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Op die eetkamertafel in 'n plat bak dryf 
donkerpienk japonikas met hulle ferm, blink, 
donkergroen blare. Ek verlustig my aan 
dié weelde, en met 'n tikkie heimwee dink 
ek terug aan ons vriendin Joyce Cooper, 
wat elke jaar haar japonikas met ons ge- 
deel het.

Daar is byna altyd musiek in ons huis, en 
eendag speel daar uittreksels uit Rigoletto 
van Verdi. Terwyl ek gaan tee maak het, 
hoor ek die enkel-note van 'Caro nome' op 
die klavier. Daar staan ons tweejarige 
dogtertjie en pik die note uit. Toe sy vyf 
jaar word en allerlei liedjies van gehoor 
begin speel, het ons besef dat sy musiek- 
onderrig moes ontvang. Só het Joyce 
Cooper in ons lewens gekom, en sou sy 
vir haar 'n baie spesiale nessie daarin 
bou.

Maar leerlinge het haar aanbid. Sy het 'n 
oop huis gehad, en almal wat lief was vir 
musiek was welkom, maar daar was 'n 
voorwaarde. Buite in groot, leesbare skrif 
was daar 'n kennisgewing, Dear children, 
please wipe your feet before you come in. 
Love, Auntie Joyce' -  want sien, sy was 
pynlik netjies. Alles moes skoon en blink 
wees.

Tussen die leerlinge het daar 'n kamerade- 
rie geheers wat wonderlik was. Ons liewe 
vriendin het g'n idee van tyd gehad nie.
As die les sê nou maar agtuur op 'n Sater-

dagoggend was, dan was Joyce nog in die 
bad. 'Darling, go and have some break- 
fast, and then you can help Daniel with 
his practising,' sou dit vanuit die badkamer 
kom. Die kinders het gereeld mekaar ge- 
help. Mens kon maar vergeet om jou 
spruit om nege-uur te gaan haal. Meermale 
het sy sommer die hele dag daar gebly.
Dit was soos 'n tweede huis vir haar. Die 
liefde vir musiek wat uit Joyce gestraal 
het, het sy aan talle kinders oorgedra, en 
só hulle lewens verryk. 'If you don't play 
with feeling, you don't serve music', was 
haar leuse.

Haar leerlinge het op kunswedstryde en in 
hulle eksamens presteer, maar nog belang- 
riker, mens kon sien hulle geniet dit om 
musiek te maak. Hoe goed onthou ek die 
dag op 'n kunswedstryd toe ons kind en 
Jonathan Rossman 'n duet moes speel.
Die bankie waarop hulle moes sit was te 
klein -  en dis toe net daar waar die twee 
mekaar begin stamp en giggel. Toe hulle 
begin kon jy sien -  dis vir hulle groot 
pret. Die kommentaar van die beoorde- 
laar: 'Hoe wonderlik om te sien kinders 
geniet dit om musiek te maak.'

Hoe sy dit reggekry het weet ek nie, maar 
daar was aityd kaartjies vir die leerlinge 
om te gaan luister na besoekende pia- 
niste. Agterna is daar ure lank gepraat 
oor die konserte. Wanneer moontlik het sy 
van die kunstenaars oorreed om 'n lesing 
in haar huis te gee. So onthou ek hoe 
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die twee boeke met Debussy se Preludes 
bespreek en geïllustreer het. Ma so 'n lesing 
was daar gewoonlik 'n onthaal met die 
heerlikste kos. Joyce kon wonderlik kook. 
Roomsouse en ryk disse was haar forté.
Op 'n dag sou jy dan daar kom en haar 
vind met 'n bak druiwe. 'Mee, jy sien, ek 
word te vet. Dis 'n "grape diet'Y 
Ons het begin merk dat iets verkeerd is.
Dit was asof sy skielik nie altyd 'daar' was 
in geselskap nie. 'n Paar keer was dit byna 
asof sy haar bewussyn verloor. Die diag- 
nose het ons lamgeslaan: onomkeerbare 
breinkanker. Ons kon sien hoe ons dierbare 
vriendin se lewe stadigaan uitrafel, hoe 
die liggaampie al kleiner word en hoe 
hierdie intellektuele vrou verander in 'n 
wese met brabbeltaal.
Haar begaafde pianis-dogter, Carol, het 
uit Londen huis toe gekom om haar met 
liefde te versorg. Vriende het hulle om 
haar geskaar en hulp aangebied. Donder- 
dagoggende was dit my beurt om te help. 
Wanneer mens by so 'n sterwende se bed 
sit, besef jy opnuut wat belangrik is. 
Musiek en haar kinders was van alle dinge 
vir haar die belangrikste. Lendag vroeër, 
terwyl sy kyk na 'n foto van Barry, haar 
enigste seuntjie, wat op nege jaar oorlede 
is, het die pragtige Adagio' van Albinoni in

die agtergrond gespeel. 'Weet jy,' het sy 
gesê, 'as ek eendag sterwe, is dit die 
musiek wat ek sal wil hoor.' Ek het haar 
teen my vasgedruk, want daar was altyd 
'n hegte band tussen ons.

Vroeg een oggend, die son was nog in sy 
wolkkombers, lui die foon. 'Joyce is nou 
net oorlede.' Ek het haastig aangetrek, die 
tuin ingevlug en deur die mistigheid van 
my hartseer 'n bos Retha-Louise-dahlias 
gepluk. Dié pragtige pienk dahlia het in 
ons tuin ontstaan en ons het dit na ons 
dogter vernoem. Ek het geweet van die 
groot liefde wat Joyce en ons dogter vir 
mekaar gehad het, en nou was Retha-Louise 
ver weg in Windhoek -  die blomme was 
dus eintlik van haar. Ek is na Joyce se 
huis. Stadig het ek die vertrek binnege- 
gaan. Ek wou hierdie laaste vaarwel vir 
ewig vaslê. Toe ek die dahlias in Joyce se 
arms lê, kom daar oor die kassetspeler die 
'Adagio' van Albinoni. Kon dit waar wees? 
-  ek voel iets heiligs oor my spoel. Hoe 
onbegryplik maar byna bonatuurlik won- 
derlik dat haar wens só vervul word, en 
dat ek daarin kon deel. Onwetend van 
Joyce se wens, het die nagverpleegster dié 
kasset ingesit om sodoende 'n onvergeet- 
like oomblik te skep.



