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Merwe, die predikant, het maar gaan sit, 
en dis toe dat die arme senuagtige bruide- 
gom eers na die deur hardloop en toe be- 
gin om te huil -  al hoe harder, totdat sy 
snikke in die kerk weergalm. Ha 25 minu- 
te kom die ses voet lange bruid met ses 
strooimeisies, vier middelmeisies en twee 
page boys' die kerk ingemarsjeer. Maar 

mense, sy was kolossaal. ek dag dis Tafel- 
berg wat 'gecollapse' het. Om alles te 
kroon, dra sy sowaar nog drie volstruis- 
vere wat so regop staan op haar kop.
Die punte was so omgekrul en met elke 
tree kap-kap die vere so na vore. Uitein- 
delik het die seremonie begin, maar die 
armsalige ou bruidegompie snik-snik 
nog steeds, en ruk-ruk so. Met 'n vlym- 
skerp stem sny dit deur die kerk, 'Kyk 
hier, as jy nie nou ophou met tjank nie, 
gaan ek nou terug na my mal' Miskien 
moes hy maar aanhou tjank het!

In die dae toe hy orrelis in Seepunt was, 
het ook iets snaaks gebeur. Sy moeder, 
tant Sannie Uys, was baie lief vir mense 
en het met almal gesels, en as sy nie so 
mooi seker is met wie sy praat nie, het sy 
sommer name opgemaak. Sy sou sommer 
së, 'Dag, Lenie, my kind', en as die ant- 
woord dan kom, 'Tannie, ek is Bettie', volg 
daar onmiddellik: Het ek gesê Lenie? 
Hatuurlik is jy Bettie.' So word sy eendag 
voorgestel aan nuwe intrekkers met die 
vreemde van Kropholler. Toe sy hulle by 
die kerk wou voorstel, trek sy weg met 
'Hannes, my kind, kom ontmoet mnr en

mev Holskraper.' Maar dis nie eintlik dle 
storie nie -  dis net om die formidabele 
tant Sannie bekend te stel. Laat Hannes 
vertel:

Dié Sondagaand in die Seepunt-kerk sou 
'n proponent van Stellenbosch sy proef- 
preek kom lewer. Die kerk was vol, ook 
met die professore en vriende van Stel- 
lenbosch. Toe hy op die preekstoel 
klim, sien ek so 'n klein, kort, koeêlronde, 
vet mannetjie. Het sy ronde ogies het 
bokant die Kanselbybel uitgesteek. Ma, 
wat in die middel van die kerk gesit 
het, het omgedraai om te kyk of ek ook 
die dingetjie gesien het, daar waar ek 
by die speeltafel wat agter in die kerk 
op die grondvlak was, sit. Alles kon nog 
gaan, maar toe hy moet begin preek, 
raak sy blaadjies deurmekaar. Hy blaai 
hier, hy blaai daar, en skielik met 'n 
moedelose kyk sak hy inmekaar, en 
kedoef daar slaan hy neer -  uit soos 'n 
kers. Doodse stilte het geheers ... Almal 
het hul asem opgehou, en dis toe net 
daar dat Ma opspring soos 'n 'Jack-in the 
box', na my toe draai en sê, 'Hannessie, 
my kind, speel 'Ruwe stormen mogen 
woeden, alles om my heen zijn nacht'V 
Jare later vertel ek toe hierdie storie by 
'n ete. Een van die dames draai na my 
en sê: 'Mnr Uys, ek was daardie aand in 
die kerk, want sien, dit was my broer 
wat flou geword het.' Auk!

Toe talente uitgedeel is, het die Uyse bak- 
hand gestaan. Almal weet vandag van
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Pieter-Dirk Uys, die satirikus, en van sy 
prikkelende en slim opvoerings. Maar nie 
almal weet dat toe hy na Rosalie van der 
Gucht gegaan het vir toneelopleiding, sy 
aan sy ouers gesé het: 'Look, he must do 
something else. tle's quite hopeless. He 
has no talent.' Later, toe hy bekroon is as 
beste toneelspeler en skrywer vir sy Adapt 
or Dye, moes Ms van der Gucht die prys 
oorhandig. Haar woorde dié aand was:
And I nogal said he had no talent.'

Piog n lid van die Uys-familie oor wie 'n 
mens verbaas staan is Johanna Uys, of 
liewer Hannie, die suster van Hannes. Sy 
het die suiwerste koloratuurstem gehad, 
en het dikwels opgetree. Albert Coates het 
spesiaal n rol vir haar ingeskryf in sy 
opera Tafelberg se Kleed. Dit was sy laaste 
werk. na Coates se dood is 'n konsert in 
die Wigmore-saal in Londen gegee ter na- 
gedagtenis aan hom. Hannie Uys is toe 
genooi om twee van die arias uit die opera 
te sing. Sy het gevoel haar stem het so 'n 
bietjie opknapping nodig, en besluit toe 
om voor sy na Londen gaan. 'n klompie 
lesse by prof Maria Hittorf in Wenen te 
neem. Terwyl sy eendag sit en oefen by 
prof Hittorf storm 'n dirigent daar in en 
smeek prof Hittorf om 'n sopraan te vind 
om oor 'n dag of twee die hoofparty in 
Haydn se Helson Mis te sing. Toe hy Hannie

hoor sing, pluk hy die deur oop en vra, 
Ren jy die rieison Mls van Haydn? Ek het 

jou nodig.' 'Ja,' antwoord sy, maar 
intussen het sy nog nie eens geweet van 
dié Haydn-werk nie. Sy is dadelik na 
Dóblinger, die musiekwinkel, het gou die 
partituur in die hande gekry, en in haar 
hoteikamer, sonder die hulp van 'n kla- 
vier, die werk só goed instudeer dat sy die 
volgende oggend die rol foutloos gesing 
het. Die uitvoering het in die fraai Maria 
am Gestade-kerk in Wenen plaasgevind. 
Onmiddellik is sy toe kontrakte gegee om 
die volgende jaar in Wenen te sing, maar 
terug in Suid-Afrika het sy so brongitis ge- 
kry dat sy nie weer wou sing nie. Tog het 
sy op haar seun se troue in Kroonstad 
weer die nagtegaalstem laat hoor, met 
haar geliefde broer Hannes voor die orrel.

As ek aan Hannes dink daar in sy knus 
Kaapse grasdakhuis. dan raak ek bewus 
van sy Joie de vlvre. Ten spyte van te- 
rugslae, die tragiese dood van sy vrou, 
Helga, by Chapman's Peak, en ander te- 
leurstellings, het die lewe vir hom 'n fees 
gebly. lemand soos hy, wat elke jaar nog 
uitgesien het na Kersfees, want hy is altyd 
bederf met 'n reuse-Krismiskous vol aller- 
lei snaakse en eienaardige goed, het seker 
die grootste geskenk ontvang -  die ewige 
jeug. Dit het hom bygebly tot sy dood.



Ek staan in Adderleystraat voor die in- 
gang na die Kaapstadse stasie. en ek wag 
en wag en wag.

In n rooi motor by die sy-ingang na die 
stasie sit n vrou en wag en wag.

Uiteindelik hou die rooi motor met 'n 
skerp remgetrap voor my stil.

Is jy Joubero Malherbe?' vra 'n baie aan- 
treklike dame. Op my 'Ja' gaan sy voort: 
'Ek sit al amper 'n halfuur en wag vir joul'

'Toemaar, ek staan al 'n halfuur en wag 
vir u -  u is tog seker Babsita Moolman?'

En so, met ’n reuse-misverstand, het 'n 
gewaardeerde vriendskap met hierdie 
sangeres begin.

By haar woonstel in Seepunt aangekom 
kon ek eers die deftig geklede dame beskou. 
Ek het min of meer n idee van haar 
ouderdom gehad, maar hier voor my het 
n vrou met n vietse figuurtjie gestaan 

wat seker meer as tien jaar jonger as haar 
ware ouderdom gelyk het.

Met die oopsluit van die voordeur het my 
oog dadelik op die Irma Stern en ander 
oorspronklike skilderye geval. Die pragtige 
antieke meubelstukke, fyn glasornamente 
en outydse silwer kon so maklik die ge- 
voel van n museum gegee het, maar nie 
by Babsita Moolman-Claassen nie -  dit het 
eerder n warmte uitgestraal en getuig 
van n elegante lewenstyl.

Om by Babsita aan te sit vir n maaltyd is 
n belewenis -  sy is n uithaler-kok wat

elke gereg in goeie smaak voorsit. Oeen 
wonder nie dat sy Peter Veldsman, die 
bekende epikuris, bygestaan het met ’n 
kookboek wat in die Piico Malan-teater 
vrygestel is.

Eintlik het ek n onderhoud met haar aan- 
gevra om te gesels oor haar sangloopbaan. 
Daar is seker nog baie musiekliefhebbers 
wat haar klokhelder, dramatiese-sopraan- 
stem, wat die laaste jare minder gehoor 
word, onthou. A1 opnames wat ek van 
hierdie besondere stem kon kry, was 
beskadig, en onlangs eers het ’n vriend 
van haar darem nog n paar opgespoor.

Toe ons eers aan die gesels raak, kon ons 
nie ophou nie. 'n Wonderlike verlede het 
soos n opera voor my afgespeel.

Babsita Moolman kom uit Upington-distrik 
van n plaas met die beskrywende naam 
Raaswater. Die hele gesin was lief vir mu- 
siek en saans, met haar suster voor die 
klavier, haar moeder met die viool onder 
die ken en Babsita en haar broer as sangers, 
is daar heerlik musiek gemaak. Ja,' lag 
sy, 'selfs Vader het op die klein outohar- 
pie saamgespeel.'

Mnr Moolman was lid van die Landraad en 
moes dikwels Kaapstad toe gaan vir ver- 
gaderings. Sonder uitsondering het hy tel- 
kens die jongste grammofoonplate met 
hom teruggebring.



Een keer het hy baie selfvoldaan die hele 
La Bohême van Puccini saamgebring. Dit 
was vir my die mooiste musiek,' vertel 
Babsita, 'en ek het later die hele opera 
saamgesing.'
Haar moeder het besef dat hierdie dogter 
van hulle 'n pragtige stem het en sy het 
daarop aangedring dat sy in Berlyn sang 
moes gaan studeer.
Sy en haar vader is toe saam na Berlyn. 
Daar het Babsita vir die eerste keer La 
Bohême op die planke gesien. 'Ek kon die 
trane nie bedwing nie -  ek het nie geweet 
dit kon so mooi wees nie.' Mou was daar 
geen keer aan haar nie.
Sy het besluit om benewens haar sangstudie 
aan die Konservatorium ook aansoek te 
doen om teen betaling in die beroemde 
Kittel-koor te sing. Heel toevallig was 
Albrecht Lewald, later 'n bekende sang- 
onderwyser in Pretoria, ook lid van die 
koor. Hierdie koor het onder andere in Italiê 
en selfs in die Pleyelsaal en die Bois de 
Bologne in Parys gesing.
Dit klink byna ongelooflik, maar Babsita 
vertel dat die orkes en hulle koor onder 
leiding van Wilhelm Furtwángler een aand 
die Hegende Simfonie van Beethoven vir 
net drie persone in die gehoor moes uit- 
voer. Die drie -  Goebbels, Góring en 
Hitler. Erna Berger, sopraan, en Margaretha 
Klose, alt, was twee van die soliste wat, nes 
die koor, swaar geleef het omdat Furtwángler 
so 'n vinnige tempo aangegee het. 'Ja 
kyk, toe ons by die woorde Ihr sturtz rxieder

kom, toe fluister ons almal. "Ja, en ons 
o o k e n  Babsita lag te lekker.
Agt jaar was sy in Berlyn, maar toe die 
oorlogswolke in 1939 saampak, is sy na 
Denemarke om 'n skip na Suid-Afrika te 
haal -  wat toe nooit opgedaag het nie. 
Saam met die Suid-Afrikaanse diplomate, 
onder andere dr Gie, is sy en Esther 
Mentz, sopraan, en later die eggenote van 
Gideon Roos, na Stockholm.

In Stockholm was daar 'n buitengewone 
sangonderwyseres, Julia Claussen, vroeër 
van die Met in New York. Babsita het by 
haar gaan aanklop. Julia het besef dat 
Babsita eintlik oorhel na 'n dramatiese 
stem en het haar stem verder uitgebou. 
Haar medestudent, wat altyd net voor 
haar les gehad het, was niemand anders 
nie as Jussi Bjórling. In die vyf jaar in 
Swede het sy gereeld konserte gegee en 
kleiner operarolle gesing.

Ha die oorlog en 'n kort verblyf in Suid- 
Afrika, waar sy konserte gegee en uitge- 
saai het, is sy weer na Europa, dié keer na 
Italië. Sy en twee vriendinne beland toe op 
'n trein met derdeklaskaartjies. Toe hulle 
dit nie langer kon uithou tussen die hoen- 
ders en wyndrinkende mans nie, sluip hulle 
na 'n ander wa. Toe die ontstoke kaartjies- 
ondersoeker op hulle afstorm, hou hulle 
hul baie belangrik. 'Maar, Signor, weet u 
dan nie dat hierdie dame 'n prima donna 
van die Berlynse operahuis is nie?' Toe hy 
hulle nie wou glo nie, trek Babsita weg 
met 'Perché, perché Signor', en nog ander



Babsita Moolman soos gesien deur die skilder Irmin Henkel



opera-arias. In Italië is dit 'n veilige weg 
na 'n man se hart. Dadelik het hy die be- 
langrike dames na 'n lekker komparte- 
ment geneem.
Maar eerste sangonderwyser in Italiê was 
seker die beroemdste Scarpia van sy tyd 
-  Riccardo Stracciari. Hy was baie beïn- 
druk met haar stem. Hierdie ware heer, 
wat altyd les gegee het met 'n brokaat- 
baadjie aan, het haar voorberei vir die rol 
van Tosca. Het voor sy haar debuut sou 
maak, het hy ongelukkig gesterf.
Franchi, wat volgens ander maar uitsoeke- 
rig was as dit by studente gekom het, 
het haar toe as student geneem. Terwyl sy 
een aand besig was met 'n les kom daar 
'n telefoonoproep: 'Franchi, my Tosca is 
siek. Het jy nie vir my 'n Tosca nie?'
Toe Franchi vir Babsita vra: Sal jy oor 
veertien dae Tosca saam met Gigli sing?' 
kon sy haar ore nie glo nie. 'Ek sal baie

graag -  maar ek weet nie of Gigli sal niel' 
En so het dit gebeur dat 'n nooi uit Uping- 
ton die rol van Tosca saam met Gigli in 
die San Carlo-operahuis in Hapels gesing 
het.
Dit was haar ko-repetiteur, wat Puccini se 
studente begelei het, wat haar seker die 
mooiste kompliment van haar lewe gegee 
het. 'Signorina, Puccini sou bly gewees 
het om jou stem te hoor. Hy sou gesé het 
jy  het iets in jou stem wat trane in die oë 
bring.' 'Dit mag jy nie gebruik nie, het 
Babsita met 'n effe weemoedige trekkie 
om haar mond vir my gesê. So iets won- 
derliks móét vertel word -  vergewe my 
dan maar, my vriendin met die onblusbare 
gees, met die liefde vir smaakvolle klere 
en die geesdrif om selfs op 'n dag wan- 
neer die Suidoos gate deur jou waai te sé: 
Basta die wind, kom ons gaan kyk wat 

daar by die waterkant aangaan!'



