel ook in die 

Bach-orkes in Utrecht. 

In 1944 sterf sy vrou en moet hy die twee kinders versorg. In 194 7 emigreer hy na Suid

Afrika en bly in Kaapstad tot 1951, waar hy lid was van die Studio orkes van die SAUK, 

asook die Kaapstadse orkes. Gedurende hierdie tyd vorm hy ook 'n duo tesame met 

Stefans Grove. 

Hy tree in die huwelik en word in 1951 as viooldosent aan die Potchefstroomse 

Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys aangestel, waar hy bly tot 1965. Intussen 

skryf hy horn by UNISA in vir verdere studies en voltooi sy B Mus in 1957 en M Mus in 

1958. In 1959 vertrek hy na Europa met 'n studiebeurs van SA VMO om navorsing te 

doen in skoolmusiek en nuwe ontwikkelinge in komposisie in Europa. Hy word ook nou 

as eksaminator vir UNISA aangestel. 

In 1966 word hy as Direkteur van die nuwe Konserwatorium van die Universiteit van Port 

Elizabeth aangestel en in 1967 word hy tot Professor bevorder. In 1970 word hy aan die 

Universiteit van Pretoria as lektor in komposisie aangestel en in 1973 word hy senior 
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navorsingsbeampte by die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (hiema RGN), waar 

hy twee stelle aanlegtoetse ontwerp het. 

Vanaf 1979 woon hy in Montagu, waar hy sy eie "Oom Willem" musiekuitgewers bedryf. 

Sy opvoedkundige bydrae tot die musieklewe en sy kreatiwiteit besorg horn 'n belangrike 

plek in Suid-Afrika. 

ZAIDEL-RUDOLPH Jeanne 
(1948 - ) 

Jeanne-Zaidel Rudolph toon reeds op 'n baie vroee ouderdom groot musiektalent en word 

vanafhaar vyfde jaar deur haar tante, Goldie Zaidel, in klavier onderrig. 

Sy verower tydens haar skoolloopbaan talle pryse vir klavierspel en wy betreklik min 

aandag aan komposisie. Sy voltooi haar B.Mus met lof aan die Universiteit van Pretoria, 

waar sy ook die M.Mus-graad in komposisie, onder lei ding van Arthur W egelin, voltooi. 

Hiema vertrek sy met 'n Openheimerbeurs na Londen. 

Sy stel veral belang in nuwe elemente en 'n deel van haar studies in Londen word op 

elektroniese klanke toegespits. Gyorgy Ligeti se werk interesseer haar baie en sy stuur 

voorbeelde van haar eie werk aan horn in Hamburg. Na voltooiing van strawwe 

staatseksamens, word sy as Ligeti se student aanvaar en studeer sy in 1974 onder horn. 

Hierdie jaar verteenwoordig 'n keerpunt in haar loopbaan. Ligeti se gebruik van 

toonkleur en sy eksperimentering met kontrapuntale middele, maak vir Zaidel-Rudolph 

nuwe deure oop. Haar "Five pieces for Woodwind quartet and soprano" (1976) toon 
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ritmiese vitaliteit en 'n beheer van gedifferensieerde kleur in <liens van emosionele 

inhoud. Dit word nou die hoofkenmerk van haar komposisies. 

Sy keer terug na Suid-Afrika en word lektrise in musiek aan die Witwatersrandse 

Universiteit. Sy tree in die huwelik en studeer twee jaar lank saam met haar man in 

Boston (VSA). 

In 1978 behaal sy haar D.Mus-graad aan die Universiteit van Pretoria - die eerste vrou in 

Suid-Afrika om so 'n prestasie te behaal. Sy stig die "New Music Network" in 1981 en 

word ook genooi om 'n lesing te gee tydens die eerste intemasionale "Women in Music" 

in Amerika. Sy word vervolgens ook na Rome uitgenooi om 'n fees by te woon. 

In April 1995 val nog 'n eer haar te beurt, toe sy na Ohio in die VSA vertrek •. Van haar 

werke getiteld "Music in South Africa", word hier uitgevoer. 

ZORGMAN Willem Hendrik 
(1903 - 1981) 

Hy is in Noord-Holland gebore en studeer as kind by Cor Kee. Na sy skoolopleiding in 

Zaandam, sit hy sy studies voltyds voort by Cor Kee. Hy word ook as orrelis in die Grote 

Kerk in Maaskus aangestel, en hiema in verskeie ander kerke. In 1936 behaal hy die 'B

Diploma voor Kerk-Concertspel en Onderwijs'. Hy dien as eksaminator by die 

Nederlandse Organistevereniging se orreleksamens in Amsterdam. In 1948 kom hy na 

Suid-Afrika en gee musiekonderwys aan verskeie Kaapse skole. Vanaf 1960 lei hy 

kerkorreliste op in Krugersdorp. 
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