Dit was 'n mistige, grou aand. Ons was op 
pad na die Albert Hall in Londen om te 
gaan luister na die beroemde Artur Schnabei 
se uitvoering van Mozart se Klavierkonsert 
in C mineur (K491) en Brahms se Klavier- 
konsert no 2. Skielik verskyn daar uit die 
newels 'n figuur met 'n verslete jas aan. 
'You want a guide? I show you every- 
thing.' Op ons herhaaldelike nee's sê hy 
radeloos: 'I see you are going to the Albert 
Hall. You like music? You know Mozart? 
Well he's a great friend of mine.'

My vrienskapsbande met Mozart het as 
klein dogtertjie in my ouerhuis ontstaan 
met die Haffner-simfonie en 'Eine kleine 
Hachtmusik' as agtergrondmusiek. Ai, en 
hoe kon my pappie nie al die Mozart- 
stories optower nie. Hy het die kleine 
Wolfgang se uitrusting van kop tot tone 
beskryf -  die wit pruik, die blou fluweel- 
baadjie, die bont brokaat-onderbaadjie, 
die silwer gespes op die hofskoentjies -  
en ja, selfs die klein swaardjie aan sy sy. 
Ek kon voor my sien hoe Mozart op die 
skoot van Maria-Theresa gespring het, ja 
selfs hoe hy vir Marie-Antoinette gevra het 
om met hom te trou toe sy hom gehelp 
het toe hy gegly en geval het op die gladde 
vloer van Schónbrunn-paleis.

Toe een van my eerste klavierstukkies wat 
tannie Baruch, ons musiekonderwyseres, 
voor my neergesit het die klein Minuet in Q

was wat hy as sesjarige gekomponeer het, 
was ek in die wolke. Later het mens darem 
gepromoveer na die vroeë sonates en die 
'Rondo alla Turca'. Dié Rondo moes dan 
buig of bars op een van die talle soirées 
in die pastorie gespeel word.

Dit was die gebruik in ons huis dat een 
keer 'n maand al wat leef en beef en wat 
musiek kon maak moes vergader, al was 
dit oom Tollie met sy konsertina of oom 
Qiepie Hel wat orreltjie gespeel het,

Ons het altyd spelenderwys gesê: Oom 
Qiepie Hel, he plays the orreltjie "well 
en dan ewe stout bygesé, ... daar onder in 
die hel!'

Dan was daar ook 'Vinka hanga alla nessa , 
die skraal klein orrelissie wat soos 'n vinkie 
aan die orrel gehang het en vir wie Pappie 
altyd 'afgegee' het sodat hy self die orrel 
kon speel. Haar 'forté' was 'n Andante van 
Mozart en keer op keer die intermezzo uit 
Cavallerla Rusticana van Mascagni.

na die eerste ligte nommertjies moes ek, 
my broers en ons maats almal 'n klavier- 
solo lewer of 'n duet speel. Ai, en dan kon 
Pappie so heerlik voortborduur op die lewe 
van Mozart, Schubert of Schumann. Een 
van sy treffers, die sangstuk 'Die beiden 
Grenadiere' van Schumann, kon hy so 
lewendig vertolk dat ek as kind my oë toe- 
geknyp het vir die bloed en doodgaan op 
die ysige sneeu.

Twee keer 'n jaar, voor die Trinity- en 
Unisa-klaviereksamen, is daar ook musiek-



konserte aangebied op Hoopstad en ons 
buurdorp, Bloemhof. Ons was bevoorreg 
om 'n uitstekende musiekonderwyseres te 
hê -  mev Baruch, 'n Jodin uit Letland en 
'n produk van die Russiese skool. Wanneer 
'n video van Artur Rubinstein vertoon 
word, herken ek haar onderrigmetodes. 
'Stay close to the notes ... remember, you 
love them. When you piay fortissimo, play 
from your bottom.' Sy was ook onderne- 
mend. Ek onthou veral een besondere 
konsert. Hoe sy dit reggekry het om vyf 
klaviere op albei dorpe op 'n verhoog te 
kry, weet ek nie, maar daar was ons in 
ons wit rokkies en wit hempies twee-twee 
voor 'n klavier besig om Mozart se Fantasie 
in D (K397) te speel. Wie vir die verwerking 
verantwoordelik gewees het, weet ek nie.

A1 word mens groot met die musiek van 
Mozart op piaat, in die konsertsaal of op 
die operaverhoog, is dit eers wanneer jy 
dieselfde trappies klim of deur dieselfde 
vensters loer as Mozart dat hy waarlik vir 
jou gestalte aanneem.

Salzburg adem nog steeds die gees van sy 
wonderkind. As jy in Getreidegasse in die 
geboortehuis van Mozart staan en kyk na 
die plekkie waar sy wiegie gestaan het, is 
dit asof jy Leopold met die tere kindjie in 
sy arms hoor sê: 'Dié een is anders.'

Wanneer jy na die gesin se klawesimbel 
kyk, verg dit ook nie veel verbeelding om 
die kleine drie jaar oue seuntjie te sien 
waar hy derdes op die klawers uitprobeer 
nie, en as jy  na die volgende vertrek stap,

is dit al asof hy hier langs jou is met sy 
speelgoed en jou opdrag gee om 'n mars 
te fluit of te sing. In die katedraal van 
hierdie 'prentjie'-stad sien jy hom niejuis 
as die jong man wie se opdragkomposisies 
vir die aartsbiskop hier uitgevoer is nie.
Jy sien die klein ondergewig-seuntjie wat 
huilend deur sy vader uit die katedraal ge- 
dra word, want die harde orrelspel het sy 
oortjies seergemaak.
In die Kapusynerbos direk langs die stad 
staan daar die fraaiste klein houthuisie -  
bekend as die 'Towerfluit-huisie'. 
Schikaneder, die librettis van Die Tower- 
fluit, het hierdie huisie in Wenen vir Mozart 
beskikbaar gestel om daarin te komponeer. 
Later is die huisie na Salzburg gebring.
Dit was al laatmiddag toe ek die kronkel- 
paadjie na die bos en die huisie aangedurf 
het. By die huisie aangekom, het ek besef 
ek is alleen. Skielik was daar die kraak 
van 'n takkie -  ek het saggies nader 
gestap tot tussen die hoê bome -  en daar 
staan 'n bosbokkie teen die rooi gloed van 
die ondergaande son. Om hom het die 
dooie blare soos kooltjies vuur gegloei. Ek 
het skielik gevoel dat hierdie oomblik van 
skoonheid vir my vasgevang is en ek het 
gewonder of Mozart in hierdie bos ook so 
iets moois ervaar het.
Waar Salzburg jeugjare oproep, is dit egter 
Wenen wat jou bekend stel aan die volwasse 
man.
Gewapen met 'n bandopnemer het ek deur 
twee soliede poorte naby die Sint Stefan-



katedraal gestap totdat ek voor die ingang 
van Domgasse nommer 5 gestaan het. Ek 
wou alles vaslê wat binne-in hierdie bly- 
plek van Mozart was. Dit was tog immers 
die plek waar hy op sy gelukkigste was -  
hierdie Huis Figaro, soos dit bekend 
staan.