Haai, hoor hier, wie van julle neem kla- 
vierles by oom Dawie Roode? Ek hoor hy 
is hënguit kwaai. Jislaaik, hulle sê as jy 
nie geoefen het nie laat hy jou sommer 
vir drie uur aanmekaar speel, daar in sy 
huis.' 'Ja,' kom dit van een van die Pellis- 
siertjies of een van die Rarstel-kinders, 
Weet jy, jy moet net nooit met ou eksku- 

sies na hom toe kom nie. Hy laat jou werk 
ou, maar sukkel sal jy sukkel tot jou toon- 
lere soos waterstroompies klinkl'

As kinders het ons meestal ons ouers ver- 
gesel op besoeke aan Bloemfontein. Dit 
was lekker om weer al die maats te sien, 
maar ons is goed laat verstaan dat ons 
ons bekertjies van ontwikkeling vol moes 
kom skep uit die 'kultuur'-fontein van 
hierdie stad. Dit was dan vir my op daar- 
die stadium die Mekka van musiek.

Die hele tyd wat ons gekuier het by Ta 
Sussie, vrou van dr D Q Conradie (gewese 
administrateur van die destydse Suidwes, 
en later adjunkspeaker), of by Pappie en 
Mammie se boesemvriende, prof D F 
Malherbe en tant Mynie, is daar op hoê 
vlak verkeer.
Musiekmaak het deel uitgemaak van die 
kulturele bedrywighede. Daar was tant 
Lily, vrou van prof Van der Merwe Scholtz, 
rektor van UOVS, wat pragtig klavier 
gespeel het, prof Benedictus Rok met 'n 
mooi sangstem en sy trekklavier waarop 
hy klassieke stukke sowel as ligte stuk- 
kies gespeel het, Victor Pohl met sy viool, 
prof P J Lemmer met komposisies neutvars

uit sy pen, Pappie met improvisasies en 'n 
tenoorstem, en les bes prof Dawid Roode, 
toe hoof van die Vrystaatse Musiekskool, en 
by hom sy aantreklike vrou, Frieda, self 'n 
uitstekende pianis.

Dit was egter nie altyd klassieke musiek 
nie: met tussenposes is die tipiese drawing- 
room ballads' ook gesing. Hoe vinnig en 
sinvol is hierdie liedere nie in Afrikaans 
vertaal nie. Prof Rok het talle van hulle 
vertaal, maar die woorde wat ek die beste 
onthou is my Pappie se vertaling van die 
destyds gewilde Smiling through van 
A Penn: 'Langs die duine en bos, loop 'n 
voetpaadjie smal na 'n huisie nie ver van 
die see. By 'n tuintjie so mooi, met sy hei- 
doring rooi, loer twee oë blou, vol liefd en 
trou, vir my.'

In die veertigerjare was daar n lewendige 
belangstelling in musiek in Bloemfontein. 
Bo en behalwe die gereelde kunswedstryde 
was daar talle musiekuitvoerings, ook van 
beroemde oorsese kunstenaars. Hoe goed 
onthou ek nie Richard Tauber se sanguit- 
voering in 1939 in die Stadsaal nie ... Ek 
het saam met my ouers die byna 200 kilo- 
meter afgelê van ons tuisdorp af, net om 
hierdie man wie se plate so gereeld in ons 
huis gespeel is, te hoor. Ek het so tekere 
gegaan dat my blinkleerskoentjie se 
knoop afgespring het, en boonop het ek 
my vergaap aan die oogglas wat hy so by
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die laaste hoë noot van Dein ist mein 
ganzes Herz' van sy oog laat val het.
Daar was die aanbieding onder leiding van 
O A Karstel van II Trovatore, en dit in 
Afrikaans. Ek meen byna hierdie opvoering 
in 1947 tel onder die eerstes in Afrikaans. 
Die sangers was almal plaaslik, behalwe 
Louwtjie Louw. Isabel du Toit was Leonora, 
Joan Hadlow 'n voortreflike Azucena en as 
die graaf De Luna het Albert Steffens al 
wat meisie was se hartsnare in enharmo- 
niese klanke laat tril. Die boodskapper 
was niemand anders nie as prof Derik van 
der Merwe, later van Unisa.
Een van die bekendste sangeresse was 
Anna Jackson. Menige onthou seker 'n 
koorfees wat deur prof P J Lemmer gereël 
is. Haby Springbokpark, waar die koor op- 
gestel is, was daar 'n fraai klein parkie 
met 'n houtbruggie oor 'n waterpoel. Wat 
die werk was kan ek nie meer onthou nie, 
maar tussen groot koorgedeeltes het daar 
van hierdie parkie die mooiste vierstem- 
mige sang gekom. Wie die ander drie was 
weet ek nie meer nie, maar die helder so- 
praanstem van Anna Jackson wat in die 
skemerte aangesweef gekom het, bly my 
vandag nog by.
Die hoogtepunt op die musiekkalender 
was sekerlik die massa-uitvoerings van 
oratoriums. Een jaar was dit Lemmer, en 
dan was dit Roode.
Prof Dawid Roode was nie net 'n uitste- 
kende orrelis van die Bloemfontein-Hoord 
blouklip-kerk nie, maar ook 'n voortreflike

koorleier. Dit was dan ook hy wat die Mess/as 
van Hándel met reusesukses in die Stadsaal 
aangebied het, sowel as Haydn se Skepping 
en Mendelssohn se EUa. Sangers het van 
heinde en verre gekom. As skoolkind het 
ek saam met my vader al die myle van 
ons dorp afgelê vir repetisies en later die 
uitvoerings. Prof Roode het die sangers 
saamgesnoer en musikaal gebind tot n 
koor met 'n homogene klank.

Het soos met sy klavieronderrig aan die 
Vrystaatse Musiekskool en later as hoof 
van die Musiekdepartement aan UOVS, 
was hy onverbiddelik streng. Qeen vals 
noot of swak uitspraak of verkeerde frase- 
ring sou sy geoefende oor ontsnap nie. Hy 
het 'n besondere insig gehad in die werke 
en sy musikale aanvoeling was duidelik 
sigbaar in sy vertolkings.
Sy reputasie het hom vooruitgeloop. Dit 
was dus geen wonder nie dat toe hy die 
dubbeldoorpos by Unisa as hoof van die 
Musiekdepartement en direkteur van Musiek- 
eksamens aanvaar het, die Afrikaanse 
Musiekklub van Pretoria hom genader het 
om, met hulle Sangluskoor, Die Skepping 
van Haydn op 25 Junie 1958 in die Stad- 
saal aan te bied.
Die Sangluskoor is gebore tydens die in- 
wyding van die Voortrekkermonument en 
die groot koor wat spesiaal vir daardie ge- 
leentheid bymekaargebring is, kon net nie 
aanvaar dat hulle moes ontbind nie. Vir 
baie jare was hulle 'n bekende en gereken- 
de koor in Pretoria.



Na n baie suksesvolle aanbieding van Die 
Skepping is hy gevra om die Requlem van 
Verdi uit te voer. Die Verdi-Requiem is 'n 
moeilike werk, en prof Dawie Roode was 
n hiper-perfeksionis. Menige keer het hy 

my man, toe al jare die sekretaris van die 
Afrikaanse Musiekklub, geskakel en wan- 
hopig uitgeroep: 'Jammer, maar ek sien 
net nie kans om voort te gaan nie! Dit 
het smeek en nogmaals smeek en paai ge- 
kos om hom om te praat om deur te druk. 
Die resultaat? 'n Triomf!

Ek sien hom nog voor die koor ... deftig 
geklee in sy aanddrag en penorent soos 
Flash flarry' (sir Malcolm Sargent), met volle 

beheer oor sy koor en soliste. Die soliste 
met hierdie uitvoering op 25 November 
1959 was Nellie du Toit (sopraan), Fanny 
Papageorge (mezzo), Qé Korsten (tenoor) 
en Rudi Neitz (bas). Die Stadsaal was ge- 
pak en dit teen 'n verhoogde toegangs- 
fooi, wat nogal n gemor veroorsaak het. 
Die duurste plekke was 7/6!

Qedurende hierdie tyd was die Pretoriase 
Operagroep baie aktief. Die keuse vir 'n koor- 
afrigter het weer eens op prof Roode geval.

Mnr Q A Lubbe, die skoolhoof van die 
Oosteindskool in daardie jare, was 'n mu- 
siekliefhebber, en hy het die skoolsaal tot 
ons beskikking gestel vir repetisies. Dit 
was toe mos een aand dat ons by die hekke 
kom en vind dat dit nie net gesluit nie, 
maar ook gegrendel is. Na so 'n ruk van 
rondstaan sleep iemand 'n leë kissie na- 
der. Een, twee, drie het prof Roode, deftig

geklee soos altyd, 'n sprong oor die hek 
gewaag. Aan die ander kant het hy dood- 
luiters gaan staan, en nadat hy sy baadjie 
reggetrek het, ons soos 'n onderwyser bevel 
gegee. 'Nou ja, asjulle wil sing, dan moet 
julle maar spring!' Soos 'n trop impalas 
het ons een na die ander toe 'gespring'. 
Meer as een keer het hierdie droë humorsin 
van hom ons aan die skaterlag gehad. Hy 
was nie verniet 'Hennerik' van die bekende 
bende van die Mielieblaarklub nie. Baie 
jare lank het duisende radioluisteraars ge- 
reeld ingeskakel om te luister na oom 
Merten, Hennerik, Doorsie en soms neef 
Rocco ('n rol wat my vader partykeer ver- 
tolk het).
Die storie word vertel dat toe n predikant 
op n keer vir prof Roode, wat die nuwe 
orrel op Hopetown kom inwy het, moes 
voorstel, hy die versoeking nie kon 
weerstaan nie om te sê, 'Prof Roode, maar 
broers en susters, beter bekend as Hennerik 
van die Mielieblaarklub.'
Mev Frieda Roode vertel dat hy op 'n keer 
(ek meen dit was op Waterval-Boven) werk- 
lik voorgestel is as prof Hennerik Roode. 
Hoe onthou mens hom as mens? Vir my 
was hy 'n ware professor wat soms in 'n 
'ander' wéreld geleef het, iemand wat om 
en om in 'n bussirkel gery het, en dan as 
hy daarop gewys word sé, 'maar ek hou 
daarvan!' Sommige mense word gebore 
met 'n droé humorsin. Prof Roode kon 
soms die eenvoudigste storie vertel en dit 
so inkleur dat jy jou wil breek van die lag.



n QesKiedkundige foto van prof Dawid Roode 
(linKs) saam met O A Karstel en prof P J Lemmer

maar op sy gesig nie eens 'n trekkie nie. 
Een van sy beste stories was die geel- 
perske-storie. Ek kan ongelukkig nie al die 
krulletjies en draaitjies onthou nie, maar 
basies het dit gegaan oor iemand wat n 
mandjie geelperskes gebring het, maar op

die einde het die tannie soveel ander 
snaakse stories vertel dat hy terug is met 
die perskes en nie kon onthou waarvoor 
hy eintlik gekom het nie. Met n Dawie 
Roode kon dit vertel. 
riog een van sy stories was van die Hol- 
landse buurman wat hulle in tiillstraat in 
Pretoria gehad het. Op n dag het die 
buurman kom kla. Siet u, mijnheer, sekere 
muziek die uit dese ateljee komen kan ik 
verdrage, maar dese damen die zingen ... 
wanneer zij die hoge noot neme wil ik 
inmekaar sakke.'
Om in die Roodes se huis te kom was n 
vreugde. Dit het getuig van goeie smaak, 
en het 'n warmte uitgestraal. 'n Mens het 
trots gevoel om Marina de Qabarain, wat 
die rol van Carmen vir ons Pretoriase Opera- 
groep kom vertolk het, na hulle te neem, 
en haar agterna hoor së: What refined 
and wonderful people.' Op elke gebied het 
hulle bydraes gelewer, en ons dank hulle 
daarvoor.
Hulle liefde vir musiek het Dawie en Frieda 
vir baie jare aan mekaar gebind. Dit was 
vir my roerend toe tant Frieda oor die foon 
vertel het dat toe die UOVS-Strykkwartet 
op sy begrafnis so mooi gespeel het, dit 
vir haar was asof hy, soos so dikwels in 
die verlede, sy hand oor hare gesit het en 
in haar oor gefluister het ... 'ls dit nie 
pragtig nie.
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f f l E D
Da bin ich wie ich bin ..." Die heel laaste 

woorde wat Irmgard Seefried met haar af- 
skeidskonsert in Suid-Afrika gesing het. 
Miks kon hierdie onopgesmukte en won- 
derlike sangeres beter beskryf nie. 'Ek is 
wat ek is ..." en nou is sy nie meer daar 
nie. Sommige mense sterf en raak weg in 
die arms van die dood; nie Irmgard See- 
fried nie.
Sy was 'n stukkie sonskyn wat oral warm- 
te uitgestraal het en dit was ons voorreg 
om ons in hierdie helder strale te kon 
koester.
Ons verbintenis met Irmgard en haar ewe 
begaafde man, Wolfgang Schneiderhan, 
strek oor baie jare en lande. Die heel 
eerste keer dat ons van haar gehoor het 
was in Engeland. Sonder fanfare is daar in 
Cambridge n klein plakkaat opgeplak wat 
haar Liederuitvoering op die 1 lde Oktober 
1947 aangekondig het. Die konsert sou 
plaasvind in n taamlik eenvoudige saaltjie 
van die tegniese kollege.
Dit was n nat en koue middag, maar vir 
ons het dit 'n onvergeetlike dag geword. 
flaar sang was asemrowend mooi en haar 
spontane verhoogpersoonlikheid het ons 
totaal oorrompel.
Die fyn aanvoeling en vertolking van Mugo 
Wolf se Das verlassene Mágdlein' het 
koue rillings langs jou rug afgestuur ter- 
wyl jy jou verlustig het in haar skalkse 
weergawe van 'ln dem Schatten meiner 
Locken'. Morgen' van Richard Strauss was 
so ryk aan atmosfeer dat dit mens vandag

nog bybly. Dit was dus heerlik om later 'n 
plaat van haar te ontvang waarop die lied 
ingesluit is, hierdie keer met viool-obligato 
van Wolfgang, haar man. As twee opge- 
wonde jong mense het ons na agter gestorm 
om die toe 27-jarige sangeres uit Wenen 
te gaan gelukwens, aangesien die saal 
glad nie vol was nie. Sy was wel al bekend 
in Wenen, want sy het haar debuut daar in 
1943 gemaak, maar in Engeland was sy 
nog 'n vreemdeling, en in elk geval het 
die oorlogervarings nog vasgekleef aan 
die publiek en was daar nog weerstand teen 
alles wat Duits is.

Ons volgende ontmoeting was 'n heerlike 
verrassing.

