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Verklaring 

Ek die ondergetekende verklaar hiermee dat die werk in hierdie 

proefskrif vervat, my eie oorspronklike werk is wat nog nie 

vantevore in die geheel of gedeeltelik by enige ander Universiteit 

ter verkryging van 'n graad voorgele is nie. 

Plek 

Datum HELMUT HOLZAPFEL 
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C>PSC>MMING 

Die besluit om 'n studie van s le Roux Marais te maak is 

gestimuleer deur die belangstelling en waardering wat gehore in 

die bui teland vir die komponis se liedere ui tgespreek het. Die 

hoeveelheid wetenskaplike navorsing wat tot dusver oor sy musiek 

gedoen is, is beperk en nie vry van vooroordeel nie. Hierdie 

studie het tot 'n herontdekking van vele van sy liedere gelei en 

in sekere opsigte ook tot 'n herwaardering van sy kuns. 

Besonderhede oor Marais se lewensgeskiedenis was tot dusver slegs 

onvolledig beskikbaar. Om 'n beter begrip van die komponis se 

musiek te verkry was di t noodsaaklik om eers sy biograf ie op te 

teken. Hierdie inligting gee insig in sy werksomstandighede as 

musiekonderwyser en pianis, as orrelis en koorleier, as skilder en 

komponis - en ook as mens. 

'n Volledige lys van sy werke was ook tot dusver nie opgestel nie. 

Dit word vir die eerste keer in hierdie proefskrif gedoen. Marais 

was in die eerste plek 'n liederekomponis. Hy het egter ook 'n 

aansienlike hoeveelheid koormusiek, etlike stukke vir klavier, vir 

orrel, sowel as drie operettes gekomponeer. 

Marais se oeuvre hang nou saam met die ontwikkeling van die 

Afrikaanse taal. Veral aan die begin van sy loopbaan was hy 'n 

baie aktuele komponis: heelwat van sy toonsettings het kort na die 

ontstaan van die betrokke gedigte die lig gesien. Op die manier 

het hy 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse liedereskat en die 

Afrikaanse kultuur in die algemeen gelewer. 

Die katalogus in Hoofstuk 5 is as 'n handleiding bedoel vir 

diegene wat vinnig en doeltreffend informasie oor 'n spesifieke 

lied wil he. Elke lied is aan die hand van verskillende hoofpunte 

ontleed, en die inligting word in 'n tienpuntesisteem met 'n 

beskrywing weergegee. Die opset van elke beskrywing is ui t die 

aard van die saak by elke lied verskillend. 
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Ter wille van volledigheid is informasie oor Marais se ander werke 

as Hoofstuk 6 ingesluit. 'n Samevatting van sy komposisiestyl 

word in Hoofstuk 7 aangebied en sluit die proefskrif af. 

Marais was geinteresseerd in kuns in die algemeen. Sy eerste 

groot lief de was die musiek en hy het meer as 150 werke 

gekomponeer. Sy tweede liefde was die skilderkuns ~n hy het 

tussen 120 en 130 skilderye, meestal stillewes en blomstudies, 

gemaak. 

Marais was 'n instinktiewe komponis. 'n Ontledende aard, formele 

tegnieke en woordgetroue verklanking is vreemd aan sy styl. Hy 

gebruik 'n soort neo-romantiese idioom, en die beste eienskap van 

sy musiek is sy melodiee. Hulle is byna altyd gelaai met gevoel 

en warmte. 

aanspreek. 

Hulle is daarom verstaanbaar en kan 'n wye publiek 

Onder sy tydgenote wat dieselfde idioom gebruik het, 

verteenwoordig Marais se musiek 'n hoogtepunt. 

Marais is reeds dee! van die kultuurgeskiedenis van Suid-Afrika. 

Van sy bekendste liedere het volksbesit geword. Solank Afrikaans 

bestaan, sal sy liedere gesing word. 

The decision to embark on a research project on s le Roux Marais 

was influenced and stimulated by the interest and appreciation 

expressed by overseas audiences for this particular South African 

composer's songs. The existing research on his music is very 

limited and not devoid of prejudice. This study has led to a 

rediscovery of many of his songs, and to a certain extent, to a 

new appreciation of his art. 

In order to gain a deeper understanding of the composer it was 

necessary to write a more detailed biography than the rather 

inadequate ones available. This research offers insight into his 

work as music educator, pianist, organist, choir master, painter 

and composer - and also about him as a person. 

For the first time a complete list of his works is given in this 

dissertation. He was primarily a composer of songs. He did, 
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however, also compose a fair amount of choral music, several 

pieces for piano, for organ, and three operettas. 

Marais' works are closely associated with the development of the 

Afrikaans language. At the beginning of his career it was 

especially noticeable that he was a very up to date composer: many 

of his songs appeared shortly after the specific poems were 

written, and in this respect he made an important contribution to 

the Afrikaans culture. 

The catalogue in Chapter 5 is meant to serve as a guide for those 

who need relevant information about specific songs. The structure 

of every song is analysed according to specific aspects, and the 

information is presented according to a ten point system, followed 

by a discussion, since each song is essentially different. 

For the sake of completeness information about Marais' other works 

is included in Chapter 6. Chapter 7 draws conclusions regarding 

his compositional style and completes the dissertation. 

Marais was interested in the arts in general. Music was his first 

big love and he composed more than 150 works. His second love was 

painting. He painted between 120 and 130 works, mostly still-life 

presentations and flower studies. 

Marais composed by instinct rather than by design. An analytical 

nature, formal techniques, or word-painting are not major elements 

of his style. His idiom can be described as neo-romantic, and the 

most outstanding characteristic of his music is his melodies. 

They are almost always full of feeling and warmth. They are, 

therefore, easily understandable and readily accessible to a wide 

public. Marais was foremost among his contemporaries who used the 

same idiom. 

Marais is already part of the cultural history of South Africa. 

So much so that some of his songs have become an integral part of 

South Africa's national heritage. As long as the Afrikaans 

language exists, his songs will be sung. 
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STEPHANUS LE ROUX MARAIS 

1/2/1896 - 25/5/1979 
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Opgedra aan Olof Caruso Vorster 
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Daar is ean tijd van komen, 
Daar is een tijd van gaan: 
Dat hebt gij meer vernomen, 

Maar hebt gij't ook verstaan? 

o wie mag doorgronden, 
Dat spreekwoord zoo vol zin, 

Die kent der liefde wonden, 
De weelden van de min. 

De Genestet 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Motivering vir die studie 

Aan die begin van 1968 vertrek die skrywer na Oostenryk vir 

verdere studie aan die Hochschule fur Musik und darstellende Kunst 

in Wien. Na aflegging van diplomas in Operndarstellung en Lied 

und Oratorium vestig hy horn as 'n professionele opera- en 

konsertsanger in Europa. Aanvanklik beklee hy betrekkings aan die 

Stadttheater in Klagenfurt en die Tiroler Landestheater in 

Innsbruck, Oostenryk, en sedert 1977 is hy verbonde aan die 

Stuttgarter Staatsoper, Duitsland. In 1978 nader dr Eduan 

Grobbelaar, die toenrnalige kultuurattache aan die Suid-Afrikaanse 

Arnbassade in Bonn, horn om 'n program bestaande uit Kuns- en 

Volksliedere in Afrikaans op te stel vir uitvoerings in Duitsland. 

Aanvanklik is hierdie opdrag as ongernaklik en selfs lastig ervaar. 

By die uitsoek na geskikte rnateriaal he~ dit egter 'n buitengewoon 

interessante projek geword. 'n Program rnoes gevind word · vir 'n 

gehoor in die buiteland waarvan die rneeste toehoorders nog nooit 

met Afrikaans kennis gernaak het nie. Dit was dus belangrik dat 

die liedere van so 'n aard sou wees dat hulle in die eerste plek 

deur hul rnusikale inhoud by die gehoor ins lag sou vind. Op 20 

Oktober 1978 het die skrywer met Eduan Grobbelaar as begeleier die 

eerste uitvoering van hierdie konsert in die Ettlinger 

SchloBtheater gegee - gespanne en senuweeagtig om ui t te vind of 

die liedere die konsertgangers sou aanspreek. 

Groot was die verbasing toe ervaar is met watter entoesiasrne die 

rnusiek deur die gehoor ontvang is. Die sukses het rneegebring dat 

hierdie program sedertdien in Munchen, Bern, Rome, Landen, Bonn, 

Wenen en Brussel herhaal is, en in 1983 op 'n uitgebreide toer in 

Suid-Arnerika in die stede Buenos Aires, Montevideo, Santiago, 

Cornodoro Rivadavia, Asuncion, Brasilia, Sao Paulo en Rio de 

Janeiro. 
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Die program is geopen met vier liedere van s le Roux Marais, en 

elke keer het die gehoor waardering vir die werk van hierdie 

komponis ui tgespreek. Die skrywer het homself begin afvra wat 

daar dan in die liedere van die man is wat die mense so aanspreek 

hoewel hulle die taal nie verstaan nie, die agtergrond en kultuur 

waaruit die liedere spruit nie ken nie en nie vertroud is met die 

musikale idioom nie. 

Dit was hierdie oorweginge wat die skrywer laat besluit het om op 

s le R Marais se spore te begin loop. 

1.2 Navorsingsmetode 

'n Begin is gemaak deur alle musiek wat S le Roux Marais 

gekomponeer 

gepubliseer, 

musiek nie 

het te versamel, hetsy in gedrukte vorm, indien 

of in die vorm van fotostatiese afdrukke waar die 

meer te koop verkrygbaar was nie, en fotostatiese 

afdrukke van die manuskripte van die ongepubliseerde komposisies. 

Die liedere is geanaliseer onder die volgende hoofde: vorm van die 

gedig met betrekking tot die vorm van die lied, die stemparty, die 

klavierparty, skandering, harmonie, ritme, en hoe woord en musiek 

saamgevoeg is. Al hierdie informasie is op 'n kaartsisteem 

vasgele vir latere evaluering. 

Alle beskikbare sekondere materiaal, dit wil se literatuur, 

koerantuitknipsels en ander is versamel. 

Veskeie onderhoude is gevoer met mense wat die komponis persoonlik 

geken het om van sy werksmetode en van hom as mens meer te wete te 

kom. 

1.3 Ooel van die studie 

Wie was S le Roux Marais? Wat het hy alles gekomponeer? Sou dit 

moontlik wees om 'n formule vir sy sukses as liederekomponis te 

vind? Dit was die vrae wat beantwoord moes word. 

om die materiaal wat tydens die ondersoek ingewin is uiteindelik 

doelgerig in die vorm van 'n proefskrif te kon aanbied, het baie 

oorleg en beplanning gekos. Die inligting, konklusie en gewin wat 
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uit 'n gedetailleerde ontleding ( 'n stylanalise) van Marais se 

liedere verkry sou word, het vir die skrywer nie hevredigend 
genoeg gelyk nie. So gekompliseerd in struktuur, inhoud en 

harmonie is hulle nie - en tog het hulle waarde, maar dit le nie 

in hul kompleksiteit nie. 

In oorleg met prof Ottermann,· die skrywer se promotor, is 

uiteindelik hesluit om die navorsing oor Marais in die vorm van 'n 

Geannoteerde katalogus van sy liedere, met insluiting van sy ander 

werke, aan te hied. Dit is egter ook helangrik geag om die veld 

6m die liedere (lewensloop, werklys en taalsituasie) in aanmerking 

te neem om sodoende 'n volledige heeld van die komponis te 

verskaf. Die vorm ('n geannoteerde katalogus) hied aan die 

skrywer die moontlikheid om die waarde en hetekenis van die 

liedere afsonderlik na te gaan. Daar is gepoog om alleen die 

helangrikste inligting in sake agtergrond, inhoud en konstruksie 

aan te hied. 

Tot op datum was so 'n studie nie heskikhaar nie. Die skrywer 

hoop om daarmee inligting oor Marais, sy liedere en ander werke 

vinnig en prakties aan sangers, radioprogramopstellers, 

konsertorganiseerders en musiekwetenskaplikes te verskaf om 

sodoende Marais se musiek meer toeganklik te maak. 

1~4 Indeling 

Die proefskrif is in sewe hoofstukke ingedeel waarvan Hoofstuk 1 

die Inleiding uitmaak. 

Hoofstuk 2: 

Marais se werksomstandighede het 'n helangrike invloed op horn as 

musikus en komponis gehad. Sy lewensloop was tot dusver nie 

volledig opgeteken nie. Ter wille van 'n heter hegrip van Marais, 

die musikus en mens, is dit noodsaaklik geag om 'n Biografie in te 

sluit. Aan die einde van die hoofstuk volg opsommenderwys 

aantekeninge oor sy veelvuldige Aktiwiteite, asook 'n hoeveelheid 

aanhalings oor horn as Mens. 
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Hoofstuk 3: 

Daar het nag nerens 'n volledige Lys van Marais se komposisies 
verskyn nie. Die skrywer het dit daarom belangrik geag om die lys 

van sy werke as 'n afsonderlike hoofstuk aan te bied. Die 

probleme wat ontstaan het om 'n sinvolle sisteem vir so 'n lys van 

werke te vind, word in die hoofstuk bespreek. 

Hoofstuk 4: 

In 'n hoofstuk oor Marais se Keuse van digters en gedigte was dit 

noodsaaklik om kortliks na die ontstaan van die Afrikaanse taal te 

kyk. Die ontstaan van die liedere is nou verbonde aan die 

ontstaan van die taal self. By 'n waardebepaling van Marais se 

musiek is dit 'n uiters belangrike feit, en daarop moes ingegaan 

word. 

Hoofstuk 5: 

Die belangrikste deel van hierdie proefskrif is 'n Geannoteerde 

katalogus met inligting oor elke lied wat Marais gekomponeer het. 

Die indeling is alfabeties vol gens ti tel gedoen sodat 'n 

spesifieke lied vinnig en doeltreffend gevind kan word. 

Hoofstuk 6: 

Inligting oar die Ander werke, koorstukke, operettes (arias), 

orrel- en klavierkomposisies is in hierdie hoofstuk vervat. Die 

inslui ting is ter wille van volledigheid gedoen. As gevolg van 

die hoeveelheid van die materiaal kon die komposisies nie in 
detail bespreek word nie. 

Hoofstuk 7: 

'n Samevatting van Marais se styl as komponis word in die hoofstuk 

aangebied. Die skrywer het nie gepoog om te veel in detail in te 

gaan nie: die oorwegings teen 'n gedetailleerde stylanalise is 

reeds genoem. Aangesien die liedere in Hoofstuk 5 afsonderlik 

bespreek is, sou di t hi er herhaling voortbring. Sonder die 

samevatting sou 'n studie oor s le Roux Marais egter oak 

onvolledig wees. 
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1.5 Afbakening 

In die bespreking van die liedere in Hoofstuk 5 het die skrywer 

hom by die klavierlied bepaal, dit wil se komposisies waar die 

solostem deur die klavier begelei (vergesel) word. 

'n Klein toegewing moes desnieteenstaande gemaak word. 'n Paar 

liedere in die Goue Gerf en 'n paar vaderlandsliedere in die FAK 

en elders is deur Marais meerstemmig vir SATB of SAB verwerk. Sou 

hulle as gevolg van hul meerstemmigheid by die soloklavierlied 

weggelaat word, moes hulle by die koorstukke ingesluit word. Dit 

wil egter voorkom of hulle daar ook nie so reg pas nie. In enkele 

gevalle twyfel die skrywer of hierdie liedere hulle werklik tot 

meerstemmige sang leen. Dit wil eerder voorkom of hulle hul 

meerstemmigheid aan die wense van die uitgewers te danke het. l) 

Die skrywer het die paar liedere dus by die soloklavierlied 

ingeslui t en op die manier is 'n bevredigende volledige lys van 

Marais se liedere verkry. 

1.6 Notevoorbeelde en Spelling 

Die manuskripte van Marais se ongepubliseerde werke kon in bale 

gevalle as gevolg van hul swak optiese kwaliteit nie as basis vir 

fotostatiese afdrukke gebruik word nie. Hulle moes daarom deur 

die rekenaar geset word om leesbare notevoorbeelde te verkry. Die 

incipitte van al die ongepubliseerde liedere is met behulp van 'n 
aftasapparaat in die rekenaar ingevoer. 

In die teks is enkele rekenaarsimbole gebruik om ritmiese notasie 

aan te dui. Daar hulle nie regte note is nie moet die kop van die 

noot onder aan die stam gedink word: vir 'n kwartnoot is J 

gebruik, vir 'n agstenoot r , en vir 'n sestiendenoot F 

Die skryfwyse en spelling van sommige woorde in die ti tels van 

Marais se liedere het 'n verouderde skryfvorm: Bosveldtoe, 

Karoland, Leeraar en andere. Die spelling van baie woorde in sy 

getoonsette tekste het ook verander. waar die teks aangehaal word 

het die skrywer steeds die vorm gebruik soos Marais dit self 

gedoen het sander om korreksies aan te bring. 
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1.7 Literatuuroorsig 

Die belangrikste bron van inligting oor s le Roux Marais tot 

dusver was die omvattende artikel wat CG Henning in die Junie 

1965-uitgawe van Lantern gepubliseer het. Henning was destyds aan 

die Opleidingskollege in Graaff-Reinet en Marais aan die Hoer 

Volkskool aldaar verbonde, en die artikel is die bevindinge van 'n 

ondersoek in 1964 en 1965. Henning se oorspronklike notas (die 

rofwerk) wat hy in vele gesprekke met Marais opgestel het, is 

uiters waardevol en word by die Staatsargief ender die nonuner RGN 

970/613-699 bewaar. Vir die feite in hierdie proefskrif moes 'n 

paar keer na die oorspronklike notas van Henning teruggegaan word, 

aangesien daar enkele foute in die Lantern-artikel ingesluip het. 

Die artikel oor Marais in die Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie2) 

is 'n verkorte weergawe van die Lantern-artikel met ui tbreidings 

deur JP Malan. Ongelukkig word die paar foute wat in die Lantern

artikel ingesluip het, hier herhaal. Aangesien die lys van 

ongepubliseerde werke wat aangebied word ook op Henning se 

navorsing (dit wil se alleenlik tot 1965) gebaseer is, is dit 

onvolledig. 

Die Suid-Afrikaanse Musiekbibliograf ie 3) verskaf 'n baie 

onvolledige lys van Marais se gepubliseerde werke. 

JH Potgieter het in sy 'n Analitiese oorsig van die Afrikaanse 

kunslied 'n belangrike hoofstuk oor s le Roux Marais geskryf. 4) 

Vir sy lys van liedere beroep hy horn op informasie van Henning, 

maar Potgieter se lys bevat minder liedere as wat Henning op enige 

van sy veel vuldige lyste aangee. Ook verskil die datums van 

komposisie wat Potgieter verskaf in 'n paar gevalle van die van 

Henning s 'n (Henning het sy datums by Marais gekry) , sonder dat 

Potgieter sy bron van inligting verskaf. 

In volume VII van die internasionale reeks boeke, Men of 

Achievement (1980) word op bladsy 402 oor Marais berig. Benewens 

historiese feite word sy werke soos volg saamgevat: 

"MARAIS, Stephanus le Roux, . . . Publs.: 80 art songs; 16 

church choir works; 1 operetta; 1 music instr." 

Hoewel die informasie korrek is word geen melding gemaak van die 
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komponis se ongepubliseerde werke nie wat immers ongeveer een 

derde van sy totale oeuvre uitmaak. 

'n Redelik volledige lys van Marais se komposisies word deur SAMRO 

( Suider-Afrikaanse Musiekregte Organisasie) ui tgegee. Di t is in 

1984 deur Michael S Levy opgestel. Aangesien die organisasie die 

ui tvoerregte van komponiste behartig, word in die lys 'n poging 

aangewend om die tydsduur van die komposisies te verskaf, wat (uit 

die aard van die saak) in baie gevalle korrek kan wees, maar in 

ander, gevalle volgens die skrywer se mening foutief is. 

Ander navorsers, soos Jan Bouws 5) in sy Komponiste van Suid

Afrika, asook programopstellers by die SAUK, soos Bennie Bierman 

6) en Danie van Eeden, 7) neem hulle feite uit Henning se Lantern

artikel. 

'n Groot hoeveelheid ui tknipsels ui t koerante en tydskrifte was 

vir die opstel van Marais se biografie 'n belangrike bron van 

inf ormasie. Marais het deur die jare meer as 50 berigte en 

artikels in 'n plakboek versamel. ongelukkig ontbreek die naam 

van die outeur in die meeste gevalle; dikwels ontbreek die naam 

van die koerant of tydskrif, en die datums is ook onvolledig. 'n 

Lys van hierdie informasiemateriaal verskyn in die bibliografie. 

1.8 Primere bronne 

1.8.l Notemateriaal 

Van Marais se 115 liedere ( 108 kunsliedere + 6 skoolliedere + 1 

nasionale volkslied) is 80 gepubliseer deur verskeie uitgewers. 

Van die ongepubliseerde liedere is daar met die goedgunstige 

toestemming van die RGN (Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing) 

in Pretoria en die NALN (Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum 

en Navorsingsentrum) in Bloemfontein fotostatiese afdrukke vir 

studiedoeleindes gemaak. Die si tuasie in verband met Marais se 

manuskripte en die bewaarplekke daarvan is ietwat gekompliseerd en 

word in Hoofstuk 3.2 bespreek. 
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1.8.2 Mev Edith Marais 

By twee geleenthede, in Augustus en September 1984, het die 

skrywer mev Edi th Marais, 

woning te Cypress Grove 

gesprekke in verband met 

die weduwee van die komponis, in haar 

35 op Graaff-Reinet besoek. Lang 

s le Roux Marais is op kassetband 

opgeneem vir latere neerskryf. Etlike pri vaat bandopnames van 

Marais improviserend voor die klavier is voorgespeel. Openhartige 

mededelings uit haar lewe met die komponis het insig in die mens s 
le Roux Marais gegee. Maar ook met talle telefoongesprekke, 

briewe en die lees van hierdie proef skrif was sy later behulpsaam 

om die feite in verband met s le Roux Marais so korrek moontlik te 

kry. Mev Marais het waarlik 'n ongelooflike geheue en haar 

vriendelike geaardheid en humor was altyd 'n inspirasie vir 

hierdie proefskrif. 

Sy het aan die skrywer ' .n goue ring met 'n groot helderrooi robyn 

wat S le Roux Marais in 1952 in Benoni gekoop en tot sy dood in 

1979 gedra het, geskenk, en dit word as 'n kleinnood bewaar. 

1.8.3 Ander persoonlike onderhoude 

Gesprekke is in Oktober 1984 gevoer met die komponis se toe nog 

lewende susters, mevv Johanna Richter en Hester Weitz in 

Lyttleton, Pretoria. 

Mev Merenda Hi tge, 'n suster van mev Marais, is op Graaf f-Reinet 

woonagtig en het die komponis baie geed geken. Sy het aan die 

skrywer baie ui t Marais se lewe vertel tydens die skrywer se 

besoek aldaar. 

By twee geleenthed~, in Augustus 1984 en September 1987, het die 

skrywer dr CG Henning, die outeur van die Lantern-artikel, in 

Durban besoek waar hy aan die Universiteit van Durban-Westville 

verbonde is. Hy wou egter nie veel meer oor Marais uitwei nie. 

Met mev Joan Retief, teksdigter van Lida en die Liedjieskrywer, 

een van Marais se operettes, het die skrywer in Augustus 1987 'n 

lang telefoongesprek gevoer oor die ontstaan van die komposisie. 
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'n Onderhoud oor die ontstaan van die Marais-gedenkkamer by die 

NALN in Bloemfontein is in Augustus 1984 met prof PJ Nienaber 

gevoer. Prof Nienaber was die aanvoerder van die projek. 