Toe ek die deur na die portaal oopstoot 
en dit ewe vriendelik kraak, het ek met 
ligte tred die trappies na die eerste vloer 
geklim. 'n Vriendelike opsigter het my ge- 
groet en my toegelaat om opnames te 
maak. Die voorportaal het, vreemd genoeg, 
'n essie met 'n klein oondjie gehad. Aan- 
gesien daar wel 'n kombuis is, is dit seker ge- 
bruik om kos warm te hou. Die eerste ver- 
trek is die woonkamer met drie groot 
vensters wat op die straat uitkyk. Hier is 
gaste en vriende onthaal. Ha die agtereen- 
volgende suksesse van Die Ontvoering uit 
die liarem in 1782, geskryf toe hy met sy 
geliefde Constanze getrou het, en die twee 
seisoene van Die Nuwelik van Figaro in 
1786 in Wenen en Praag, was hy taamlik 
welaf. 'n Mens kan jou indink dat daar in 
hierdie vertrek rojaal onthaal is.

Dit is egter die studeerkamer waar hy Die 
Huwelik van Figaro gekomponeer het wat 
jou bybly. Die mure is van liggeel en roes- 
rooi marmer. Bokant die deur is daar 'n 
manlike figuur gebeeldhou en op die plafon 
lyk dit asof die muses in wasige drapeer- 
sels so geskilder is dat hulle kan neerdaal 
om op Mozart se skouer te kom leun om 
melodieë in sy oor te fluister.

Die twee slaapkamers, een groot en een 
klein, is vol vertoonkaste. Aan die mure is 
daar sketse en tekeninge van die dekor 
van Die Towerfluit, en mens verwonder jou 
aan sommige inkledings, een glad in die 
kavalierperiode. In die vertoonkaste is 
daar items wat opval: die eerste uitgawe 
van Die Huwelik van Figaro (of liewer Le 
Hozze di Figaro), sy lied Das Veilchen' in sy 
eie hand, 'n brief aan Haydn in Italiaans, en 
dan iets wat my aangegryp het -  in sy 
eie handskrif die laaste bladsy van die 
Lacrimosa uit sy Requiem. In my geestes- 
oog kon ek die sterwende Mozart die alt- 
party daarvan saam met sy vriende om sy 
bed hoor sing voordat hy in trane uitbars.

Die sterfhuis (Rauhensteingasse nommer 
970) bestaan ongelukkig nie meer nie. Ek 
is toe op soek na die koffiehuis 'Die Silwer 
Slang' waar hy so siek geword het dat sy 
vriende hom huis toe moes neem. Hêrens 
kon ek dit vind nie, maar ek is verwys na die 
'Griechenbeisl' want Mozart se handtekening 
sou dan daar teen die plafon gesien kon 
word. Hierdie interessante ou herberg met 
kanonkoeëls wat in 1529 deur die Turke 
afgevuur is in die muur, is tiperend van 
die soort saamkomplekke van vriende in 
Mozart se tyd. Dikweis is werke die eerste 
keer in sulke plekke uitgevoer. So byvoor- 
beeld is Mozart se verwerking van die 
Pastorale uit Hándel se Messias vir die 
eerste keer in Café Jahn gehoor.

Dit was ook in sulke plekke dat Mozart om 
sy mansvriende te vermaak klein kantates



met die allergruwelikste woorde voorgedra 
het. Dit is bekend dat hy dikwels vuil taal 
gebruik het. Trouens, na sy dood het 
Constanze al die smerige woorde in sy 
briewe met donker ink toegesmeer. Vandag, 
met al die nuwe tegnieke, is dit duidelik 
leesbaar. Volgens medici sou Mozart gely 
het aan Tourette se siekte. Dit dui op se- 
kere impulse wat nie beheer kan word nie.

Dit was ook in sulke lokale dat Mozart bil- 
jart gespeel het. Daar word vertel dat die 
geklik van die balle hom so geïnspireer 
het dat hy dadelik temas neergeskryf het. 
Nog 'n bron van inspirasie was sy mak 
blinkvlerkspreeu. Maar dit was meestal 
wanneer hy alleen gaan stap het dat die 
melodieë onophoudelik gevloei het.

Die meeste van Mozart se operas se eerste 
opvoerings was in die Burgteater, maar Die 
Towerfluit is in die Theater auf der Wieden 
opgevoer. Dié teater het in 1801 gesluit, 
maar die Theater an der Wien is in dieselfde 
jaar deur Schikaneder, die librettis van Die 
Towerfluit, geopen. Bokant een van die in- 
gange is daar ter ere van Mozart figure uit 
Die Towerfluit, waaronder Papageno, klein 
Papageno en die voëlhokkie. In 1802 het 
Schikaneder 'n pragtige huis gekoop. Die 
huis is later deur Pranz Lehár besit. Dit 
was 'n buitengewone ervaring om in hier- 
die huis besoek af te lê. Anders as die meeste 
ander komponishuise sorg Frau Kreutzer 
dat daar blomme in potjies is en lyk dit 
asof Lehár enige oomblik voor die klavier 
kan gaan sit. Gelukkig vir die nageslag

het Lehár die geskilderde plafon net so 
gelaat. Schikaneder het bykans elke karak- 
ter uit Die Towerfluit op die plafon laat 
skilder as eerbetoon aan sy vroeggestorwe 
vriend Mozart.

Dit is wanneer mens in die Sint Stefan- 
katedraal staan en die sonnetjie skyn 
skaam-bleek deur die vensters van die sy- 
kapelletjie waaruit Mozart se begrafnis 
plaasgevind het -  wat deur slegs 'n handjie- 
vol mense bygewoon is -  dat jy intens 
bewus raak van die totale miskenning 
destyds van een van die grootste geeste 
van sy tyd.
Daardie troostelose skildery van Vigneron 
van Mozart se lykswaentjie het my as kind 
erg ontstel. Net 'n hondjie wat druipstert 
agter die kis aanstap wat in 'n armlastige 
graf begrawe sou word. Om te troos het 
Pappie dan vertel dat dit 'n bitter koue 
dag was met 'n sneeustorm.