In 1951 sou die beroemde alt Kathleen 
Ferrier na Kanada kom vir 'n konserttoer. 
Soos ons weet, was die kanker in haar lig- 
gaam teen daardie tyd reeds ver gevorder. 
Die konserte is afgelas, maar wat was ons 
vreugde groot toe ons hoor dat Irmgard 
Seefried in haar plek sou kom. (My man 
was met n Post Doctorate Fellowship in 
Ottawa om navorsing te doen aan die 
Kanadese Masionale Mavorsingsinstituut, 
en ek het daar skoolgehou.)
Weer eens was dit 'n konsert om in jou 
geheue vir ewig vas te knoop. Die stem 
was nou ietwat voller en selfs ryker. Die 
vertolkings? Manjifiek. Later, in Suid-Afrika, 
kon sy die konsert onthou en was sy so
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Irmgard Seefried en haar man, Wolfgang Schneiderhahn, in die tuin van hul 
gasheer en gasvrou (foto: Pretorla Mews)

bly toe ons die program vir haar kon gee. 
Ons was in ons noppies toe ons verneem 
dat sy in 1968 konserte in ons land kom 
gee. Tesame met haar vaste en uitmun- 
tende begeleier, Eric Werba, het sy oral 
waar sy opgetree het gehore aan haar 
voete gehad.
Teen hierdie tyd was ons werklik al sulke 
aanhangers dat dit nie vreemd was dat 
hulle -  dit is nou sy en Wolfgang -  met 
hulle volgende besoek in 1970 ons as

vriende beskou het en 'n aantal dae by 
ons aan huis kom bly het nie.
Ek hoor haar nog sê: Merrlich! Fruhstúck 
im Oartenl' as die ontbyttafel onder die 
doringboom gedek staan. Sy het 'n tinteling 
in haar stem gehad en n aansteeklike 
lag, so eie aan die mense van Suid- 
Duitsland. Met sulke ontspanne en spontane 
mense het pret ook nie uitgebly nie.
Een middag terwyi ons tee in die tuin ge- 
drink het, haal Wolfgang n geldstuk uit



en die volgende oomblik vang hy dit agter 
ons dogter se oor. Hy vra toe n stukkie 
tou en toe ons huishulp die tou aangee en 
hy dit deursny net om die volgende oom- 
blik weer n heel stuk tou vas te hou, kies 
sy die hasepad. Toe ek kookwater in die 
kombuis gaan haal, kyk sy my met groot 
oë aan en vra: Wanner gan die meneer 
weg ... hy's die toordokterl’
Dan was daar die keer toe ek n binnedeur 
oopgemaak het en siedaar, in sy kamer- 
deur staan Wolfgang in sy adamspak op 
pad na die badkamer. Ons het albei maar 
net aan die lag gegaan.
Irmgard was gaande oor ons land se half- 
edelstene, veral die rooskwarts. Ek kon vir 
haar en Wolfgang nie weggesleep kry van 
die destydse groothandelwinkel African 
Gems nie. Die gevolg? n Klomp woeden- 
de koerantmense en fotograwe ... want 
twaalfuur sak die koerant. Een, twee, 
drie het Irmgard hulle in die holte van 
haar hand gehad, en glimlaggend met die 
einste stene geposeer. 
riog n episode uit hierdie tyd was die 
aand toe Wolfgang die Brahms-vioolkonsert 
in die Pretoriase Stadsaal sou uitvoer. Die 
vloere in die gange was blink gepoleer en 
natuurlik moes ek gly en my voetspier 
skeur, en dit net voor Wolfgang sou speel. 
Ek glo nie dat ambulansmanne weer daar- 
na iemand gehad het wat gesmeek het om 
tog net n stukkie van die Brahms te hoor 
nie, al lê sy op n draagbaar.
In 1983 het ek hulle in Wenen geskakel

om hulle te nooi vir ete. Tot my spyt het 
Irmgard daardie dag na n groot operasie 
huis toe gekom en ek wou natuurlik nie 
pla nie.
Maar kom ons gesels oor haar loopbaan.
In n onderhoud wat sy destyds in Duits met 
Pierre Marais gehad het, het sy onderhou- 
dend gesels. Sy kon haar jeugjare so mooi 
skilder, want na vele jare het sy haar geboor- 
tedorp, Kóngetried in Beiere, weer besoek. 
Dit was een van die dorpies wat ongeskonde 
gebly het gedurende die Tweede Wêreld- 
oorlog. Sy beskryf haar ouerhuis en selfs die 
kamer waarin sy op 9 Oktober 1919 as dogter 
van n onderwyser gebore is. Daar het n 
noue band bestaan tussen vader en dog- 
ter, want skaars was sy vyf jaar oud of hy 
het haar laat sing op n konsert. Toe sy 
elf jaar oud was, het sy haar eerste opera- 
rol gesing. Sy was Grietjie in Humperdinck 
se opera Hansle en Grietjle.
Haar vader het haar aangemoedig om n 
sangloopbaan te volg en toe sy n beurs 
ontvang het om aan die konservatorium 
in Augsburg te studeer, het sy die dorpie 
met sy kerktoring wat, vir kinderoë, n 
neus en 'n mond gehad het, vaarwel 
toegeroep.
In 1940 word sy aangestel in Aken met 
niemand anders nie as n jeugdige Herbert 
von Karajan as dirigent. Sy vertel van 
daardie dae dat hulle so arm was dat hulle 
nie eens skoene kon bekostig nie. Terwyl 
sy met verlof was, is Aken deur bomme 
verwoes en het sy na Wenen verhuis.
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Qou het sy begin opgang maak. In 1943 
maak sy haar debuut in die Weense Staats- 
opera as Eva in Wagner se Melsterslnger 
von fíúmberg.
Een van die hoogtepunte in haar lewe was 
die eer om in 1955 met die heropening 
van die Staatsopera, na die verwoesting, 
weer dieselfde rol te kon sing.
In die veertigerjare het die beroemde 
Mozart-ensemble ontstaan met sangers 
soos Anton Dermota, Sena Jurinac, Erich 
Kunz en Irmgard Seefried. Eers in 1946 
het Elizabeth Schwarzkopf by die ensem- 
ble aangesluit.
flierdie groep het dan ook 'n aantal jare die 
Salzburgfees in n groot mate oorheers. 
Kom ons kyk wat Kammersánger en kolle- 
ga van Kammersángerin Irmgard Seefried, 
Anton Dermota, van haar gesé het in sy 
boek, uitgegee in 1978.

In die legendariese Mozart-ensemble in 
die veertigs was Irmgard Seefried onge- 
twyfeld die ster asook die een met die 
meeste teatertemperament. Sy was im- 
pulsief spontaan en soms het sy so 'n 
bietjie oorspeel, maar sy was altyd 
daar' op die verhoog, altyd doenig, en 

sy het haar so diep in haar rol ingeleef 
dat sy waarlik daardie karakter geword 
het. Sy was 'n VLAM wat van die begin 
tot die einde helder gebrand het en 
nooit verdof het nie.

Sy het haarself en haar stem nooit 
gespaar nie. Haar wéreld was Mozart en 
ek het die voorreg gehad om saam met 
haar te sing in Towerfluit, sy as Pamina 
en ek as Tamino, asook in talle opvoe- 
rings van Cosi fan Tutte. In die Meister- 
singer van Wagner het haar onoortreflike 
en warm vertolking van Eva my aan- 
gegryp.

Ons het talle konserte saam gegee en 
in feitlik alle oratoriums opgetree.

As kollega was sy altyd hartlik, en op 
tipiese Swabiese manier het sy my 
'Tonerle' genoem. In geselskap was sy 
dikwels die sentrale figuur en tog. as sy 
probleme gehad het, het sy stil eenkant 
gesit. Agter die skerms voor n optrede 
was sy al lank nie meer Irmgard nie, 
maar die karakter wat sy op die ver- 
hoog moes vertolk.

Voorwaar n Vlam wat selfs na haar dood 
nie ooit geblus kan word nie.

Saam met duisende wat haar bewonder 
het, of dit nou in La Scala. Wenen, die 
Met, Covent Qarden, Engeland, Australié, 
Suid-Afrika, Kanada of selfs Indié is, wil 
ons graag hulde bring en dankie sé dat sy, 
wat haar gehoor tot trane kon beweeg, ons 
lewens kom aanraak het met haar sang.

Kom ons bedek haar met blomme van lief- 
de en waardering.



Dit was so n triestige middag met 'n 
skraal sonnetjie, wat dapper met sy dun 
geel vingers n pleKkie wou kom warm 
vryf.

Die warmte het daardie middag van 27 Julie 
1988 egter uit n ander oord gekom. Dit 
was in die halfdonker kleedkamer by die 
Musaion van die Universiteit van Pretoria 
dat 'n stralende Steven de Qroote my ge- 
groet het. Ek het 'n afspraak gehad om n 
onderhoud met hom te voer vir 'Musiek- 
posbus', 'n radioprogram. Met so 'n skewe 
laggie het hy verskonend opgemerk: 'Jy 
weet, my Afrikaans is nie meer so goed ... 
ek is al lank weg uit die land.

riadat ek hom verseker het dat ek self my 
programme redigeer en al die foute sal 
regmaak, het ons begin gesels ... en wat 
n heerlike ervaring. Die gesprek het vinnige 

voete gekry en soms byna met ons wegge- 
hardloop. Ek het weggeval met 'n vlug in 
die verlede.

J: Steven, die heel eerste keer wat ek jou 
hoor speel het, het jy  jou broer begelei, in 
Skinnerstraat hier in Pretoria in 'n klein 
saaltjie van Unisa, voordat die groot Unisa 
gebou is. Jy was nog 'n skoolseun.

S: O, dit was seker 'n Unisa-eksamen ge- 
wees; watter broer?

J: Die tjellis. Dit was vir die oorsese beurs. 
Jy kom natuurlik uit 'n baie musikale fa- 
milie. Jou vader is 'n bekende violis.

S: Ja, hy speel nie meer so baie nie maar 
hy luister as ek speel en dan gee hy raad.

J: lemand wat 'n pianis is het gesé hy 
luister graag na 'n ander instrument of 'n 
sanger, want dan leer hy om asem te haal 
in sy musiek.

S: Die basis van musiek is tog die sang en 
die ritme, maar om te maak asof jy sing 
op 'n klavier is verskriklik moeilik. 'n 
Mens moet leer wat dit is om te sing voor 
jy leer hoe om dit te doen. Ritme is baie 
maklik. Klavierspelers weet eintlik die 
minste van wat dit is om te sing in jou 
spel.
J: Maar Steven, jy was by 'n wonderlike 
leermeester wat daardie kuns verstaan 
het, Eduardo del Pueyo.

S: 'n Mens moet eers al die meganiese 
werkings van 'n klavier ken voordat jy be- 
gin eksperimenteer. Baie mense dink dat 
klavierspeel iets is wat reg moet voel en 
reg moet lyk, maar dit is verkeerd, dit is 
iets wat reg moet klink.

J: Vir my is Eduardo del Pueyo die pianis 
wat die sagste pianissimo gespeel het wat 
ek ooit in 'n konsertsaal gehoor het.

S: Dis vir hom maklik want hy weet hoe 
om dit te doen. Ek dink ook om sag te 
speel is 'n kwessie van hoe vinnig mens 
die klawers beweeg. Dis nie hoe 'n mens 
op die klawer druk nie of hoe mens jou 
vingers beweeg nie; om sag te speel moet 
jy dit net stadig beweeg, en as 'n mens dit
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mooi verstaan, dan is dit nie meer 'n 
'mystery' nie.

J: Dit lyk vir my asof jy 'n uitstekende 
leermeester is aan die Christelike Universi- 
teit van Texas in Fort Worth.

S: My leerlinge is meestal oor die twintig 
jaar oud en baie van hulle dink dis iets 
misterieus. Dis vir my maklik om te ver- 
staan wat dit is om die klavier te speel; 
miskien is dit moeilik om iets ekspressiefs 
daarmee te doen.

J: Nou iets heel anders. Jy het darem al 
met soveel groot name opgetree. Was dit 
'n ervaring om saam met die Boston Pops- 
orkes te speel?

S: O ja, ek onthou dit baie goed. Ek was 
baie siek. Ek was net terug van Meksiko- 
stad. Arthur Fiedler was 'n regte persoon- 
likheid. Die mense het almal vir my gesê 
hy gaan raas en skree, maar hy het nie.
Ek het die derde konsert van Prokofiev 
gespeel en dit is op televisie uitgesaai. Die 
aand van die konsert het ek ontdek hy het 
'n biervaatjie in sy kleedkamer. Dit was 'n 
geskenk van die orkes en as hy afgekom 
het van die verhoog het iemand dadelik 
vir hom 'n glas bier getap.

J: Nou weet ek hoekom hulle Boston Pops 
genoem word. Maar jy het mos ook 'n 
konsertreis saam met 'n Poolse orkes 
onderneem.

S: Dit was vyf jaar gelede, ná die Boston 
Pops-konsert. Dit was vir my 'n groot erva- 
ring. Hulle was nederige en natuurlike

mense. Ek het myle saam getoer in hulle 
bus, van Miami tot Tampa.

J: Het jy enige Pools geleer?

S: Nee ... dis seker die moeilikste taal. Ek 
het vier konserte saam met hulle gespeel. 
Wat ek daarvan onthou, is dat toe ons die 
eerste keer die Chopin-klavierkonsert ge- 
oefen het, die dirigent alles in Pools gesê 
het. Toe verstaan ek niks en ek weet nie 
waar ek moet inval nie, toe fluit een van 
die vioolspelers heel agter vir my waar ek 
moet inval. Dit is heel eienaardig, want 
die orkesmense hou niks daarvan om 
Chopin-konserte te speel nie, maar die 
Pole ken dit beter as almal.

J: Jy het al so baie in Amerika opgetree, 
maar hoe het dit gevoel om vir die eerste 
keer in Carnegie Hall te speel?

S: Wel, dit was aan die einde van 'n reeks 
van 35 konserte in twee maande. Ek was 
baie, baie moeg en baie siek. Ek het n 
verskriklike verkoue gehad en dit was nie 
vir my lekker nie. Dit was belangrik en ek 
moes mooi speel. Ek het sedertdien weer 
’n paar keer daar gespeel en dit was vir 
my lekkerder. Partykeer is die druk op 'n 
mens so groot dat dit nie meer lekker is 
om op te tree nie. Dit is een van die redes 
waarom dit vir my so heerlik is om in 
Suid-Afrika te kom speel, want daar is so 
baie van my vriende in die saal en ek ken 
die klavier en dis nie vir my so 'n span- 
ning om byvoorbeeld hier in Pretoria te 
kom speel nie.
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J: 'n Vraag wat seker al honderd keer ge- 
vra is, is of dit vir jou n verrassing was 
om die Van Cliburn-kompetisie te wen ...
S: Wel, ek het gedink OK, ek het goed 
gespeel. Toe ek deurgedring het na die 
tweede ronde het ek gedink, wel, dit lyk 
asof hulle van my hou. Toe ek die finale 
ronde behaal. het ek gedink miskien het 
ek n kans.
J: Vlieg jy nog?

S: Ek het nog n bietjie gevlieg, maar nou 
het ek opgehou.
J: ln Suid-Afrika was die mense geweldig 
ontsteld oor jou vliegongeluk. Wat het 
gebeur?

S: Ons kon nie mooi sien nie en ons het 'n 
paar keer geland en toe skielik was daar 
n rukwind, en toe val ons en toe kry ek 

seer, maar ek dink nog steeds daar is baie 
maniere om seer te kry.
J: Ek sien jy  toer tans baie rond: Europa, 
Engeland, tot in Finland. Watter land is 
nou vir jou n aangename land om in te 
toer?
S: As ek konserte gee, wil ek Suid-Afrika 
toe kom ... as ek net op vakansie wil 
gaan, wil ek ook Suid-Afrika toe kom. Ek 
hou ook baie van Finland.
J: Ek sien jy het ook saam met die orkes 
daar opgetree.
S: Hulle is vir my baie eienaardig. In n 
konsert is hulle doodstil, nie soos die 
Suid-Amerikaners wat tekere gaan nie. As 
'n gehoor altyd n groot reaksie toon, dan

beteken dit nie veel nie, maar as jy by- 
voorbeeld in Duitsland Bravo' hoor skree 
in die gehoor, dan beteken dit iets.

J: Ek weet jy  speel ook heelwat kamermu- 
siek. Jy het grootgeword in 'n gesin waar 
baie kamermusiek gespeel is.

S: Ek dink dit is die belangrikste ding 
wat n mens kan leer as jy jonk is. Ek het 
my eerste geld verdien deur saam met 
iemand anders te speel. Mens leer nie 
klavier en dan sommer skielik is jy n 
wéreldberoemde solis nie. Jy leer eers om 
klavier te speel, dan om saam met ander 
te speel. Met daardie kennis kan jy ook 
ander soort musiek verstaan en soos ons 
vroeër gesë het, kan jy  ook verstaan wat 
dit is om te sing, wat tog baie basies is. 
Dis hoekom ek dink dit is die belangrikste 
ding wat 'n mens kan studeer en doen as 
jy jonk is.

J: Ek merk dat jy saam met baie belangrike 
en bekende kwartette optree.