1.9 Persoonlike aanmerking 

Na die verlore Boereoorlog, en na die sluiting van die Vrede van 

Vereeniging in 1902, was daar baie boere wat nie lus gehad het om 

terug te keer na hul verwoeste plase nie. Die Argentynse regering 

het 'n aanbod van 'n nuwe tuiste aan moontlike immigrante gemaak, 

en in Desember 1905 het 322 siele, hoofsaaklik uit die distrikte 

Philipstown en Burgersdorp, in Comodoro Rivadavia in Patagonie in 

die suide van Argentinie voet aan wal gesit. 'n Dor woestynagtige 

land en 'n lewe onder uiters moeilike omstandighede het die 

Boerekolonie daar ingewag. Op hulle versoek het daar later 'n 

repatriasie plaasgevind, en die eerste koloniste het in 1938 weer 

teruggekeer na Suid-Afrika. Ongeveer die helfte het egter verkies 

om te bly. 8 ) 

Vandag woon die nasate van die Suid-Afrikaanse setlaars nog in 

Comodoro Rivadavia; die Vissers, Trichards, Bothas, Eloffs, 

Oliviers, De Klerks, Van Rensburgs, Venters, en andere. Intussen 

is hulle genaturaliseer, maar veral van die ouer mense praat nog 

Afrikaans. 

Hoewel die 

verpligting 

Afrikaanse 

Suid-Afrikaanse regering na die repatriasie geen 

teenoor hierdie mense meer het nie, het die Suid

Ambassade in Buenos Aires dit goed gevind dat die 

skrywer en Eduan Grobbelaar op hul konsertreis met Afrikaanse 

liedere in Julie 1983 (kyk bladsy 1) ook hier 'n uitvoering gee. 

Wat was die vreugde daar groot: die toenmalige burgemeester en 

ere-konsul, Boetie Myburg, het die hele dorp per televisie 

uitgenooi en die konsert het in 'n stampvol stadsaal plaasgevind. 

Die kunstenaars is gulhartig ontvang, die liedere is luidkeels 

geapploudeer, alleenlik Afrikaans is die aand gepraat, die 

verlange na die ou Vaderland het opgevlam, gevoelens het onder die 

vel kom sit, trane het vryelik gevloei. 

liedere wat die skrywer die aand 

Enkele van die Afrikaanse 

gesing het, het die 
konsertgangers geken - waaronder ook S le Roux Marais se Heimwee 

en Kom dans Klaradyn. 
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Hierdie aand in Patagonie was 'n belewenis met besondere 

betekenis. Dit het herinner aan Gustav Freytag, Duitse skrywer en 

joernalis, wat in 1856 in sy essay Siebleben 9 ) die volgende 

stelling maak: 

"Erst im Auslande lernt man den Reiz des Heimatdialekts 

genieBen; 

ist. 11 

erst in cter Fremde erkennt man, was das Vaterland 

Van S le Roux Marais kan gese word dat in baie van sy liedere so 

'n "Heimatdialekt", 'n Afrikaanse sentiment, teenwoordig is. 

Analoog met Freytag kan dus gevra word of dit nodig is om eers in 

die vreemde te verwyl om hierdie eie sentiment te leer waardeer. 

Die skrywer wil meen, mi skien nie nodig nie, maar di t kan baie 

daartoe hydra. Di t wil voorkom of die eie liedere, die liedere 

wat uit eie kultuurgebied stam, die liedere waarmee 'n mens 

grootgeword het, jou meer tref, roer, as jy in die buiteland is, 

ver van jou land en mense. Natuurlik is die druk van 'n verhoogde 

emosionaliteit dan meer. Aan die ander kant is daar die af stand 

wat die subjektiwiteit, die belastende betrokkendheid wegneem: wat 

bevry - en dan is dit byna makliker om 'n waardebepaling te maak. 

Die skrywer is oortuig daarvan dat sy afwesigheid uit suid-Afrika 

vir horn noodsaaklik was om met 'n nuwe instelling die liedere van 

s le Roux Marais · te ondersoek. 
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HOOFSTUK 2 

LEWENSLC>C>P 

2.1 Biograf ie 

2.1.1 Inleiding 

Vir die opstel , van die biografie vir hierdie verhandeling is 

hoof saaklik teruggegaan na die oorspronklike notas van CG Henning 

wat hy in vele gesprekke met Marais op Graaff-Reinet gemaak het. 1 ) 

Daar is die gegewens vollediger as in die Lantern-artikel van 1965 

waarin ook enkele foute ingesluip het wat in die oorspronklike 

aantekeninge nie teenwoordig was nie. 

Mev Edi th Marais, die komponis se weduwee, was behulpsaam om die 

feite so korrek moontlik te kry. 

2.1.2 Kinderjare (1896 - 1914) 

Stephanus le Roux Marais is op 1 Februarie 1896 te Aasvogelkop in 

die distrik Bloemfontein gebore. 2) 

Sy vader was Jakobus Francois Marais, gebore in Januarie 1868 op 

Wellington; sy moeder was Brechje Jakoba le Roux, gebore in Mei 

1868, ook op Wellington. Beide was van Hugenote-afkoms. Ui t 

hierdie huwelik is vyf kinders gebore: Jakobus (1890), Stephanus 

en Pieter (wat albei kort mi geboorte oorlede is), Stephanus le 

Roux (1896) en Pieter Johannes (1897). 

'n Groot ramp het die Maraisgesin getref toe hul moeder, Brechje 

Jakoba, in 1898 op Brandfort oorlede is. 3) Jakobus Francois 

Marais, 'n onderwyser, moes skielik alleen die verantwoordelikheid 

vir homself en sy drie kinders, Jakobus (8), Stephanus le Roux (2) 

en Pieter Johannes (1) dra. Saam met sy pligte as onderwyser en 

vader, moes hy nou ook die van moeder en huishoudster behartig. 4 ) 
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'n Jaar na Brechje Jakoba se dood, in 1899, breek die Anglo

Boereoorlog ui t, wat omstandighede vir hierdie familie, soos vir 

baie ander, verder bemoeilik. Op 13 Maart trek Lord Roberts 

Bloemfontein binne en annekseer die stad. Die plattelandse 

distrikte word ontvolk, plase afgebrand en die tydperk van die 

guerrilla-oorlogvoering breek aan. Die vrouens en kinders word na 

kon?entrasiekampe toe geneem en skole word gesluit. 5 ) 

Teen hierdie katastrofale agtergrond besluit J akobus Francois 

Marais om met sy drie seuns terug te trek na die Kaapkolonie 

vanwaar hy gekom het. Die Boland was toe nog gevrywaar van die 

ui twerkinge van die oorlog, en in 1901 vestig die Marais-gesin 

hulle in Daljosafat in die distrik Paarl waar vader Marais 'n pos 

as laerskoolonderwyser aanvaar. Verskeie tantes ui t die familie 

bied hul hulp aan om die kinders te versorg. 6 ) 

Die Daljosafatse laerskool, gestig in 1855, was aanvanklik 'n 

eenmanskool, en sedert 1889 'n tweemanskool. Toe vader Marais in 

1901 daar as prinsipaal aangestel is, was sy assistente ene Hester 

Helena le Roux (1872 - 1948). Wat moes gebeur, gebeur: voor die 

einde van die jaar is hy met haar getroud en sy drie seuns het 'n 

nuwe moeder gehad. 

Hoewel ook 'n nooi Le Roux, was . Hester Helena nie verwant aan 

Brechje Jakoba nie. Uit hierdie huwelik word vier kinders gebore: 

Johanna Alida, Debora Magrietha, Hester Helena en Guillaume 
Francois. 7 ) 

Hester le Roux was volgens berigte 'n vrou met besondere 

karaktereienskappe. Deur haar 

kon sy die toegeneentheid van 

integriteit, liefde en toewyding 

haar stiefkinders wen. Op hoe 

ouderdom praat mevv Johanna Richter en Hester Weitz nog van die 

hegte band wat daar tussen al die familielede was: "Mammie het 

gese sy is vir Pappie lief en ook vir sy kinders. Ons het as een 
gesin grootgeword. 

suster nie." 8) 
Ons was nie bewus van half-broer en half-

Die families uit hierdie tyd was groot. Op 'n vraag van Henning 

aan S le Roux Marais of sy tantes ook musikaal was, het hy 

positief geantwoord. Van sy vader het hy gese: "I only heard him 

play the piano once - on the black keys." 9) 
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Op die ouderdom van(a~jaar begin Fanie (soos alma! Marais toe, 

en vandag nog, in die familiekring noem) met sy eerste musieklesse 

by 'n ene mej Malherbe 10) wie hulle ook liefdevol "Aunt Pol lie" 

genoem het. Reeds op hierdie ouderdom verskaf dit vir Fanie meer 

plesier om klavier te speel as om ~et sy broers en susters buite 

te speel. ll) 

Volgens sy susters was hul oudste broer, Jakobus, ook "musikaal", 

maar Pieter, die jonger broer, nie, en van die vier kinders ui t 

hul vader se tweede huwelik was die twee dogters, Johanna Alida en 

Hester Helena, ook "musikaal". 12) 

In 1906, toe Fanie 10 jaar oud was, besluit sy pa om sy beroep as 

onderwyser wat hy 17 jaar lank beoefen het, te laat vaar. Jakobus 

Marais trek met sy gesin na Stellenbosch waar hy vir die volgende 

vier jaar aan die Kweekskool vir predikant studeer. Die 

Maraisgesin woon eers in Dorpstraat en later in Kerkstraat. Fanie 

woon 'n privaatskool by, en vanaf Januarie 1909 is hy skolier aan 

die Hoerskool Stellenbosch. Hy neem musieklesse by 'n mej De 

Waal. 

Na die voltooiing van sy studie in 1909 neem ds JF Marais 'n 

beroep na Wepener in die destydse Oranjerivierkolonie aan. Fanie 

word 'n leerling aan die hoerskool op die dorp en voltooi sy 

skoolopleiding daar. Die voertaal was in daardie dae Engels en 

Hooghollands. Fanie was gelukkig om op Wepener sy musieklesse te 

kon voortsit by die kunssinnige mej Anna Nowers, en het die Graad 

v- en VI-klaviereksamens (Hoer en Intermedier) van die 

Universiteit van Suid-Afrika onder haar leiding afgele. By 

hierdie mej Nowers het Fanie sy eerste kunslesse ontvang. Die 

plaaslike orrelis, 'n sekere mnr Malan, het aan horn orrellesse 

gegee. 13 ) Teen die einde van 1913 was Fanie 'n jong man van 17 

jaar en moes hy sy professionele opleiding begin. 

Ds Marais het in 1915 'n beroep na Albertinia aangeneem. Daarna 

is hy na Piketberg, weer na Wepener en uiteindelik na Albertinia 

terug, waar hy sy emeritaat ontvang. Intussen het ds Marais vir 

horn 'n strandhuis by Gouritzriviermond laat bou, en hier het hy 

nou kom woon. Die stuk grond het hy van 'n ene Neels Oosthuizen 
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present gekry, en die huis was in die Maraisgesin bekend as 

Neliesgif. Die bande tussen die vele kinders in die Maraisgesin 

was baie heg en hulle het rnekaar elke jaar met Kersf ees by 

Neliesgif ontrnoet. Die reis daarheen is met die ossewa onderneern, 

en Johanna Alida en Hester Helena vertel nog met groot deernis van 

die gelukkige dae wat die farnilie by Neliesgif deurgebring het. 

Fanie se rol was die van 'n "practical joker" en alrnal rnoes 

ligloop vir horn. 14) 

Ds Marais het die huis op Gouritzrivierrnond later verkoop orndat hy 

dit op die lang duur te stil gevind het. Hy is toe eers na 

Bloemfontein, na Avondrus, 'n woonstelblok vir bejaardes, rnaar hy 

neern nog dikwels preekbeurte waar. Daarna is hy na Vredefort as 

af lospredikant en weer terug op sy spore na Wepener waar sy tweede 

vrou toe oorlede is. Na 'n aantal jare het hy 'n derde keer 

getrou en op George gaan woon waar hy in 1957 op 89-jarige 

ouderdorn oorlede is. 

Ds Marais het deur die jare die loopbaan van sy kornponisseun, 

Stephanus le Roux, met groot belangstelling gevolg. 15 ) Dit wil 

voorkorn of die onrustige gees wat later sy seun Stephanus van plek 

tot plek sou laat verhuis, reeds by die vader teenwoordig was. 

2.1.3 Studiejare in Bloemfontein (1914 - 1916) 

Vir Stephanus was die keuse van 'n studierigting nie maklik nie. 

Sy belangstelling in die skilderkuns was net so sterk soos in die 

rnusiek. Inteendeel, teen 1914 was sy kornposisietalent nog 

sluirnerend terwyl hy "van kleins af geteken en geskilder het". 16) 

Blykbaar het sy ouers 'n belangrike invloed op sy keuse gehad. 

"Ek het baie sterk daaraan gedink om 'n kunstenaar te word, 'n 

skilder, rnaar my pa het my afgeraai. Hy het nie gedink ek sou 'n 

lewe daaruit kon maak nie." 17 ) Volgens 'n artikel in die 

Oosterlig van 7/8/1964 berig ene George du Toit, 'n jeugvriend van 

Stephanus: "Skynbaar was Marais se moeder sy groot inspirasie om 

horn tot die besef te laat korn dat hy horn op kornposisie moet 

toel~." George du Toit het die pastorie op Wepener gereeld 

besoek, en daar het di t horn getref "dat Marais se rnoeder gedurig 
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gesing het, terwyl sy in die pastorie rondbeweeg het. 

haar het sy die duiwel weggejaag deur haar sang." 

Vol gens 

In 1914 is Stephanus na Bloemfontein waar hy ingeskryf het aan die 

Polytechnic (later bekend as die Normaalkollege en nog later as 

die Onderwyskollege) om horn vir die volgende drie jaar as 

onderwyser te bekwaam. 18) 

Stephanus het onderrig in orrel en klavier by prof PK de Villiers 

gekry. Hy was baie beindruk deur PK se briljante orrelspel en sy 

vermoe om eindeloos te improviseer. Die invloed van hierdie 

leermeester behoort nie onderskat te word nie. PK stam ui t die 

in-musiekkringe-bekende De Villiers-familie. PK was 'n neef van 

ML de Villiers wat vanaf 1905 tot 1907 op Wepener orrelis was en 

wie se invloed nog daar geheers het toe die jong Marais in 1910 

saam met sy ouers daar aangekom het. 

[ML was 'n seun van Dirk de Villiers wat 45 jaar lank op 

Wellington orrelis was, terwyl PK weer 'n seun van Rocco de 

Villiers was. Dirk, Rocco en Pieter Jakob was broers en 

almal orreliste.] 

Die feit dat PK uit 'n baie aktiewe musikale omgewing gekom het, 

self gekomponeer en oorsee studeer het, het verrykende invloed op 

die jong Marais gehad. 

"Ook 'n grondige studie van harmonie is gemaak, en toe dit blyk 

dat die jong Marais aanleg vir komposisie het, het hy van sy 

leermeester die nodige aanmoediging gekry", skryf Jan Bouws. 19) 

Hier in Bloemfontein gedurende sy studentejare ontstaan sy eerste 

komposisie, Mymeringe, vir klavier. 20) 

2.1.4 Hopefield en Smithfield (1917 - 1920) 

Aan die einde van 1916 voltooi Stephanus sy studie in 

Bloemfontein. Ofskoon hy nou as musiekonderwyser opgelei is, was 

sy eerste aanstelling nie as musiekonderwyser aan 'n skoal nie, 

maar wel as kerkorrelis, en hy gee privaat musiekonderrig aan 

skoliere na skoolure. Sy eerste orrelpos was in die NG Kerk op 

Hopefield_ van Januarie 1917 tot Junie 1918, en daarna op 

Smithfield van Julie 1918 tot Desember 1920. 21~ 
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Marais se gedragspatroon is tot 'n mate verwonderlik: na sy 

opleiding beklee hy 'n permanente betrekking in die rigting wat hy 

addisioneel in Bloemfontein bestudeer het, naamlik orrel. Die 

rede hiervoor kan soos volg verduidelik word. 

Die spektrum van musikale aktiwiteite in Suid-Afrika was op 

hierdie tydstip (1917) beperk, en om jou brood as musiekonderwyser 

te verdien uiters moeilik. · In verband met die voorsiening van 

musiekpersoneel aan skole, bring E Smit 22 ) in sy doktorale 

proefskrif die volgende feite aan die lig: 

"Sir Thomas Muir, die Superintendent-Generaal van Onderwys in 
Kaapland gedurende die jare 1892-1925, het gedurende sy 
dienstermyn musiekonderwysers aan sekere skole aangestel, 
maar om die uitgawe vir die ouers nie te hoog te maak nie, 
het die Departement die koste van die musiekonderrig met 
ongeveer die helfte gesubsidieer. Na Muir se aftrede is die 
beleid van subsidiering weer verander en sulke poste moes 
selfonderhoudend wees. In 1917 is musiek-onderwysers saam 
met alle ander onderwysers deur die Provinsiale Raad op skale 
met jaarlikse verhogings, vakansieverlof en siekte-verlof 
geplaas. Onderwysers wat indi viduele onderrig gegee het, 
soos in die geval van instrumentale onderrig, is op 'n 
intermediere skaal geplaas wat beteken het dat 'n man se 
beginsalaris baie swakker was as sy geslagsgenoot in beide 
primere- en hoerskool. 

In 1922 en 1926 is die formules verander, maar .die verdienste 
het eerder versleg. In 1939 eers tree 'n werklike 
verbetering in, hoewel die Departement in die twintiger- en 
dertigerjare 'n beleid gevolg het dat geen nuwe musiekposte 
geskep sou word nie, ten einde die koste verbonde aan 
musiekonderrig te probeer bekamp. In 1946 is hierdie beleid 
verander en daar was 127 betrekkings beskikbaar. 

Die laaste stap in die vordering van die musiekonderwyser op 
die pad van gelyke erkenning met alle ander onderwysers het 
eers in 1952 gevolg, toe alle onderwysers in primere en 
sekondere skole op dieselfde skale geplaas is, die soort 
skool nie meer 'n rol gespeel het nie en kwalifikasies dus 
die oorwegende faktor was." 

In 1917 was die moontlikhede om 'n musiekpos aan 'n skool te kry 

feitlik nul, en kon 'n musiekonderwyser sy beroep alleenlik 

beoefen deur in die middae na skool sy skoliere en studente te 

onderrig. In hierdie lig is di t dus verstaanbaar dat die vaste 

inkomste van 'n orrelpos vir Marais bepalend sou wees waar hy sou 

woon en werk. 

Marais het baie gelukkige jare op Smithfield deurgebring. 23) 

Saam met vier of vyf ander onderwysers het hy 'n huis en 'n 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

17 

bediende gehuur. Omdat verskillende nooiens dikwels daarheen 

uitgenooi is, het Marais hul huis La Bouquet gedoop, wat later La 

Bokkie geword het. Dikwels is op plase in die omgewing partytjie 

gehou en daar is tot dagbreek toe gedans. Marais was vir die 

musiek verantwoordelik. 24) 

Op Smithfield het Marais sy eerste liedere gekomponeer. Vol gens 

die datums wat Henning met moeite uit die komponis kon kry, moes 

Slaap Deuntjie, Daybreak en Autumn Leaves hier ontstaan het. 25 ) 

2 .1. 5 Verdere studie (1921 - 1924) 

2.1.5.1 Kaapstad 

In 1921 skryf Marais as musiekstudent in aan die South Mrican 

College of Music in Kaapstad. Die prinsipaal was die beroemde 

prof WH Bell, en die gebou waarin hy studeer het was destyds nog 

op Stalplein gelee. Hy het orrellesse geneem by Thomas Barrow

Dowling en klavierlesse by Pierre de Beer. Na 'n studie van agtien 

maande het hy die UOLM-diploma verwerf. Om sy studie te finansier 

was hy gedurende hierdie periode orrelis in die NG Kerk 

Observatory. 26 ) In 1921 neem hy kunslesse by ene mnr Groves in 

Kaapstad. 27 ) 

Na sy studie in Kaapstad gaan Marais vir bykans 'n jaar weer terug 

na Wepener waar sy vader toe vir die tweede keer predikant was. 

Hy gee aan sy suster Johanna Alida klavierles, en onder sy leiding 

le sy haar lisensiaateksamen af. 28) 

Gedurende hierdie tyd berei hy horn voor vir verdere studie in 

Londen, en teen die einde van 1923 word 'n droom vir horn 

werklikheid toe hy daarheen kon vertrek. Van vriende van die 

Maraisgesin het hy f inansiele hulp ontvang om sy reis moontlik te 

maak - 'n lening wat hy later moes terugbetaal. 29) 

2.1.5.2 Landen 

In September 1923 reis Marais per boot na Londen om daar aan die 

Royal College of Music te studeer. Hy neem klavier en orrel, met 

orrel as sy hoofvak, aangesien "hy goed reggekom het met die 
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voete". 30 ) Sy onderwyser was 'n sekere dr Alcock. 31) Hy het 

ook verskeie teoretiese vakke geneem. Van sy ander leermeesters 

was Sir Frederick Bridge, en CH Kitson, outeur van verskeie 

harmoniehandleidings, die belangrikste. 32 ) Marais het nie 

komposisielesse in Londen geneem nie, en dit is nie moontlik om te 

bepaal of enige komposisies gedurende hierdie tyd ontstaan het 
nie. 33 ) 

Marais het 'n goeie vriend in Londen gehad, Andrew Hutton, ook 'n 

· Suid-Afrikaner en musiekonderwyser wat hy jare vantevore by die 

Polytechnic in Bloemfontein ontmoet het. Hulle twee het baie 

konserte saam besoek, veral in die Royal Albert Hall wat regoor 

die Royal College of Music gelee is. Melding moet gemaak word van 

die Royal College of Organists wat ook in die onmiddellike 

nabyheid was, en beslis ook besoek moes gewees het, volgens mev 

Marais. 34 ) 

Marais het gedurende sy Londen-periode ook Holland besoek. 35 ) 

Gedurende sy verblyf in Londen het Marais 'n advertensie in 'n 

koerant gelees waarin die adverteerder iemand vra om saam met horn 

klavierduo's te speel. Marais het op die advertensie gereageer en 

het die aanstelling gekry. Die nuwe werkgewer was blykbaar 'n ryk 

oujongkerel met 'n "butler" in sy diens. Die man kon nie juis 

goed klavier speel nie en Marais is ingespan om die "treble" te 

speel. By samekomste het Marais saam met sy ryk werkgewer tee uit 

fyn porselein gedrink terwyl 'n silwer teeservies gebruik is. 

Marais se fooitjies is dan ewe deftig op 'n silwer skinkbord 

aangebied. Sy werkgewer was baie teleurgesteld toe Marais weer 

terug is na Suid-Afrika. 36) 

Marais was vir ongeveer 15 maande in Londen en hy het sy studie 

afgesluit met die verwerwing van 'n ARCM-diploma. Aan sy vrou het 

hy later vertel hoe moeilik die bladleestoets was en dat die 

eksamenkandidaat v66r horn gese het: "It was composed yesterday. " 

Marais self was 'n goeie bladleser soos afgelei kon word uit 

verskeie van sy eksamenrapporte wat in Bloemfontein by die NALN 

bewaar word. 
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Marais was sy lewe lank gaande oor Landen. Hy wou altyd weer die 

stad besoek om di t vir sy vrou te wys. Sy kon egter moeilik 

wegkom omdat sy altyd skoolgehou het. In 1969 neem sy die tweede 

kwartaal verlof met die oog op so 'n reis, wat toe ongelukkig 

gekanselleer moes word aangesien Marais siek geword het. 37 ) 

2.1.6 Bloemfontein en Brandfort (1924 - 1929) 

Teen die einde van 1924 keer Marais terug na Suid-Afrika. Vir die 

volgende 32 jaar sou sy aktiwiteit as orrelis bepaal waar hy sou 

woon en werk. Die situasie vir 'n musiekonderwyser het vanaf 

1917, toe Marais sy eerste betrekking aanvaar het, tot 1924 nie 

juis verander nie. Marais het dus weer 'n orrelpos aanvaar en in 

die namiddae leerlinge privaat onderrig in klavier gegee. 