Vandag word daar soveel navorsing ge- 
doen oor Mozart dat baie van die vroeëre 
vertellings die nek ingeslaan word. So is 
die weerverslae van daardie tyd nagegaan: 
die dag van Mozart se begrafnis was daar 
slegs 'n bietjie mis in die oggend. Die sto- 
rie van die armlastige graf is ook onwaar 
bewys. Wenen was in die greep van 'n ern- 
stige depressie. Daar was geen geld om 'n 
nuwe en deftige begraafplaas aan te lê 
nie. Leopold het 'n wet uitgevaardig dat 
almal in massagrafte begrawe moes word. 
Na twee jaar kon jy dan jou geliefdes laat 
herbegrawe in beter grafte.



Ongelukkig was niemand by die teraarde- 
bestelling nie en toe eers Albrechtsberger 
en later die sangeres Anna Qottlieb by die 
begraafplaas kom, was daar 'n plaasver- 
vanger as opsigter en kon hy nie die plek 
aanwys nie.
Waaraan het Mozart gesterf? Is hy vergif- 
tig? Is dit sy skedel wat opgegrawe is? Tot 
vandag toe bly Mozart en alles om hom 
heen raaiselagtig en maak dit van hom

seker een van die fassinerendste kompo- 
niste. Miskien moet ons volstaan met sy 
eie woorde:

Ek is feitlik aan sterwe. My loopbaan 
het onder sulke gunstige omstandig- 
hede begin ... maar niemand kan sy 
noodlot bepaal nie. Miemand kan sy dae 
tel nie. Mens moet daarin berus dat wat 
die voorsienigheid bepaal ... dit sal ge- 
beur.



I

Die geur van ryp koejawels en lukwarte 
vang vir my altyd 'n herinnering vas aan 
my eerste kennismaking met een van die 
orrels uit die ou historiese Strooidakkerk 
in die Paarl.
As jong dogtertjie was ons op ons jaarlik- 
se besoek aan die Boland. Volgens Mammie 
moes ons weer die kruik kom vul met 
kultuur' want ... 'Onthou kinders, dit 

maak nie saak waar julle gebore is nie -  
julle is Bolanders' was haar ietwat sno- 
bistiese wagwoord.
Roccona, die ou dubbelverdiepingwoning 
met sy groot balies vol hortensias op die 
voorstoep (vandag staan die Eksekuteurs- 
kamers daar), was die setel van die De 
Villierse, of in hierdie geval die Catorz- 
Viljees soos hierdie tak bekend gestaan 
het (oorgrootjie Abraham de Villiers het 
mos toentertyd met die fraai Italiaanse 
meisie Qeertruida Catoggio in die huwelik 
getree).
Dit was húlle seun Rocco wat die tweede 
orrel van die Strooidakkerk nadat dit uit- 
gedien was vir £10 gekoop het en agter in 
'n groot pakkamer van 'Roccona' geïnstal- 
leer het. Dit was op hierdie einste orrel 
dat ons stilletjies gaan baljaar het, al was 
dit lank na grootjie Rocco se dood. Hoe 
hy uiteindelik die kerkraad oortuig het dat 
die orrel gedaan is, is vasgelê deur sy 
seun, die bekende P K de Villiers.

My herinneringe van die geskiedenis 
van die Paarlse gemeente gaan terug na 
die tweede orrel, wat nog op die wester-

galery gestaan het. Die 'swell'-orrel was 
maar half; my vader met sy menigvuldige 
gawes het dit in 'n volle 'swell' verander. 
Op hierdie ou orrel het ek my eerste lesse 
gehad en dikwels as orrelis ageer.

Toe die ou orrel vele gebreke begin open- 
baar, het my vader elke Saterdag die ou 
instrument 'Hofmanns'-druppels moes 
gaan ingee sodat dit die Sondag nog 
diens kon doen. My vader het gepleit vir 
'n nuwe instrument, maar die kerkraad 
was van mening dat die ou orrel nog 
goed genoeg was. En toe gebeur dit! Op 
'n sekere Sondag, voor die sing van die 
eerste gesang, toe my vader die registers 
uittrek, begin die orrel met 'n aaklige 
geskreeu. Teen hierdie tyd was ek al goed 
bekend met die kwale van die ou orrel, en 
toe ek sien dat vader nie die stoornis- 
wekkende registers instoot nie, dam ek 
hulle by. Het hy my met 'n dankbare 
gelaat aangekyk? Verre daarvandaan.
Hy wou juis wys hoe ellendig die orrel is.

Ha 'n dienstyd van 63 jaar is die orrel toe 
vervang. Maar kom ons keer terug na 22 
Oktober 1786. Op hierdie dag is 'n nuwe 
mylpaal deur die gemeente van Drakenstein, 
soos dit toe bekend gestaan het, bereik.
Ha die insameling van 10 321 gulde het 
die kerkraad besluit om 'n orrel te laat 
bou.
Min het ds Aling en broeder Abraham de



Villiers, wat saam verantwoordelikheid 
aanvaar het vir die onderhandelings, ge- 
weet watter probleme op hulle sou wag.

Mamens die kerkraad het hulle n kontrak 
aangegaan met 'n sekere Hodderson in 
Kaapstad, 'n orrelbouer. Toe die tyd aan- 
breek dat hy die orrel moes oorhandig, 
het hy nog skaars 'n begin gemaak. Dit 
blyk toe dat dié meneer hom oorgee aan 
die voggies van Bacchus.

ria herhaalde waarskuwings by monde van 
die kerkraad, wat op dowe ore geval het, 
beraam hulle toe 'n unieke plan. Met 'n 
wa is hulie Kaap toe. Hulle het Hodderson 
met huidjie en muidjie na die Paarl ge- 
bring, die kerkpakhuis in 'n werkplek om- 
skep, hom feitlik toegesluit en om die 
beurt streng toesig gehou, en siedaar!
Teen die einde van 1790 het Hodderson sy 
werk voltooi.

Op die tweede Sondag van Januarie 1791 
kon ds Aling die eerste orrel inwy met 
Psalm 68:5, 'Zingt Gode, psalmzingt zijn 
Haam', met Helmoud Luttig, die seun van 
die koster, as eerste orrelis.

Die vergoeding vir die orrelis vir 'zijn 
orgelslaan' was 100 riksdalers per jaar 
asook 'een vrije woning zo haast hij ge- 
huurd is'. n Slaaf om die 'blaasbalgen te 
treeden' is deur die koster vir 12 riksda- 
lers aan die kerkraad verhuur.

Die finale afwerking van die orrel was iets 
heel besonders en dit is jammer dat dit 
nie vir die nageslag behoue gebly het nie.