S: Ja, verlede jaar (1987) was ek met die 
Guarneri-kwartet op 'n Iang toer van 
twaalf konserte deur die VSA. Dit was 
baie, baie lekker, maar natuurlik moet 'n 
mens ervaring hé voordat jy  gevra word 
om so iets te doen. Ongelukkig is dit iets 
waarin jong studente nie baie belangstel 
nie.

J: ln Amerika ook?

S: O ja ... dwarsdeur die wéreld. Die kla- 
vierstudente dink veral net aan klavier- 
konserte speel, maar dit is ook iets wat jy



nie goed sal doen voordat jy kamermusiek 
gespeel het nie.

J: Ek is nog altyd so dankbaar dat Betty 
Pack so baie kinders kamermusiek leer 
speel het. Daar word vandag heelwat ka- 
mermusiek aan ons universiteite gehoor.

S: Ek sou sé dat in Suid-Afrika is daar 
eintlik n baie, baie goeie opleiding vir 
kinders, net so goed soos in Amerika en 
Europa, en daar is vir hulle ook baie ge- 
leenthede. Miskien, as jy twintig jaar oud 
is en jy wil by 'n groot meester gaan stu- 
deer is dit dalk die tyd om te gaan, maar 
vroeêr dink ek nie dis nodig nie.

J: Daar is sommige in ons land wat dink 
n kind van vyftien, sestien jaar moet oor- 

see gaan.

S: O nee! Dis eenvoudig te vroeg om so 
jonk oorsee te gaan en alleen te lewe. As 
jou ouers saamkom, dan voel jy asof jy 
iets so eienaardig en spesiaals doen ... 
dan swel jou kop en is alles verlore. nee, 
ek dink n kind moet 'n kind bly en eers 
as volwassene oorsee gaan.

Hier het ons gesels opgehou want Steven 
wou nog vingers gaan losmaak op die ver- 
hoog.

Ek kon myself nie wegskeur nie en het bo 
in die beligtingshokkie gaan sit. Toe die 
eerste eteriese klank van Debussy se 'Cloches 
á travers les feuilles' uit Images deur die 
saal swewe, het ek my opnemer aangeskakel 
met een van daardie vreemde gewaarwor- 
dings dat hier iets heel besonders besig 
was om te gebeur.
Vandag is daardie kasset met gedeeltes 
uit Images, die Tlovelette' van Schumann 
en Adagio in B mineur van Mozart 'n won- 
derlike herinnering aan 'n onvergeetlike 
middag, maar meer nog, 'n herinneringe 
aan 'n fynbesnaarde, hoogs begaafde en 
tog nederige kunstenaar en mens.
Ek wonder dikwels of ons werklik in hier- 
die land besef hoe uitmuntend ons eie 
kunstenaars is wat oorsee presteer. n 
Daadwerklike bewys van hoe hoog Steven 
de Groote in Amerika geag is, is die feit 
dat te midde van die drukte van die Van 
Cliburn-klavierkompetisie wat in 1989 in 
Fort Worth in Texas aangebied is, daar tyd 
gemaak is om 'n huldigingskonsert met 'n 
inleiding deur Van Cliburn self ter ere van 
Steven de Groote te hou. Mnr John Roos 
was bevoorreg om hierdie emosionele ge- 
beurtenis te ervaar.



'La, la, la' begin Chou-Chou, ons pape- 
gaai, lustig stemoefeninge namaak. Eers 
'n toonleer en dan 'n wafferse akkoord- 
passasie, doh, me soh doh, met so 'n lank 
uitgerekte laaste noot wat met 'n wye 
tremelo op en af dobber soos n boot op 
wilde waters.

Met groot ontsteltenis kom Joyce Barker 
aangestorm. 'Oh, my dear, do I wobble like 
that?' Chou-Chou (klein koolkoppie), so 
genoem na Debussy se troetelnaam vir sy 
geliefde dogtertjie wat vroeg dood is, was 
'n erfstuk uit 'n ongelukkige egskeiding 
van goeie vriende van ons. Die papegaai 
het n manier gehad om al die sangers 
wat van tyd tot tyd by ons tuis was na te 
maak. Toe 'n koloratuur by ons was, het 
hy ons byna gek gemaak met lang reekse 
hoë, geknypte nootjies met onaardse en 
vals spronge. Met sy lang, uitgerekte nek 
en styftoegeknypte skrefiesoë het hy sy 
'Marchesi'-oefeninge 'Ah ah, ah, ah, Ah -  
hie, hie, hie', so á la staccato gesing.

Dat hy vir hom effe van 'n naam gemaak 
het was seker waar, want op 'n dag kom 
'n juffrou van die skool by my en met 'n 
'jou leuenaar'-kyk vra sy: En toe, mevrou, 
sing jou kind nog duette saam met julle 
papegaai? Chou-Chou was skynbaar die 
held in 'n opstel van ons dogter.

Joyce Barker het dikwels by ons kom bly 
toe sy vir Truk opera gesing het. Wat 'n

vreugdevolle mens maar ook fyngevoelige 
wese was sy nie. Die feit dat sy -  in haar 
eie woorde -  so groot soos die ark op 
berg Ararat was, was eintlik 'n teer punt- 
jie, en om dit te verberg het Joyce heerlik 
met haarself gespot. Toe 'n agent haar uit 
Mew York bel om Elisabeth in Don Carlos 
van Verdi daar te kom sing, het sy lag- 
gend gesé: My dear, if you know my size, 
you won't want me -  l'm the size of a 
flat.' 'Even if you are the size of a block of 
flats, I still want you -  I heard your singing 
on tape, and we want you.' Joyce het 
voorwaar toe in Mew York gaan sing en 
wonderlike kritiek ontvang.
Ek wonder hoeveel mense weet hoe sy alles, 
maar alles, probeer het om gewig te ver- 
loor -  sy het selfs operasies ondergaan, 
maar alles tevergeefs. So het sy dan een- 
dag wanhopig uitgeroep: 'Well, l'll just have 
to accept it -  l'm a big girl.'
Joyce kon heerlik reguit wees. 'He doesn't 
know a carrot from a quaverl' was haar 
uitspraak as iemand hom voordoen as 'n 
fontein van musikale talent en inderdaad 
net 'n brak put is.
Soms het haar eerlike oordeel en uitinge 
probleme geskep. Een nag het ons tot drie- 
uur die oggend probeer om die tranevloed 
te stuit. Die allerbeste troos na 'n uitval 
vroeër dié aand met 'n medekunstenaar 
was 'n stewige biefstuk -  roostergebraai, 
en dit, om Jannie du Toit se liedjie aan te 
haal, 'Om drie-uur in die móre'.
As daar ooit n staatmaker of aanhouer
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Joyce BarKer as Elisabeth in Don Carlos van Verdi (foto: TruK)
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was, dan was dit ons Joyce. Terwyl sy die 
rol van Abigaille in Habucco van Verdi ge- 
sing het, het sy haar enkel gebreeK -  
maar al wat sing is Joyce. Opvoering na 
opvoering het Abigaille neergeslaan in die 
toneel waar die afgod Baál uitmekaar bars
-  gebreeKte enKel so effe in die lug ge- 
hou! Ja, en toe voeter die ysliKe Kop van 
Baál mos een aand in die orKesput in.
Ons eerste KennismaKing met Joyce was 
haar optrede in Benjamin Britten se War 
Requiem. My man het oorgery na Johan- 
nesburg vir die opvoering. Arme eK was 
vol griep en diKKop in die bed. By die huis 
geKom het hy my waKKer gemaaK. Jy sal 
my nie glo nie, maar vanaand het eK 'n 
stem gehoor wat mens nie elKe dag hoor 
nie -  n wêreldKlas-sopraan, Joyce BarKer.' 
Moe goed onthou eK die tinteling al met 
die ruggraat langs toe eK Joyce vir die 
eerste Keer gehoor sing het. Toe die eerste 
aand van riabucco van Verdi in die Aula in 
Pretoria begin het, was alles mooi soos 
ons maar gedinK het dit moet wees. Die 
gehoor was ewe rustig totdat Joyce haar 
reusestem deur die teater laat weergalm 
het. SKieliK was die atmosfeer eleKtries ge- 
laai -  weg was enige pretensie dat iemand 
al beter gehoor het in Milaan, in Covent 
Qarden, of waar ooK al. Die saal was van 
hoeK tot Kant, ag sommer tot by die pla- 
fon gevul met hierdie manjifieKe stem. Vir 
Joyce was daardie 'n onvergeetliKe aand
-  'n triomf -  en vir ons 'n belewenis.
Al het sy diKwels oorsee gesing, was sy

nooit grootdoenerig daaroor nie. Sy was 
selfs gewillig om in amateurproduKsies op 
te tree. As 'n mens nou regtig leKKer wou 
lag sodat dit tot in jou maag Kielie, dan 
moes jy Joyce vra om die opvoering van 
Aida in Durban, saam met 'n amateur- 
groep, te besKryf. Teen die tyd wat sy ge- 
Kom het by al die buit wat, volgens haar, 
toiletbaKKe se binnegoed was wat goud 
geverf is, het jy amper nie meer lag oorge- 
had vir die besKrywing van die optog nie: 
van die maer, lang, vet of ronde manne 
met blinK KnieKoppe wat om en om agter 
die gordyn moes hardloop dat dit bars om 
weer by die stert van die optog aan te 
sluit. Dit het nie saaK gemaaK dat hulle al 
hygend en papnat gesweet van Durban se 
swoele hitte voortgestrompel het nie -  dit 
moes n lang optog wees! Ja, Joyce was 'n 
pretmens.

En dan was daar die stories oor haar onder- 
vindings op plattelandse toere, sommige 
byna ongeloofliK. Die een van die oop 
venster moet darem vertel word. Sy was 
saam met Rudi Meitz op toer. Op 'n seKere 
dorp was daar 'n tweeverdieping-hotel 
waar hulle bespreeK was. Moeg en warm 
na n lang motorrit besluit Joyce om te 
gaan stort. Omdat die Kamer op die twee- 
de verdieping was, het sy gereKen dat dit 
nie nodig is om die gordyne toe te treK 
nie. Wie op aarde sou so hoog iets Kon 
sien. Toe sy Klaar was, Kom sy sing-sing 
uit die stortKamer net soos Eva in die pa- 
radys -  natuurliK voor die val. Toe sy voor
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die venster staan, het sy soos Lot se vrou 
versteen: daar voor haar was n man op 'n 
leer besig om die naam van die hotel op 
n naambord te skilder. Om haar naakt- 

heid te bedek gryp sy die gordyn -  net om 
uit te vind dat dit die deursigtige kantgor- 
dyn is! Dat die man, wat seker groter as 
Joyce geskrik het, regtig van die leer af- 
geval het, sal ek nie voor instaan nie, 
maar dat dit n waar storie is, daarvoor sal 
ek ma staan. Met soos die ou oom destyds 
vir die tannie wat bitterlik in die ou Opera- 
teater in Pretoria aan die huil was oor die 
tragedie East Lynne pa gestaan het toe sy 
snikkend gevra het: Ou man, is dit ’n waar 
storie?’ Maar natuurlik, ou vrou, dis dan 
een van Shakespeare se "plays 
nadat sy ophou sing het, het sy as sang- 
dosent aan Wits se Skool vir Musiek les 
gegee. Haar studente was haar kinders. Sy 
was ontsettend toegewyd. Elwyn, haar 
man, vertel dat sy soggens om sewe-uur 
al in haar ateljee vol met plante was, en 
meer as een aand het sy eers na sewe 
tuisgekom. Wits se Operaskool bied dik- 
wels operas aan en hier het sy haar ook 
afgesloof. Haar stukrag was haar liefde vir 
die muse, en 'n man wat verstaan het -  
want het hy haar nie dikwels begelei nie? 
Om saam met Joyce en haar twee dogter- 
tjies (wat toe nog klein was) vakansie by 
die see te hou was net so goed soos om 
na 'n heerlike opvoering te gaan. Die

klimaks was seer sekerlik die nag toe sy 
'n inbreker binne-in die strandhuis betrap 
het. Al wat sy kon uitkry was so n flou, 

•'Etienne, he's here.' Gelukkig het my man 
dit gehoor en dié gesig sal hy seker nooit 
vergeet nie -  daar het Joyce in 'n baie 
kort nagrokkie gestaan, haar oë so groot 
soos pierings. 'Joyce, waar was jou hoë 
C's?', was agterna die spot-uitdrukking 
van die vakansie.
As jy nou regtig nie lus was om geduren- 
de jou vakansie kos te kook en kop te 
krap oor moontlike etes wat sogenaamd 
maklik is nie, moes jy Joyce saamgeneem 
het, want kon sy kook! Allerheerliks! En jy 
moes maar weet -  botter en room is jou 
voorland. Vandag as ek deur my gehawen- 
de, handgeskrewe resepteboekie met sy 
deegspatsels blaai, kom ek op so baie re- 
septe van Joyce af. Wie kon 'n kaaskoek 
bak soos sy? Hiemand, maar niemand nie. 
Elke keer as ek appelkooskonfyt oor 'n 
skaapboud smeer, dink ek aan hierdie 
vriendin met die pragtige wit vel, groot 
donker sprekende oë en wéreldklas dra- 
matiese sopraanstem, en is dit asof ek 
haar voor my sien en hoor as Lady Macbeth, 
as Abigaille, of as Turandot. Dat appel- 
kooskonfyt en skaapvleis nou so met 'n 
ou se herinneringe kan toor dat jy selfs 
onbewustelik Questa Regia' begin neurie 
-  dit kan net die towerkrag van 'n Joyce 
Barker aan jou doen.
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Ek steek my hand deur die tralies van die 
hospitaalbed om hom vir oulaas te groet. 
Met bewende hand bring hy dit na sy 
mond en soen dit. Om my hartseer te ver- 
bloem sê ek: 'O, kuss die Hand?' Ja, maar 
'n dame se hand moet gekus word,' kom 
dit swakkerig van Albrecht Lewald, seker 
een van die fynste here wat ek bevoorreg 
was om te ken. Hy wou my hand nie los 
nie, so asof hy nog aan die lewe wou vas- 
hou. Tog het hy 'n maand vantevore, toe 
dit duidelik geword het dat hy nie sou 
herstel nie, gesê: lch bin vóllig wunsch- 
los, und freue mich auf meinem Tod.' (Ek 
het heeltemal geen begeertes meer nie en 
ek sien uit na my dood.) Dit was eers nadat 
die sopraan Bronwen Basson, wat vir hom 
soos sy eie dogter was, op sy versoek haar 
opname van die Vler laaste Liedere van 
Richard Strauss gespeel het, dat hy met n 
rustigheid en dankbaarheid in sy hart sy 
oë toegemaak het en nooit weer gepraat 
het nie. Hy het onthou dat Bronwen hom 
vertel het dat nadat sy saam met die 
SAUK-orkes hierdie werk uitgevoer het, 
een van die orkeslede na haar gekom het 
en gesé het, 'As die dood só kan wees, 
dan vrees ek dit nie meer nie.'

Albrecht en Helen Lewald en ons paaie 
het hier in die vroeë jare vyftig gekruis. In 
daardie dae was Die Volksteater baie be- 
drywig met heelwat aanbiedings per jaar.

Een aand tydens n repetisie daag daar 'n 
vrou met n vlegsel om haar kop en blou- 
selbiou oé op. Sy kón toneel speel en met 
haar gevatte opmerkings, gewoonlik so 
half eenkant gesé, was sy gou lid van ons 
bestuur. Sy nooi ons toe uit om Heurige 
of nuwe wyn', wat sy en Albrecht self ge- 
maak het van hulle eie druiwe, te kom 
proe. En so by lanternlig onder die prieel 
het n vriendskap ontstaan wat tot 8 April 
1988 geduur het.