Sy eerste aanstelling na sy terugkoms uit Landen in November 1924 

was as orrelis in die NG Kerk in Bloemfontein-Noord. Dit was 'n 

pas afgestigte gemeente met 'n nuwe kerkgebou en nuwe orrel. 

Tydens die inwydingsplegtigheid van die orrel op 7 November 1924 

was Marais verantwoordelik vir die musiek en het self twee 

orrelstukke van Spence en Mendelssohn uitgevoer. 38) Gedurende sy 

verblyf in Bloemfontein het Marais dikwels elders as gasorrelis 

opgetree, en die geld wat hy daarvoor gekry het meestal aan 

liefdadigheid geskenk. 39) 

As na die publikasiedatums van Marais se eerste liedere gekyk word 

en ook na die skrale informasie oor hul moontlike ontstaandatums 

(kyk Hoofstuk 3), dan moes dit in hierdie Bloemfontein/Brandfort

tyd gewees het dat Marais met erns begin komponeer het. 

In 1927 verhuis Marais na Brandfort waar hy die orrelpos in die NG 

Kerk beklee en privaat musieklesse gee. 4o) In Brandfort was daar 

'n belangrike ontmoeting wat betref Marais se sluimerende talent 

as komponis. Mev Marais vertel in 'n brief aan die skrywer: "Daar 

het hy goed bevriend geraak met die plaaslike dokter se vrou, mev 

B du Preez. Die dokter het haar, ene mej Schoep, in Holland 

ontmoet toe hy daar studeer het. Sy kon baie mooi sing, en sy het 

Fanie genooi om haar te besoek sodat hy haar kon begelei. Sy het 

'n groat repertoire gehad en hy het baie by haar geleer - ook 

omtrent die menslike stem - en sy het horn gehelp deur van sy 
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eerste komposisies te sing. Behalwe dat hulle Fanie se liedere 

ui tgevoer het, het sy horn ook bekend gestel aan die liedere van 

Hugo Wolf. 11 41 ) 

Die kontak met hierdie Europees-geskoolde sangeres was blykbaar 

vir Marais 'n groot aanmoediging en inspirasie. Na so 'n 

repetisie met mev Du Preez het Marais "in baie gevalle na sy 

musiekkamer teruggegaan om sy skeppings te verbet~r". 42 ) 

Van sy eerste liedere het op Brandfort die lig gesien. Sy eerste 

publikasie, Vier Afrikaanse Sangstukke, bestaande uit Wees sterk, 

mijn siel, Slaap Deuntjie, Viermaal gesien en Amors Konfettie, het 

in 1928 in druk verskyn. Ook ander liedere wat later beroemd sou 

word, soos Die Roos, Met 'n Mandjie Rose, Heimwee, en Vyf 

Kunsliedere, onder andere Geboorte van die Lente en Mali, die 

Slaaf, se Lied, het hier ontstaan. 43) 

Marais het gevoel hy moes mev B du Preez, die sangeres van wie hy 

veel geleer het, vereer, en het die versameling Die Roos en ander 

Afrikaanse Liedere aan haar opgedra. Hy het slegs vier keer 'n 
werk aan iemand opgedra. 44) 

Marais was nou in sy vroee dertigerjare, en behalwe dat hy reeds 

vlytig gekomponeer het, het hy 'n jaarlikse konsert in die 

stadsaal gereel waar sy studente en leerlinge opgetree het. 

Brandfort was in 1927 nog maar 'n klein dorpie en daarom spreek 

dit vir Marais se entoesiasme en inspirasie om as onderwyser sulke 

konserte op die been te bring. Op 'n program van 29 November 1927 
tree Marais en sy studente in 13 van 18 musikale items op. 45) 

2.1.7 Ermelo (1930 - 1940) 

Van Brandfort is Marais na Ermelo waar hy, vanuit 'n musiekoogpunt 

beskou, seker die belangrikste 11 jaar van sy lewe deurgebring 

het. In die gemeenskap beklee hy die gunstigste posisie wat 'n 

Suid-Afr~kaanse musikus op 'n eenvoudige plattelandse dorpie kan 

he. Hy is in staat om op elke gebied waar hy beweeg, sy eie 

stempel af te druk. 

Sy aktiwiteite hier kan in vier afdelings ingedeel word, en in 

elke afdeling word hy gestimuleer om as komponis aktief te wees 
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i Hy is orrel.is in die Nederduits Hervormde of Gereformeerde 

Gemeente, gee gereeld orrelui tvoerings en lei die kerkkoor 

met entoesiasme. 46) 

Sy eerste koorboek, Orie Gewyde Koorstukke, asook sy 

Orrelfantasie ontstaan hier. 

ii Hy is musiekonderwyser en hoof van die destydse musiekskool, 

Uitkomst, wat in die Uitkomst-koshuis gehuisves is, maar in 

daardie stadium nog nie ender departementele beheer was 

nie. 47 ) 

Twee ongepubliseerde operettes, Die Blomtuin en Die 

Versoening, ontstaan gedurende sy Ermelo-periode. 

komponeer hy vir die Hoerskool Ermelo hul skoollied. 

In 1938 

In 1931 word in die plaaslike koerant berig: 

"Mnr Marais is nie iemand wat met basuingeklank voor horn 

uit te werk gaan nie, maar hy weet wat hy doen. Ouers 

wat die musikale ontwikkeling van hulle kinders aan sy 

leiding toevertrou het, hoef n6g aan sy bekwaamheid, n6g 

aan sy toewyding te twyfel." 48) 

iii As kl.aviersol.is tree Mara.is by verskillende konserte op, en 

uit verskeie koerantberigte (versamel in sy plakboeke, NALN, 

Bloemfontein) kan afgelei word dat hy 'n gerespekteerde 

musiekpersoonlikheid op die dorp was. Hy organiseer verskeie 

konserte waarvan een geleentheid spesiale vermelding verdien: 

op 9 Junie 1939 word 'n konsert in die stadsaal gehou waar 

ui tslui tlik sy komposisies ui tgevoer word. Et like sangers 

neem deel en Marais begelei en speel self ook sy Polonaise en 

Reverie. 49 ) Veertien musikale items word aangebied. 5o) 

Die plaaslike koerant berig positief onder die opskrif 

"Geslaagde Musiekkonsert": 

"Mi skien was di t gewaagd om die he le program ui t die 

komposisies van een persoon te laat bestaan - daar was 

die moontlikheid dat 'n sekere mate van enersheid 

vervelend kon werk. 

Hierdie komposisies 

Nogtans was dit nie die geval nie. 

bevat 'n taamlike mate van 

verskeidenheid en die veelsydigheid wat die komponis aan 

die dag gele het, het enige moontlike verveling 

voorkom." 51 ) 
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iv As liedkomponis is Marais gedurende sy tyd op Ermelo op sy 

aktiefste. Hier komponeer hy tussen 50 en 60 liedere wat 

ongeveer die helfte van al sy liedere is. Dit is moeilik om 

'n presiese syfer te bepaal, aangesien hy nie noukeurig was 

met enige datums in verband met sy komposisies nie. 52) Uit 

'n onderhoud met die SAUK, uitgesaai op 13/5/73, die 

volgende: 

SAUK: "Was daar 'n besondere tyd wat u baie vrugbaar 

was?" 

Marais: "My meeste liedere het ek op Ermelo gedoen. Daar 

het die goed my so beetgepak. Na my lesse elke 

middag en saans moes ek weer teruggaan om verder te 

komponeer. As ek met 'n lied besig is, dan dink ek 

steeds daaraan, as ek in die bed is, as ek wil 

slaap, dink ek aan 'n idee hoe om aan te gaan." 

Marais se verblyf van 11 jaar op Ermelo was die langste wat hy 

ooit op een dorp gebly het, behalwe later op Graaff-Reinet waar hy 

afgetree het. 

Die kerkraad skryf in sy af skeidsoorkonde onder andere die 

volgende: 

"Ons het met leedwese verneem van u voorgenome vertrek na 'n 

ander werkkring. Laat ons u verseker dat ons die goeie 

verstandhouding wat daar altyd tussen u en ons bestaan het, 

baie hoog waardeer het. Nooi t het ons met u moei te of 

moeilikheid gehad nie. U het u altyd so op u plek gehou en 

voorbeeldig gedra, dat ons dit graag by hierdie 

afskeidsgeleentheid aan u wil se. Ons wil ons dank betuig 

vir die bekwame wyse waarop u die orrel Sondag na Sondag 
bespeel het." 53 ) 

Hy was 'n baie geliefde persoonlikheid op die dorp en 'n 

afskeidsgeselligheid is vir hom gereel in die Johanna-saal. Die 
plaaslike koerant berig: 

"Daar was 'n besondere mooi opkoms van vriende en 
belangstellendes. Ongeveer 180 mense het hierdie afskeids-
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funksie bygewoon. Errnelo was besonder gelukkig om rnnr Marais 

as orrelis en rnusiekonderwyser te kon he en ons dorp het ook 

gedeel in die louere wat horn as kornponis te beurt geval 

het.n54) 

Wellington (1941) 

In Januarie 1941 is Marais na Wellington waar hy as dosent in 

skoolrnusiek aan die Opleidingskollege (vandag die Bolandse 

Onderwyserskollege) aangestel is. Hierdie pos is onrniddellik v66r 

horn beklee deur rnnr PJ Lemmer, wat toe 'n betrekking in die 

Vrystaat aanvaar het. 55) 

Vir Marais was die ervarings op Wellington nuut. Vir die eerste 

(en enigste) keer gee hy aan volwassenes onderrig: 'n volkorne 

verandering in sy aktiwiteite tot dusver. Sy verantwoordelikheid 

was ender rneer om die derdejaar-rnusiekstudente vir hul diplorna

eksarnens voor te berei. Hy het groat sukses daarrnee: vyf van sy 

sewe studente slaag in 1941 met onderskeiding. 56) 

Hy was ook koorleier van die Kollegekoor en sy koor het binne die 

15 rnaande wat hy met hulle gewerk het op 'n goeie standaard 

bereik. 'n Uitsending van 15 minute oor die Afrikaanse sender van 

die SAUK was die gevolg, asook SAUK-opnarnes van sy liedere. 57 ) 

In 1941 word Daniel, 'n gewyde kantate in drie verdelings met 

rnusiek deur George Root en W Bradburry in Wellington uitgevoer. 

Marais tree as dirigent op en speel terselfdertyd die orrel. 58 ) 

Op Wellington het Marais sanglesse geneern by miss Lucy Greathead, 

'n bekende persoonlikheid in rnusiekkringe (sy was byvoorbeeld in 

1923 as lektrise by die South African College of Music aangestel). 

Marais het 

"heelternal 'n goeie stern gehad, 'a nice timbre', rnaar hy wou 

nooit 'n sanger word nie orndat hy te selfbewus was om voor 

rnense op te tree. Hy het sy verblyf op Wellington baie 

geniet, veral die werk met die koor. Hy kon egter nie die 

rornp-slornp van die werk, dit wil se verslagboeke, ensovoorts 

verdra nie. Hy wou direk met rnusiek te doen he ... " 

se rnev Marais in 'n onderhoud. 59) Di t kan 'n rede wees waarorn 

Marais net 15 rnaande hier vertoef het. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za
24 

2 .1. 9 Graaff-Reinet en Ficksburg (1942 - 1946) 

Vanaf die tweede kwartaal, April 1942, beklee Marais die orrelpos 

in die Nuwe Kerk in Graaff-Reinet vir twee jaar en een kwartaal, 

dus tot Junie 1944. 60) 

As komponis was hy nie besonder aktief gedurende hierdie jare nie. 

'n Paar somber liedere ontstaan: Rus en Stil te, Di t is laat in 

die ·Nag, Die Donkerstroom en Gebed, wat later almal in Nuwe 

Liedere (gepubliseer in 1970) opgeneem is. 

Belangrik vir sy persoonlike lewe is dat hy hier vir Edith Johanna 

Rex, sy toekomstige vrou, ontmoet het. Sy het in dieselfde 

losieshuis as hy gewoon. 

Edith Johanna Rex is op 20 Oktober 1917 op Aberdeen gebore, 

waar sy ook skoolgegaan het. Daarna studeer sy (vanaf 1936 

tot 1939) aan die Rhodes University College in Grahamstad, en 

behaal die BCom-graad asook 'n onderwysdiploma. Haar eerste 

betrekking as onderwyseres is aan die Union High School op 

Graaff-Reinet. Na haar troue gee sy aan die Witwatersrandse 

Tegniese Kollege op Benoni onderrig (vanaf 1947 tot 1955). 

Vanaf 1956 onderrig sy weer aan die Union High School op 

Graaff-Reinet totdat sy in Desember 1977 aftree. Na haar man 

se dood in 1979 bly sy in hul huis in Cypress Grove aan, 

behartig S le Roux Marais se nalatenskap en lei andersins 'n 
uiters aktiewe lewe. 61) 

'n Suster van mev Marais, mev Merenda Hitge, vertel hoedat Marais 

een vakansie in 1943 per f iets van Graaff-Reinet vir haar suster 

Edi th, sy nooi, op Aberdeen kom kuier het (die afstand was 34 

myl). Sy praat met toegeneentheid van Marais as "the short little 
man with a hat". 62) 

Teen die derde kwartaal van 1944 het die "Wanderlust" vir Marais 

weer gepak en hy verhuis na Ficksburg in die Vrystaat waar hy 'n 

orrelpos aanvaar. Sy verbintenis met Edith Rex, wat in Graaff

Reinet agtergebly het, duur voort . en hulle hou aan 
korrespondeer.63) 
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Mev Marais vertel dat byna al haar briewe aan horn in 1944 en 1945 

(die oorlogsjare) in die pas oopgemaak is. Wie daarvoor 

verantwoordelik was en waarom Marais se doen en late gekontroleer 

is, kon hulle nie vasstel nie, en hulle het gewonder of dit 

miskien te doen gehad het met die paar vaderlandsliedere wat hy 

gekomponeer het. Gedurende hierdie tyd was die komponis Stephen 

Eyssen in 'n konsentrasiekamp. 64) 

Intussen werk Marais hard in Ficksburg. In November 1944 vier die 

plaaslike . NG Kerk sy Driekwarteeufees en Marais, as orrelis, is 

verantwoordelik vir die musiek by alle verrigtinge asook vir 'n 

volle konsert waarop hy self sewe orrelsolo's speel, sy koor laat 

sing en die solovoordragte begelei. 'n Jaar later, in November 

1945, organiseer hy 'n soortgelyke konsert met orrelsolo's, 'n 
koor en solo-items. 65) 

Op 18 Desember 1945 tree Stephanus le Roux Marais met Edith 

Johanna Rex in die huwelik. Ds JF Marais, sy vader, neem self die 

bevestiging in Port Elizabeth waar. Laasgenoemde was reeds 

afgetree en het toe op Gouritzriviermond gewoon. Vir hul 

wi ttebroodsreis is die paar na Kaapstad 

jeugherinneringe met sy bruid wou deel. 66) 
waar Marais sy 

Na hul huwelik het hulle 'n jaar op Ficksburg gewoon. Vir die 

jong mev Marais het die huwelikslewe met groat opwinding begin. 

In Mei 1946 word Marais deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir 

Wetenskap en Kuns in kennis gestel dat 'n erepenning vir musiek 

aan horn toegeken is: 

"Waarde Heer, 

Ek het genoee U te berig dat die S.A. Akademie vir 

Wetenskap en Kuns sy erepenning vir Musiek aan U toegeken het 

as blyk van sy waardering vir die werk wat U ter bevordering 

van die Afrikaanse Musiekkuns tot dusver gedoen het. Graag 

felisi teer ek U met hierdie onderskeiding en hoop van harte 

dat U nog lank gespaar mag bly om ons sangkuns verder te 

verryk. 

Laat my asb. weet of dit vir U moontlik sal wees om die 

e.v. Jaarvergadering van die Akademie wat op 29 Junie in die 

Voortrekker-Gedenksaal (Visagiestraat), in Pretoria gehou 
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word, by te woon ten einde die erepenning persoonlik in 

ontvangs te neem." Geteken J Lombard (sekretaris). 67) 

Marais, wat tot dusver (1946) hoofsaaklik op klein 

plattelandse dorpies werksaam was, was dit 'n groot verrassing en 

eer. Volgens mev Marais was Pretoria vir haar man te ver. 68) Die 

huldiging het toe in Oktober 1946 in die Claredonsaal in 

Bloemfontein plaasgevind waartydens 'n musiekprogram hoofsaaklik 

bestaande ui t werke van Marais gel ewer is. Prof Arndt het die 

feesrede gelewer en Marais se prestasies soos volg opgesom: 

"'n Mens kan Marais se betekenis ten opsigte van sang 

vergelyk met die van Langenhoven op die gebied van die 

letterkunde: toe daar 'n innerlike behoefte en drang by die 

volk was om in hul eie taal te sing, het Marais dit vir hulle 

moontlik gemaak, deur vir die volk te komponeer. Sy 

komposisies skitter van eenvoud, skoonheid en 'n rykheid aan 

melodie." 69 ) 

'n Bloemfonteinse dagblad berig oor die geleentheid en sluit die 

artikel soos volg af: 

"Die hoogtepunt is bereik toe dr s Henri Pellissier, 

ondervoorsitter van die Akademie, die erepenning aan die 

komponis oorhandig het, terwyl die gehoor spontaan opgestaan 

het en mnr Marais langdurig toegejuig het." 70) 

Marais se vader woon ook die plegtigheid by. 

Gedurende Marais se verblyf in Ficksburg verskyn sy My eerste 

Musiekboek, (die uitgewer noem dit "die mees moderne Afrikaanse 

leerboek") wat hy aan EJM (sy vrou) opgedra het. Vir meer 

inligting oor hierdie klavierhandleiding kyk Hoofstuk 6.1.1. Die 

periode op Ficksburg was nie 'n aktiewe komposisietydperk nie. 

Marais was altesaam twee en 'n half jaar op Ficksburg, een daarvan 

saam met sy vrou. Hulle kon geen gerieflike huis vind om te huur 

nie, en besluit daarom om te verhuis. 71) 
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2.1.10 Benoni (1947 - 1955) 

Nadat die Marais's besluit het om Ficksburg te verlaat, was daar 

nie onmiddellik vir horn 'n orrelpos in sig nie. Omdat hy Benoni 

as 'n "skoon dorp" in herinnering gehad het, val die keuse vir 'n 

nuwe blyplek op die dorp. Mev Marais doen aansoek vir 'n pos aan 

die Witwatersrandse Tegniese Kollege, kry dit, en hulle verhuis. 

Skaars was hulle daar of Marais word deur twee kerke genader om 

aansoek te doen vir die pos as orrelis, een in Benoni en een in 

Boksburg. Eersgenoemde gemeente van ds Visser in Northmead is 

gekies aangesien Marais nie lus gehad het om ver na die kerk te ry 

nie. 72 ) 

Marais bevind horn nou op die kruin van sy loopbaan, en hy was 'n 

gesogte figuur in musiekkringe. Sy musiek en hyself as begeleier 

is dikwels oor die senders van die SAUK gehoor. Hy gee 

orreluitvoerings, wy orrels in en hou konserte waar sy eie 

komposisies uitgevoer word. 'n Paar van die ou programme het 

bewaar gebly, soos die volgende: 

- 'n uitsaaiprogram met Louis Knobel op 21/10/1947 

- 'n orreluitvoering in Boksburg op 25/6/1948 

- inwyding van die Voortrekkersaal, Benoni, op 2/8/1950, deur 

Sy Edele adv CR Swart, destydse Minister van Justisie 

- konsert vir die Pretoriase Musiekklub op 27/8/1954. 

Laasgenoemde konsert, in die Voortrekker-Gedenksaal, is bygewoon 

deur die Goewerneur-Generaal en mev Jansen, asook die Minister van 

Onderwys, Kuns en Wetenskap, mnr Viljoen. Daar is nog vele ander 
konserte gehou. 73) 

Tussen al sy aktiwiteite deur het Marais nog tyd gehad vir 

komposisie. Hy komponeer onder andere die volgende liedere: 

Winternag, Die Kampsuster, Offerande, Nagrit, Eenmaal, Die Balling 

se Boodskap, Daar's 'n Tyd, Amakeia, As my Hart nou wil sing asook 

die skoolliedere van die Laerskool Potchefstroom en Hoerskool Port 
Natal in Durban. 74) 
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Sy belangrikste komponeerwerk hier was egter om Lofgesang, sy 

tweede koorboek, te voltooi. Dit bevat 13 stukke en is in 1958 

gepubliseer. 

Marais het gedurende hierdie jare twee sangers leer ken wat sy 

liedere baie graag gesing het, naamlik Louis Knobel, bariton, en 

Helena Strauss, sopraan. Hulle het menigmaal saam opgetree. 75) 

Saam met 'n ander sanger, ene Jannie Kriel, het Marais dikwels van 

sy nuwe liedere "uitprobeer", en op die manier aan die jong sanger 

die geleentheid gegee om op te tree. 76) 

'n Interessante aanhaling 

Benoni verdien melding. 

in verband met Marais se verblyf 

In die Sondagnuus 26/10/1947 wou 

op 

'n 
verslaggewer van Marais weet waarom hy na die Transvaal verhuis 

het. Sy antwoord was: "Ek het eintlik na die Transvaal gekom om 

skilderlesse te neem." 77) Marais het inderdaad vir 'n paar jaar 

by ene mnr Brussau in Johannesburg skilderlesse geneem. 'n Groot 

belangstelling van hom was om die kunsgalerye in Johannesburg te 

besoek. 78 ) 

Teen die einde van Marais se verblyf op Benoni raak hy bevriend 

met Gilbert Harris, die bibliotekaris van die Johannesburgse 

orkes. Marais neem by hom vir 'n he le paar maande 

orkestrasielesse en was baie jammer dat hy die studie moes 

beeindig. Marais was ook nog geYnteresseerd in die tjello en wou 

graag by Herman Bekker, tjellis in die Johannesburgse orkes, lesse 

neem. Ongelukkig het daar niks van die voorneme gekom nie. 79) 

Henning skryf in sy artikel in Lantern: "Miskien as gevolg van 'n 

heimwee na die wye velde, waarvan sy liedere spreek", het Marais 

die stad verlaat om terug te keer na die Klein-Karoo. 80) Mev 

Marais gee 'n ander rede aan. Gedurende 1955 is hulle ten spyte 

van diefwering aan hul huis erg besteel en hulle het groot skade 

gely. Sommer net daar en dan het hulle besluit om weg te gaan. 

Die eerste gedagte was om na Gordonsbaai te verhuis sodat mev 

Marais by die Kaapse Tegniese Kollege kon werk. Hulle het ook 

dadelik op aanbeveling grond daar gekoop, Kaap toe gery vir 

besigtiging en toe besef dat die afstand tussen Gordonsbaai en 

Kaapstad te groot was. (Die erf is later weer verkoop.) Kuierend 
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is hulle terug Transvaal toe via Graaff-Reinet waar mev Marais 

haar suster besoek het. Op Graaff-Reinet vra die hoof van die 

Union High School haar of sy nie haar ou skoolpos wou terug he 

nie. Aan Marais self is 66k 'n onderwyspos aan die Union High 

hulle die ideale oplossing en 

was die besluit geneem. 81) 

School aangebied. Di t was vir 

voordat hulle terug was op Benoni, 

2.1.11 Graaff-Reinet (1956 - · 1979) 

In September 1955 is die egpaar Marais na Graaff-Reinet om 'n 

woning te soek. Die moontlikhede wat Cypress Grove gebied het, 

het hulle dadelik geval: dit was 'n stil, afgesonderde omgewing 

met baie goed versorgde tuine. Hulle vind 'n huis daar, koop dit, 

en trek in Desember 1955 in, vol afwagting op die nuwe tydperk in 

hul lewens, maar ook met nostalgie omdat hulle mekaar in die dorp 

ontmoet het. 82 ) 

Vir die eerste keer beklee Marais nie 'n orrelpos nie. - En volgens 

mev Marais het dit hom ook nie besonder gehinder nie - hy was toe 

irnmers al 60 jaar oud en het vir 35 jaar orrel gespeel. 