Die beroemde Anton Anreith het die orrel 
teen 400 riksdalers met pragtige figuur- 
beelde verfraai, Luttig en Swartz het die 
balkon gebou, en laastens is die orrel ge- 
skilder en verguld. Die kerkraad was baie 
trots op hulle orrel, want twee gordyne 
moes die orrel bedek 'om het bevuylen 
van het vergulde beeldwerk door de vlie- 
gen' te voorkom.

Omdat die gemeentelede nie hulle belof- 
tes vir die orrelfonds nagekom het nie, 
moes broeder Abraham de Villiers inspring 
en uithelp met 560 riksdalers sodat 
Anreith betaal kon word.

Hierdie probleme was maar soos natros- 
sies ... jare lank sou die kerkraad worstel 
met wat in die omgang bekend gestaan 
het as 'De Orgel Zaak'. Die gemeente Dra- 
kenstein moes goedkeuring kry van die 
Kaapse regering vir hulle optrede. Aange- 
sien die Paarliete in 1761 versoek is om 
die alimentasie of onderhoud van die armes 
in die gemeente Waveren (Tulbagh) op 
hulle te neem 'voor zooverre de inkomsten 
dezer diaconij daartoe voldoende zouden 
zijn', het dit as 'n swaar las op hulle skou- 
ers gerus.

In 1790 het ds Aling die Kaapstadse ge- 
meente meegedeel dat hulle nie meer 
kans sien om voort te gaan met dié ali- 
mentasie nie. Die ekonomiese toestande 
was uiters swak, die pastorie van die Paarl 
was bouvallig en moes feitlik herbou 
word. 'n Groot deel van die strooidak was 
verrot, nuwe gordyne was nodig, die kerk



moes 'n galery kry, 'n nuwe doodsbaar 
en doodskleed moes aangekoop word, 
en boonop moes die predikant 'n nuwe 
hoender- en duiwehok hê. Ongelukkig 
was dit ook die jaar waarin die orrel vol- 
tooi is.
Die Kaap wou hiervan niks hoor nie en 
dien toe 'n 'memorie' by die Politieke 
Raad van die regering in. Aangesien die 
Politieke Raad toe reeds 'n versoek van 
Drakenstein ontvang het om die orrelis uit 
die kerkinkomste te vergoed, was dit net 
die nodige vet in die vuur.

In 'n brief van die Raad word die Paarliete 
oor die kole gehaal omdat hulle 'n orrel 
durf bou het sonder die toestemming van 
die regering -  'n orrel wat, soos hulle ver- 
neem het, 'meer als een prachtstuk tot 
uiterlike vertoon dan tot eer van Qod' ge- 
bou is. Verder wou hulle nie toelaat dat 
die alimentasie vir die armes van Waveren 
gestaak word nie.

Die getwis oor 'De Orgel Zaak' sou nog 'n 
hele aantal jaar duur. Afvaardiging na af- 
vaardiging is gestuur, selfs na die goewer- 
neur. Buite raad is die orrel naderhand 
gesluit en Luttig in 1793 afgedank. Toe 
was die gort gaar. Die gemeentelede was 
woedend, petisies is onderteken en 'n af- 
vaardiging van sewe het die regering op 7 
Augustus 1793 tot ander insae gebring. 
Die alimentasie-verpligting is opgehef en 
die voorstel van die gemeente dat hulle 
insamelings sou hou om die orrelis te ver- 
goed is aanvaar. Luttig is heraangestel en

in die notule van die kerkraad kon die vol- 
gende aangeteken word.

'De Qod van onze Zion zij geloofd en ge- 
dankt ... dat Hij onze twist zaak heeft 
getwist.'

Helmoud Luttig, wat vir ses maande nie 
opgetree het nie, is die volle bedrag van 
100 riksdalers betaal, maar toe die kerk- 
raad nie hulle weg oopgesien het om 
'huurpenningen te betalen' nie, het hy 
kriewelrig geword en gevra om aan die 
einde van 1796 uit hul diens te tree.

Abraham de Clercq het Luttig opgevolg 
maar dit was nie lank nie of ook hy vra 'n 
verhoging van 24 riksdalers. Toe die kerk- 
raad weier, word skoolmeester Sickler ge- 
vra om na die Paarl te kom om 'een proev 
van zijne kundigheid in het tracteren van 
het orgel te geven'.

Op 15 Julie 1798 is Johan Mathias Sickler 
tot orrelis benoem. Bers in 1808 is sy 
salaris verhoog tot 124 riksdalers.

Edward Knolles Green was die volgende 
orrelis, en is in 1831 aangestel. 'n Woon- 
huis vir die orrelis was nog steeds 'n knel- 
punt. Met die dood van die voorleser, De 
Roubaix, het sy huis beskikbaar geword 
en dus kon orrelis Dusing, wat in 1833 
aangestel is, gehuisves word.

Teen hierdie tyd was die orrel volgens ge- 
skrifte 'al zoo onstemd en irrepabel dat het 
bij't godsdienstig gezang meer verwarring 
dan harmonij' verwek het.
Intussen het broeders P le Roux en P Marais



al begin kollekteer vir 'n nuwe orrel. Die 
insameling het bestaan uit 
17 pijpen oude wijn gewaardeerd

op 1 360 rds
7 leggers oude wijn gewaar-

deerd op 350 rds
31 leggers jonge wijn gewaar-

deerd op 1 359 rds
kontant ingetekend 3 192 rds

6 261 rds
Ds Herold was deeglik bewus van 'De Orgel
Zaak' en het vroegtydig toestemming van 
die regering gevra vir die bou van 'n nuwe 
orrel. Eerwaarde Werninck, die Hollandse 
predikant in Londen, is genader om 'n orrel 
aan te beveel en te bestel. In Junie 1830 
het eerw Werninck 'n tekening van die or- 
rel wat hy vir £577.10 laat bou het 
gestuur, en die volgende jaar kon die 
tweede orrel ingewy word.
Vir hierdie waardevolle diens is daar 
besluit om twee halfame 'zoeten wijn' aan 
hom te stuur. Ongelukkig het hulle so 
lank gesloer dat net sy weduwee dit kon 
geniet.
Qreen en Dusing was die eerste orreliste 
van die nuwe orrel. Skynbaar het Dusing 
volgens gemeentelede te wild met die or- 
rel omgegaan, met die gevolg dat toe hy 
die Paarl in 1837 verlaat het, die meeste 
donateurs deur middel van 'n petisie daarop 
aangedring het om inspraak te hê met die 
aanstelling van 'n orrelis. Op hulle aanbeve- 
ling is Pieter Hugo van Stellenbosch aan- 
gestel. Sy dienstydperk was tien jaar.