Voor die dae van televisie was ons n 
groep musiekliefhebbers wat oor en weer 
plate-aande gehou het. Elke keer as ek 
'Freundliche Vision' van Richard Strauss 
hoor, onthou ek hoe Helen, wanneer Leo 
Slezak die woorde 'und ich geh' mit einer 
die mich lieb hat so saggies soos n spin- 
nedraad spin, met betraande oé sé: Dit 
was Albrecht en my se lied toe ons nog 
sangstudente in Berlyn was.'

Otto Albrecht Lewald is op 26 Augustus 
1905 in Berlyn as kind van dr Otto Lewald 
en gravin Margaretha von Roon (Lewald) 
gebore. As afstammeling van die gevierde 
generaal Von Roon het Albrecht se vader 
verwag dat hy in n militére rigting of in 
die regte sou studeer. Ma voltooiing van 
sy skoolloopbaan is hy na die Universiteit 
van Heidelberg gestuur om regte te studeer.

Reeds as sewejarige kind het hy goed viool 
gespeel en het hy musiektalent openbaar. 
Die gevolg was dat hy toe op universiteit 
stilletjies sy musiekstudies voortgesit het. 
Toe hy sy vader konfronteer met die



aankondiging dat hy besluit het om musiek 
sy loopbaan te maak, het daar n geweldige 
uitbarsting gevolg en het hy sy ouerhuis 
verlaat.

Teen hierdie tyd het hy al professioneel as 
violis in kwartette en orkeste opgetree, 
maar om aan die Stemische Konservatorium 
vir Musiek in Berlyn te studeer het heel- 
wat gekos. Om sy karige inkomste aan te 
vul het hy saans tot twee- of drie-uur in 
kafees gespeel, en Sondae as plekaanwy- 
ser in n bioskoop gewerk. So het sy vader 
en sy oom op n dag na 'n rolprent gaan 
kyk en hom daar gesien in sy verspotte 
Studenteprins -uniform. Dit was vir hulle 
'n yslike vernedering en met n vernieti- 
gende blik het sy oom hom toegesnou: So 
... dis nou hoe ver jy gedaal het!'

Intussen het Albrecht uitstekend gevaar 
met sy musiekstudies onder leiding van 
die beroemde prof Bruno Kittel. Prof Kittel 
was ook dirigent van die Kittelsche Chor, 
wat met hul optredes in konsertsale, so- 
wel as op die operaverhoog, beroemdheid 
verwerf het. (Babsita Moolman, een van 
ons bekende sangeresse, was ook lid van 
daardie koor.) Maria Ivogún was daardie 
tyd baie gewild as sangeres en het nog 
opgetree in opera-aanbiedings in Berlyn, 
hoewel sy al baie swaksiende was. Aan 
Albrecht is die taak toe opgedra om wan- 
neer sy saam met die koor op die verhoog 
was, te sorg dat sy op die regte plek was 
deur haar ongemerk aan die elmboë te 
stuur.

In die eindeksamen aan die Konservatorium 
slaag hy met lof, en aangesien sangonder- 
rig een van sy hoofvakke was, was hy 
gelukkig genoeg om as assistent vir die 
beroemde sangpedagoog Emil Lardy aan 
die Berlynse Akademie vir Musiek aan- 
gestel te word.
In 1933 ontmoet hy vir Helen van Pletsen, 
'n nooi uit Matatiele, toe bekend as die 
Hatalse nagtegaal, wat sang in Berlyn 
kom studeer het. En net daar en dan 
slaan hierdie Afrikaanse nooi sy voete 
skoon onder hom uit.
Met die opkoms van die Mazi's het Helen 
besluit om liewer na Suid-Afrika terug te 
keer. Albrecht sou later volg. Die jaar van 
die glorieryke Olimpiese Spele in Duits- 
land was 1936. Albrecht se oom, Theo Le- 
wald, was die organiseerder van die spele. 
Albrecht was lid van die koor wat met die 
opening sou optree. Eendag was Albrecht 
op besoek by sy oom. Toe hy die studeer- 
kamer binnekom, merk hy n ouerige klein 
mannetjie in n groot stoel op. Dit was 
Richard Strauss wat n komposisie ter ere 
van die Olimpiese Spele aan sy oom kom 
oorhandig het. Op die manuskrip, wat in 
n mooi rooi leerhouer was, staan toe die 

volgende: Aan my dierbare vriend Theo 
Lewald, met waardering. Richard Strauss.'

Kort voordat Albrecht na Suid-Afrika sou 
vertrek, het hy sy oom gaan groet. Die 
oorlogswolke was reeds aan die opbou. Hy 
het sy oom gevra of hy nie die kosbare 
manuskrip vir veilige bewaring aan hom



wou gee om na Suid-AfriKa te neem nie. 
Die oom het geweier en die studeerkamer, 
en die manusKrip. het later na n bomaan- 
val in vlamme opgegaan. n Jammerte, 
want anders was dit vandag in ons land.

In Mei 1938 sit Albrecht Lewald voet aan 
wal in Durban, sonder dat hy enige Afri- 
Kaans of Engels Kon praat. Edward Dunn 
het hom n pos aangebied wat hom in 
staat gestel het om met die nooi van sy 
hart te trou. Op 16 Desember 1938, ty- 
dens die Groot TreK-herdenKing, is die 
twee in die NG KerK op Pietermaritzburg 
getroud. Een van die telegramme wat hulle 
ontvang het was van prof D F Malherbe.
Dit het so gelui: 'Veels geluK. Helen, maaK 
van hom n "goeie" AfriKaner."
Albrecht het dit ter harte geneem en dit 
was nie lanK nie, of hy slaag die Laer en 
Hoér TaalbondeKsamens met lof.

In Durban was daar in daardie jare n baie 
gehegte groepie AfriKaners. Paul Eouché 
was werKsaam by die SAUK en aangesien 
Helen in daardie dae diKwels uitgesaai 
het, het hy met die twee bevriend geraaK. 
Hy het Albrecht gevra om radioprogram- 
me -  veral oor Wagner -  saam te stel en 
met plaatopnames toe te lig. lntussen het 
Albrecht ooK vir Helen n aantal liedere 
geKomponeer. Die teKste was van voorste 
digters, want hy het n groot liefde vir die 
AfriKaanse poésie ontwiKKel. Van hierdie 
liedere is deur Helen gesing tydens haar 
optredes. Sy het oral gesing -  ooK saam 
met orKes: in Durban, Pietermaritzburg,

Johannesburg, Pretoria en nog ander 
pleKKe.
riá die Tweede Wéreldoorlog was daar n 
geweldige dors na uitvoerings deur beKende 
oorsese Kunstenaars. In 1950 word SAMUT 
(Súd-AfriKanische MusiK- und Teaterverein) 
in die lewe geroep. en Albrecht Lewald 
word as direKteur aangestel. Saam met 
beroemdes soos Erna SacK, Heinrich 
Schlusnus en Marcel Wittrisch toer hy 
deur feitliK die hele Suid-AfriKa.
Oor hierdie dae is daar baie staaltjies om 
te vertel. So Kon hy met geur en Kleur ver- 
tel van die aand toe Erna SacK, wat maar 
swaK Engels gepraat het, aangeKondig het 
dat sy 'n spesiale lied net vir die burge- 
meester sou sing. Dit het min of meer so 
geKlinK: Tlow I sing very special for his 
"warship" this song." Terwyl sy soos n 
ware verleidster na hom KyK, sing sy toe 
n lied van n nimf wat n jagter in die bos 

verlei. Die vrou van die burgemeester was 
woedend en het geweier om na die ont- 
haal te gaan.
Een van die hoogtepunte vir Lewald gedu- 
rende hierdie toere was toe Heinrich 
Schlusnus, omdat hy geweet het dat 
Traum durch die Dámmerung' van Richard 

Strauss vir Lewald 'n besondere lied was, 
gesé het: 'Dit, Herr Lewald, sing eK spesiaal 
vir jou.'
Ha die ontbinding van SAMUT het hy n 
sangateljee in Pretoria geopen. Teen hier- 
die tyd was hy al beKend as sangonderwyser, 
omdat hy oral in die land as beoordelaar



Albrecht Lewald in 1936 as jong man in Berlyn (foto: S Bluht)
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opgetree het. Twaalf jaar lank het hy 
saam met Petrus Lemmer en Dawid Roode 
die land deurkruis om sangeksamens vir 
Unisa af te neem. Dit was dus vanselfspre- 
kend dat hy gou 'n groot toeloop van stu- 
dente gehad het. Onder hulle is daar 'n 
hele aantal wat naam gemaak het: Wicus 
Slabbert (tans verbonde aan die Weense 
Staatsopera), riellie du Toit (wat haar lisen- 
siaat by hom voltooi het en groot sukses 
op die operaverhoog behaal het), Ilse Lotz, 
wat oorsee saam met Di Stefano gesing 
het, Doris Reynard wat aan Covent 
Qarden-operahuis gesing het, Bronwen 
Basson, wat bekendheid verwerf het as 
liriese sopraan en dikwels uitsaai, en selfs 
Qé Korsten, wat vir 'n korter periode by 
hom studeer het.

Lewald se belangstellings het 'n wye spek- 
trum gedek. Hy het diepgaande studies 
van filosofie, musiek, letterkunde, poësie, 
godsdiens en ook joga gemaak. Hy kon al 
wat joga-oefening is doen. Ure lank kon 
hy op sy kop staan en in die lotusposisie 
sit, selfs toe hy al tagtig jaar oud was. Die 
asembeheeroefeninge het hy aan sy leer- 
linge oorgedra om goeie asembeheer te 
vestig.

Eendag toe hy en ek aan die gesels raak 
oor Lieder (hy was by uitstek n kenner 
van die Duitse Lied) het die gesprek nader- 
hand begin loop in die rigting van sangers 
wat hy geken het. Met 'n heerlike eerlik- 
heid het hy vertel van sy vriendskap met 
die wonderbaarlike Wagner-sopraan Frieda

Leider en hoe sy vir hom gesê het: Ag, 
my liewe Albrecht, jy  moet tog maar lie- 
wer nie 'n sanger word nie.'
'Musiekposbus,' 'n radioprogram, was hier 
in 1983 reeds aan die gang en dit is toe 
net daar dat ek besluit het om hom dik- 
wels as gas in die ateljee te gebruik.
Een van die interessantste vertellings van 
hom was van sy besoek aan Cosima, vrou 
van Richard Wagner. Hy was in Bayreuth 
en word toe genooi om 'n middag by 
Wahnfried tee te gaan drink. Albrecht së 
hy kon van opgewondenheid die vorige 
nag nie slaap nie. Sou hy by dié geleent- 
heid tog die voorreg smaak om Cosima, 
dogter van Franz Liszt, te ontmoet?

Toe hy die vertrek met sy pruimrooi flu- 
weelgordyne binnekom, is hy na n ou-ou 
dame gebring, wat met half-blinde oë na 
hom soek. Toe hy voorgestel word, sé sy: 
'Lewald. O, jy is die grootneef van ons ou 
vriend August Lewald. Weet jy, toe my 
man in Parys met koerantpapier in sy 
stukkende skoene geloop het terwyl hy 
besig was om Der Fllegende hollánder te 
komponeer, was hy die eerste een om 
hom te help. Hy het die geld voorsien en 
gesorg dat die ouverture van Der Fllegen- 
de hollánder gepubliseer word.' Albrecht 
wou die onvergeetlike middag vaslé en 
het ’n paar foto's geneem. Die nadraai 
van hierdie besoek het in die Staatsteater 
in Pretoria plaasgevind. Wolfgang Wagner 
is genooi as gas vir die opening van die 
opera Tristan und Isolde. Toe Lewald hom



gaan groet, haal hy 'n foto uit sy sak en 
wys dit aan Wolfgang Wagner met die 
woorde: Ken jy die outjie op die foto? Dis 
jy as 'n klein seuntjie. Ek het dit van jou 
geneem. Dit was 'n heerlike verrassing en 
Albrecht is dadelik uitgenooi om as gas 
na Bayreuth te gaan. Hy was egter reeds 
n baie siek man en moes die uitnodiging 

van die hand wys.
Die laaste keer dat ons saam 'n Musiek- 
posbus'-program opgeneem het, kon ek 
sien dat hy met moeite loop ... maar hier- 
die galante heer wou nie daarvan hoor dat 
ek die swaar plate en bande dra nie. In 
ons laaste gesprek, na 'n onderhoud vir 
die argief van die SAUK, was daar 'n on- 
vergeetlike teer oomblik toe hy met groot 
dankbaarheid vir 'n vol en rykgeskakeerde 
lewe een van sy gedigte wat hy tydens sy 
oggendbepeinsing geskep het vir my in 
my hand lê. Een van die simboliese verse 
lees so:

Von unsichtbaren Fingeren der Ewigkeit 
ganz unbemerkt... allmaelich wie Kerzen 
eine nach der Anderen wurden die 
Himmelslichter ausgeloescht.

In sy sangateljee het daar 'n skildery van 
Johannes Meintjies gehang wat menige 
student seker sal onthou. Dit is 'n gesig in 
blou met 'n pers hoed waarin n pouveer 
pryk. Vir hierdie 'doodsgesig' het Roon en 
Deanne, sy twee kinders, 'n heilige vrees

gehad. Ha sy dood het die twee my gena- 
der en gesê dat hul vader graag wou hê 
dat ek iets as aandenking moes kry. Hulle 
het my 'n keuse gegee en ek kon die ver- 
ligting op hulle gesigte lees toe ek dié 
skildery, wat een van die aanbiedinge 
was, kies.
Toe Meintjies kort voor sy tragiese dood 
sy laaste uitstalling in Pretoria gehou het, 
was hy baie neerslagtig. Lewald, wat baie 
van sy werk gehou het, het gemerk dat 
Meintjies so bedruk was. Hy het hom 
saamgeneem huis toe en lank met hom 
gepraat. 'n Merkbare verbetering het inge- 
tree en uit dankbaarheid het hy die werk 
aan Lewald geskenk. Vandag is dit 'n kos- 
bare herinnering aan 'n besondere man.
In Mórike se gedig Der Qártner,' wat won- 
derlik deur Hugo Wolf getoonset is, kom 
die volgende voor: Die tuinier bewonder 
die prinsessie op haar wit perd en vra 
haar om stilletjies een van die veertjies 
uit haar roosrooi hoedjie vir hom te laat 
val. In ruil daarvoor sal hy nie net een 
nie, maar duisend en meer blommetjies 
gee.
My veertjie van herinnering aan Albrecht 
Lewald sit in 'n skildery in 'n pers hoedjie 
vir ewig vasgevang ... en in ruil daarvoor 
strooi ek graag nie net een nie maar dui- 
send en meer blommetjies van waardering 
uit.



Met my kassetopnemertjie op my skoot 
skuif ek nader aan die wéreldberoemde 
dramatiese sopraan, ons eie Marita riapier, 
om 'n onderhoud te voer.
Dis die openingsaand van Fidelio van 
Beethoven, in die Roodepoortse Stadsopera, 
en ons twee sit eenkant in n leë vertrek. 
Allerlei geluide dring die kamer binne: 
hier maak een sy stembande los met n 
verskeidenheid oefeninge -  dis me, me 
me, moe, moe, moe -  en daar kap n 
helper nog n laaste stukkie dekor vas ... 
en eenkant kerm n viool.

Marita se grimering is voltooi, maar sy 
moet nog haar mansgewaad aantrek. Die 
tyd stap aan, maar ewe rustig gesels hier- 
die merkwaardige vrou met die stamina 
van n atleet. Sy het pas in Duitsland die 
rol van Elektra in Richard Strauss se opera 
gesing. Die Donderdag het sy teruggevlieg 
na Suid-Afrika en nog dieselfde aand by 
die kleedrepetisie het sy voluit gesing. 
Vanaand sing hierdie sangeres wat in al 
die groot operahuise van die wéreld ge- 
sing het -  La Scala, die Metropolitan, Covent 
Garden, die Weense Staatsopera en die ge- 
sogte Bayreuth, noem maar op -  saam 
met ons jong sangers, waarvan party de- 
buteer.