Mev Marais het dadelik met haar werk by Union High begin, maar die 

beloofde pos aan Marais self het eers 'n jaar later, in Januarie 

1957 werklikheid geword. Die musiekpos aan die skool het in 1956 

nog nie bestaan nie: dit was 'n nuwe betrekking en moes eers deur 

die Departement van Onderwys goedgekeur word. Marais het die 

eerste aanstelling beklee en die pos behou tot die middel van 1960 

( einde van die tweede kwartaal) toe hy afgetree het. 8 3) 'n 

Afskeidsfunksie word op 24 Junie 1960 vir hom gehou, en by die 

geleentheid ontvang hy 'n plaat, Mozart se Bastien Und Bastienne, 

met onder andere Mimi Coertse as een van die sangeresse. 84) 

Direk hierna vra die Hoer Volkskool op die dorp hom om by hulle 

skool te hou. Sy aanstelling behels die verantwoordelikheid vir 

musiek as vak vir die Senior Sertifikaat. Hierdie betrekking 

beklee hy tot 1964 toe hy op 68-jarige ouderdom 'n tweede keer 
afgetree het. 85) 
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Op Graaff-Reinet ontstaan nog 'n belangrike komposisie, die 

skooloperette Lida en die Liedjieskrywer met die libretto deur 

Joan Retief. 

Uit 'n lang telefoongesprek met mev Retief kon die skrywer 'n paar 

feite oor die ontstaan van die operette inwin: 

Vir die Taalfees in 1959 het Joan Retief 'n eenakter geskryf 

wat in die kerksaal op Graaff-Reinet opgevoer is: Vanke met 

die Fees. Hierdie werk is nie gepubliseer nie. Marais moes 

die stuk gesien het of daarvan kennis gedra het - hy het in 

elk geval kort na die opvoering vir haar gevra om 'n libretto 

te skryf vir 'n operette. 

Joan Retief het die komponis nie goed geken nie en sy het die 

stuk klaar geskryf sander kontak m~t Marais. Daarn4 het hy 

eers begin komponeer en enkele kere vir haar daaruit 

voorgespeel. Sy was nie al tyd met all es tevrede nie, maar 

het nie ingemeng nie. Volgens haar was Marais 'n baie stil 

man, ingetoe, en 'n tipiese ekstatiese opmerking van horn sou 

wees: "Klink dit nie mooi nie!" Sy het Marais baie 

gerespekteer, en ag haar eie bydrae ten opsigte van Lida as 

"onnoemenswaardig". 

Lida is 'n operette in vier bedrywe en is aan die Hoer Volkskool 

opgedra, een van net vier komposisies wat Marais aan 'n instansie 

of persoon opgedra het. Op twee agtereenvolgende aande, 25 en 26 

Maart 1960, is die operette opgevoer, en dit word vermeld in 

koerante oor die hele land. 86) 

Lida het 'n baie suksesvolle operette geblyk te wees en dit het 

die aandag van verskeie skole getrek. Twee jaar later word dit in 

Bloemfontein opgevoer deur Michael Casaleggio op 6, 7 en 8 

September 1962, en die komponis woon die opvoering by die 

Hoerskool Sentraal by. Die Staatspresident, adv CR Swart, was ook 

by die geleentheid teenwoordig. 

Behalwe op Graaff-Reinet en Bloemfontein is Lida deur verskeie 

ander skole opgevoer: Hoerskool Frikkie Meyer 

1964, Hoerskool Heidelberg ( Kaap) in Mei 

op Thabaz imbi in 

1970, Hoerskool 
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Franschhoek in Augustus 1979 en weer deur die Hoer Volkskool op 

Graaff-Reinet in Junie 1976. 87) 

In 1963 maak die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap 'n 

kleurrolprent van omtrent 15 minute oar Marais se lewe en musiek. 

Dit was die eerste in 'n reeks oar Suid-Afrikaanse musici met die 

opvoedkundige doel om die komponis in skole en oak by ander 

geleenthede bekend te stel: hoe hy lyk, hoe hy werk, en wat hy 

gedoen het. Die film is in 'n ateljee in Pretoria gemaak. Marais 

tree self op, asook die sangers Louis Knobel, Helena Strauss, Fred 

Dalberg en Mimi Coertse. 88) 

Na sy aftrede in 1964 kon Marais horn uiteindelik besig gehou met 

sy skilderwerk, sy tweede groat lief de. Gedurende sy jare as 

orrelis en musiekonderwyser, en die vele konsertbedrywighede was 

daar nie tyd hiervoor nie. 89 ) 

Maar oak nag enkele liedere sien op Graaff-Reinet die lig. Die 

beroemde Rooidag en die pragtige Sweet Gardenia word hier 

gekomponeer, asook 'n paar ander ongepubliseerde liedere. Vir die 

Hoerskole op Kakamas en Hofmeyr komponeer hy op aanvraag hul 

skoolliedere. Sy Derde Koorboek ("gereed vir publikasie") word in 

1966 voltooi, maar dit is nooit uitgegee nie. 

In 1976 skryf Marais 'n hoorspel Die geel Blom vir die Siembamba-

program van die SAUK. Hy komponeer 

kenwysielied, Slaap nou my Lief ling. 90) 

wiegende 6;8-melodie en hy beeindig 

skeppingsboog soos hy di t in 1918 oak met 

Deuntjie, begin het. 

spesiaal hiervoor 'n 

Dit het 'n bekoorlike 

daarmee sy musikale 

'n slaapliedjie, Slaap 

Aan die begin van 1978 het Marais ernstig siek geword. Mev Marais 

vertel dat haar man nooit 'n sterk maag gehad het nie. Gedurende 

sy Benoni-jare het hy 'n spesialis hieroor in Pretoria besoek, 

maar niks ernstigs is gevind nie en 'n dieet was die enigste 

voorskrif. Marais het nou weer las begin ondervind en in Augustus 

1978 is hy na Port Elizabeth waa:i die dokter horn onmiddellik 

gehospi tali seer het. Daar is vasgestel dat hy kanker gehad het. 

Marais het 'n . groat operasie ondergaan en hy moes in die 

waakeenheid verpleeg word. 
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Hy herstel, maar was nooit weer sy ou self nie. Na 'n paar maande 

hervat die siekte en is hy op die oggend van 25 Mei 1979 in die 

Middellandse Hospi taal op Graaff-Reinet oorlede. Hy was 83 jaar 

oud. 91 ) 

Ui t S le Roux Marais se huwelik met Edi th Johanna Rex . is geen 

kinders gebore nie. Volgens sy vrou was <lit sy uitdruklike wens. 

Hy het as vyftigjarige bruidegom nie meer kans gesien om 'n 

familie te begin nie. 

2.1.12 Nalatenskap 

In April 1974 word prof PJ Nienaber hoof van die NALN in 

Bloemfontein. In hierdie hoedanigheid nader hy Marais om aan die 

sentrum 'n skenking te maak vir 'n Marais-gedenkkamer. Die 

komponis willig in en sy musikale nalatenskap word aan die NALN in 

Bloemfontein bemaak (kyk ook Hoofstuk 3. 2, Die manuskripte). Na 

Marais se dood in 1979 het sy vrou onmiddellik 'n eerste besending 

aan hulle gestuur. In 1980 volg verdere besendings, en <lit wat 

gestuur is, is opgeteken op 120 bladsye waarvan hier 'n opsomming 

volg: 92 ) 

manuskripte van al sy ongepubliseerde werke 

Marais se sitkamermeubels met klavier, boekrak, 

vertoonkas, en andere 

leers met korrespondensie oor sy komposisies 

onderrigmateriaal aangeteken in Croxley-manuskripboeke: 

oefeninge in diktee, harmonie en bladlees, ook 

ontledings, eksamenvraestelle, en andere 

twee plakboeke met koerantuitknipsels oor sy loopbaan 

boeke, bladmusiek, kunsboeke 

etlike Maraisskilderye. 
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2.2 Aktiwiteite 

s le Roux Marais het 'n intense belangstelling in KUNS in die 

algemene sin van die woord gehad. Hy was op verskeie kunsgebiede 

aktief tot op hoe ouderdom. Miskien as gevolg van sy agtergrond 

as opgeleide onderwyser het hy horn steeds beywer om kuns by die 

bree publiek te bevorder. Hy het horn gedronge gevoel om skeppend 

op al die gebiede op te tree. 

i Musiek was sy lewensinhoud - in sy vrye tyd kornponeer hy 

en word 'n liederekornponis van naarn. 

ii Hy was besonder geinteresseerd in Engelse en Afrikaanse 

literatuur, het baie gelees - en hy skryf self enkele 

hoorspele. 

iii Die skilderkuns was vir horn 

belangstelling - in die laaste jare 

horn besig gehou met die skilder 

natuurtonele. 

me er as net 'n 
van sy lewe het hy 

van stillewes en 

Die bogenoemde aktiwiteite word kortliks onder die volgende hoofde 

bespreek: 

2.2.1 Marais as kerkmusikus 

2.2.1.1 orrelis 

Hoewel Marais horn as musiekonderwyser aan die Polytechnic in 

Bloemfontein bekwaam het, was die eerste vaste betrekking wat hy 

beklee het die van kerkmusikus. Daar is reeds op die redes 

hiervoor in Hoofstuk 2 .1. 4 gewys. Marais het in sy lewe nege 

orrelposte beklee: 

i Hopef ield 

ii Smithfield 

iii Observatory 

Na sy studie in Bloemfontein aanvaar 

hy in 1917 sy eerste betrekking 

hier. Hy beklee di t vir een en / n 

half jaar. 

Vir twee en 'n half jaar beklee hy 

die orrelpos tot einde 1920. 

om sy studie aan die South African 

College of Music te finansier, speel 

hy orrel in die NG Kerk, 1921. 
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iv Bloemf ontein-Noord Na sy terrugkeer ui t Landen, einde 

1924, is sy eerste pas in die nuwe 

·NG Kerk. 

v Brandf ort 

vi Ermelo 

vii Graaff-Reinet 

viii Ficksburg 

ix Benoni 

Vanaf 1927 beklee hy die orrelpos in 

die NG Kerk vir ongeveer drie jaar. 

Vir 11 jaar, 93 ) vanaf 1930, is hy 

orrelis in die Nederdui ts Hervormde 

of Gereformeerde gemeente. 

Vir bietjie meer as twee jaar beklee 

hy die orrelpos aan die "Nuwe Kerk", 

tot middel 1944. 

Hy is orrelis in die NG Kerk vir 

twee en 'n half jaar, tot die einde 

van 1946. 

Vir nege jaar lank is hy in die NG 

Kerk Northmead orrelis, tot die 

einde van 1955. 

Benewens sy verpligtinge in die erediens het Marais dikwels solo

orrelui tvoerings gegee. Hy tree byvoorbeeld op 7 November 1924 by 

die inwyding van die nuwe orrel in die Bloemf ontein-Noordgemeente 

op. Baie jare later, op Ficksburg, is hy eng betrokke by die 

Driekwarteeufeesvierings van die plaaslike NG Kerk, en hy is vir 

etlike orrelkonserte verantwoordelik. Ook op Boksburg, Springs, 

Benoni, Pretoria, Warmbad en ander dorpe tree hy by verskeie 

konserte op as orrelis. 

Marais was vir meer as 35 jaar van sy lewe orrelis, en die 

gevolgtrekking kan gemaak word dat hierdie aktiwiteit vir horn baie 

belangrik was. Aan die begin van sy loopbaan was daar nag nie 

skoolposte vir 'n musiekonderwyser beskikbaar nie, en hy was op 

die gereelde maandelikse inkomste van 'n orrelis aangewese. 

Aangesien dit egter so karig was, moes hy onderrig gee ter wille 

van die addisionele verdienste. Maar selfs later, toe die 

moontlikhede van vaste poste begin ontstaan het, het Marais nie 

daarom aansoek gedoen nie. Hy was nie lus vir wat hy genoem het 

"die romp-slomp van 'n skoolpos" nie. 94) Hy gee liewer sy 

musieklesse pri vaat, en was dus aangewese op die stabili tei t van 

'n orrelpos. 
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In 1941 was Marais aan die Wellingtonse Opleidingskollege 

verbonde. Hy het groot sukses met sy studente gehad: vyf van die 

sewe dames in sy derdejaarklas het aan die einde van die jaar 'n 

onderskeiding behaal. Sy koor het ook goed presteer en hy het 

geleentheid gehad om gereeld as orrelis op te tree. Ook nie 

onbelangrik nie is die feit dat Marais hier vas aangestel was en 

vir 'n jaar op 'n pensioenskaal inbetaal het. (Toe hy in 1964 

afgetree het, het hy geen pensioen gekry nie.) Na 15 maande het 

hy blykbaar genoeg gehad van departementele onderwys en het bedank 

- om weer op Graaff-Reinet nuut te begin as orrelis. Sy onrustige 

gees het blykbaar weer die oorhand gekry. 

Hy was baie geliefd in sy hoedanigheid as orrelis en koorleier 

soos gesien kan word ui t die oorkonde wat hy by sy vertrek van 

byvoorbeeld die kerkraad van die Nederdui ts Hervormde of 
Gereformeerde Gemeente op Ermelo ontvang het 95) (kyk ook 

2.1.7.iv). 

2.2.1.2 Kerkmusiek 

Marais se aktiwi tei te as orrelis en koorleier het ongetwyfeld sy 

oeuvre as komponis belnvloed en hy het heelwat musiek geskryf vir 

gebruik in die kerk, asook liedere op gewyde tekste. 

i Vir orrelsolo skryf hy 'n Fantasie asook 'n Miniature 

Suite (Prelude, Pastorale, Aubade, Toccatina). 

ii Hy het verskeie kerkkore afgerig en dit het horn 

geanimeer om verskeie komposisies vir kerkkore die lig 

te laat sien. Drie Gewyde Koorstukke is in 1940 

gepubliseer, Lofgesang bevat 13 nuwe komposisies en is 

in 1958 gepubliseer. 'n Derde Koorboek met vier 

komposisies is gereed gemaak vir publikasie, maar het 

nie verskyn nie. In 1968 word Die Ster uit die Ooste, 

'n kerslied, in Suid-Afrikaanse Kersliedere gepubliseer. 

iii Baie van Marais se solo-liedere het tekste met 'n 

godsdienstige strekking: Gebed, Gebedjie, Langs stille 

waters I Moeder, Och! dat uw Geest den Leeraar Sterk I I 
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Psalm 23, Troulied, Vergeefse Soeke, Wees sterk mijn 

Siel, Wit Duiwe en ander. 

In die September 1973-onderhoud met die SAUK is Marais na sy 

belangstelling in die godsdiens gevra en dit verklaar seker in 'n 

mate sy aktiwiteit om die kerkmusiek. 

SAUK: "Is u 'n godsdienstige persoon ?" 

MARAIS: "Ja. Godsdiens is vir my 'n belangrike saak in my 

lewe. 11 

2.2.2 Marais as musiekonderwyser 

2.2.2.1 Pedagoog 

s le Roux · Marais het sy bekendheid vandag te danke aan die vele 

Afrikaanse liedere wat hy gekomponeer het. Oat hy sy lewe lank 

ook musiekonderwyser was, en daaraan meer tyd b~stee het as aan sy 

komponeerwerk, word deur die populariteit van· sy komposisies op 

die agtergrond verdring. 

Die moeilike omstandighede waaronder Marais as onderwyser sy 

beroep beoefen het (by die gebrek aan skoolposte), is reeds in 

Hoofstuk 2.1.4 bespreek. Dit het horn egter nie daarvan weerhou om 

'n uiters konsensieuse en bekwame leermeester te word nie. Sy 

inisiatief blyk uit My eerste Musiekboek met ondertitel, Die mees 

moderne Afrikaanse Leerboek, wat hy in 1946 geskryf en laat uitgee 

het, 'n publikasie enig in sy soort in Suid-Afrika in hierdie tyd 

(kyk ook H.6.1.1). Ook die groot hoeveelheid onderrigmateriaal wat 

hy agtergelaat het en wat in Bloemfontein by die NALN bewaar word, 

dui daarop: musiekgeskiedenisaantekeninge, ontledings, Croxley

manuskripboeke vol met diktee-, harmonie- en bladleesoefeninge, 

eksamenvraestelle vir st VIII, IX en X en sillabusse vir die 

Universiteit van Suid-Afrika se musiekeksamens. 96) 

Goed geskool in sy vak, besit hy alle belangrike en ook veel 

onbelangrike bladmusiek vir klavier en orrel asook 'n groot 

hoeveelheid sekondere literatuur oor musiek. 97) sy . groot liefde 

was Chopin. Hy het homself 'n "goeie klavierspeler" geag, maar in 

eie woorde: 
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"Ek is nie 'n pianis van formaat nie". 98 ) 

Mev Marais vertel oor horn as onderwyser: 

"Fanie het sy lewe lank geoefen om sy hande los te hou. Sy 

hande was klein. Hy het altyd met toonlere begin. Hy het 

tot kort voor sy dood gereeld klavier gespeel~ Hy het steeds 

gepoog om sy kinders lief vir musiek te maak en nie 

noodwendig vir die klavier nie." 

"Terwyl hy op Benoni gewoon 

by Fanie klavier geneem, 
sanglesse . gegee." 99) 

het, het 'n mnr Herbst se dogters 

en later het Fanie aan Herbst 

Danie Marais skryf in Die Ruiter (31/10/1947) in 'n lang essay oor 

Marais: 

"Ek het nie van musiek gehou nie, omdat ek as jong seun 

gedwing is om klavierlesse te neem. Die eentonigste ure van 

my lewe moes ek voor 

eentoniger en mi skien 

die klavier deurbring om die 

onverstaanbare musiekstukke 

nog 

te 

deurworstel. Di t is begryplik dat my musiekonderwysers my 

vir 'n onmusikale skepsel uitgekryt het. Nog erger, ek het 

amper 'n jeugmisdadiger geword. Toe het daar iets groot in 

my lewe voorgeval. Dit was die aankoms van 'n nuwe orrelis, 

mnr . S le Roux Marais, op Ermelo. Hy het my as leerling 

aangeneem, en sommer van die eerste dag af het hy die 

probleme van die langbeen-seun besef. Nuwe musiekstukke 

waarvan ek ook gehou het, is voorgeskryf. Dadelik het hy my 

belangstelling gewin en gou het ek 'n werklike liefde vir die 
musiek ontwikkel." 100) 

2.2.2.2 Skoolkomposisies 

Die musiekonderwyser Marais het 'n paar maal sy talente as 

komponis ingespan vir die skoliere met wie hy te doen gehad het. 

Op Ermelo, waar hy hoof van die private musiekskool was, skryf hy 

twee skooloperettes, Die Blomtuin (1933) en Die Versoening (1937), 

wat egter nooit as geheel opgevoer is of in druk verskyn het nie. 

Vir die Hoer Volkskool op Graaff-Reinet, waar hy les gegee het, 
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skryf hy Lida en die Liedjieskrywer (1960), en dit word opgevoer 

en uitgegee. Hierdie operette is in die daaropvolgende jare 

dikwels deur verskeie skole opgevoer. 

Vir die kadetorkes van die Hoer Volkskool op Graaff-Reinet skryf 

hy ook 'n mars (Spandou-rnars) en dra dit aan hulle op. Vir ses 

skole skryf hy hul Skoolliedere. 

2.2.3 Marais as komponis 

Soos reeds in die biografiese notas vasgestel, het S le Roux 

Marais, afgesien van enkele vroee sporadiese kornposisies, eers 

ernstig begin kornponeer nadat hy ui t Londen teruggekeer het, di t 

wil se in die laat twintigerjare. Sy belangrikste kornposisie

periode het in die dertiger- en veertigerjare geval. 

Terwyl daar in hierdie stadium van die proef skrif nog geen 

waardebepaling oor Marais se rnusiek gernaak gaan word nie, gee 'n 

paar uitsprake van die kornponis self en 'n paar tydgenootlike 

uitsprake insig oor horn as geskiedkundige figuur. 

2.2.3.1 Eie uitsprake 

In die belangrike 1973-onderhoud van die SAUK met Marais, Portret 

van die Week (uitgesaai op 13/9/1973), word die kornponis na sy 

kornposisiernetode van liedere gevra. Uit hierdie onderhoud en uit 

enkele ander onderhoude, 'n paar aanhalings: 

SAUK: 

Marais: 

"Hoe gaan u te werk met u kornponeerwerk ?" 
"Dit is 'n rnoeilike vraag. Ek kan nie 'n lied 

kornponeer deur byvoorbeeld 'n deuntjie in my kop te 

kry en dan di t neer te skryf nie. Ek doen di t 

alles by die klavier. Ek dink ek kry net ingewing 

by die gedig. Ek lees di t oor en oor, ek dink 

daaraan." 

In 'n onderhoud met die Huisgenoot lOl) van 19/12/1975 se hy: 

Marais: "Ek rnoet altyd die woorde voor my he ... die woorde 

van 'n gedig. Ek kan nie soos party ander 
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komponiste in die veld loop en 'n voel t j ie hoor 

fluit en dan 'n liedjie in my kop kry nie. Om te 

komponeer is een van die moeilikste dinge." 

In die Eikestadnuus 102) van 24/5/54 se hy aan Fritz Stegman: 

Marais: "My inspirasie hang alles af van die gedig. Ek 

bedoel, ek kry nie eers die idee van 'n melodie en 

pas dan die gedig daarby aan nie." 

Weer eens met die SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

Marais: 

"Ek hou baie van AG Visser se gedigte en Dirk 

Mostert s'n, maar daar is baie digters wat ek glad 

nie kan toonset nie. Ek kyk die gedig so I en se 
Die 

is 'n 

dan: nee, dit kan nie gedoen word nie. 

eerste gedig wat ek getoonset het, 

slaapliedjie. Dit is vir my mooi, ek hou van die 

En wat my baie 

gedigte wat vir die 

spesif iek die gedig 

ritme: "Doe-doe my skapie". 

aangemoedig het, was die 

kunswedstryde voorgeskryf was. 

moes dan getoonset word." 

"Kan u iets vertel oor die ontstaangeskiedenis van 

Heimwee?" 

"Ek dink die gedig het my aangepak. Die 

moeilikheid vir seker die meeste komponiste is om 

die geskikte begeleiding te kry. Ek het voor die 

klavier gaan sit en speel en toe kom die melodie 

sonuner vanself • 11 

"Hoe lank het u gewerk aan Heimwee ?" 
"Ag, omtrent 2 aande, toe was di t klaar. 

in 1929 op Brandfort." 

Dit was 

Mev Marais beaam dat die woorde van 'n gedig vir die komponis die 

inspirasie tot komposisie was. Met die teks voor hom op die 

klavier het hy geimproviseer en frases op verskillende maniere 

probeer, totdat hy uiteindelik iets neergeskryf het. Partykeer 

het hy ook vir haar gevra of sekere f rases na haar mening bet er 

klink. Gewoonlik het sy teen die tyd dat hy 'n komposisie klaar 

het, dit reeds uit haar kop geken. 103) 
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'n Verslaggeefster van moontlik die Graaff-Reinet Advertiser l04) 

skryf na 'n besoek aan die komponis: 

GRA: "Sommige komposisies neem maande voordat hulle 

voltooi is. Soms ontbreek 'n frase. Hy tob daaroor 

en kan dit nie vind nie en dan ewe skielik en 

Marais: 

onverwags ski et di t hom te binne. Toonsetting is 

vir Marais geen tydverdryf nie, maar 'n geestelike 

behoefte." 

" ..• as ek meen dat ek die waarde van 'n gedig sou 

kan verhoog, doen ek dit graag." 