As jong seun het Jan Stephanus de Vil- 
liers, bekend as Jan Orrelis, sy moeder 
vergesel na haar musieklesse by Pieter 
Hugo. Qou het hy sy moeder verby- 
gesteek. Dit is dan geen wonder nie dat 
hy in 1847 Pieter Hugo as orrelis van die 
Strooidakkerk opgevolg het.

Hy was baie ondernemend en het verskeie 
komposisies, veral vir koor, die lig laat 
sien. Hierdie werke is uitgevoer deur die 
Paarlse Filharmoniese Vereniging, wat die 
eerste uitvoerings gegee het van die 
oratoriums De Epiphanie in 1856, Zion en 
Babylon in 1866, De Sulamith en Maranatha.
Jan Orrelis was 'n groot ondersteuner van 
ds S J du Toit en met die afstigting van 
Hoorder-Paarlse gemeente het hy in 1875 
dié orrelispos gevul. Aanvanklik was daar 
geen orrel nie, alleen maar 'n harmonium, 
wat Jan Orrelis sonder betaling bespeel 
het tot 1877, toe 'n nuwe orrel ingewy is. 
Vir die inwyding het Rocco de Villiers, 'n 
neef van J S, hom bygestaan. Drie dae 
voor J S se dood was hy nog voor die kla- 
werbord van die orrel. Die Paarliete was 
baie trots op hom en hy was 'n bekende 
figuur wat op sy skimmelblou perd deur die 
strate na sy leerlinge se huise gery het.

'n Minderjarige seun van die Strooidakge- 
meente, M W du Toit, het Jan Orrelis opge- 
volg. Eers het dit so goed gegaan dat hulle sy 
salaris opgeskuif het. Ha vyf jaar moes die 
kerkraad hom egter ontslaan omdat hy 
dikwels afwesig was en omdat hy 'zich 
overigens niet naar behooren' gedra het nie.
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Vir sewe jaar het 'n musiekstudent, Z de 
Beer, die pos beklee voordat Rocco C de 
Villiers in 1887 die pos by die Strooidak- 
kerk aanvaar het.

Volgens allerlei geskrifte, oorvertellings 
en familieherinneringe was oupagrootjie 
Rocco n mens met 'n borrelende natuur 
wat oorgeloop het van entoesiasme. So 
skryf J C Pauw oor hom:

Met sy diensaanvaarding het die orrel 'n 
groter rol in die gemeentelike lewe be- 
gin speel. Dit was hy wat die gemeente 
begin leer het om orreluitvoerings te 
waardeer en geniet. So het hy reeds in 
1886 die kerkraad beweeg om die kerk- 
gebou op 'n weeksaand af te staan vir 
die opvoering van godsdienstige kantates. 
In hierdie tyd was die Paarlse gemeente 
bekend as die beste singende gemeente 
in die Boland; en geen wonder nie, daar 
Rocco 'n wonderlike gawe besit het om 
'n gemeente te lei. Ook het ds Van de 
Wall en prof Moorrees veel steun gegee. 
Hy het altyd uit dieselfde Psalm- en 
Qesangboek gespeel wat die predikant 
op die kansel gebruik. So het hy die 
woorde onder die musiek geskrywe ge- 
had en kon dus die psalm of gesang ge- 
voelig interpreteer.

Die heel eerste orreluitvoering op die plat- 
teland het in 1901 in die Strooidakkerk 
plaasgevind. P R de Villiers, seun van Rocco, 
het pas uit die buiteland teruggekeer waar 
hy in 1899 en 1900 medaljes vir orrelspel 
ontvang het aan die Royal Academy of

Music in Londen, asook die ARAM- en 
ARCO-diploma. Vir die eerste keer kon 'n 
plattelandse gehoor die werke van Bach, 
Mozart en Widor hoor. Die geld wat inge- 
samel is, het gegaan om 'n behoeftige 
sendingstudent te help.
Soos ons gesien het, was 'n nuwe orrel 
dringend nodig. Ha die kattegemaai in die 
kerk toe Rocco de Villiers al die stukken- 
de registers uitgetrek het om die kerkraad 
te oortuig, het hulle nadat 'n bouer na die 
orrel kom kyk het en dit heeltemal afge- 
skryf het, 'n nuwe orrel aangekoop.
Op Dinsdag 16 Oktober 1894 het die inwy- 
dingsfees plaasgevind. Vir hierdie spesiale 
geleentheid het Rocco 'n koor van stem- 
me, 'n 'bazuinenkoor' en blaasorkes laat 
optree. Die koor het daardie dag nie minder 
nie as ses keer gesing. By die aanddiens 
het hulle selfs 'midden in de preek' 'n 
koorwerk gelewer. Rocco self het vyf orrel- 
werke gespeel en die blaasorkes het twee 
keer opgetree.
Oupagrootjie Rocco was 'n waardige heer 
wat luister verleen het aan die pos van 
orrelis. Al het hy naby die kerk gewoon, 
het hy elke Sondag by die kerk gearriveer 
in sy rytuig met 'n swart kap, getrek deur 
twee spogperde. Soos 'n ware aristokraat 
het hy sy swart keil gelig, sy manel regge- 
trek en met 'n lewendige stap die galery 
betree. Hadat hy vir Kiepie Qoliath, die 
orreldrukker, gegroet het, het hy sy plek 
voor die orrel ingeneem.
Oor oupagrootjie Rocco sou mens lank



kon gesels. Daar is talle staaltjies, soos 
die keer toe hy met die Drummond Castle vir 
die soveelste keer oorsee sou gaan en 'n vrou 
met 'n baba op die arm huilend gesmeek 
het vir plek op die boot, en hy galant soos 
altyd sy plek afgestaan het. Dit was die 
laaste reis van die boot wat in 1896 binne 
'n paar minute aan die Franse kus gesink 
het. Slegs drie mense het oorleef.

Ek sal slegs een of twee familievertellings 
uit sy orrelisdae aanhaal. Rocco het 'n 
groot musiekwinkel gehad maar het in 
Duitsland ook homopatie bestudeer. So 
het dit een Sondag gebeur dat hy terwyl 
hy besig was om te speel, vir die student 
wat langs hom op die bankie gesit het om 
te help met die uittrek van die ou stram 
registers haastig beveel het om die nux 
vomica ('n bekende homopatiese middel) 
uit te trek. Die arme ou kon nie raai dat 
hy die vox humana bedoel het nie.