Marita is eintlik Rita Jacobs. Sy kom uit 'n 
baie musikale gesin. Haar oupa kon toor 
met n viool, haar moeder het pragtig ge-

sing, en op skool het sy en haar suster, 
wat later n musiekonderwyseres geword 
het, met duosang pryse gewen. As jong 
meisie het Marita nie gedink sy het n be- 
sondere stem nie. Hee wat, sy wou liewer 
'n fisioterapeut word. Gelukkig het haar 
gesin besef dat sy oor groot sangtalent 
beskik, en hulle het haar aangemoedig 
om van sang n loopbaan te maak.

Haar eerste kontrak was in Bielefeld, toe 
Essen, daarna Hannover, en later Hamburg. 
Gou het die operawéreld haar raakgesien 
en is sy oral genooi om op te tree. Haar 
groot deurbraak was miskien toe sy in 
San Francisco in Die Walkúre van Wagner 
opgetree het. Die publiek was gaande oor 
hierdie 'vonds'.

Later sou sy haar debuut in die Metropolitan 
in Hew York maak in Die Walkure, en nie 
in Turandot, soos die meeste mense glo 
nie. Haar triomfantlike Turandot, onder 
leiding van die groot Zeffirelli, sou later 
kom -  en wat 'n teleurstelling was hy nie 
vir haar nie. Soos Marita sé, Turandot met 
Zeffirelli was 'n sirkus. Die dekor was on- 
gelooflik mooi, maar die sangers kon net 
so wel nie daar gewees het nie. Ek is 
moeg om soos 'n sirkusponie op die ver- 
hoog te verskyn. Hy het ons geen leiding 
gegee nie -  hy was te besig met die groot 
scéne (skouspel).'

Haar siening van die Turandots van ons 
tyd was vir my baie insiggewend. 'Daar is 
eintlik drie tipes Turandots. Die eerste is 
jou hoog dramatiese Turandot met 'n sterk



Marita Napier in die rol van Turandot in Puccini se opera, 1985 (foto: TruK)



hoë register, soos byvoorbeeld Dimitrova; 
dan jou dramatiese een soos Eva Marton. 
EK word beskou as 'n liriese Turandot, en 
dus gebruiK hulle my as die tenoor nie 
baie sterK is nie.'
Sy was baie geluKKig by die Met. Sy het 
gehou van die medesangers, en was be- 
voorreg om 'n uitsteKende posisie te be- 
Klee, want sy was in daardie stadium een 
van die min sangeresse wat groot rolle ge- 
Kry het.
Sy het van Mew YorK gehou. 'EK het in die 
middel van die stad gebly. En weet jy, dis 
verbasend: die lug is wonderliK sKoon, 
want daar is water aan beide Kante. Maar 
ai, eK het so moeg geword want eK het te 
veel rondgeloop -  eK was altyd bang eK 
mis iets.’
Oor opera in Wagner se Bayreuth gesels 
sy heerliK: Die atmosfeer is heel anders 
as enige ander pleK. Weet jy, die manier 
waarmee Wagner junior met sy sangers 
omgaan is wonderliK -  of jy  nou 'n groot 
of 'n Klein rolletjie sing, hy behandel al- 
mal dieselfde. DanKie tog dit is nie so 'n 
uithangseisoen soos in Salzburg nie -  
daar ruiK jy  die geld. Ons soliste het altyd 
baKlei om in die tweede weeK te sing, 
want dan Kom die Franse en die Belge. 
Hulle is beKend as die grootste Wagner- 
Kenners. EK het daar die eerste Keer n 
Kleiner rol gesing, en weet jy, dis eintliK 
goed so, want dan sê almal "dis jammer 
ons hoor haar nie in 'n groter rol nie''.' 
Hulle het haar wel in die groot rolle van

Sieglinde, Brúnnhilde, Senta, Isolde en die 
ander heldinne van Wagner gehoor en ge- 
sien. Een van die onvergeetliKe ervarings 
vir Marita was nie al die lofgesange van 
die operapublieK se intelleKtuele Kenners 
nie, maar dié van n eenvoudige bewonde- 
raar. 'EK het in D/e Walkure in Bordeaux in 
FranKryK gesing. Die operahuis is in 'n 
rowwe deel van die stad. OorKant was 
daar 'n sKafliKe Kafeetjie waar ons gaan 
Koffie drinK het. Uit die hoeK Kom so 'n 
vuil man met hande vol olie na ons tafel 
toe. Hy groet ewe beleefd -  maar toe Kom 
dit: "Jy was gisteraand nie sleg nie, maar 
jy was lanK nie so goed soos in Bayreuth 
nie. " EK vra toe wat hy doen. "EK laai sKepe 
in die hawe.'' Dit was vir my die wonder- 
liKste ding, dat 'n hawewerKer vir my Kan 
sê dat eK minder goed was as in Bayreuth, 
en dat hy na Bayreuth gaan. As so iets in 
Suid-AfriKa gebeur, sal eK omval van 'n 
hartaanval.'

Ons gesels oor TruK se aanbieding van 
Der Fliegende Hollánder van Wagner. Sy het 
die Hederburg-prys vir haar vertolKing van 
Senta ontvang. Dit was die mees perfeKte 
rolverdeling vir hierdie opera wat eK nog 
ooit in gesing het, en eK het hierdie rol al 
meer as 160 Keer gesing met versKeie in- 
Kledings en dirigente -  hierdie opvoering 
was die beste, al was die een met Jean- 
Pierre Ponelle besonders. Hy is ongeloofliK 
verbeeldingryK. Hy het hierdie opera voor- 
gestel as 'n droom, of nou ja, as 'n nag- 
merrie van die vlieënde Hollander.'
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Dinge Kan soms ook maar skeef loop op 
die verhoog. Marita, wat n wonderlike sin 
vir humor het, vertel met smaak hoe sy 
een aand in Hamburg se operahuis uit die 
hoogte gesing het. Die elektriese hystoe- 

stel wat gebruik is in Frau ohne Schatten 
van Richard Strauss het in die lug bly 
hang -  met die singende Marita. In Marseille 
in Der Ftiegende Hollánder het die lomp, 
vet en lang tenoor in die toneel waar hy 
besef dat hy Senta verloor, van die ver- 
hoog afgestorm en geval. Ck het net n 
vreeslike lawaai gehoor. Toe ek by hom 
kom en vra, ' Are you hurt? ", was sy ant- 
woord Tio, I am used to falling through 
decor and off stages!" '

Marita is self n platjie op die verhoog, 
met allerlei gevatte aanmerkings. Vra 
maar vir die bekende tenoor George Rok, 
wat dikwels met haar saamgesing het.
Laat George self vertel hoe hy haar as me- 
desanger ervaar het:

Jy weet, Marita is 'n ware Diva. Sy het 
al in ál die groot operahuise gesing. Sy 
het die gesogte Grammy Award' ontvang 
vir haar sang in Die Walkúre, en talle 
erepennings en pryse is aan haar toege- 
ken. Sy het met die grootste dirigente 
opgetree en plate gemaak. Met mense 
soos Zubin Metha, Jimmy Levine, Swal- 
lisch, Boulez, Linsdorf, Von Karajan, 
Bernstein, De Burgos en Ozawa het sy 
saamgewerk. Van die grootste name, 
soos Jean-Pierre Ponelle, Joachim Hertz,

Otto Schenk en Ronconi, was haar re- 
gisseurs, en ten spyte daarvan sien sy 
kans om met jong amateursangers 
saam op te tree. Daar is nooit n gevoel 
dat sy geïrriteerd is met die jong sangers 
nie. Dit is wonderlik dat sy by Truk aan 
die hoof gestaan het van opera-oplei- 
ding, want sy inspireer almal op die ver- 
hoog.
In die hoofrol in Fidello van Beethoven, 
n rol waarvoor sy bekend is, veral in 

Europa, het sy my so aangevuur dat ek 
een van daardie rare oomblikke op die 
verhoog beleef het. Dit was met die lief- 
desduet in die kerker waar Plorestan be- 
sef dat sy vrou hom kom red. Ons sing 
daar O naamlose vreugde', en weet jy, 
dit was daardie aand in Roodepoort se 
Stadskouburg asof ons albei weggevoer 
is -  die gehoor, ja selfs die orkes het 
nie vir ons bestaan nie, net die 'naam- 
lose vreugde' van samesang.

Almal van ons wat daar was het dit 
aangevoel.

Dié dinamiese sangeres het nog baie durf, 
want oor die jare vorentoe sê sy: 'Ek het 
altyd gesê dat as ek Turandot in die Met 
gesing het, dan het ek bereik wat ek wou. 
Maar ek voel ek is jonk genoeg om 'n 
tweede loopbaan in Suid-Afrika te begin, 
want ek het nog genoeg energie en ge- 
noeg durf en 'baklei" in my.' Sekerlik die 
beste kwalifikasies vir 'n beyweraar vir die 
kunste.
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Je chanterai, Seigneur, sans cesse ta bonté. 
K'zal eeuwig zingen van God's goedentieren- 
heën.'

Psalm 89 ... 'n ware Hugenotelied.

In die feesjaar 1988 het 'n mens begin 
wonder hoeveel van die Hugenote se afstam- 
melinge eeuwig bly voortzingen' het.

Met die eerste oogopslag duik daar darem 
onder die musici heelwat name op van 
Franse oorsprong: S le Roux Marais, John 
Joubert, Hennie Joubert, Pierre Malan, prof 
Jacques Malan, prof Gawie Cillié en al die 
musikale Catorz-Viljees: van Jan Orrelis, 
Rocco, M L, P K, dr Con, tot by Pieter en 
Dirkie de Villiers, om maar net 'n paar te 
noem, en dan is die uitvoerende kunste- 
naars met Hugenotebloed nie eens bygere- 
ken nie.

Dit is dus gepas dat 'n ware afstammeling 
van die Du Plessis's (wat van die heel 
eerste aankomelinge was) 'n groot koor- 
en-orkeswerk gekomponeer het om die 
aankoms 300 jaar tevore te gedenk. Sy 
naam, Hubert du Plessis. Die werk, Huge- 
note-Kantate Opus 51.

Op 'n pragtige helder somersdag al met 
Tinktinkielaan in Stellenbosch saam, het 
Helena van Heerden en ek gesoek na die 
huis van die komponis van die trilogie 
'Slamse beeld', 'Die dans van die reén/ en 
Hag en daeraad'.

Langs die paadjie na die huis het blom- 
metjies onbeteueld geblom. 'n Middeljarige 
man het die voordeur oopgemaak en met 
die onmiskenbare bry van die Swartland 
ons vriendelik binnegenooi.

As jou oupa jou as kind gedril het om 
oplettend te wees, dan kyk jy vinnig om 
jou rond.

Die eerste wat my in die voorportaal opge- 
val het, was n groot geraamde portret 
van n plaashuis met 'n kaalvoetseuntjie 
in sy kakiebroek, besig om hoenders kos 
te gee ... en net daar in die huis van een 
van ons bekendste komponiste van ernstige 
musiek flits die Stellenboschliedjie 'Kyk 
hoe staan my hoendertjie so treurig voor 
my agterdeur' deur my brein. 'Ja, dis ek 
... Hubert Lawrence du Plessis daai. Ont- 
hou tog dis "Hew-bert" en nie "Hu-bert" 
nie. Dis op ons plaas Groenrivier in die 
Malmesbury-distrik geneem.'

Al met die gang na die knus sitkamer toe 
het fraai erfstukke my 'ingelig' oor die 
soort huis waarin hierdie man opgegroei 
het.

Die son het deur 'n venster van die sit- 
kamer sy roomkleur-lig op 'n pragtige 
skildery van Cecil Higgs laat val.

'Mooi, né? Sy is een van my geliefkoosde 
skilders ... ons is baie goeie vriende.'

Dis toe met die rondkyk dat ons begin ge- 
sels het oor die drie afdrukke van Henri 
Rousseau se skilderye wat teen die suide- 
like muur hang.



Ja, almal sal miskien nie van sy werk hou 
nie, maar dit spreek tot my en ek kon 
doodeenvoudig nie help om die drie werke 
in musiek te verklank nie. Die eerste een, 
wat n nag van karnaval uitbeeld, is met 
'n groot mate van borrelende vryheid ge- 
komponeer, die tweede van die seuntjie in 
n veld van blommetjies is op n eenvoudi- 

ger notereeks geskryf en die laaste, die 
ontsaglike meesterstuk, n droom, het my 
die meeste aangegryp. Dit is die een kom- 
posisie van my waarvan ek elke noot lief- 
het. Ek was so opgewonde toe dit klaar 
was dat ek byna mal geword het ... kan jy 
jou voorstel: ek het dan glad een van die 
mure van die badkamer uitgeverf! Dit was 
Ernst van Heerden wat voorgestel het dat 
ek die werk vir orkes "Musiek by drie skil- 
derye van Henri Rousseau" noem.'

Op pad na die kombuis het die pragtigste 
kat skuur-skuur kom kennis maak. Ek was 
vol bewondering en met die opkyk was 
daar n deernis in Hubert se oë.

'Dit was net nou die dag dat ek my ander 
wonderlike kat se assies hier in die tuin 
kom strooi het ... kom ek wys jou.'
Ons het indringend oor lewe en dood be- 
gin gesels. Waarom weet ek nie, maar ek 
het hom gevra of hy 'n sekere toonaard 
aan lewe en dood koppel, en so asof dit al 
jare lank deel van sy menswees is, het hy 
sonder om te aarsel geantwoord: 'Ja, se- 
ker. E-mol mineur is vir my die sleutel van 
die dood ... wat oorgaan na E-mol majeur 
wat aanvaarding bring. D majeur is egter

vir my die bruisende lewe, of dit nou is of 
laterl'

En terwyl ons daar staan in sy oorrankte 
tuin, praat ons doodnugter oor sy afster- 
we. Hy dui vir my die presiese plek aan 
waar sy as gestrooi moet word en begin 
entoesiasties vertel van die Requiem wat 
hy vir koor gekomponeer het vir sy 
begrafnis.

'Ek noem dit "My laaste trippie na Maitland" 
en ek glo nie ek sal weer 'n groot werk 
aanpak nie. 'n Fonteintjie kan nie vir ewig 
borrel nie.'

Hubert du Plessis (foto: Studio Lockley)



En toe? 'n Paarjaar later?
Die Hugenote-Kantate Opus 51. n Manjifieke 
werk vir soliste, koor en orkes wat in al 
die groot sentra uitgevoer is.
Maar wat sé Hubert du Plessis self oor 
hierdie werk?

In Ode Krige het ek die ideale librettis 
vir 'n Hugenote-kantate gevind. Ons sa- 
mewerking het reeds vroeg in 1986 be- 
gin, maar weens talle verpligtinge kon 
ek eers van 5 Movember af die openings- 
mate neerskryf. Die komposisie en orkes- 
trasie is op 4 Mei 1987 voltooi -  presies 
ses maande later.
Ek het aan myself die volgende eise gestel: 
geen resitatiefpassasies nie; die gebruik 
van 'n orkes met 'n oorwegende barok- 
klank (klarinette en horings is dus afwesig, 
en ook poukeklokke was uiteraard nood- 
saaklik); soveel kontraste as moontlik; 
spesiale aandag aan die solo-alt. 
Daarbenewens wou ek oorwegend eenvoud 
nastreef, die musiek verteenwoordigend 
van sowat tien eeue maak. Die invoeging 
van bestaande komposisies, ten volle of 
gedeeltelik, was vir my 'n vereiste ter 
wille van hul simboliese trefkrag.
Die keuse van 'n paslike Hugenote- 
psalm vir elk van die drie Dele -  Vervol- 
ging, Vlug, Vestiging -  was uit die 
staanspoor vanselfsprekend.