In die Ster 105) van 5/2/1971 haal Vera Gibson die komponis aan: 

Marais: "Miskien is ek jammer omdat ek nooit probeer het om 

self lirieke te skryf nie. Deur die jare het ek 

dikwels moeilikheid ondervind om die nodige regte 

te verkry vir die werke wat ek gedoen het en graag 

nog wou doen, maar ek kon baie meer gedoen het as 

ek die paslike lirieke gehad het." 

En ten slotte 'n aanhaling uit Die Huisgenoot lOG} van 19/12/1975: 

Hsgnt: 

Marais: 

"Komponeer u vandag nog ?" 
"Nee, nie eintlik nie. Ouderdom laat mos die 

fonteintjie opdroog. Jy probeer komponeer, jy 

begin met 'n nuwe idee, maar as jy jou kom kry, is 

jy terug op 'n baantjie wat jy tevore reeds 

bewandel het." 

2.2.3.2 Die kunswedstryde (1928 - 1937) 

In onderhoude het Marais met trots melding gemaak van die sukses 

wat sy komposisies by kunswedstryde behaal het. Dit was gedurende 

sy jare op Brandfort en Ermelo dat hy deelgerteem het. Soos uit 

voorafgaande gesien was die kunswedstryde 'n aansporing en 

inspirasie vir horn, en dit was veral 'n uitdaging om die spesifiek 
voorgeskrewe gedig te toonset. 107) 
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Die kulturele waarde van kunswedstryde in Suid-Afrika in die 

twintiger- en dertigerjare (en selfs veel later) moenie onderskat 
word nie. Di t het 'n geleentheid aan komponiste en ui tvoerende 

kunstenaars geskep asook die moontlikheid om 'n mate van 

bekendheid in musiekkringe te verwerf. Die jaarlikse 

kunswedstryde was belangrike kulturele gebeurtenisse. 

In 1929 behaal sy komposisie Die Roos by die Kaapse Eisteddfod 'n 

eerste prys en ontlok baie gunstige kri tiek van die beoordelaars 

(WJ Pickerell, musiekdirekteur van die Kaapse Orkes en dr PF 
Swanepoel, hoof van die Nasionale Akademie op Stellenbosch). l08) 

In Junie 1939, tien jaar na die sukses van Die Roos, skryf Die 

Transvaler: 
"Di t was Die Roos wat horn bekend laat word het as 'n 

komponis met ui tstekende talent. Hierdie lied het dadelik 

byval gevind en word beskou as een van die drie mooiste 

Afrikaanse liedere." 109) 

Behalwe Die Roos, het Geboorte van die Lente, Mali die Slaaf se 

Lied en Moeder pryse verower, laasgenoemde op die Oos-Randse 

kunswedstryd. Marais het in die daaropvolgende jare by 

verskillende kunswedstryde meegeding, en teen 1934 het hy 23 

diplomas, 'n silwerbeker en 'n medalje besit. 110) 

Na 1938 het Marais nie meer komposisies ingestuur nie, maar hy het 
wel nog as beoordelaar by verskeie kunswedstryde opgetree, 

byvoorbeeld op Stellenbosch en in Kaapstad ( 1941), op Alicedale 
(1942) en in Durban (1946). 111) 

2.2.3.3 Ander uitsprake 

s le Roux Marais het in die dertiger- tot vyftigerjare en selfs 

later 'n hoe aansien ender musici en onder musiekliefhebbers 

geniet. As dit Die Roos was wat in 1929 die komponis "bekend laat 

word" het (Transvaler, Junie 1939), was dit die erepenning van die 

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in 1946 wat "Marais 

oornag 

gemaak 

'n nasionale figuur in die Suid-Afrikaanse musiekkringe" 

het (Ster 5/2/1971). Daar is veel in tydskrifte en 

koerante oor horn geskryf. Enkele uittreksels daaruit gee 'n 

indruk van hoe kritici en essayiste oor Marais gedink het: 
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"Uitvoering komposisies van S le Roux Marais 

Ermelo kan trots daarop wees dat hy so 'n musikus soos mnr S 

le Roux Marais besi t en ons kan die ondernemingsgees om 'n 

konsert van sy komposisies te gee, hoog waardeer. Deur 

hierdie konsert het hy ons laat besef van hoeveel belang 

dit vir ons dorp is om so 'n komponis te besit. 

Wat betref mnr Marais se komposisies - van die veelsydigheid 

wat hy as komponis openbaar, is reeds gewag gemaak. Dat hy 

in 'n besondere mate begaafd is en werklik uitstekende 

talente besit, val ook nie te betwyfel nie. Nie net is die 

samestelling en tegniek van sy komposisies suiwer nie, maar 

daar is ook besieling, diep en suiwer gevoel daarin. Al sy 

stukke getuig van 'n fyngevoelige en diepvoelende 

kunstenaarsiel." 112) 

"Musiekuitgawe 

Die feit dat 'n Afrikaanse sangstuk soos die van Heimwee 'n 

tweede druk beleef, is reeds genoegsame bewys van die byval 

wat so 'n sangstuk gevind het. Dit is beslis 'n prestasie 

vir 'n Suid-Afrikaanse komponis en behoort te dien as 'n 

aansporing vir mnr Marais om ons skrale aantal musiekuitgawes 

te vermeerder. Ek heet hierdie lied nogmaals welkom. Hy gee 

my moed vir die toekoms is maklik singbaar en die 

begeleiding is toepaslik en ook nie swaar nie. Dis 'n lied 

wat onmiddellik tref en ons tog wegvoer uit die groef waarin 

ons verval het. My beste wense vergesel mnr Marais in sy 

pogings en ek hoop dat hierdie lied spoedig sy derde druk mag 

beleef (Emol)." 113) 

"Suid-Afrikaanse komponiste 

S le Roux Marais is een van ons bekendste komponiste en 

stel hy 'n lewendige belang 

(F Koekemoer)." 114 ) 

musiekonderwysers en as orrelis 

in die af rigting van ons kerkkore 

"Hulde aan Afrikaanse komponis 

Erepenning van Akademie aan S le Roux Marais toegeken. Prof 

dr DF Malherbe, . voorsitter van die werkgemeenskap van die SA 

Akademie vir Wetenskap en Kuns in Bloemfontein, het in sy 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

43 

verwelkorning verwys na die gebruik in Europa om kunstenaars 

te bekroon vir hul werk. Op dieselfde wyse bring die SA 

Akadernie hulde aan ons eie Afrikaanse kornponis. 

Vervolgens het prof Arndt die verslag van die keurkornitee van 

die SA Akademie voorgelees" 115 ) (kyk Hoofstuk 2 .1. 9: llde 

paragraaf) . 

"Hy het Afrikaans tot 'n sangtaal verhef 

Niemand het rneer as S le Roux Marais bygedra om Afrikaans tot 

sangtaal te verhef nie. Nie alleen het hy ver oor die 

honderd liedere (met iets vir elke stern) gekornponeer nie, 

maar hierdie rnusiek het werklik weerklank in die Afrikaanse 

volksiel gevind. Hoewel sy rnusiek nie die diepsinnigheid van 

die jonger kornponiste soos Arnold van Wyk en Hubert du 

Plessis besi t nie, is di t srnaakvol, vloeiend, rnelodieus en 

besonder singbaar (Fritz Stegman)." 116) 

"The S le Roux Marais evening was one of the most successful 

entertainments yet provided by the Afrikaans Music Club." 
117) 

"Pen en penseel 

Ons kan s le Roux Marais met reg ons volkskornponis noem, want 

soos by geen ander eie komponis, het sy liedere volksbesi t 

geword en by die bree lae van ons volk ingang gevind (Mev 

Veltman)." 118 ) 

"Graaf f-Reinet presteer met eerste opvoering van Afrikaanse 

operette 

Mnr Marais moet gelukgewens 

rnusiek vir hierdie operette 

word met die suiwer paslike 

Di t gebeur selde dat 'n 

komponis so 'n fyne aanvoeling vir die wesentlike stemming 

van d i e woorde toon. 

geword." 119 ) 

Maar hier het woorde en rnusiek een 

"Operette met genot en oorgawe uitgevoer 

Die rnusiek van S le Roux Marais was lieflik en sternrningvol. 

Die rnelodiee is rneeslepend en allesins singbaar. Daar is 'n 

groat verskeidenheid van sternrninge en 'n heerlike spel met 
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wisselinge in die ritme. Die liedjies is fris en bekoorlik, 

volkome binne die sfeer van operettemusiek (Libretto)." 120) 

"S le Roux Marais, Langenhoven van Afrikaanse Musiek 

Hy het nie alleen musiek geskryf wat die man in die straat 

kan verstaan en geniet nie, maar ook het hy musiek . geskryf 

wat die fynproewer tevrede stel. 11 121) 

"S le Roux Marais 

Marais is een van ons pionierkomponiste wat al talle van 

Afrikaanse gedigte verewig het deur sy toonsettings. Sy stil 

en kalme, indien ietwat terughoudende geaardheid word 

geopenbaar in sy werke. Daar is egter nie 'n gebrek aan 

suiwere aanvoeling by horn nie (PJ Lemmer)." 122) 

"Die Afrikaanse Schubert is 75 jaar oud 

2.2.4 

Marais het meer as enige ander komponis bygedra om Afrikaans 

tot sangtaal te verhef. Die kunsgehalte van sy werk is hoog. 

Tog vlieg 'n romantiese tema deur al sy liedjies wat die hart 

van die gewone musiekliefhebber vang en die kennersoor 

streel. Sy liedere is uiters singbaar - waarin die bewys le 

dat hy groot kennis dra van die moontlikhede van die menslike 

stem (Vera Gibson)." 123) 

Marais as kunsskilder 

Hoewel S le Roux Marais aan die nageslag as liederekomponis bekend 

is en waarskynlik ook sal bly, het hy naas musiek veral in die 

skilderkuns belang gestel. In die reeds genoemde onderhoud wat 

die SAUK met Marais gevoer het in Portret van die Week (uitgesaai 

op 13/9/1973), het die gesprek ook oor sy aktiwiteit as 

kunsskilder gegaan. 'n Aanhaling hieruit: 

SAUK: 

Marais: 

"Was dit vir u van die begin af duidelik dat u 'n 

loopbaan in die uitvoerende kunste, in musiek, gaan 

volg?" 

"O ja, ek het so gedink. Alhoewel - ek het baie 

sterk daaraan gedink om 'n kunstenaar te word, 'n 

skilder. Maar toe raai my pa my af. Hy het nie 

gedink ek sou 'n lewe daaruit kon maak nie. " 
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SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

Marais: 

SAUK: 

_Marais: 

45 

"Het u van kleins af geteken en geskilder ?" 

"Ja, ek het. Ek was baie lief daarvoor." 

"Maar u het toe gaan studeer in die musiekrigting?" 

HJa •II 

"Het die skilderkuns toe heeltemal agterwee gebly?" 

"Ja terwyl ek onderwys gegee het, het ek nie 

altyd tyd gehad nie, maar ek was altyd lief 

daarvoor ek het darem 'n bietjie geskilder." 

"Skilder u nou nog ?" 

"Ek skilder nou nog. Ek skilder net in die oggend 

as die lig goed is. So van half elf se kant af, 

tot so half een." 

"Werk u binneshuis ?" 

"Ja, ek werk in my slaapkamer want ek het nie 'n 

a tel jee nie. Die lig is daar die beste van die 

noordekant. Ek skilder van die natuur af. Blomme. 

Natuurtonele doen ek ook." 

"Gaan u ook uit ?" 
"Ja, ek gaan uit. Dan maak ek sketse en dan kom ek 

dit hier verder klaarmaak. Ek doen dit meestal in 

waterverf, in olie ook en pastel le. 

byvoorbeeld wat jy daar sien." 

Daardie twee 

"Daar is 'n hele klomp skilderye, moet ek vir ons 

luisteraars se, hier in mnr Marais se si tkamer in 

Graaff-Reinet. Mnr Marais, het u al ui tgestal 

ook?" 

"Ja, ek het eenmaal 'n uitstalling in Benoni gegee. 

En een van my skilderye het nogal 'n eerste prys 

behaal op 'n tentoonstelling in Bloemfontein. In 

Graaff-Reinet het ek 'n klein tydjie gelede ook 

uitgestal." 

Die beoefening van~ die skilderkuns was vir Marais meer as bloot 'n 

stokperdjie. Hy was ook steeds bedag om sy tegniek deur middel 

van lesse te verbeter. Sy eerste lesse neem hy reeds as 

vyftienjarige op Wepener by mej Anna Nowers (van 1911 - 1913); toe 

in Kaapstad by ene mnr Groves (in 1921) en in Johannesburg by ene 

mnr Brussau (van 1947 - 1950). Marais het in 1947 te kenne gegee 

dat een van die redes waarom hy Transvaal toe getrek het was om 

skilderlesse te neem. 124) 
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Marais het gedurende sy leeftyd 'n paar uitstallings gehou. Die 

eerste was in die Voortrekkersaal te Northmead in Benoni in 1954 

waarop die plaaslike koerant die volgende kommentaar oor sy werke 

gelewer het : 

"Hier vind ons 'n skilder wat voldoen aan die vereistes van 

'n kunstenaar wat die natuurskoon van Suid-Afrika wil 

uitbeeld. 

gehalte. 

Sowel sy olie- as waterverfwerke is van 'n hoe 

Sy stillewens is tref fend en stukke soos Nydia die 

blinde Meisie, Lelies, Chapman's 

Taf elberg vanaf Blaauwbergstrand 

Peak, Rotse , Kampsbaai , 

en Die Wilgerboom is van 

baie verdienstelike gehalte. 

geskilder en dit word beskou as 

werke." 125 ) 

Nydia is . 20 jaar gelede 

een van Marais se beste 

Ook op Graaff-Reinet het Marais uitstallings van sy werke gehou, 

die laaste keer op 'n gemeenskaplike uitstalling van plaaslike 

kunstenaars in 1975 soos blyk uit 'n brief ( 10/3/1975) aan Ivan 

van der Watt, 'n goeie vriend
1 

van die familie. 126) 

Maar ook as skilderonderwyser was Marais aktief. In Benoni het hy 

aan 'n sekere mev White en Jenny du Buisson skilderlesse gegee. 

Op Graaff-Reinet is hierdie aktiwi tei t met ander studente 

voortgesit. 127 ) 

Noemenswaardig in die verband is nog dat s le Roux Marais deur mev 

B du Preez, die sangeres met wie hy op Brandfort bevriend was, vir 

Pierneef (1886 - 1957), die beroemde Suid-Afrikaanse skilder, leer 

ken het. Pierneef se vrou en mev Du Preez was susters. Pierneef 

het dikwels probeer om Marais oor te haal om Pretoria toe te kom, 

'n musiekateljee daar te open, en aan die musieklewe van die stad 
deel te neem. 128) 

Volgens 'n skatting van sy vrou het Marais minstens 120 - 130 

skilderye (olieverf, waterverf en kryt) gemaak, meestal stillewes 

en natuurtonele. Van sy werk is in die NALN in Bloemfontein in 

die Marais-gedenkkamer uitgestal. 
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2.3 Marais as mens 

Die skrywer het nie die voorreg gehad om S le Roux Marais 

persoonlik te ontrnoet nie. Die rneeste artikelskrywers en 

essayiste wat die kornponis wel leer ken het, het in hul berigte 

ook oor horn as persoon aantekeninge gernaak. 'n Paar uittreksels 

hierui t gee 'n indruk van hoedat Marais se rnedernense horn ervaar 

het. 

"Pen en penseel 

Die kunstenaarsternperarnent het horn oral en altyd gekenrnerk. 

Hy is as persoon besonder terughoudend en so beskeie. 

Getrou aan homself het hy eenvoudige, rnaar skone en opregte 

rnusiek geskep; rnusiek wat die hart van sy volk geraak het, 

rnusiek wat sy moedertaal spontaan en suiwer vertolk en wat 

sangers graag sing (rnev H Veltman)." 129) 

"Klank, kleur en poesie 

Is dit rnoontlik dat hierdie stil, beskeie, byna bedeesde man 

S le Roux Marais kan wees ? Suid-Afrika se trots ? Ons 

vernaarnste uitvoerproduk ? En toe het ek 'n belangrike 

les geleer: ware grootheid is nooit luidrugtig nie, is nooit 

pronksugtig nie, is sku van groat vertoon. Jy hoar dit nie 

op straat nie, jy sien di t nie in blink verligte sale nie, 

ontmoet dit nie in 'groat' geselskap nie. Maar dit gedy in 

nederigheid en eenvoud, in stilte en afsondering Maar 

wat vir my die rnooiste is in hierdie man, is sy jeugdige 

belangstelling en geesdrif vir die rnusiek dit is 

duidelik dat hy selfs minder geslaagde, dog ernstige en 

eerlike pogings kan waardeer. Hoewel nederig en beskeie van 

aard, gee hy die indruk dat daar 'n diep geestelike krag uit 

horn straal, en toe ek wegstap het ek my bevoorreg gevoel om 

vir die eerste keer in my lewe 'n werklik groat Afrikaner te 
kon ontrnoet het." 130) 

"S le Roux Marais, Langenhoven van Afrikaanse musiek 

Die indruk wat hy op 'n mens rnaak is geensins die van 'n 

kornponis nie. Inteendeel sou ek se dat hy 'n tipiese 

voorbeeld van 'n staatsarnptenaar is. Eers as 'n mens met horn 

begin praat, besef jy wat werklik in horn skuil. Van hornself 
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praat hy omtrent niks nie - by horn is Marais niks nie, maar 

musiek alles! As ek aan Marais dink, kom die 

antwoord van ons Afrikaanse digter, Jan Celliers, 

'Keer stil tot jouself, met 'n glimlag in.'" 131) 

"Gevierde komponis bet volk, . sy taal en sy God lief 

volgende 

by my op: 

Hy is 'n beskeie en teruggetrokke mens hy verkies die 

geriewe van sy huis, om op sy gemak in 

ontspan, om die geselskap van sy vrou 

of horn met kuns en musiek besig te 

sy mooi tuin te sit en 

en vriende te geniet, 

hou. Altyd netjies 

gekleed is hierdie hof like mens die volmaakte gasheer en 

besonder interessant om mee te gesels." 132) 

"Die Afrikaanse "Schubert" is 75 jaar oud 

Die gasheer is 'n stil, teruggetrokke man. Hy het min woorde 

- dog innige, opregte vriendelikheid is die ondertoon van sy 

saggesprokenheid. Daar is groot verstaanbaarheid in sy oe en 

'n stewige handdruk van verwelkoming na sy stil wereld 

In hierdie rustige atmosfeer is daar 'n aura byna soortgelyk 

aan die klanke van sy musiek, die bewustheid van skoonheid en 

skepping. Dis asof hierdie man dit met horn saamdra. Netjies 

gekleed, stil, beskeie, sjarmant en groot, ryk siel wat 

uit sy oe skyn Jy wil soveel meer vra, soveel meer se, 

maar jy swyg byna uit eerbied vir hierdie man. Eerbied vir 

sy ingetoenheid, sy beskeidenheid en sy opregte onwilligheid 

om oor homself te praat. Sy heel grootste gawe is miskien 

die hoedanigheid dat hy deur al hierdie vrugbare, vereerde 

jare van werk in die kunsveld, en ten spyte van groot 

bekoring altyd homself gebly het. Hy was tevrede en getrou 

kerkorrelis en onderwyser meestal op die ' as nederige 

platteland. 

gebly wat 'n 

godsdienstige vriendelike man 

ken. Geeneen van die groot 
eerbewyse het horn laat verander nie {Vera Gibson)." 133) 

Hy het die stil, 

mens vandag nog 

By die lees van hierdie ui ttreksels moet daar in gedagte gehou 

word dat hierdie artikels meestal as 'n huldeblyk geskryf is en 

eerder 'n idealistiese uitgangspunt het (bv Vera Gibson). As 

tyddokumente uit die vyftiger- en sestigerjare dui dit nietemin op 

Marais se sosiale posisie en aansien as gevierde komponis. 
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Hev Marais 

Mev Marais het vir S le Roux Marais leer ken toe hy in 1942 

Graaff-Reinet toe gekom het. In 1945 is hulle in die huwelik 

bevestig en hulle was 33~ jaar getroud. Marais se besige en 

vrugbare jare as komponis was in die tyd voordat hulle mekaar 

ontmoet het. Desnieteenstaande het mev Marais haar volkome 

ingeleef in haar man se aktiwiteite en hom as mens goed leer ken. 

Gedurende die skrywer se besoeke aan mev Marais op Graaff-Reinet 

in 1984 is talle gesprekke op band opgeneem. Uittreksels hieruit 

gooi 'n interessante blik op Marais se private lewer Die skrywer 

haal mev Marais direk aan, sonder om die gesprekstyl na gesuiwerde 

skriftaal te verbeter. Vol gens haar: "we always spoke a mixed 

English and Afrikaans at home and with our family." Sy se voorts: 

"Ek dink sy uitstaande kenmerk was sy nederigheid. Hy was 

baie beskeie. Hy het nooit baie van homself gemaak nie. 

Ek was omtrent net gebore, toe is hy al besig met komponeer 

die ouderdom 'the gap in age' het ons nie gehinder nie 

ek dink ek het vir hom baie beteken. Ek het vir hom 

selfvertroue gegee, 'I supported him in a way', want ek het 

geweet dat hy so sensitief was. Vir die mense was ek 'a sort 

of bridge, a connecting link between him and the outside 

world.' 

'He was a very normal uncle to his family and always told the 

children stories.' Sy susters praat vandag nog van sy 

beroemde storie oor 'n sekere mrs White, wat hy uit die vuis 

vertel het, en al tyd aan en aan gegaan het. 'He played 

pieces for them on the piano, everybody stood around the 

piano and sang together. Also new songs, sometimes not 

completed, were demonstrated.' 

Hoewel Fanie 'n stil en bedeesde man was 

baie van Johannesburg gehou: die gewoel 

het hy tog 

... ten minste vir 

'n sekere tyd. Daar was so baie dinge wat hy wou sien. 

Veral vanaf Benoni het hy baie graag ingegaan om kunsgalerye 
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te besoek. Selfs van Graaff-Reinet het ons baie vakansies 

teruggegaan. Dit het partykeer struweling gegee, want ek wou 

nie altyd weg nie. Maar Fanie wou ry, 6f met die kar, 6f ons 

is met die trein op Johannesburg toe. Net 'n paar dae, dan 

is dit weer genoeg vir hom. Dit is nie so dat hy nie van die 

stad gehou het nie, daar was so baie te sien, dinge wat hy 

nie op 'n klein plekkie gehad het nie. Gewoonlik is hy eers 

kunsgalery toe, of winkels toe vir sy kunsmateriale, en dan 

het hy lekker gaan eet by John Orrs. Fanie was baie lief om 

in die middag 'n Tea-talkie te besoek, dit is 'n bioskoop wat 

ononderbroke speel, terwyl iets bedien word. 

'Fanie was very fond of playing tennis; he 0 was also quite a 

good cyclist' (kyk ook Hoofstuk 2.1.9: 5de paragraaf). 

Fanie kon nie eintlik iets in die huis doen nie, goed soos 

spykers inkap nie. 'It would spoil his touch' het hy gese. 

Fanie het geen affiniteit vir geld gehad nie. 

het ek alles behartig, asook die korrespondensie. 

Na sy troue 

Ek dink hy het sy lewe geniet. Hy was altyd baie blymoedig, 

nie 'n swartgallige mens nie. Hy het self gese dat hy nie 

baie temperamenteel is nie. 'We had our differences', 

partykeer is jy kwaad oor iets, maar nie 'n lang affere nie. 