Die einste vox humana-register het later 
gesorg vir nog 'n storietjie, of miskien 
hou dit verband met die vorige een.

Dit was alom bekend dat Rocco nie veel 
gehou het van die vox humana-register 
nie, maar dat hy versot was op appels. Die 
gemeentelede wou hê hy moes dié 
'ganspenne' gebruik en een van die boere 
is toe na hom met 'n voorstel dat hy ge- 
reeld appels sou bring maar ... dan moet 
die vox humana gebruik word. Daar word 
vertel dat Rocco die volgende Sondag 
vroeg al begin speel het met die vox 
humana vol uitgetrek.

Al sy kinders moes musiek neem. Boy de 
Villiers, die rugbyspeler, moes opsluit orrel 
speel. My het dit egter gehaat en het stil- 
letjies 'n jong maat betaal om heen en 
weer op die orrel note te druk sodat sy pa, 
wat kort-kort op die stoep van sy winkel 
oorkant die kerk kom luister het, moet 
dink hy oefen. Intussen oefen hy rugby. 
Rocco het die behoefte gevoet aan 'n Koraal- 
boek en kort voor sy dood is dit voltooi. 
Dit sluit ook sy bekende Qesang 36 in. 
Talle ander komposisies het die lig gesien, 
maar wanneer ek na die netjies geskrewe 
manuskrip van my ouma se troumars met 
die fleurige titel kyk, wens ek dat ek daar 
kon wees, dat dit 'da Capo' en nie 'fine' is 
nie.
Rocco de Villiers is in 1902 oorlede maar 
sy seun Rocco het hom reeds in 1901 op- 
gevolg as orrelis, teen £60 per jaar. Rocco 
junior was 'n goeie orrelis maar het baie 
gesondheidsprobleme gehad wat hom ge- 
noop het om in 1911 te bedank.
Rocco senior se skoonseun en ons oupa het 
toe orrelis geword. Oupa Kowie Esterhuysen 
was eers op Caledon waar hy 'n blaasorkes 
op die been gebring het wat hy dikwels 
saam met die orrel laat optree het. Hierdie 
gebruik (met inbegrip van 'n koor) het hy, 
nes Rocco senior, laat voortleef in die 
Paarl, veral met Hervormingsfeeste.
Op n keer het hierdie oupa van ons die 
onderwerp van drukke bespreking geword 
in die Paarl, en dit oor sy optrede voor die 
orrel.
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Miskien moet ek eers 'n vorige stukkie 
geskiedenis uit Oupa se lewe vertel. Dit 
sal miskien sy optrede verduidelik.

Qedurende die Anglo-Boereoorlog was Oupa 
orrelis op Caledon. Op 'n Sondag word 
daar 'n kindjie gedoop met die name 
Stefanus Johannes Paulus Kruger. Aan Ou- 
pa was daar geen keer nie ... met al die 
trompetregisters oopgetrek val hy forté 
weg met die Transvaalse volkslied, 'Kent 
gij dat volk'!

Die volgende dag toe hy die hoofstraat 
afstap, voel hy 'n hand op sy skouer. Vir 
tien maande is hy onder huisarres ge- 
plaas. Qeen wonder dat hy so 'n Afrikaner 
Bond-lid geword het nie.

En nou terug na die Strooidakkerk. Dit 
was in die dae kort voor die inval in Suid- 
wes. Ds Meiring was op die preekstoel en 
aan die einde van die diens vra hy die ge- 
meente om te bly sit -  maar laat Oupa 
self vertel soos in sy 'memoirs' aange- 
teken:

Die Sondag was dit genl Louis Botha se 
verjaardag. Die Dominee maak toe die 
volgende aankondiging:

Broeders en susters, aangesien dit 
vandag die verjaardag is van ons ge- 
liefde eerste minister, generaal Louis 
Botha, en aangesien hy die gewichtige 
taak op zich genomen heeft om 
Duits-Wes-Afrika te gaan innemen, 
laat onz hem staande toezing Dat's 
Heeren Zegen op u daalt'.

Ek dag toe ... wat? Moet ek 'Dat's Heeren 
zegen' gaan speel vir 'n mens wat as met 
'n rooftog 'n ander land se plek gaan in- 
neem? Ek het geweier om die gesang te 
speel. Ek het net die akkoord van die 
eerste woord op die orrel aangegee, omge- 
draai, en my arms gevou. Toe het sommige 
gesing en ander nie en dit was die ellen- 
digste singery wat ek ooit aangehoor het!

Vandag lê Oupa tesame met die ander 
Catorz-Viljees binne die ringmuur van die 
Strooidakkerk begrawe en so dikwels won- 
der ek met 'n glimlag of hy al weer sulke 
'ellendige' singery gehoor het.

Hadat mnr A C van Velden sy studies oor- 
see voltooi het, waar hy die FRCO (Fellow 
of the Royal College of Organists) verwerf 
het, het hy die leisels by Rowie Esterhuysen 
oorgeneem. Hy was vir baie jare verbonde 
aan die gemeente. Hom kom die eer toe 
van 'n permanente koor. Vroeër is die 
Filharmoniese Vereniging se koor met 
spesiale geleenthede gebruik. Die kerkraad 
het dit egter goed gedink om vir Van Velden 
te waarsku 'dat hij dat slechts op die takt- 
volle wijze bij de avonddiensten invoert'. 
Hulle het nog onthou dat ouer mense met 
die sing van 'n koor uitgestap het. Qedu- 
rende Van Velden se tyd is die derde orrel 
deur Cooper Qill Tompkins feitlik her- 
bou en dit het diens gedoen totdat die 
nuwe barokorrel, wat baie herinner aan 
die heel eerste orrel, op 4 Desember 1977 
ingewy is.

Hierdie orrelverhaal kan nie afgesluit word



sonder om Kiepie Qoliath aan u voor te 
stel nie.
Van al die orreldrukkers wat deur die jare 
die gemeente gedien het was Kiepie die 
interessantste. Sy regte naam was Cupido 
Goliath.
Hy het n voorliefde vir dreigemente getoon 
en het kort-kort die kerkraad gedreig. In 
1895 het Kiepie 'n brief wat seker beskou 
kan word as een van die eerste Afrikaanse 
briewe tot die kerkraad gerig. Hier volg dit: 

Kepei Goleath, de orreldrukker als det 
is laat de kerkraad toe te stem om mijn 
prijs te lig om mijn meer te be-taal zal 
ek det werk houw maar endein u mijn 
niet meer kan geef dan bedank ek de 
werk dadelijk. Ek kan vor dei prijs niet 
meer de orrel druk neit. De orrel is regte 
zwaar-der als de ouwe.