Hubert du Plessis het gedurende sy loop- 
baan 'n enorme hoeveelheid werk voltooi 
... as komponis, uitvoerende kunstenaar 
en begeleier, as dosent en skrywer.

Met die uitsondering van drie jaar wat hy 
in die vroeë vyftigerjare in Londen deurge- 
bring het, het hy altyd akademiese ver- 
pligtinge gehad. Hiervan het hy uiteinde- 
lik in 1982 ontslae geraak omdat dit ’te 
moeisaam' geword het.

'Ek het dit al hoe moeiliker en lastiger ge- 
vind om die generasiegaping te oorbrug 
en met 'n groot aantal studente te werk.

Sommige was probleemtipes en baie was 
ook onsimpatiek teenoor my sensitiwiteit.

'Ek het besluit om op sestigjarige ouder- 
dom af te tree,' sê Du Plessis.

Sy sestigste verjaardag was 'n uithaler- 
geleentheid. Die feesvierings het op 7 Junie 
met ’n televisieprogram begin en op 17 
September met n intieme konsert in die 
Musiekkonservatorium van Stellenbosch 
geëindig. Daarbenewens het die SAUK ook 
vier lang uitvoerings van 54 Du Plessis- 
liedere aangebied, met ses sangers en die 
komponis wat self inleidingskommentaar 
op elke groep of siklus gelewer het.

Hubert du Plessis onthou die geleentheid 
met wrange humor. Die begeleiding is 
voortreflik deur Albie van Schalkwyk be- 
hartig, maar ek moes al die werke her- 
instudeer om saam met die sangers te 
kon repeteer.'

'n Aanduiding dat Hubert du Plessis se 
pas ondanks sy aftrede nie vertraag het 
nie, is die feit dat hy sy Hugenote-Kantate 
binne ses maande gekomponeer en geor- 
kestreer het.
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Met n swaar pak plate uit die TransKripsie- 
disKoteeK van die SAUK steier eK die trap- 
pies op na Qeorge Fourie se woonstel by 
Villa Taormina, die huis in Pretoria waar 
Mennie Joubert gewoon het maar wat nou 
aan John Roos behoort.
Qeorge het spesiale verlof gehad om al sy 
opnames wat hy vir die SAUK gemaaK het 
vir homself op Kasset vas te lê.
Met die geur van varsgemaalde Koffie in 
die lug sit ons om die Koffietafel. Op die 
mure pryK daar foto's van George saam 
met al die beroemdes met wie hy opgetree 
het. Ons begin gesels oor die glorieryKe 
dae van sy loopbaan as bariton in Europa 
en AmeriKa. Een van sy snaaKsste stories 
is toe hy die rol van Scarpia in Puccini se 
Tosca gesing het. My was 'n formidabele 
en vreesaanjaende Scarpia. (So het ons 
hom ooK hier ervaar in die heel eerste 
opera wat TruK in 1963 in Pretoria aange- 
bied het.) Maar laat Qeorge sy storie ver- 
tel:

Daar lê eK uitgestreK op die verhoog -  'n 
morsdood Scarpia. Tosca het my doodge- 
steeK. EK haal net so effe asem, want eK 
is mos darem 'n lyK. Tosca uiter minag- 
tend die woorde 'Om te dinK die hele Rome 
het voor jou gebewe', en begin die bran- 
dende Kerse by my neersit. Sy KyK ver- 
sigtig om haar rond en begin afsluip 
van die verhoog, met haar lang stola 
agterna. En dis toe dat 'n snaaKse ding 
gebeur. EK voel hoe my een been sKieliK in 
die lug opsKiet. Daar lé die lyK met sy been 
so hoog omhoog. 'n Laaste stuiptreK- 
King? Mog nooit. Eers na die gelag in 
die gehoor bedaar het en die gordyn ge- 
nadigliK gesaK het, Kon ons uitvind dat 
die fraaiings van Tosca se stola aan 'n 
spyKer van my stewel gehaaK het.

Dit was Qeorge op sy beste, Kort voor sy
tragiese dood.



George rourie (Lord Ashton) verbied Lucia (Sylvia Carlisle) om met Edgardo te trou 
in Lucia di Lammermoor van Donizetti (foto: Dotman Pretorius)
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Staan by ... 21h58, 21h59, 22hOO ... en 
met n handteken van Maggie Fletcher, 
ons regisseur, is ons lewendig op die lug.

Kenwysie: Kenwysieband ('Burleske' -  
Richard Strauss)

Joubero: Van die uitsaaiateljee van Radio 
Allegro by Unisa in Pretoria is dit Joubero 
Malherbe en kollega Liz Bennett wat u 
welkom heet by ons oorsig oor die Vier- 
de Internasionale Klavierkompetisie wat 
sedert 1982 al om die ander jaar by 
Unisa aangebied word. Streng gesproke, 
het die 1988-Mavierkompetisie nog 
glad nie begin nie, want vandag -  die 
eerste dag -  is die deelnemers se tyd 
in beslag geneem deur n oriëntering- 
sessie en n openingseremonie.

Liz: So, during this broadcast of the first 
day of the Fourth International Piano 
Competition in Pretoria we plan to 
bring you some snippets from the ope- 
ning ceremony, and amongst other 
items, a few thoughts by some of the 
sixty-odd competitors who will be taking 
part in the competition from tomorrow 
onwards.

Joubero: Vir n oorsig dan van hierdie 
kompetisie, kan u van vanaand tot aan 
die einde van die maand, elke aand tus- 
sen 10 en 11 by ons aansluit op Radio 
Allegro.

Renwysie: Op en doof.

Flierna het allerlei onderhoude gewoonlik 
die musiekbydraes afgewissel.

So het dit min of meer aand vir aand ge- 
gaan in die spesiaal ingerigte SAUK- 
ateljee in een van die kleedkamers agter 
die verhoog van die Ou Mutualsaal by 
Unisa.

Ons dag het egter al halftien die oggend 
begin en tot byna halftwaalf die aand 
geduur.

Oedurende die dag het ons elke kandidaat 
wat gespeel het voorgekeer en n onder- 
houd gevoer ... soms nogal lagwekkend, 
want party se Engels was so gebrekkig dat 
daar n paar juweeltjies gehoor is.

I must play good.’ South African food is 
very able' (vertaling vir buono'), maar die 
mooiste het gekom van n fyn meisie uit 
die Ooste wat wou weet waar sy 'n mas- 
seur kon kry, want sy wil haar 'muscles' 
laat 'reflesh'.

Selfs van die beoordelaars kon maar net 
'n taai-tameletjie-Engels praat en in die 
onderhoude is daar dan sulke lang pouses 
en 'n herhaling van beginwoorde sodat 
hulle kan dink.

Woorde word verkeerd ingespan en jy kry 
sinne soos: 'When like that he has a 
problema, then must he make special 
exercise for better to control.’

Hodeloos om te sé dat jy naderhand som- 
mer wild begin sny aan die band. Jy redi- 
geer al die hmmm s en aaa's uit, jy  draai
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die sinne bietjie om en hier en daar haal 
jy nog 'n woord of twee uit en las dit op 
die regte plek in. Jy maak van hierdie per- 
soon 'n ster.

Onderhoude met die gasouers was heel- 
wat makliker. So byvoorbeeld was daar dr 
Christo Orobbelaar wat heerlik vertel het 
hoe hy en sy vrou al die klokhorlosies in 
hulle unieke versameling stilgemaak het 
sodat hul 'aangenome' pianis uit Frankryk 
nie gepla sou word nie. Die volgende 
oggend het hy egter hoogs ontsteld by 
hulle gekom en gesé hy kon nie slaap nie, 
'want hy het die hele nag gewag vir die 
klokke om te slaan'. Dit blyk toe dat sy 
vader in Frankryk ook klokhorlosies versa- 
mel ... dus was hy gewoond daaraan.

Toe daar op 'n dag nie 'n aankondiger 
was nie, kom John Roos, die groot indoena, 
by my. Ag Joubero, jy is tog elke dag hier 
... sal jy nie asseblief vir ons help en die 
mededingers aankondig nie?'

Ai, en al die drama agter die skerms .,. 
soos die een wat in trane op jou skouer 
uitbars omdat hy 'n geheueglips gekry het 
... die een wie se snaar breek en dan het 
hy nie 'n ekstra snaar by hom nie ... of 
die Amerikaner wat jou gryp en optel na- 
dat hy goed gespeel het en sé, 'Oh, you 
are so sweetl' Ek het hom seker maar aan 
sy ma laat dink.

Dan was daar die dag toe Johanna Picker, 
die baie begaafde Oostenrykse tjellis, die 
jurie laat wag het, want haar romp het

afgeval. Die TV-kameras het dit vasgelé 
maar tot my spyt is dit nie gebeeldsaai 
nie.

Hierdie meisie het 'n wonderlike onder- 
houd gevoer in uitstekende Engels, al was 
dit met 'n aksent. Ek onthou nog goed 
wat sy dié dag gesé het. 'I love a competi- 
tion, because it taxes your true potential 
... you almost transcend into another 
world where you and your audience become 
one and then it becomes a festive 
occasion.'

Sy is 'n fynbesnaarde mensie en as sy die 
gang afgestap het, het sy al wat donsie, 
toutjie of dooie blommetjie is opgetel, in 
haar hand toegemaak en gesé I'm going 
to need them ... they will bring me luck.’

Sommige van die klein insidente het by 
ons in die ateljee in gesegdes ontwikkel.
So byvoorbeeld het ek op 'n dag die dames- 
kleedkamer binnegestap waar 'n meisie 
tjello sit en oefen het.

Ek sé toe, Sorry, dear, but you are going 
to have some washroom obbligato.'

Skielik spring sy op: 'I'm Yvonne Timoianu 
from Rumania. but l'm not a communist.' 
Sy wou weet hoe laat dit is. Ek steek toe 
my arms uit om te wys dat ek nie 'n hor- 
losie dra nie. 'Oh,' sé sy, you must be a 
happy person. Look, I don't wear a watch 
either. In Rumania we say, "Happy people 
do not wear watches because they do not 
want to be reminded how short life is."'
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Joubero Malherbe voer n onderhoud met prof Theo van Wijk se vrou, Cilna, in die tydelike 
SAUK-ateljee by Unisa tydens n Internasionale Musiekkompetisie terwyl Liz Bennett notas maak

(foto: Unisa)
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Hierna, as iemand vir 'n onderhoud ge- 
kom het en hy of sy was negatief, het ons 
onder mekaar gesé: Ja-nee, hy dra 'n hor- 
losie,' en as iemand morbied was, was ons 
bevinding, Hy dra sommer twee.'

So n tydelike uitsaai-ateljee is natuurlik nie 
soos in Uitsaaihuis nie. Die bedryfsmanne 
is in dieselfde vertrek en as ons lewendig 
op die lug is, moet hulle fyn trap om geen 
geluid te tnaak nie, want die sensitiewe 
mikrofone tel alle klanke op.

Sover moontlik is die musiek wat bo in die 
projeksiekamer van die saal deur Fred 
Schulze en die musiekregisseurs opge- 
neem en uitgesoek is, deurgestuur na ons 
waar ons dit dan op band oorgeklank het 
sodat dit ingespeel kan word in die uitsen- 
ding en, glo my, sommige van die bande 
het by ons aangekom terwyl ons al aan 
die uitsaai was, want soms het die kompe- 
tisie laat geloop.

Op n ander band word al die geredigeerde 
onderhoude saamgestel. Tussenin moet 
Liz Bennett en ek die fort hou, en dan kan 
dinge soms mos heerlik skeef loop. Dit 
het naderhand vir my begin lyk asof die 
noodlot dit so wou hê dat ek op die lug 
moet wees as daar iets haper. As ek opge- 
kyk het en ek sien die hande van die teg- 
nici gaan so freneties oop en toe, dan 
weet ek: nou moet ek praat, al is dit enige 
iets.

Sal ek ooit die aand vergeet toe die semi- 
finaliste aangekondig sou word? Terwyl

'n musieksnit speel, loer John Roos in 
met die lys name. Onthou, John,' sê die 
regisseur, 'jy het presies dertig sekondes 
dan moet jy  op die verhoog wees, reg om 
te praat. Joubero sal sé: "Ons skakel nou 
oor na die Ou Mutualsaal waar mnr John 
Roos, voorsitter van die paneel van beoor- 
delaars, die semifinaliste sal aankondig ... 
dan is dit jy ." ' Die aftel begin, ek sé my 
sé, maar geen John nie. Weer eens gaan 
die hande oop en toe soos eende se bekke 
en ek praat en praat, land en sand aan- 
mekaar ... Uiteindelik verskyn John op die 
verhoog en die kanaal na die verhoog 
word oopgestoot vir sy spraak.

Agterna wou ons weet waar op dees aarde 
John dan was. Tlee,' kom dit ewe verleé 
van hom, ek moes net eenvoudig 'n draai 
loop.'

'n Ander krisis wat ek nog lank sal onthou 
was die aand toe die musiekbande deur- 
mekaar geraak het terwyl ons lewendig 
uitsaai. Binne veertig sekondes moes ek 
op die lug wees. Skielik kom dit benoud 
van die bedryfsmanne se kant: Asseblief, 
Joubero, sé gou, wat speel ons nou? Is dit 
Skryabin?' ... 'Ja, dis die Etude ... Sé gou, 
is dit Scarlatti?' ... ‘Ja, dit is.' 'Gou-gou, is 
dit Soler? 'Ek ken nie al die Solers nie 
maar dit klink so ...'

Die ROOI LIGGIE flits -  ek is op die lug.

Hier by Unisa heers groot opgewonden- 
heid, ens, ens ...' en so gaan ek voort asof 
daar nooit enige krisis was nie. SJOE!

34



En dan was daar die aand toe hulle nie die 
snit van Pieter Schoeman se musiek op die 
band kon kry nie ... en ek praat en praat en 
nog n keer praat. Intussen wys die manne vir 
my duim na bo (menende alles reg). Ek ver- 
staan dit beteken mooi so, hou aan ... en 
met nuwe asem begin ek weer sommer enige 
iets praat totdat iemand my aan die skou- 
er vat. Van toe af is die teken vir ophou 
hand oor die keel trek -  nek afsny.

Dit was n opwindende tyd en vir geen 
oomblik sou ek dit wou misloop nie. Dit 
was so anders as die beginjare.
Destyds, in 1981, toe Hennie Joubert en 
John Roos een Sondag opgewonde vir ons 
kom vertel dat die eerste Internasionale 
Klavierkompetisie in Januarie 1982 sou 
plaasvind, het ek dadelik besef dat alle 
musiekliefhebbers in die land darem graag 
sou wou weet wat alles hier op die Unisabult 
gebeur. 'Monitor' was mos daar en buiten- 
dien kon ek darem in my program 'Musiek- 
posbus' 'n hoorbeeld of twee oor die kom- 
petisie uitsaai. Ek het gereeld op die trappe 
van die saal gesit met my opnemertjie en 
oral het ek onderhoude gevoer.