Hy het nooit lank kwaad gebly nie." 
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HOOFSTUK 3 

DIE KC>MPC>SISIES 

3.1 Inleiding 

Om 'n volledige lys van Marais se komposisies op te stel, het die 

skrywer eers al die werkelyste van vorige navorsers nagegaan. Die 

bronne is in die Literatuuroorsig in Hoofstuk 1.7 kortliks 

bespreek. Die meeste lyste is op Henning se Lantern-artikel 

gebaseer. Die addisionele inligting wat by die afsonderlike lyste 

aangebied word, verskil, afhangende van die uitgangspunte van die 

skrywers. Geeneen van die werkelyste is volledig nie. 

3.2 Die manuskripte 

Ter wille van outentisi tei t moes daar teruggegaan word na die 

manuskripte, en hier het 'n groot teleurstelling gewag: baie van 

die manuskripte is nie meer beskikbaar nie. In enkele gevalle is 

dit ook nie meer moontlik om vas te stel waar hulle sou kon wees 

nie. 

In die vroee sewentigerjare beywer prof PJ Nienaber hom dat S le 

Roux Marais se manuskripte by die RGN in Pretoria bewaar word. 1) 

Hy slaag daarin om Marais vir hierdie projek te oorreed, en in 

Maart 1972 stuur Marais die eerste besending aan die RGN. 2) Dit 

het al die manuskripte van die gepubliseerde liedere in sy b~sit, 

bevat. As 'n vriendskaplike gebaar maak die RGN fotostatiese 

afdrukke hiervan en stuur dit aan Marais, terwyl die 
oorspronklikes behou word. 

Die aantal manuskripte is egter baie onvolledig. 

verband skryf Marais aan Nienaber : 

In hierdie 

"Ongelukkig is daar 'n hele paar wat ek nie het nie. Sommige 

was nie aan my teruggestuur toe hulle gedruk was nie. 

Destyds toe ek hulle laat publiseer het, .het ek natuurlik nie 

gedink die manuskripte sal eendag waardevol wees nie." 3) 
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Oar Vier Afrikaanse Sangstukke skryf Marais in dieselfde brief : 

"Hierdie manuskripte het ek nie. Dis oorspronklik deur R 

Muller, Kaapstad, uitgegee. Hulle het dit destyds in 

Duitsland laat druk." 

Oor Vyf Kunsliedere 

"Die manuskripte het ek ook nie." 

Oor Ses Kunsliedere : 

"Ek het nie die manuskripte nie. 11 

Oor die liedere wat in die Goue Gerf verskyn het : 

"Die manuskripte het ek net .in potlood geskryf en aan hulle 

gestuur." 

Oor Die Roos en ander Afrikaanse Liedere skryf Marais : 

"Ek sien ek het afskrifte van ses van hulle - almal behalwe 

Die Roos." 4 ) 

In laasgenoemde geval bedoel Marais letterlik "afskrif". Hy het 

dikwels op versoek van sangers sy liedere afgeskryf omdat di t 

onverkrygbaar of ui t druk was. 5 ) Van sommige 1 iedere bestaan 

daar dus handgeskrewe kopiee wat soos 'n oorspronklike manuskrip 

kan lyk en dit tog nie is nie. 

Die skrywer het probeer om van die "verlore" manuskripte te vind 

maar die meeste pogings het in die sand verloop. Dit was dus nie 

moontlik om die manuskripte van al die gepubliseerde liedere op te 

spoor nie, of te noteer waar hulle bewaar word, of in sommige 

gevalle vas te stel of hulle hoegenaamd nog bestaan nie. In die 

gevalle waar die manuskripte nie verkrygbaar was nie, is die 

notemateriaal deurgaans in gedrukte vorm as basis gebruik. 

Die verlore manuskripte is natuurlik 'n verlies, maar miskien nie 

heeltemal tragies nie. Uit Marais se aanmerkings in sy brief aan 

Nienaber wil di t voorkom of di t horn nie baie gehinder het nie. 

Marais het immers die publikasies almal beleef en ook die 

herdrukke, sodat korreksies gemaak sou kon word. Die skrywer het 

'n steekproef gemaak om van die beskikbare manuskripte met die 

gedrukte ui tgawes te vergelyk, 

resul tate opgelewer nie. Die 

maar di t het nie noemenswaardige 

mees algemene drukf oute wat by 

Marais voorkom, is weggelate en foutief geplaasde toevallige 

tekens, wat egter vir die opgeleide musikus nie moeilik is om te 

herken nie. In enkele gevalle bestaan wel twyfel of die gedrukte 
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note deur Marais s6 beplan is (bv Lied van die Wonderboom, 

m.47.4). 

In Augustus 1973 het Marais die tweede besending manuskripte aan 

die RGN gepos, die van sy ongepubliseerde komposisies, asook sy 

plakboeke met koerantui t~nipsels in verband met sy aktiwi tei te. 

Hy was egter onmiddellik baie ongelukkig dat hy die materiaal nie 

meer in besi t gehad het nie en het di t van die RGN teruggevra. 

V66r die einde van 1973 het die RGN aan die versoek voldoen en die 

besending is teruggestuur nadat die RGN met Marais se toestemming 

fotostatiese afdrukke daarvan vir eie bewaring gemaak het. 6 ) 

In 1974 verlaat prof Nienaber die RGN en word hoof van die NALN in 

Bloemfontein ( kyk ook 2 .1.12). Op aandrang van Nienaber bemaak 

Marais sy musikale nalatenskap aan die NALN, en na die komponis se 

dood in 1979 het sy vrou aan hierdie testamentere bepaling 

voldoen. Die besending het onder andere die manuskripte van die 

ongepubliseerde werke bevat asook die fotostatiese afdrukke van 

die gepubliseerde werke wat die RGN in 1972 aan Marais gestuur het 

(kyk tweede paragraaf bo). 

In Oktober 1991 word al die musiek wat by die RGN bewaar word, 

oorgeplaas na die Staatsargief, afdeling Nasionale Film-, Video

en Klankargief in Hamiltonstraat 24 in Pretoria. Hierby ingesluit 

was ook die manuskripte van S le Roux Marais. Die 

verwysingsnommers wat die RGN aan die manuskripte toegeken het bly 

by die Staatsargief dieselfde. In hierdie proefskrif word die 

bestaande verwysingsnommers van die RGN gebruik. 

Om op te som : die Staatsargief besit vandag die manuskripte van 

Marais se gepubliseerde komposisies wat hy nog in 1972 in sy besit 

gehad het sowel as fotostatiese afdrukke van die meeste van die 

ongepubliseerde werke. 

Die NALN besit die oorspronklike 

ongepubliseerde werke asook fotostatiese 

van die manuskripte van die gepubliseerde 

Die plakboeke word by die NALN bewaar 

fotostatiese afdrukke het. 

manuskripte van die 

afdrukke van die meeste 

werke. 

terwyl die RGN daarvan 
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Dat Marais se manuskripte vandag op twee af sonderlike plekke 

bewaar word, is 'n baie ongelukkige verloop van sake. Di t is 

seker te verstane dat elke sentrum fotostatiese afdrukke van die 

werke wil besi t wat hy nie as oorspronklike het nie. By beide 

sentra bestaan egter dikwels meer as een afdruk van dieselfde 

komposisie; fotokopiee van fotokopiee bestaan; in heelwat gevalle 

is die afdrukke so dof dat die note skaars gelees kan word. Om 

sake volkome te verwar word die oorspronklike materiaal en die 

fotostatiese afdrukke soms deurmekaar bewaar. By beide sentra 

word die manuskripte van Marais se musiek nie op 'n ideale manier 

bewaar nie: om 'n spesifieke lied deur middel van 'n alfabetiese 

of numeriese sisteem te vind, hang dikwels van die toeval af. 

Aanwinsnommers bestaan wel, maar intussen word die werke nie meer 

in die korrekte numeriese volgorde gehou nie. 

Di t is dringend nodig dat aan hierdie saak aandag gegee word. 

Volgens die skrywer behoort die manuskripte by een sentrum bewaar 

te word. Die Staatsargief in Pretoria is waarskynlik die korrekte 

plek daarvoor. Die fotostatiese afdrukke behoort na kontrole 

uitgegooi te word. 

3.3 Gepubliseerde werke 

Marais se komposisies is van 1928 tot en met 1946 byna almal vir 

die eerste keer deur die ui tgewer R Muller in Kaapstad 

gepubliseer. Dit het ingesluit: 

54 liedere vir solostem en klavier 

Drie Gewyde Koorstukke (Eerste Koorboek) 

My Eerste Musiekboek 

Volgens mev Marais was dit 'n sekere mnr Kuhn by R Miiller wat die 

potensiaal van veral die liedere gesien het en verantwoordelik was 

vir die publikasies. Na die oorname van die f irma deur Phil 

Markel (en mnr Kuhn nie meer daar was nie) het die belangstelling 

vir verdere publikasies gekwyn. Toe Boosey & Hawkes vir Phil 

Morkel oorgeneem het, is daar weer begin om ou publikasies te 

herdruk 7 ), en in 1958 is Marais se Lofgesang (Tweede Koorboek) 

nuut uitgegee. 

Drie van Marais se liedere verskyn slegs in die eerste ui tgawes 

van Die FAK-Volksangbundel: 1937 - 1947 (kyk bylaag B.l). Lida en 
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die Liedjieskrywer, die skooloperette, 

uitgegee, so ook Nuwe Liedere. 

is ook deur die FAK 

Agt van Marais se liedere verskyn vir die eerste keer in die Goue 

Gerf, uitgegee deur die Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele. 

Sy kerslied Die Ster uit die Ooste is deur die Voortrekkerpers in 

'n bundel met Afrikaanse kersliedere gepubliseer. 

Die meeste van Marais se liedere is vandag nie meer nuut 

verkrygbaar nie - hulle is "uit druk". In bundels met versamelde 

liedere soos Die FAK-Volksangbundel, Goue Gerf, Sing sag menig 

Lied, So sing oak die Hart (SAMRO), en ander kan "uitgesoekte" 

liedere van Marais gevind word. Volledige informasie hieroor word 

in die Bylae verskaf. 

3.4 Die onopgespoorde komposisies 

Die skrywer het besondere moei te gedoen om die notemateriaal van 

alle Marais-komposisies te verkry ten einde verwarrings in 'n paar 

gevalle uit te skakel (daar is bv drie liedere met die titel 

Voortrekkerslied; daar 

klavierstuk Mymeringe). 

is twee verskillende manuskripte van die 

Die bladmusiek van byna al sy komposisies 

is nou in die skrywer se besit, te wete: 

die gepubliseerde werke as oorspronklike uitgawes of in 

gekopieerde vorm 

die . ongepubliseerde werke in gekopieerde vorm met die 

goedgunstige toestemming van die RGN in Pretoria, die NALN in 

Bloemfontein en mev Marais op Graaff-Reinet. Alleenlik van 

die manuskripte van die twee onvoltooide operettes, Die 

Blomtuin en Die Versoening wat in Bloemfontein by die NALN 

bewaar word, besit die skrywer as gevolg van hulle lywige 

omvang geen kopiee nie. 

Die volgende komposisies kon nie opgespoor word nie: 

i Verlange word 

lys van die 

as 'n ongepubliseerde klaviersolo in die 

Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie 8) 

aangegee. Mev Marais, wat 'n onfeilbare geheue insake 

haar man se komposisies het, weet nie van die stuk se 

bestaan nie. 
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ii Autumn Leaves het, vol gens 'n aantekening van Marais 

self, verlore geraak. 9) 

iii Krisante, Aandblomme en Rosefees is die middelste drie 

liedere van 'n ongepubliseerde groep wat Marais Vyf 

Kinderliedere 10) genoem het. Op die manuskrip ll) 

verskyn na die eerste lied, Die Stroompie, die laaste 

een, Lente. Die titel van Aandblomme is nog neergeskryf 

maar weer deurgehaal . Die ti tels van die ander twee 

liedere verskyn glad nie, en die musiek van die drie kon 

nie gevind word nie. Vir volledige inligting hieroor 

kyk notas by Aandblomme. 

iv Die Port Natal-skoollied kon ten spyte van 'n brief aan 

die skool nie verkry word nie. 

v In November 1959 het Marais aan 'n kompetisie deelgeneem 

vir die Nigeriese Nasionale Volkslied. 12 ) Di t is nie 

bekend wat .die ui ts lag van die kompetisie was nie, en 

volgens mev Marais het die manuskrip van die komposisie 

nie weer teruggekom nie. 13) 

3.5 Werke opgedra aan spesifieke persone 

Marais het vier keer in sy lewe van sy komposisies aan 'n persoon 

of 'n instansie opgedra. 

Die eerste werk is Die Roos en ander Afrikaanse Liedere 

(gepubliseer in 1930), opgedra aan mev B du Preez. Be du Preez 

was die Nederlands-gebore sangeres vir 

geleerken het. (kyk ook Hoofstuk 

Brandfort). 14 ) 

wie Marais in Brandfort 

2.1.6: Bloemfontein en 

In sy Lantern-artikel (Junie 1965) gee CG Henning aan dat Vyf 

Kunsliedere (gepubliseer in 1932) aan mev B du Preez opgedra is. 

Die inligting is nie korrek nie, en die fout word later deur JP 

Malan in die Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie herhaal. 15) 

Die tweede opdrag is aan "EJM", di t is Edi th Johanna Marais, sy 

vrou. Hierdie werk, My Eerste Musiekboek (gepubliseer 1946), het 

ontstaan kort v66r en na sy troue in Desember 1945, en die 

komponis het met die gebaar sy vrou vereer. 
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Die operette Lida en die Liedjieskrywer (gepubliseer in 1963) is 

aan die Hoer Volkskool in Graaff-Reinet opgedra. Marais het, 

nadat hy vir die "eerste keer" in 1960 afgetree het 'n aanbod van 

die skool aangeneem om daar verder onderrig te gee. Hy skryf toe 

die operette, en die skool het dit vir die eerste keer opgevoer. 

Sy Spandou-mars vir kadetorkes is ook aan hulle opgedra. 

Mev Marais het in haar pri vaatbesi t 'n handgeskrewe kopie van 

Heimwee waarop die komponis geskryf het: "Opgedra aan mev A 

Geyser". Hierdie sin is weer deurgehaal. l6) Daar kon nie 

vasgestel word wie mev A Geyser is of was nie. 

3.6 Die datums van komposisie 

In sy essay oor Marais (Lantern, Junie 1965) verskaf Henning by 'n 

lys van Marais se gepubliseerde werke die datums van publikasie. 

Die datums is deur die komponis self aan horn verskaf. 

Marais het · ongelukkig nie rekord gehou van presies wanneer hy sy 

werke gekomponeer het nie. Selde verskyn 'n datum van ontstaan op 

die beskikbare manuskripte. 'n Paar uitsonderings bestaan wel, 

byvoorbeeld Moedersdag (Fantasia vir Orrel), waar hy op die 

voorblad skryf "Ermelo 1934 11 • By die Skoollied Hoerskool Kakamas 

noteer hy 11 1972", by die Skoollied Hoerskool Hofmeyr 11 1977", en 

aan die einde van sy Toccatina (uit Miniature Suite for Organ) 

baie vrygewig 11 26/3/1971". 17) Veel meer konkrete inligting in 

verband met komposisiedatums is nie beskikbaar nie. 

Henning was bewus van die probleem, en om meer besonderhede ui t 

Marais te kry, het hy voorgestel dat Marais deur middel van 

rekonstruksie moes probeer om die komposisiedatums vas te stel: 

watter lied is v66r watter een gekomponeer; watter een na watter 

een; waar is wat gekomponeer, ensovoorts. 18) In 'n later poging 

stuur Henning 'n vraelys aan Marais: "Indien u nie die datum van 

laasgenoemdes kan onthou nie, sal u dus ..• (bv 1930 - ongeveer) 

byvoeg." 19) Marais het hierdie lys ingevul maar by baie liedere 

het die vrae onbeantwoord gebly. Toe Henning Marais by n6g 'n 

geleentheid oor hierdie saak uitgevra het, het hy 'n reeds 

ongeduldige antwoord van die komponis ontvang: " ... wat maak di t 

saak". 20 ) 
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Die komposisiedatums wat Henning uiteindelik uit Marais gekry het 

is aangeteken in sy oorspronklike notas. 2l) In die meeste gevalle 

is dit datums van die ongepubliseerde komposisies tot 1965. Hier 

en daar duik egter meer as een datum van ontstaan vir dieselfde 

komposisie op (bv by Sweet Gardenia is daar 3 moontlikhede: 1959, 

1961 en 1970). By enkele werke is mev Marais oortuig daarvan dat 

die komponis eenvoudig verkeerde datums aangegee het. Hy gee 

byvoorbeeld by Danklied 1932 aan 2 2 ), terwyl sy onthou dat hy dit 

in Benoni gekomponeer het, dit wil se tussen 1947 en 1955. Die 

komposisiedatums kan dus meestal korrek wees, maar in enkele 

gevalle bestaan twyfel oor die juistheid. 

Wat die ontstaandatum van die gepubliseerde liedere betref, is 

alleenlik in enkele gevalle die datum van komposisie bekend. 

Henning moes meestal ·met die publikasiedatum as inligting tevrede 

wees. Marais kon hom in 1965 blykbaar nie meer herinner aan die 

presiese datums van komposisie nie (toe reeds tot 40 jaar gelede), 

en het, soos reeds genoem, self geen besondere waarde daaraan 

geheg nie. Verder wil dit vir die skrywer voorkom of Marais in sy 

mededelings nie al tyd duidelik tussen komposisie- en 

publikasiedatum onderskei het nie. By Vyf Kunsliedere byvoorbeeld 

word een keer 1929 en een keer 1932 as publikasiedatum 23) 

aangegee en hierdie twee datums kan dalk juis verwys na 

komposisie- en publikasiedatum. By die gepubliseerde liedere kan 

dus alleen vasgestel word dat die werke gekomponeer is v66r of 

gedurende die jaar van publikasie, behalwe in die gevalle waar 

ander inligting bestaan. 

3.7 Die lys van werke 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik te wees dat dit nie 

chronologiese lys van Marais se 

Desnieteenstaande het die skrywer 

moontlik is om 'n noukeurige 

komposisies op te stel nie. 

probeer om aan die hand van die 

opeenvolging van ontstaan van die 

beskikbare 

werke in die 

gegewens die 

verskillende 

kategoriee aan te dui. Die volgende moet egter in ag geneem word: 

i By die gepubliseerde werke word in die meeste gevalle 

die datum van publikasie .vir die indeling geneem, 

behalwe waar die datum van komposisie beskikbaar is. 
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Binne die groepe liedere, soos Vier Af rikaanse 

Sangstukkies, Die Roos en ander Afrikaanse Liedere en 

ander, is dit nie moontlik om die presiese volgorde van 

ontstaan vas te stel nie. 

iii Die ongepubliseerde werke is volgens komposisiedatum 

tussen die gepubliseerdes ingeskuif. Na aanleiding van 

bogenoemde kan dit egter wees dat . sommige van die 

gepubliseerde werke vroeer op die lys behoort te 

verskyn. 

iv By enkele later komposisies kon vol gens die 

handskrifontwikkeling by Marais en deur mev Marais se 

metode van eliminasie 'n datum vasgestel word. 

In alle gevalle waar die datums van komposisie glad nie bepaal kon 

word nie, is dit met die afkorting sj (sonder jaar) aangedui, in 

die gevalle waar die datum nie presies seker was nie met ca 

(circa). As daar geen datum in 'n kolom aangegee word nie, is die 

datum 6f onbekend 6f so 'n lied is nie gepubliseer nie. 

Die lys van werke wil 'n oorsig gee van alles wat Marais 

gekomponeer het. Vir gedetailleerde inligting en opmerkings oor 

die komposisies moet Hoofstuk 5 en Hoofstuk 6 geraadpleeg word. 

KOMP 

DATUM 

PUBL 

DATUM 

A Instrumentale werke 

Klavier 

1916 

1935 

1935 

1945 ca 

sj 

Orr el 

1934 

1946 

TI TEL 

Mymeringe 

Polonaise in cl min 

Verlange ( estctc... v... "'~c) 
My Eerste Musiekboek 

Reverie (kyk opmerkings 

in Hoofstuk 6) 

Moedersdag - Fantasie 

vir orrel 

Miniature suite: 

TEKSDIGTER 
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1930 

1930 ca 

1930 

1971 

Kadetorkes 

1960 ca 

a Dramatiese werke 

Operette 

1933 

1937 

1960 

Hoorspele 

1973 ca 

1976 voltooi 

c Koorwerke 

1930-39 ca 

1932/52 

1966/73 

1966 ca 

sj 

1963 

1940 

1958 

60 

Prelude 

Pastora le 
Aubade 

Toccatina 

Spandou-mars 

Die Blomtuin 

Die Versoening 

Lida en die Liedjie

skrywer 

Betsie se Krismispop 

Die geel Blom 

Orie Gewyde Koo~stukke 

(Eerste Koorboek) 
Lof gesang 

(Tweede Koorboek) 

Huwe Koorstukke 

(Derde Koorboek) 
Kantate: Die Danker en 

die Lig 
Gesang 80 

(Diskant) 

SJM Osborne 

Danie Marais 

Joan Retief 

S le Roux Marais 

S le Roux Marais 

Teks 24 ) 

Teks 2 5 ) 

Teks 26 ) 

Joan Retief 
Sander teks 
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D Liedere 

i Voltooide sololiedere met klavierbegeleiding (tensy 

anders vermeld) 

KOMP 

DATUM 

1918 

1919 

1919 

1920 ca 

1920 ca 

1920 ca 

1920 ca 

1928 

1928 ca 

1929 

1929 ca 

1930 ca 

1930 

PUBL TI TEL DIGTER 

DATUM 

1928 

1928 

1937 

1928 

1937 

1930 

1930 

1932 

1932 

1932 

Slaap Deuntjie JRL van Bruggen 

(uit Vier Afr Sangstukkies nr 2) 

Daybreak Longfellow 

Autumn Leaves Longfellow 

Vier Af rikaanse Sangstukkies 

1 Wees sterk mijn Siel Jan FE Celliers 

(2 Slaap Deuntjie JRL van Bruggen 

3 

4 

gekomponeer 1918) 

Viermaal gesien 

Am.ors Konf ettie 

Suid-Af'rika 

Toti us 

Jan FE Celliers 

Theo w Jandrell 

Lied van die Wonderboom AG Visser 

(uit Ses Kunsliedere nr 4) 

Maar een Suid Afrika AD Keet 

Die Roos en ander Af rikaanse Liedere 

1 Die Roos AG Visser 

2 Dis al Jan FE Celliers 

3 

4 

5 

6 

7 

As saans 

Die Kindjie 

Met 'n Mandjie Rose 

Kinder lied 

Gebedjie 

Heimwee 

Vyf Kunsliedere 
1 Voor jou en my 

2 Geboorte van die Lente 

3 Malie die Slaaf se Lied 

4 Avond 

5 Sluimer Beminde 

TWee Gewyde Sangstukke 

1 Langs stille Waters 

2 Och! dat uw Geest 

den Leeraar sterk' 

Die Letaba 

AD Keet 

CJ Hofmeyr 

AG Visser 

AD Keet 

Jan FE Celliers 

JRL van Bruggen 

A van Scheltema 

AG Visser 

c Louis Leipoldt 

A van Scheltema 

Dirk Mostert 

Theo W Jandrell 

Ges 87 (1895) 

Victor Pohl 
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1931 

1932 

1932 

1932 

1932 

1932 

1934 

1934 

1936 

1938 

1970 

1938 

1934 

1937 

1935 

1970 

1936 

1936 

1937 

1937 

1937 

1937 

1938 

1938 

62 

Die Stem van Suid-

Afrika (SATB) 

Danklied 

Karol and 

Land van die Vlaktes 

Oktobermaand 

(Nuwe Liedere nr 1) 

Treurlied 

CJ Langenhoven 

ID du Plessis 

CF Visser 

CF Visser 

C Louis Leipoldt 

C Louis Leipoldt 

(uit Ses Kunsliedere nr 6) 