Die nuwe orrel was werklik swaarder om te 
druk en aangesien Rocco de Villiers senior 
getuig het dat Kiepie 'de allerbest orgeldruk- 
ker is nog tot heden door den eerw. kerkraad 
geëngageerd, sober, stil, bedaard en zeer ge- 
regeld op zijn post' is, het die kerkraad Kie- 
pie se salaris gelig tot £1.10. In 1903 is dit 
'gelig' tot £8. Maar Kiepie sou weer skryf.

Paarl
4 April 1904
Gij Geliefde Kerkvaders
ik moet u zegt dat gij moet zien om een
bank achter te krij want ik moet staan
van de kerk aan gaan tot hij uit gaan.
die banken is verhuur en als ik nie kan
set nie dan zal ik maar moet be-dank
want ik kan nie uit ho die orrel druken.
Cupido Goleath
Rose Street
Paarl

Hy het sy bank 'achter' gekry en eers in 
1911 aan sy laaste dreigement uitvoering 
gegee en bedank.
En so met die leë blaasbalke maak ons die 
borswerke van die orrels in die Strooidakkerk 
toe terwyl die musiekgeeste van vervloë 
dae liefderik vertroetel word onder die 
beskutting van die ou strooidak.

Bronne
Familie-oorlewerings.
Gedenkboek Paarl (Drakenstein) Gemeente. 
Memoirs deur J J C Esterhuysen. 
Suid-Afrikaanse musiekensiklopedie,

J P Malan.



Joubero Malherbe het drie toekennings 
ontvang. Die FAK se Toekenning vir Beson- 
dere hultuurprestasie (Musiekbevordering) 
is op 3 April 1992 aan haar oorhandig.
Die commendatio vir hierdie toekenning 
lees soos volg:

As agterkleinkind van Rocco de Villiers, 
talentvolle dogter van ds A M de V 
Esterhuysen, het Joubero in 'n pastorie 
grootgeword waar daar gereeld musiek 
gemaak is. Sy het op 'n vroeë ouderdom 
haar onderskei met besondere presta- 
sies in musiekeksamens en ook as leier. 
Sy was onder meer die eerste ontvanger 
van die Voortrekkerkenteken vir 
dapperheid.
Joubero Malherbe het in Bloemfontein 
studeer waar sy aktief in kultuurbedry- 
wighede deelgeneem het. Haar eerste 
pos as onderwyseres was in Ficksburg 
en daarna in Pretoria. In Pretoria het sy 
aangesluit by die Volksteater.
In 1946 het sy na Engeland vertrek en 
tree daar in die huwelik met Etienne 
Malherbe, 'n Elsie Ballot-student wat vir 
'n PhD-graad gewerk het aan die Univer- 
siteit van Cambridge. Daarna het sy 'n 
kort tydjie in Kanada deurgebring waar 
sy skoolgehou het en Kanadese leerlinge 
ingelig het oor ons land en kultuur. 
Joubero Malherbe was op alle kultuur- 
terreine baie aktief. In Pretoria het sy 
vir jare gedien op die bestuur van die 
Volksteater. Sy het 'n leidende rol 
gespeel in die Pretoriase Operagroep en

sy het ook met die totstandkoming van 
die Departement Drama aan die Univer- 
siteit van Pretoria lesings in kostume- 
ring gegee.

Haar bekendheid het sy sekerlik verwerf 
vir haar radioprogramme oor die afgelope 
38 jaar. Vir haar kinderreeks 'Vanwaar 
Qehasi?' is sy vir 'n Artes benoem.

Joubero Malherbe het ook baie konserte 
gereël vir jong kunstenaars. Sy was ook 
van die begin af baie nou betrokke by 
die totstandkoming van die Internasio- 
nale Musiekkompetisies waar sy 'n 
groot publisiteitsveldtog geloods het 
deur gereeld verslae oor die radio uit te 
saai.

Joubero is steeds besig met kultuurwerk. 
Vir 25 jaar het sy en haar man gehelp om 
konserte te reël en kunstenaars te huisves. 
Tans organiseer sy nog elke maand 'n 
musiek- en kultuuroggend vir dames 
van die Diplomatieke Korps.

Sy is ook skeppend aktief en het twee 
toneelstukke met sang geskryf wat oral 
in Transvaal opgevoer is. Sy het ook 
saam met mev Jo Ross gewerk om Suid- 
Afrikaanse Kersliedere bekend te stel.

Sy is 'n raadslid van Truk en is ook 'n 
lid van die Uitvoerende Komitee. Sy 
dien in die Musiekkomitee van die 
Transvaalse Raad vir Kultuursake, is lid



'n Skildery van Joubero Malherbe deur Johan Coetsee



van die Reëlingskomitee van die Unisa 
Transnet Internasionale Musiekkompeti- 
sies en is beoordelaar vir Opera vir AA 
Mutual se Vita-toekennings.
Sy is 'n stigterslid van die Hennie Joubert- 
Musiekvriendekring.
Joubero is bekend as musiekkritikus. Sy 
het ook 'n boekie, lUtskykies in die lewe 
van komponiste, uitgegee en musiek- 
stories vir Ela Spence se boek Stories vir 
dogters geskryf. Talle ander publikasies 
het ook verskyn.
Sy is baie gewild as gasspreker en het 
ook welsynswerk by hospitale gedoen. 
Joubero Malherbe is ongetwyfeld een 
van die mense wat haar kragte onver- 
moeid inspan tot kultuurbevordering. 
Waar sy ook al 'n geleentheid waar- 
neem, gebruik sy dit om ons land se

musiek, toneel en kunste te bevorder. Sy 
het onbaatsugtige diens gelewer en het 'n 
gewilde en geliefde persoonlikheid ge- 
word, nie net by die kuns-elite nie, maar 
by almal. Sy het werklik die vermoë om be- 
langstelling en entoesiasme by mense 
wakker te maak vir die kunsgebeure om 
ons. Dit is daarom vir die FAR 'n groot 
voorreg om op hierdie wyse vir haar er- 
kenning te gee vir die volksdiens wat sy 
oor soveel jare gelewer het.

Op 'n stadsamptelike dinee, gehou op 19 
Junie 1992 in die Stadsaal, was sy een 
van die ontvangers van die toekenning Uit- 
blinker in Voortreflikheid aan Pretorianers 
wat besonder presteer het.
In 1994 het sy ook 'n Kultuurmeriete-toe- 
kenning van die Streekraad vir Kultuur- 
sake, Moord-Transvaal, ontvang.
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