Da elke aand is ek dan gewapen met my vol 
kassette na die SAUK hier in Pretoria. Mou 
moes die kassette oorgesit word op band, die 
bande moes weer geredigeer word en eers 
hier teen twaalf-, eenuur kon ek met behulp 
van die nagdiensoperateur die bande voer 
na Johannesburg sodat dit die volgende 
oggend op 'Monitor' uitgesaai kon word.
'Spitstyd' het ook belanggestel en een uit- 
sending onthou ek nog baie goed. Die

Brasiliaanse ambassadeur in Suid-Afrika 
het die sangeres uit Brasilië verbied om 
verder aan die kompetisie deel te neem.
Ek het dadelik 'n program saamgestel met 
onderhoude en dies meer. My laaste woor- 
de was 'en nou het Brasilië ook sy stem 
gevoeg by die kakofonie van die protes- 
koorl' Ek luister toevallig daardie middag 
na die uitsending en kon nie help om uit 
te bars van die lag nie, want op my laaste 
woorde van die 'kakofonie' val hulle weg 
met 'La cucaracha' (kakkerlak).
So het dit met die uitsendings gegaan in 
82 en 84.
In 1986 het die SAUK besef dat daar n 
groot luisterpubliek is wat belangstel. Vir 
die eerste keer is daar musiekopnames 
gemaak vir uitsending. Vir my is 'n duur 
Magra-opnamemasjien gegee en ek moes 
al die onderhoude voer met deelnemers, 
beoordelaars, musici en belangstellendes. 
Ook die reaksies van wenners en die trots 
van gasouers het ek vasgelé.
Dit was 'n stap vorentoe, want die bande 
kon saam met die Johannesburgse perso- 
neel deurgaan na Aucklandpark.
Wat 'n voorreg om alles in 1988 te kon 
behartig in een saamgestelde ateljee met 
kundiges om jou.
Die Internasionale Kompetisies van gister 
en vandag sal altyd van my aangenaamste 
herinnerings bly. Die lief en die leed, die 
vreugde van 'n oorwinning en die hartseer 
van verloor, die meeleef met andere -  dit 
vul die skatkis van herinnerings.



Die braaivleisvure het uitgebrand ... een 
vir een het almal na 'n laaste toggatjie en 
n laaste glasie wyn vaak-vaak na hulle 

hutte in die wildtuintjie begin strompel.
In ons hut is die fyn Constance Keene van 
AmeriKa en die robuuste Russiese pianiste 
Oxana YablonsKaya, wat aan die Julliard- 
sKool vir MusieK in Mew YorK verbonde is, 
gehuisves.
SKieliK hoor ons n onaardse gegil en Oxana 
storm uit haar slaapKamer. 'Help! An animal, 
a big terrible animalll' Buite haarself gryp 
sy die Kleine Constance Keene van seKer 
net veertig Kilogram en stoot haar voor: 
'Please, you go firstl'
So Kry eK toe die twee ... EK is die Kamer 
binne om die gedierte te verjaag, en daar 
teen die Kamergordyn sit die arme big 
animal : a mooi groot onsKuldige geKKo. 
Vir die meeste van die beoordelaars is die 
Kort besoeKie aan die Ben Alberts-wildtuin- 
tjie naby Thabazimbi n welKome blaas- 
Kansie na dae se Konsentrasie en luister 
na deelnemers aan die Unisa Transnet In- 
ternasionale MusieKKompetisies. TaKashi 
YamazaKi van Japan was een van die gees- 
driftigstes. ’Pleez, ven we go safari?' Die 
tweede Keer wat hy saamgaan begin dit 
reent net toe die braaivleisvure aange- 
steeK is. Sy Duits was gangbaar, maar sy 
Engels beroerd. Wat hy vir Marcello Abbado 
wou së was Jy bring die nat weer', maar

wat tesame met 'n vingergebaar uitgeKom 
het was You maKe wet'. Dit het vir groot 
jolyt gesorg, en om sy verleentheid weg te 
steeK, begin hy in die reën die Kwynende 
vuurtjie aanblaas. YamazaKi was gedetermi- 
neerd, hy wou sy vleisie braai. En braai het 
nie net hy nie, maar al die ander ooK.
So om die vuurtjie hoor mens so n regte 
vrugteslaai van tale -  Italiaans, Duits, 
Frans, met sarsies Spaans, Russies en 
Japannees bygevoeg vir smaaK. Tussendeur 
ontdeK mens allerlei interessanthede, soos 
dat een van die dames so bang was vir 
terroriste dat daar elKe aand eers agter elKe 
gordyn geKyK moes word voordat sy in die 
bed Klim.

Toe eK die naam sir John Manduell sien, 
het 'n KloKKie in my Kop begin lui. EK het 
voor hom gaan staan en vir 'n verbaasde 
sir John gevra: Did you study at Cambridge 
University?' Why, yes', was sy antwoord. 
Were you perhaps the very first student in 

the age-old university's history to taKe 
AfriKaans as a subject?' EK sien nog hoe 
hy orent Kom en met die uiterste verbasing 
op sy gesig my hande gryp en sé: 'Don t 
tell me that you tutored me. What's more, 
you gave me a hard time -  you made me 
read Langenhoven and H P van WyK 
Louw.' En het ons nie leKKer gedolwe in 
die herinneringe van ons jeugjare in Cam- 
bridge nie.

Een van die, vir my, aangrypendste erva- 
rings het in hierdie einste Ben Alberts- 
wildtuintjie plaasgevind.



Na n dag wat vir ons wonderlik gereël is 
deur die Mynbestuurder van Thabazimbi, 
met besoeke aan die ooperts-myn, die 
aasvoëlrestourant en die seekoeigate, en 
etes uit die boonste rakke deur gewillige 
vroue voorberei, het die son begin sak.
Ons het almal in die lapa bymekaarge- 
kom. In die weste het die groot geel bal 
van n son tussen die rooigloeiende 
ystererts-rantjies gaan wegkruip.
Die vrolike vlamme van ons vuur het 
moeg geraak van hulle hiperaktiewe ge- 
knetter en teruggesak in die warmte van 
heetrooi kole. Skielik was dit donker -  en 
toe van ver af, byna asof die oertyd jou 
ingehaal het, kom ritmiese voetgestamp 
uit die donkerte nader, al nader.
Soos meerkatte sit almal regop en luister. 
Uit die verte kom daar eers sag, en toe al 
harder, natuurlike, harmonieuse sang 
soos net ons eie swart landgenote dit kan 
doen.
Anna Moteng se jeugkoor het ons kom 
verras. Hulle het gehoor dat Martina Arroyo, 
die Afro-Amerikaanse sopraan, daar sou 
wees en wou vir haar sing. Hierdie koortjie 
is die liefdesdaad van Anna, 'n kok by die 
myn, wat gesien het hoe van die jong 
tieners slegte gewoontes begin aanleer. Sy 
het hulle met mening van die strate af 
verwilder en aangekeer om te kom sing.
Vir die klomp buitelanders was dit 'n erva- 
ring. Elke lied is voorafgegaan met 'n byna

grafiese verduideliking, en die bykomende 
bewegings en dansery was vir hulle waar- 
lik Out of Africa'. Vir die koortjie was dit 
'n 'grootoog'-ervaring, want hulle het kom 
sing vir sangers soos Marita Hapier, 'n 
wêreldsangeres, Werner Hel, ons voorste 
bariton, Maria Histor Slatinaru van 
Roemenië, ander musici uit verre lande, 
die groot menere van Unisa, en dan veral 
Martina.

Hulle het afgesluit met 'n roerende gebed, 
'n eie komposisie waarin 'n jong seun 
hardop bid vir vrede in ons land. terwyl 
die koor neurie. 'n Warm gevoel het in my 
hart kom inkruip, 'n besef dat hulle waar- 
lik omgee.

Ha pap en vleis het die groot gesels begin. 
Martina is met vrae bestook. ‘Madam, 
what do you think of our choir?' Ek ont- 
hou nog haar antwoord: ‘Qood singing is 
when it comes from your heart -  tonight 
you have sung from your hearts.' So tus- 
sen al die vrae en adresafskrywery deur 
kom dit: 'Flease, Madam, won't you sing for 
us?' En daar onder die groot apiesdoring 
met sy fyn kantblaartjies en met die hel- 
derblink sterre so naby dat jy voel jy kan 
hulle pluk, val sy weg met die Spiritual 
Were you there when they crucified my 
Lord?' Vasgenael het ek gestaan terwyl die 
groot warm stem na die hemel reik, en ek 
het geweet dat ek bevoorreg is om dáár te 
wees, om dit vir altyd te kan bewaar.
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Kort nadat die 1992 Unisa Transnet Inter- 
nasionale MusieKKompetisies verby was, 
lui my telefoon.

Dis Johan Coetsee, beKende hoofKunste- 
naar van die Buro vir HeraldieK.

'Joubero, eK het 'n guns om te vra.' 'Ja, 
Johan, wat Kan eK vir jou doen?' 'EK wil 
jou sKilder, asseblief.'

EK Kon my ore nie glo nie. Want,' gaan hy 
voort my liefde vir musieK het jy aange- 
waKKer. Vanaf my jeugjare al luister eK na 
al jou radioprogramme.'

EK het geweet dat Johan die afgelope 
Klompie jare hom op portretstudies toege- 
lë het en dat hy uitgeblinK het daarmee. 
Dat hy my wou vaslé op doeK, was seKer- 
liK die grootste eer.

Op n dag laat hy my weet dat eK moet 
Kom KyK voordat die sKildery geraam 
word. Met groot verwagting het eK na 
Johan en Babs se huis gery. EK moes die 
ateljee deur 'n bepaalde deur binnegaan 
sodat die lig reg was.

EK was oorstelp. Daar het eK na myself, 
lewensgetrou, gestaar. EK weet eK was so 
opgewonde dat eK van pure vreugde deur- 
meKaar gehuil en gelag het. EK Kon met 'n 
rein gewete sê: 'Johan, dis eK daarl'

En Johan? Hy het stil eenKant gestaan, 
besKeie my iofuitinge aangehoor en halfver- 
leë gelyK toe eK my arms om hom slaan.

Op 4 April, te midde van talle vriende, is 
die sKildery oorhandig. Johan had die af- 
gelope paar jaar hom feitliK aan die sosiale 
lewe onttreK, en vandag besef eK hoe be- 
voorreg eK was dat hy dit self oorhandig 
het. Min het almal daardie aand Kon raai 
dat dit sy heel laaste voltooide werK sou 
wees.

Ons paadjies het die eerste Keer geKruis 
toe eK vir hom sKoolgehou het, en later 
weer in die dae van die Pretoriase Opera- 
groep, waar hy met die deKor- en verhoog- 
bestuur gehelp het.
In 1962 was hy reeds beKend as ontwer- 
per. Sy Kunstige batiKs het opspraaK ver- 
weK. Marina de Qabarain was ons Carmen 
in die opera-aanbieding in daardie jaar. 
Johan was so beïndruK met haar sang en 
spel dat hy vir haar 'n lewensgrootte batiK 
met haar in die rol van Carmen gemaaK 
het. Sy was so ingenome daarmee dat sy 
beloof het om dit elKe Keer as sy die rol 
sing in haar KleedKamer te hang. Vandag 
bly dit in Parys nadat Marina op 42-jarige 
leeftyd oorlede is.

Johan se teKentalent het reeds op die 
AfriKaanse Hoër SeunsKool in Pretoria 
waar hy leerling was, aandag getreK. Onder 
leiding van Anna Hattingh het hy pragtig 
gevorder. Kort nadat hy gematriKuleer 
het, het hy in 1959 aan n Jong Kunste- 
naarsuitstalling deelgeneem en n prys 
van ses pond verwerf -  nogal iets werd in 
daardie dae. In 1960 volg deelname aan 
die Huwe HandteKeninge-uitstalling en



n Selfportret van Johan Coetsee
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ontvang hy uitstekende kritiek. Intussen 
het hy aan die Pretoriase Tegniese Kollege 
(vandag die Technikon) aan sy Nasionale 
Diploma in Kuns en die nasionale Diploma 
vir Kunsonderwysers gewerk. riog as student 
bied hy in 1961 'n groot uitstalling van 28 
skilderye en 18 batiks in Pretoria aan.
1962 was n juweeljaar vir Johan. My ver- 
trek saam met prof Raymond Dart en n 
groep op n argeologiese toer na Israel, 
Kreta en Griekeland. Mierdie besoek, veral 
aan Griekeland, lê die grondslag vir die 
heraldiese inslag in sy latere kuns. Dit 
kan byna as n keerpunt in sy lewe beskou 
word.

Ma verdere besoeke aan Duitsland en ander 
Europese lande keer hy terug en werk on- 
middellik aan n uitstalling wat in Julie 
1962 in Gallery 101 in Johannesburg deur 
prof Dart geopen is.

Hierna volg talle uitnodigings vir uitstal- 
lings: 1962 in Duitsland, 1963 in Italië, 
1965 in België en by die SA Kunsvereni- 
ging in Pretoria, in 1965, 1967, 1973 en 
1975 in Florence en in 1974 in Palermo.
In Januarie 1967 sluit Johan as kunstenaar 
aan by die Buro vir Heraldiek, waar hy later 
n betrekking as hoofkunstenaar beklee 

het. In 1969 is hy deur die Buro na ver- 
skeie buro s vir heraldiek in Engeland, 
Wes-Europa en Skandinawië gestuur, en 
het hy die voorreg gehad om onder be- 
roemde heraldikusse te werk.
Gelukkig vir Suid-Afrika het Johan die ryk 
verskeidenheid van die fauna, flora en na-

tuur van ons land in heraldiek vasgelê.
Dit was vir hom belangrik dat n wapen 
die instansie of stigting moes weerspieël. 
Hy het nie daaraan geglo dat 'n klompie 
geykte heraldiese figure sommer net by- 
mekaargegooi moes word nie. Die gesogte 
toekennings Die Orde van Goeie Hoop, Die 
Orde vir Voortreflike Diens, Die Suider- 
kruis, ja, selfs die Koningswapen van Kwa- 
zulu is deur Johan ontwerp.

Toe daar na embleme en logo's vir Unisa 
se Internasionale Musiekkompetisies ge- 
soek is, het prof Hennie Joubert onmid- 
dellik vir Johan genader, want Johan was 
'n groot liefhebber van musiek. Trouens, 
hy het selfs sanglesse by Denis Reinecke, 
hoof uitvoerende beampte van Truk, ge- 
neem, en klavieronderrig by Rina Cascione 
ontvang. Hy kon pragtig klavier speel -  
maar nooit voor mense nie. Menige Sondag- 
middag het jong kunstenaars by hulle aan 
huis opgetree.
Hy het dadelik aan die werk gespring en 
drie pragtige ontwerpe vir die klavier-, 
strykers- en sangafdeling geskep. As heral- 
diese ontwerper het Johan dienste aan die 
musiekkuns gelewer by wyse van nuwe 
logo s vir die Unisa Transnet Musiekstig- 
ting, sowel as die Departement Musiek. 
Laasgenoemde s n is op 14 April 1992 ge- 
teken, minder as n week voor sy dood.
Uit dankbaarheid vir Horman Hossel, wat 
aan die beginjare van die internasionale 
kompetisies bereid was om finansiêle hulp 
te verleen, is Johan gevra om n groot



skildery met musiek as tema te skilder, 
sodat dit aan die Mossels oorhandig kon 
word. Die werk is getiteld Die Simfonie'. 
Dit is nie net n simfonie in sagte bloue, 
ligroos en grys nie, maar die figure beeld 
die betrokke gedeeltes van n simfonie uit, 
wat dan uiteindelik n geheel vorm. Toe 'n 
groepie van ons onder leiding van John 
Roos die Mennie Joubert-Musiekvriende- 
kring stig, was Johan lid, en om die stig- 
ting te herdenk skilder hy 'n pragtige 
werk in akriel, met die stigterslede as 'n 
musiekensemble. Dit hang vandag in die 
Tauromenium-musiekkamer.
Johan kon nie sonder musiek skilder nie.

Soms kon jy al vyfuur soggens musiek 
hoor en, weet jy, vertel sy vrou Babs, dat 
Johan geskilder het en dat hy nie gesteur 
wou word nie.
Toe ek hom tydens die oorhandiging van 
die skildery vra, 'Johan, hoe kan ek ooit 
vir jou dankie sé vir die ongelooflik won- 
derlike geskenk,' was sy antwoord: 'Speel 
vir my die "Cantique de Racine" van Qabriel 
Fauré.' Ek het woord gehou, maar hartseer 
genoeg, het Johan dit nie gehoor nie. Die 
dag wat hy gesterf het, het die 'Cantique' 
oor die eter gekom, en tog miskien hier- 
die fyn kunstenaarsiel begelei.