Bosveldtoe en twee ander Liedere 

Bosveldtoe CF Visser 1 

2 

3 

Gee my! JRL van Bruggen 

Nuwe Somer Eitemal 

Troulied SJM Osborne 

(uit Twee Huweliksliedere nr 2) 

Kinderliedere 

1 

2 

3 

4 

5 

Die Stroompie 

Krisante 

Aandblomme 

Rosef ees 

Lente 

Kom dans Klaradyn 

CJ Hofmeyr 

AE Carinus 

AE Carinus 

AE Carinus 

AE Carinus 

CF Visser 

As ek moet sterwe, "Nehemia" 

1 

2 

Liefste (Nuwe L nr 8) 

Lentelied 

Herf saand 

Heimwee na die See 

Helde rus 

Matrooslied 

Twee Huweliksliedere 

1 Huwelikslied 

(2 Troulied 

gekomponeer 1934) 

Die voortrekkerslied 

Die Boodskap van die 

ossewa (SATB) 

Ses Kunsliedere 

1 Moeder 

2 Bosveld Huisie 

3 Salut d'Amour 

JRL van Bruggen 

CM vd Heever 

JRL van Bruggen 

Dirk Mostert 

ID du Plessis 

PH Langenhoven 

SJM Osborne 

CJ Langenhoven 

BA de Wet 

AD Keet 

Ben Dreyer 

AG Visser 
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. 1938 

1939-43 

1942 

1942 

1942 

1943 

1943 

1945 

1939 

1947 

1970 

1970 

1970 

1943 

1970 

1970 

63 

(4 Lied van die Wonderboom AG Visser 

1928 in Die Huisgenoot) 

5 Amoreuse Liedeken Dirk Mostert 

(6 Treurlied c Louis Leipoldt 

gekomponeer 1932) 

Roseknoppies 

Sluimerlied 

JRL van Bruggen 

"HS" 

Vyftien Afrikaanse Slaapdeuntjies 

1 Doe-doe JRL van Bruggen 

2 Doe, doe, my Baba JRL van Bruggen 

3 Doe, doe, my Baba 

(SATB) 

4 Buite suis die sagte 

Windjie 

5 Soesa my Lam:metjie 

JRL van Bruggen 

JRL van Bruggen 

JRL van Bruggen 

6 Buite suis die saqte JRL van Bruggen 

Windjie (nuwe melodie, 2-st) 

7 Slaapliedjie Hilda Postma 

8 Aandlied (2-st) Hilda Postma 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Slaap, Kindjie, slaap 

Slaap, Kindjie, slaap 

(SATB) 

Wieglied {SATB) 

Wieglied 

Middagslapie (2-st) 

Klaas Vakie 

Voortrekker Wieglied 

Dit is laat in die 

Nag {Nuwe L, nr 9) 

Duisend-en-een 

(Nuwe Liedere nr 3) 

Rus en stilte 

(Nuwe Liedere nr 5) 

Die Boerenooi staan 

brandwag (SAB) 

Die Donkerstroom 

(Nuwe Liedere nr 2) 

'n Gebed 

(Nuwe Liedere nr 6) 

Wit Duiwe 

JRL van Bruggen 

JRL van Bruggen 

Hilda Postma 

Hilda Postma 

AG Visser 

AD Keet 

Victor Pohl 

AD Keet 

AG Visser 

ID du Plessis 

CF Visser 

AG Visser 

ID du Plessis 

Elisabeth Eybers 
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1947 

1948 

1949 

1949 

1949 

1954 

1954 

1955 

1955 

1960 

1961 

1961 

1967 

1967 

ca 

ca 

1967 ca 

1967 ca 

1967 ca 

1967 ca 

1967 ca 

1976 

1976 

1976 

1970 

1970 

1970 

1970 

1968 

1970 

64 

Winternag Eugene Marais 

Die Kampsuster Jan FE Celliers 

Die Balling se Boodskap Dirk Mostert 

(Nuwe Liedere nr 4) 

Eenmaal 

Nagrit 

Amakeia 

Daar's 'n Tyd 

(Nuwe Liedere nr 7) 

ID du Plessis 

NP van Wyk Lauw 

AG Visser 

Dirk Mostert 

As my Hart nou wil sing ID du Plessis 

(Nuwe Liedere nr 11) 

Rooidag (Nuwe L nr 10) 

Uniefeeslied (SATB) 

Sweet Gardenia 

Praestantia Praevaliat 

Pretoria (SATB) 

Die Ster uit die Ooste 

(SATB) 

NP van Wyk Louw 

ID du Plessis 

Queenie Breech 

Jan Pienaar 

Francois Marais 

Liedere gepubliseer in die Goue Gerf 

1 'n Lied van Suid-Afrika JRL van Bruggen 

(nr 3, SATB) 

2 Heideweelde (nr 25) Burger Gericke 

3 Lentebries Bessie Kotze 

(nr 38, SAB) 

4 Roep jou en roep my Bessie Kotze 

(nr 39, SAB) 

5 Ek min jou so Bessie Kotze 

(nr 41, SAB) 

6 Die Haan het geval Bessie Kotze 

(nr 42, SAB) 

7 Gelukwensliedjie Bessie Kotze 

(nr 106 SATB) 

8 Vir oulaas weer Hilda Postma 

(nr 103, SAB) 

Stil Karoo G Olwagen 

Psalm 23 Kezia Hamman 
Slaap nou my Lief ling S le Roux Marais 
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ii Ongepubliseerde sololiedere waarvan die komposisiedatum 

onbekend is 

sj 1 Bymekaar CF Visser 

sj 2 Moederharte SJM Osborne 

sj 3 Off erande ID du Plessis 

sj 4 Sneeu AD Keet 

sj 5 Van Tafelberg CF Visser 

se Strand 

sj 6 Vergeef se Soeke SJ Pretorius 

sj 7 Voortrekkerslied Jan FE Celliers 

sj 8 Voortrekkerslied CJ Langenhoven 

(SATB) 

iii Onvoltooide sololiedere met klavierbegeleiding 

1 Bymekaar (2de melodie) CF Visser 

2 Bymekaar (3de melodie) CF Visser 

3 Die stille Waterrosie CJ Langenhoven 

4 Kom Dommel (melodie van Dirk Mostert 

"Korn Patertjie buig") 

5 'n Lied van die See AD Keet 

6 Ontwaak nou my Lief ling Theo W Jandrell 

7 Skemerliedjie JRL van Bruggen 

8 Karol and CF Visser 

iv Skoolliedere 

1938 1 Hoerskool Ermelo JJ Spruyt 

1945 2 Hoerskool Clocolan FC Avenant 

1949 3 Laerskool Potchef stroom Onbekend 

1950 4 Hoerskool Port Natal Dr Fleming 

1972 5 Hoerskool Kakamas EWS Hammond 

1977 6 Hoerskool Hofmeyr Barbara Blom 

v Nasionale Volkslied 

1959 Nigerie Onbekend 
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HOOFSTUK 4 

TEKSKEUSES 

s le Roux Marais het feitlik uitsluitlik Afrikaanse tekste vir sy 

vokale komposisies gebruik. 

Engelse tekste getoonset. 

Alleenlik in ses komposisies het hy 

Dit is belangrik om aan te dui dat teen 

1920, toe Marais begin komponeer het, daar nog werklik min 

Afrikaanse gedigte beskikbaar was waaruit hy tekste kon soek, en 

waartoe hy horn as komponis aangetrokke gevoel het. 

4.1 Die ontstaan van die Afrikaanse taal 

Daar word gereken dat die wordingsproses van die Afrikaanse taal 

gestrek het oor drie of vier geslagte na die volksplanting aan die 

Kaap, dit wil se vanaf 1652 tot omstreeks 1750 - 1775, en in elk 

geval nie later as die begin van die 19de eeu nie. l) Teen hierdie 

tyd verskil die taal wat aan die Kaap gepraat word so sterk van 

Nederlands dat dit 'n afsonderlike taal genoem 

egter alleen 'n gesproke taal; die skryftaal 

"beskaaf erkende spreektaal" was Nederlands. 2 ) 

kan word. Dit was 

en die enigste as 

Die eerste geskrifte in Afrikaans dateer uit die tweede kwart van 

die 19de eeu: Teenstra se De vruchten mijner Werkzaamheden (1825), 

Boniface se De Temperatisten ( 1832), Bain en Rex se Kaatjie 

Kekkelbek ( 1835) en vele andere. Die belangrikste van hierdie 

eerste publikasies was Meurant se politieke pamflet Zamenspraak 

tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twijfelaar over het onderwerp van 

Afscheiding tusschen de Oostelijke en Westelijke Provincie. 3 ) 

Dit het in 1860 op 'n los bladsy van die Desember-uitgawe van die 

Cradock News verskyn, en hierdie datum kan as die geboortejaar van 

Afrikaans as skryftaal beskou word. 4 ) 

Die eerste doelbewuste pogings om die spreektaal tot 'n skryftaal 

te verhef het uitEgan van die Genootskap van Regte ·Afrikaners 

wat op 14 Augustus 895 in die Paarl gestig is. 5) Hierdie mense 

het nie net 'n taal eweging op tou gesit nie. Hulle het vir 'n 

grootser ideaal gestaan: vir die Taal, vir die Nasie, vir die 
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Land. Hulle droom was 'n verenigde Suid-Afrika, soos blyk uit die 

wapen wat later deur GR von Wielligh ontwerp is. 6 ) Hulle was die 

taalbaanbrekers, en het met allerlei vooroordele te kampe gehad: 

"'n Zeer geliefkoosde scheldnaam voor't Afrikaans was 

Hotnotstaal, en 'n argument, dat telkens tegen't gebruik 

ervan werd aangevoerd, was, dat't oneerbiedig zou zijn't 

Opperwezen in't Afrikaans te spreken in't gebed." 7) 

Teen hierdie agtergrond moet die literere produkte van die 

Genootskap, veral wat 

Januarie 1896 verskyn 

die 

die 

inhoud betref, gesien 

eerste uitgawe van 

word. Op 15 

Die Af rikaanse 

Patriot, 'n maandblad en die orgaan van die Genootskap. Onder die 

rubriek Afrikaanse Gedigte is baie geskri£te gepubliseer. Die 

stroom van veral politieke verse, liedere genoem, was groot. Dit 

· sou byvoorbeeld moontlik wees om na aanleiding van ui tgesoekte 

gedigte 'n volledige relaas van die Eerste Vryheidsoorlog ( 1880-

1881) te kon saamstel. Die rympies, digterlike vertellings, 

huislike poesie en godsdienstige liedere wat in druk verskyn het, 

het feitlik geen letterkundige waarde gehad nie. 8 ) 

In Maart 1896 (S le Roux Marais se geboortejaar) verskyn 'n verde

re publikasie om Afrikaans te bevorder, die maandblad Ons Klyntji: 

"Di Patriot het honderde geleer om te skrywe fer 'n koerant, 

Ons Klyntji moet tientalle leer om goed te skrywe." 

Die inhoud het bestaan uit stukke van populer-wetenskaplike aard, 

bydraes oor ta al 
prosaverhaaltjies. 9) 

en geskiedenis, versies, 

GR von Wielligh, een 

raaisels en 

van die eerste 

skrywers vir die twee koerantjies, gee die volgende waardebepaling 

van die gedigte: 

" die eerste skrywers ( het) nie hoog korrel gevat nie, 

maar die eerste liedere van die beste sangvoels vertolk in 

die begin nie hul helderste klanke nie. Groot digters tree 

eers op die voorgrond as die pad vir hulle skoongemaak 
is.nlO) 

Die Eerste Taalbeweging het as gevolg van verskeie redes, waarop 

hier nie ingegaan sal word nie, spoedig doodgeloop. Hoewel die 

Genootskap van Regte Afrikaners nooi t off isieel ontbind het nie, 

word gedurende die laaste jare van die l9de eeu byna niks meer van 

hulle gehoor nie. Kenners is taamlik enig in hul menings oor die 
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letterkundige oes wat die Beweging voortgebring het: 

Dr Lydia van Niekerk skryf soos volg: 

In die literatuur van die Eerste Taalbeweging "mist men die 

eigenschappen, die voor de grootste sieraden van de poezie 

worden gehouden, als rijkdom en schoonheid van beeldspraak, 

volle klank en krachtige melodie, stoute verbeelding en 

dichterlike voorstelling; daartegenover staan wel eenvoud en 

waarheid, sobere kracht en pittige spot in menig politiek 

lied, 'n gesonde zin voor't komiese, rake soms zelfs geestige 

tekening kenmerken van 'n echte en nationale, hoewel 

bescheiden kunst. In de hoge waarde van z 'n letterkundige 

voortbrengselen is dan ook niet de hoofverdienste van de 

eerste Afrikaanse taalbeweging te zoeken." 11) 

Dr Dekker is in sy uitspraak baie krasser: 

"Die grootste gedeel te van die gedigte is blote rymelary en 
die naam van poesie nie werd nie." 12) 

Hoewel Afrikaans intussen as "die enigste taal waarin die 

Afrikaner horn spontaan en vry kon uiter" (Dekker) 13 ) ontwikkel 

het, moes die verheffing en die aanvaarding daarvan as skryftaal 

nog plaasvind. Die aktiwiteite van wat later as die Tweede 

Afrikaanse Taalbeweging bekend sou staan, het veel hiertoe 

bygedra. In 1905 tree een van die grootste kampvegters vir 

Afrikaans in die Noorde, Gustav s Preller, na vore. As 

onderredakteur van die Pretoriase blad Die Volkstem publiseer hy 

'n reeks artikels wat kort daarna as brosjure uitgegee is: Laat't 

ons toch ernst wezen. Gedachten over de aanvaarding ener 

Afrikaanse schrijftaal. Di t is tereg die manifes van die Tweede 

Taalbeweging genoem. 14 ) Op 13 Desember 1905 is die Afrikaanse 

Taalgenootskap (ATG) deur 'n dertigtal Afrikaners gestig met die 

doel om onder meer: 

Afrikaans (die eie taal) as spreek- en skryftaal te 

gebruik 

die ontwikkeling van 'n suiwer vorm daarvan te bevorder 

'n tydskrif uit te gee 

goedkoop Afrikaanse boeke te publiseer. 15) 

Die eerste produkte van die Tweede Taalbeweging het die lig begin 

sien. Eugene Marais se Winternag, wat in 1904 geskryf is, bewys 
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op 'n kritieke stadium van die geskiedenis nie net aan die leiers 

'n groot diens nie - wel ook dat dit moontlik was om in Afrikaans 

poesie van hoogstaande kwaliteit te skryf. Die Vlakte van Jan FE 

Celliers wat in 1906 gepubliseer is, verleen verdere morele 
steun.16) 

Die stigting van ·De Zuid Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren 

en Kunst op 2 Julie 1909 het 'n belangrike nuwe aksent in die 

ontwikkeling van Afrikaans gegee. Die Akademie se belangrikste 

bydrae was ongetwyf eld die vasstelling van Afrikaanse spelreels en 

die opstel van 'n Afrikaanse woordelys. 17) 

Enkele verdere belangrike mylpale: 

In 1914 hou Langenhoven sy besielende rede oor Afrikaans 

as voertaal voor die Akademie. 

In 1917 word Afrikaans geleidelik as voertaal in die 

laer- en middelbare skole ingevoer. 

Die vertaling van Die Bybel in Afrikaans word aangevoor. 

In 1925 bepaal die Parlement dat Afrikaans Nederlands 

vir parlementere doeleindes sal vervang. 18) 

4.2 Marais en Afrikaans teen 1918 

Di t is duidelik dat s le Roux Marais onder die taalprodukte van 

die Eerste Taalbeweging nie die verse en gedigte kon vind wat hom 

tot toonsetting sou inspireer nie. Die oorlogsverse, die 

strydverse om die ontstaan van die taal, die patriotiese verse, 

ook die huislike poesie en geestelike gedigte kon hom nie woorde 

gee vir sy liriese, sentimentele liedere nie. Dit was eers die 

digters van die TWeede Taalbeweging wat Marais aangespreek het -

die verse van Jan FE Celliers, Totius, C Louis Leipoldt, en dan 

later die verse van JRL van Bruggen, AD Keet en AG Visser. 

Marais het sy eerste lied in 1918 gekomponeer: Slaap Deuntjie, op 

'n teks van Van Bruggen. Dit is betekenisvol dat Marais, hoewel 

hy in 'n Afrikaanse omgewing opgegroei het (in die Paarl, 

Stellenbosch en Wepener) vir sy tweede en derde lied in 1919 

Engelse tekste gebruik het: Daybreak en Autumn Leaves op tekste 

van Longfellow. Was daar nog nie genoeg Afrikaanse verse wat hom 

aangespreek het nie? 
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Wanneer die ontstaandatums van Marais · se eerste liedere met die 

ontstaandatums van die betrokke gedigte vergelyk word, word dit 

duidelik dat Marais in die meeste gevalle die verse kort na hul 

ontstaan, of kort nadat hy met hulle in aanraking gekom het, 

getoonset het. Marais het met sy musiek kort op die hakke van die 

ontwikkeling van die taal gevolg - die taal wat eers besig was om 

sy ui tdrukkingswyse en -vorme te vind; wat besig was om vir die 

eerste keer emosies en gevoelens in poesie en verse op te vang. 

So gesien was Marais afhanklik daarvan dat Afrikaans so vinnig 

moontlik sou ontwikkel om horn van tekste vir sy liedere te 

voorsien. 

Die datums van komposisie van Marais se eerste vier liedere is 

beskikbaar. Die presiese datum van onstaan van die liedere wat 

daarop volg is nie bekend nie; die datums van publikasie gee egter 

'n goeie aanknopingspunt. Word verder in ag geneem dat Marais 

tussen Oktober 1923 en Desember 1924 in Engeland was en hy eers na 

sy terugkoms weer begin komponeer het, kon hierdie liedere op die 

vroegste in 1925 ontstaan het. 

Marais se aktualiteit as komponis kom te voorskyn uit die volgende 

tabel met sy eerste 11 Afrikaanse liedere: dit toon hoe vinnig hy 

na die ontstaan van die gedig gereageer het. 

Lied 

Slaap Deuntjie 

Wees sterk 

mijn siel 

Viermaal 

gesien 

A:mors Konf etti 

Heimwee 

Die Roos 

Dis al 

!Komp dat IPubl dat IPubl dat 

Ivan lied Ivan lied Ivan gedig 

1918 1928 1925 

1920 1928 1920 

1920 1928 1908 

1920 1928 1920 

1929 1925 

1930 1927 

1930 1908 

IBundel 

I< gedig) 

Gedigte 

Die Saaier 

By die 

Monument 

Die Saaier 

Gedigte 

Rose van 

Herinnering 

Die Vlakte 

Digter 

V Brug-

gen 

Celliers 

v Brug-

gen 

Celliers 

V Brug-

gen 

Visser 

Celliers 
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As Saans 1930 1920 Gedigte Keet 

Met 'n Mandjie Rose 1930 1925 Gedigte Visser 

Kinder lied 1930 1920 Gedigte Keet 

Gebedjie 1930 1920 Die Saaier Celliers 

By Die Roos verloop daar drie jaar tussen die publikasie van die 

gedig en die publikasie van die lied; by Heimwee vier jaar. By 

die meeste van hierdie eerste 11 liedere kon Marais die gedigte 

hoogstens vyf jaar geken het teen die tyd dat die lied in druk 

verskyn het. 

'n Interessante vasstelling kan hier en by 

(nie in bogenoemde tabel nie) gemaak word. 

1918 gekomponeer, terwyl Van Bruggen se 

gepubliseer is, eers in 1925 verskyn het. 

sommige ander liedere 

Slaap Deuntjie is in 

Gedigte waarin dit 

So oak is die gedigte 

Gee my! en Heimwee na die See van Van Bruggen in 1936 in die 

bundel Morestond gepubliseer. Marais se lied Gee my! verskyn 

egter reeds in 1934 en Heimwee na die See in 1936. Die gedigte 

moes dus v66r die offisiele publikasie iewers in druk verskyn het. 

Dr Dekker verwys in sy Li teratuurgeskiedenis daarna dat gedigte 

dikwels eers in 'n tydskrif (bv Die Huisgenoot) verskyn het 

voordat dit in 'n bundel uitgegee is. In bogenoemde gevalle kon 

di t oak so verloop het - of die komponis kon die verse deur 

persoonlike kontakte verkry het. 

By latere komposisies op verse van Dirk Mostert, CM van den Heever 

en ID du Plessis kan steeds waargeneem word dat Marais se liedere 

kart nadat die gedigte die lig gesien het, verskyn. In nag later 

jare kom ui tsonderings 

19 O 5 ) , Die Kampsuster, 

1954 (AG Visser 1930), 

gekomponeer is. 

voor, soos Winternag, 1947 (Eugene Marais 

1948 (Jan FE Celliers 1908), en Amakeia, 

wat baie jare na die gedig se ontstaan 

Die indruk word nietemin verkry dat Marais veral in die begin van 

sy komposisiejare gedurig op soek na nuwe gedigte was - nuwe in 

hierdie geval in die oorspronklike betekenis van die woord, omdat 

daar nag niks anders was nie. Skaars het hy 'n gepaste gedig 

gevind of hy het sy toonsetting daarvan gemaak. Marais moes die 

ontwikkeling van die Afrikaanse poesie noukeurig gevolg het, en 

moes 'n kenner van die si tuasie op letterkundige gebied gewees 
het. 
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4.3 Die digters 

s le Roux Marais het oor 'n tydperk van 40 jaar uit die werke van 

'n groot aantal digters en ook uit ander bronne tekste geneem vir 

sy vokale komposisies. Die lys van sy digters wat nou volg is 

ingedeel in vyf groepe volgens die tipe werk wat hy gekomponeer 

het: kunsliedere, skoolliedere, operettes, · koorwerke en 

onvoltooide liedere. 

4.3.1 Kunsliedere 

Digter 

1 BREACH Queenie 

2 CARINUS AE 

3 CELLIERS Jan FE 

4 DE WET BA 

5 DREYER Ben 

6 DU PLESSIS ID 

7 EITEMAL 

8 EYBERS Elisabeth 

9 GERICKE Burger 

10 HAMMAN Kezia 

11 HOFMEYR CJ 

12 "HS" 

13 JANDRELL Theo W 

14 KEET AD 

Aantal 

I<omposies 

1 

4 

6 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

l 

2 

1 

2 

7 

Naam van Lied 

Sweet Gardenia 

Aandblomme; 

Rosef ees 

Krisante; Lente; 

Amors Konfettie; Die Kampsuster 

Dis al; Gebedjie; Voortrekkers

lied; Wees sterk mijn Siel 

Die Boodskap van die Ossewa 

Bosveld Huisie 

As my Hart nou wil sing; 

Danklied; Eenmaal; 'n Gebed; 

Matrooslied; Offerande; 

Rus en Stilte; Uniefeeslied 

Huwe Somer 

Wit Duiwe 

Heideweelde 

Psalm 23: Be their kind 

Shepherd, O Lord 

Die Kindjie; Die Stroompie 

Sluimerlied 

Langs stille Waters (2x, een 

melodie); Suid-Afrika 

As saans; Dit is laat in die 

.Nag; Kinderlied; Klaas Vakie; 

Maar een Suid-Afrika; 

Sneeu 

Moeder; 
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15 KOTZe Bessie 

16 LANGENHOVEN CJ 

17 LANGENHOVEN PH 

18 LEIPOLDT C Louis 

19 LONGFELLOW 

20 LOUW NP van Wyk 

21 MARAIS Eugene 

22 MARAIS Francois 

23 MARAIS S le Roux 

24 MOSTERT Dirk 

25 "NEHEMIA" 

26 OLWAGEN G 

27 OSBORNE SJM 

28 PIENAAR J 

29 POHL Victor 

30 POSTMA Hilda 

31 PRETORIUS SJ 

32 TOTIUS 

33 VAN BRUGGEN JRL 

34 VAN DEN REEVER CM 

35 VAN SCHELTEMA A 

5 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

13 

1 

2 
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Die Maan het geval; Ek min jou 

so; Gelukwensliedjie; Lente-

bries; Roep jou en roep my 

Die Stem van Suid-Afrika; 

Voortrekkerslied (2 melodiee) 

Huwelikslied 

Malie, die Slaaf, se Lied; 

Oktobermaand; Treurlied 

Autumn Leaves; Daybreak 

Nagrit; Rooidag 

Winternag 

Die Ster uit die Ooste 

Slaap nou my Liefling 

Amoreuse Liedeken; Daar' s 'n 

Tyd; Die Balling se Boodskap; 

Helde Rus; Sluimer, Beminde 

As ek moet sterwe, Liefste 

Stil Karoo 

Moederharte; Troulied 

Praestantia Praevaliat Pretoria 

Die Letaba; Voortrekker Wieg

lied 

Aandlied; Slaapliedjie; Vir 

oulaas weer; Wieglied (2x, een 

melodie) 

Vergeef se Soeke 

Viermaal gesien 

Buite suis die sagte Windjie (2 

melodiee); Doe-doe; Doe, doe, 

my Baba (2x, een melodie); Gee 

my! ; Heimwee; 

See; Lentelied; 

Suid-Afrika; 

Heimwee na die 

'n Lied van 

Roseknoppies; 

Slaap Deuntjie; Slaap, Kindjie, 

slaap (2x, een melodie); Soesa 

my Lammetjie 

Herfsaand 

Avond; Voor jou en my 
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36 VISSER AG 

37 VISSER CF 

A 

B 

PSALMS EN GESANGE 

(1895) 

DIE BYBEL (1933) 

4.3.2 Skoolliedere 

38 AVENANT FC 

39 BLOM Barbara 

40 FLEMING Dr 

41 HAMMOND EWS 

42 SPRUYT JJ 

43 ONBEKEND 

4.3.3 Operettes 

44 MARAIS Danie 

(27) OSBORNE SJM 

45 RETIEF Joan 

4.3.4 Koorwerke 

A PSALMS EN GESANGE 

(Bunde! van die NG 

Kerk: 1895 en 1936) 

9 

7 

1 

1 

7 

74 

Amakeia; Die Donkerstroom; 

Die Roos; Duisend-en-een; 

Geboorte van die Lente; 

Lied van die Wonderboom; 

Met 'n Mandjie Rose; 

Middagslapie; Salut d'Amour 

Bosveldtoe; Bymekaar; 

Die Boerenooi staan brandwag; 

Karoland; Kam dans Klaradyn; 

Land van die Vlaktes; 

Van Taf elberg se Strand 

Och! dat uw Geest den Leeraar 

sterk' 

Kom na My toe (Lofgesang, nr 9) 

Hoerskool Clocolan 

Hoerskool Hofmeyr 

Hoerskool Port Natal 

Hoerskool Kakamas 

Hoerskool Ermelo 

Laerskool Potchef stroom 

Die Versoening 

Die Blomtuin 

Lida en die Liedjieskrywer 

Psalm 25 Ps 25 

Prys die Heer Ps 146 

Op Berge en in Dale Ges 7 

Rust mijn Ziel Ges 22 

Diskant Ges 80 

Heer waar dan heen Ges 83 

Dat U Gees die Leraar 

sterk (soos sololied) Ges 87 

Halleluja, ewig Dank Ges 92 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

B 

c 

DIE BYBEL (1933) 

HALLELUJA (Bunde! 

van die NG Kerk 

1903 en 1943) 

(13) JANDRELL, Theo W 

4.3.5 Onvoltooide 

(13) JANDRELL Theo W 

(14) KEET AD 

(16) LANGENHOVEN CJ 

(24) MOSTERT Dirk 

(33) VAN BRUGGEN JRL 

(37) VISSER CF 

6 

5 

1 

liedere 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

75 

Heer U's my Herder 

Had ek maar Vlerke 

Dit is die Dag 

Soek nou die Heer 

Kom na My toe 

(sololied) 

Slaap maar langer 

Lof sang van Maria 

Kom Heilige Geest 

Kom Heilige Gees 

(nuwe melodie) 

Uit al my Bande 

Rus van Vermoeides 

Nader my God 

Langs stille Waters 

(soos solo~ied) 

Ontwaak my Liefling 

'n Lied van die See 

Die stille Waterrosie 

Kom Dommel 

Skemerliedjie 

Bymekaar (2 melodiee), 

Karol and 

Ps 23 

Ps 25 

Ps 118 

Jes 55 

Matt 11 

Mark 14 

Luk 1 

Nr 78 

Nr 120 

Nr 251 

Nr 259 

Nr 290 

Uit hierdie lys kan Marais se voorkeure vir die werke van sekere 

digters duidelik gesien word. Hy toonset van 

gedigte, 

gebruik. 

JRL van Bruggen 

AG Visser 

AD Keet 

ID du Plessis 

CF Visser 

Jan FE Celliers 

Dirk Mostert 

en in 25 gevalle 

13 

9 

7 

8 

7 

6 

5 

word van 'n digter net een gedig 
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Hier is dit nodig om kortliks na JH Potgieter se opmerkings in sy 

Analitiese Oorsig oor die Afrikaanse Kunslied ( 1967) in verband 

met Marais se keuse van digters te kyk. Potgieter haal uit Dekker 

se Afrikaanse Literatuurgeskiedenis enkele kritiese aanmerkings 

oor die digters wat Marais gebruik het aan. 

Oor AG Visser: 

" ... . geen forse f iguur, geen hewig bewoe sielelewe nie 

. . . grotendeels die vertroulike, intieme ui ting van 'n 

eenvoudige gemoed (Dekker bl 105-106)". 

Oor AD Keet: 

''··· eenvoudige beminnelike sanger (Dekker bl 120)". 

Oor JFE Celliers: 

"Van die drietal 

(Dekker bl 65)". 

is hy die minste indi vidualisties 

Dan skryf Potgieter self: 

"Hierdie eienskappe blyk ook as die opmerklikste 

eienskappe van Marais 

gedigte "laat 'n beeld 

blymoedige, lighartige 

" (te wees). En vervolg: Die 

ontstaan van 

persoonlikheid 

gevoelvolheid en gemoedelikheid 

introspeksie" (bl 51). 

verkies 

'n 

wat 

bo 

oorwegend 

'n ligte 

felheid of 

Wat Potgieter se kan, vir sever dit die direkte betekenis van die 

sinne aangaan, waar wees - desnieteenstaande is 'n negatiewe klank 

en 'n waardebeperkende toon by horn duidelik merkbaar. Volgens die 

mening van die skrywer is die kritiek onvanpas. 

Potgieter blyk hier te vergeet dat in die dertigerjare, toe Marais 

op Ermelo sy aktiewe periode as komponis gehad het, die 

introspektiewe gedigte met hoe digterlike waarde in Afrikaans nog 

nie geskryf was nie, of presies toe in hul ontstaanstadium was . 

As S le Roux Marais vir Visser, Keet, Celliers maar ook Van 

Bruggen, Leipoldt en ander digters uit die "eerste geslag" (Dekker 

bl 53) toonset, doen hy di t · omdat hierdie gedigte al is wat 

beskikbaar was. Maar ook van die gedigte van die "oorgangsfigure 

tot die nuwe gees" (Dekker bl 184), naamlik van CM van den Heever 

(Herfsaand uit Ste:mm.ingsure 1926) en veral van ID du Plessis met 
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'n meer gekompliseerde soort teks (Lied van Ali en Ander Gedigte 

1931), gebruik Marais verse vir toonsetting. 

Marais voel horn uiteindelik, hoewel in mindere mate, ook 

aangetrokke tot die verse van wat Dekker die "nuwe lewe" noem: In 

1934 verskyn WEG Louw se Ryke Dwaas "wat in meer as een opsig as 

die deurbraak van die nuwe lewe beskou kan word". Daarop volg NP 

van Wyk Louw se Alleenspraak in 1935, Uys Krige se Kentering, en 

in 1936 Elisabeth Eybers se Belydenis in die Skemering "as 

bevestiging van die nuwe" (Dekker bl 205). 

Marais toonset wel geen gedig van WEG Louw of Uys Krige nie, tog 

enkele verse van die ander twee digters wat Dekker noem: uit 

Elisabeth Eybers se genoemde bundel kom Marais se lied Wit Duiwe, 

en ook NP van Wyk Louw is verteenwoordig met twee liedere, Nagrit 

en Rooidag. 

Verse van digters uit die "jonger geslag" (Dekker bl 244) soos DJ 

Opperman, Ernst van Heerden, SJ Pretorius, GA Watermeyer en andere 

gebruik Marais nie - teen die tyd dat hulle gedigte publiseer, is 

Marais reeds minder aktief as komponis. 

In hierdie verband is dit interessant en hoogs betekenisvol om na 

die keuse van digters van 'n tydgenootlike en gesiene komponis 

soos Hubert du Plessis te kyk. Volgens Heinrich van der Mescht se 

doktorale proefskrif, Die Liedere van Hubert du Plessis (1989), is 

daar altesaam 77 liedere; Afrikaanse, Nederlandse, Duitse, Engelse 

en Franse tekste word gebruik. Vir die 35 liedere op Afrikaanse 

tekste is sy keuse nie veel anders as Marais s'n nie. Du Plessis 

gebruik 66k tekste van Eugene Marais ( 1871-1936), Toti us ( 1877-

1953), C Louis Leipoldt ( 1880-194 7), ID du Plessis ( 1900-1981), 

Elisabeth Eybers (gebore 1915), en Bybelse tekste. Hy toonset ook 

verse van Boerneef (1897-1936), Ernst van Heerden (gebore 1916), 

Hennie _Aucamp (gebore 1934) en eie (Hubert du Plessis, gebore 

1922) tekste. Op die laasgenoemde vier digters na is hulle 

dieselfde as by Marais. Hieruit kan afgelei word dat die digters 

van wie Marais verse uitgesoek het ook aan 'n hedendaagse komponis 

soos Hubert du Plessis aantreklike, aanneemlike verse vir 

komposisie bied. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

78 

Di t is te betwyfel of die f el le en introspektiewe gedig waarna 

Potgieter verwys vir 'n komponis besonder attraktief is om te 

toonset. 

Die bydrae van S le Roux Marais tot die ontstaan van die lied in 

Afrikaans hang nou saam met die ontstaan van die taal self en 

veral met die ontstaan ~an singbare poesie. In 'n tyd toe daar 

weinig Afrikaanse liedere was, het Marais melodiee vir vele nuwe 

verse gevind - vandag, 50 jaar later, bly sy beste liedere geliefd 

en by terugskoue word hulle al waardevoller. 

4.4 Die Engelse tekste 

Behalwe die Afrikaanse tekste het S le Roux Marais oak nag enkele 

Engelse tekste gebruik. Reeds sy tweede lied komponeer hy in 1919 

op 'n teks van Longfellow, Daybreak, en onmiddellik daarna Autumn 

Leaves wat verlore geraak het, oak op 'n teks van Longfellow. 

Eers in 1932 weer gebruik Marais 'n Engelse teks vir een van sy 

beste liedere, naamlik Song of Letaba op 'n gedig van Victor Pohl. 

Die teks van die lied is later deur CF Visser in Afrikaans 

vertaal. 

Voortrekker Wieglied wat as nommer 15 in 15 Afrikaanse 

Slaapdeuntjies in 1946 verskyn het, is oorspronklik as A 

Voortrekker Lullaby op woorde van Victor Pohl gekomponeer. Weer 

eens lewer CF Visser later die Afrikaanse vertaling. 

In 1961 skryf Marais die bekoorlike Sweet Gardenia op 'n teks van 

Queenie Breach. Psalm 23 op 'n teks van Kezia Hamman ontstaan 

waarskynlik in die sewentigerjare. Die notebeeld van die 

manuskrip lyk baie soos die van die derde koorboek wat in die 

sewentigerjare voltooi is, en daar kan aangeneem word dat Psalm 23 

oak in daardie jare ontstaan het. 

Die ses Engelse komposisies ontstaan in jare ver uitmekaar sander 

dat 'n reel of rede vasgestel kan word. 

musiek betref is hulle oak uiteenlopend. 

Wat inhoud in teks en 
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4.5 Die temas van Marais se gedigte 

Marais het altyd beklemtoon dat hy die inspirasie vir sy 

komposisies ui t die gedigte put. AP Grove deel in sy Woord en 

Wonder 19) gedigte in liriese, epiese en didaktiese digsoorte. 

Marais gebruik volgens die indeling hoofsaaklik liriese verse vir 

sy liedere. Die temas wat hy uitsoek om te toonset kan in enkele 

groepe ingedeel word. Potgieter het in sy proefskrif Die 

Afrikaanse Kunslied (1963) 'n indeling gemaak; sy indeling is 

onvolledig. Die indeling in hierdie proefskrif steun daarop. 

Sommige liedere is anders ingedeel en die lys is hier volledig. 

Dit is sekerlik ook moontlik om die aksent in party liedere anders 

te beoordeel. 

4.5.1 Liefdesliedere 

Hierdie groep is die grootste. 

i Liedere met verliefdheid as tema is: 

Amoreuse Liedeken, Amors Konfetti, Die Balling se Boodskap, 

Die Boerenooi staan brandwag ,· Die Maan het geval, Ek min 

jou so, Kam dans Klaradyn, Nagrit, Rooidag, Salut 

d'Amour, Sluimer Beminde, Sweet Gardenia, Voor jou en my. 

ii Meer bewoe, emosiebelaaide liefdesliedere is: 

As ek moet sterwe Liefste, Die Donkerstroom, 

een, Eenmaal, Lied van die Wonderboom. 

Duis end-en-

iii Treurliedere: 

Die Roos, Dit is laat in die Nag, Offerande, Treurlied. 

4.5.2 Stemmingsliedere 

i Die tekste van die grootste groep stemmingsliedere het 'n 

positiewe strekking: 

As my Hart nou wil sing, As saans, Danklied, Daybreak, 

Herfsaand, Lentebries, Lentelied, Maar een Suid-Afrika, 

Roseknoppies, Rus en Stilte, Sluimerlied. 
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ii 'n Groot groep stemmingsliedere bevat swaarmoedige gedagtes: 

4.5.3 

Avond, Dis al, Gee my!, 

Moeder, Mali die Slaaf se 

Soeke, Voortrekker Lullaby, 

Natuurliedere 

Heimwee, Heimwee na die See, 

Lied, Huwe Somer, Vergeef se 

Winternag, Wit Duiwe. 

Gedigte met natuurbeskrywingf> is baie gewild by Marais. Hulle kan 

vrolik, bewoe of idillies van aard wees: 

4.5.4 

Bosveld Huisie, Bosveldtoe, Die Letaba, Geboorte van die 

Lente, Heideweelde, Karo land, 

roep my, stil Karoo. 

Gewyde liedere 

Oktobermaand, Roep jou en 

Die Ster uit die OOste, Gebed, Huwelikslied, Kom na My 

toe, Langs stille waters, Och! dat uw Geest den Leeraar 

sterk', Psalm 23, Troulied, Wees sterk mijn Siel. 

4.5.5 Himnes 

Die drinklied Matrooslied is 'n Himne aan Bacchus. 

4.5.6 Kinderliedere 

Hoewel Marais self nie kinders gehad het nie, was sy lief de vir 

kinders groot en hy het meer as twintig kinderliedere geskryf. 

Voorbeelde hiervan is: 

i Die Kindjie, Die Stroompie, Kinder lied, Lente, Met 'n 

Mandjie Rose, sneeu. 

Die groep slaapliedere vir kinders neem 'n sentrale posisie by 

Marais in. Hulle kan sluimerliedjies of wiegeliedjies wees: 

ii Aandlied, Buite suis die sagte Windjie (2 melodiee), Doe-

doe, Doe doe my Baba, Gebedjie, Klaas Vakie, 
Middagslapie, Slaap Deuntjie, Slaap Kindjie slaap, 

Slaapliedjie, Slaap nou my Liefling, Soesa my Lammetjie, 
Wieglied. 
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4.5.7 Vaderlandsliedere 

Marais het die ontwikkeling van die Afrikaanse taal aan die begin 

van die eeu met al die probleme daarmee gepaardgaande, aktief 

belewe. 'n Groot groep van sy liedere is deur die geskiedenis van 

die land geinspireer: 

Daar's 'n Tyd, Die Boodskap van die Ossewa, Die stem van 

suid-Afrika, Land van die Vlaktes, 'n Lied van Suid-Afrika, 

Moederharte, 

Uniefeeslied, 

melodiee). 

Praestantia Praevaliat Pretoria, Suid-Afrika, 

Van Tafelberg se strand, Voortrekkerslied ( 3 

4.5.8 Vriendekrinqliedere 

Aansluitend by die vorige is liedere vir 'n kleiner groep mense: 

Bymekaar, Gelukwensliedjie, Vir oulaas weer. 

4.5.9 Historiese liedere 

Liedere met 'n historiese agtergrond is: 

Die Kampsuster, Helde rus, Viermaal gesien. 

4.5.10 Ballades 

Marais toonset net een ballade. 

historiese stof: 

Amakeia. 

Hierdie gedig behandel ook 'n 
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HOOFSTUK 5 

DIE LIEDER.E 

5.1 Inleiding 

Hierdie hoof stuk bied gedetailleerde inligting oor elk van Marais 

se 108 kunsliedere. Die ses skoolliedere word kortliks 

afsonderlik onder 'n eie afdeling (Hoofstuk 5.3) bespreek. 'n 

Bespreking van die onvoltooide liedere is weggelaat aangesien 

hulle telkens slegs enkele mate bied. Vir ander oorwegings in 

verband met die afbakening kyk Hoofstuk 1.5. 

Die liedere verskyn alfabeties in 

chronologiese lys (Hoofstuk 3) 

hierdie katalogus. 

in baie gevalle 

Omdat die 

alleen 'n 

aanduiding van die ontstaansvolgorde gee, sou 'n hergebruik van 

die lys as 'n bevestiging van die volgorde verstaan kan word en 'n 

te belangrike waarde daaraan gee. 'n Alfabetiese lys aan die 

ander kant, bevorder die doeltreffendheid van die gebruik van 'n 

katalogus, en veral om hierdie rede is daarop besluit. 

Algemene inligting oor elke lied word voor die bespreking daarvan 

onder tien punte saamgevat: 

1 

2 

3 

4 

Digter 

Incipit 

Gedig 

Datum van komposisie 

Naam van digter 

Die eerste mate van die stemparty 

word aangegee om die lied te herken. 

Enkele mate van 'n voorspel is soms 

weggelaat om ruimte te spaar. Kyk 

ook Hoof stuk 1.6 

Strofes, reels en versmaat (bou) 

word aangegee - die komponis kan by 
toonsetting die vorm van die gedig 

gebruik maar ook daarvan afwyk 

Datum van komposisie en bron van 

inligting word aangegee; soms kan 

die datum net by benadering gegee 

word 

~ 
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5 Manuskrip 

6 uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

83 

Die bewaarplek en verwysingsnommer 

van die manuskripte word verskaf 

indien bekend. Meestal is dit by die 

staatsargief in Pretoria of die NALN 

in Bloemfontein. Vir die manuskripte 

in die Staatsargief word steeds die 

verwysingsnommer wat 

manuskripte toegeken 

Kyk ook Hoofstuk 3.2 

die RGN aan die 

het, gebruik. 

Informasie oor die publikasie van 'n 

lied 

Is die lied in hierdie publikasie 

opgeneem of nie 

Omdat enkele mate so ms in die 

Incipit ontbreek, word · die 

inf ormasie hier gegee 

Vir watter soort stem is die lied 

geskik 

Gedig en musiek bepaal die karakter 

van die lied 

In 'n paar gevalle waar die notemateriaal van 'n lied nie gevind 

kon word nie, is van die tien punte weggelaat om 'n herhaaldelike 

opmerking soos Kon nie gevind word nie te vermy. 

Na die tien punte word die belangrikste eienskappe van elke lied 

bespreek. Die liedere is onder ses hoofpunte ontleed: vorm, 

stemparty, klavierparty, harmonie, skandering en sintese tussen 

teks en musiek. Ter wille van die leesbaarheid van die geheel is 

daarvan afgesien om die inligting verder volgens 'n puntesisteem 

aan te bied. 

Enkele verklarende opmerkings moet nog oor die volgende gemaak 

word: 

- In verband met die vorm: 

Die term ontvouingsvorm word dikwels gebruik met dieselfde 

betekenis as -wat ander navorsers soos Potgieter1 ) en Liidemann2) 

dit in Afrikaans gebruik. Dit is 'n direkte vertaling van die 

Duitse woord "Entfaltungsform". 

volg: 

Hermann Erpf skryf hieroor as 
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"Eine Form, 

Zielstrebigkeit 

bezeichnet ... 3) 

die abschni ttsweise Steigerung und 

aufweist, sei als Entfaltungsform 

Wesentlich ist, daB die Entfaltungsform 

keine ausgesprochene Reprise 

Gleichgewicht hat, sondern gegen 

vorstellt." 4 ) 

kennt und damit kein 

Ende ein Ergebnis des Satzes 

Die woord reprise word gebruik vir die herverskyning van vorige 

materiaal, byvoorbeeld in 'n AABA-vorm vir die herverskyning van 

die A-materiaal aan die einde. 

- In verband met die klavierparty: 
Die woord begeleiding is dikwels bewustelik gebruik in plaas van 

die meer gesofistikeerde term klavierparty. Dit pas volgens die 

skrywer se mening beter by Marais se meestal ongekompliseerde 

strukture. 

- In verband met harmonie: 

'n ontleding van die harmoniee volgens die "Stufentheorie" het 

volgens die skrywer se mening uiteindelik beter by Marais geblyk 

te pas · as een volgens die "Funktionstheorie". Die term 

tussendominant is vandag egter onontkombaar en is derhalwe 

gebruik. Interessante harmoniee kon as gevolg van beperkte ruimte 

nie altyd in detail vermeld word nie. Aan die anderkant was die 

herhaalde verwysing na verminderde sewendes, vergrote sesdes en 

tussendominante uit die aard van die gegewe musiek onvermydelik. 

- In verband met die skandering: 
Al die gedigte wat Marais getoonset het, is ontleed vol gens hul 

metriese bou. Daar is nie te gesof istikeerd te werk gegaan nie 

aangesien die betrokke verse meestal nog relatief eenvoudig is. 

Weens die gebruik van die rekenaar is 'n kolletjie vir 'n swak 

aksent en 'n strepie vir 'n sterk aksent gebruik: 

trogee I • tweeledig 

jambe . I tweeledig 

spondee I I tweeledig 

daktiel I •• drieledig 

anapes •. I drieledig 

amfibrag • I • drieledig 

kritikus I · I drieledig 

choriambus I · · I vierledig 
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Die digter kan dikwels 'n fout maak in die metriese konstruksie 

van sy verse. Dit kan vir die komponis dan moontlik wees om die 

fout in die komposisie te verbeter (kyk voorbeeld a hieronder) of 

hy kan dit ook net so los (kyk voorbeeld b hieronder). Die 

probleem word verduidelik aan hand van 'n aanhaling uit Walter 

Durr se Das Deutsche Sololied waar hy die aksente van twee sinne 

ui t Goethe se Harf enspieler I (in jambiese versmaat) met die in 

Schubert se toonsetting daarvan vergelyk: 

(a) und kann ich nur einmal recht einsam sein 

Goethe • 

Schubert • • 

(b) Ach we rd ich erst einmal einsam im Grabe sein 

Goethe • • • I 
Schubert • • • I 5) 

Daar moes gelet word op hoe Marais hierdie probleem hanteer. 

Die sangerigheid van die tekste was 'n belangrike aspek insake die 

metrum. Hieroor skryf AP Grove as volg: 

"Probeer ons nagaan waarin die sangerigheid gelee is, kan ons 

wys op herhaling (vgl die refreine wat so dikwels in liedere 

voorkom). Hierdie herhalingselemente gee aan die gedig 'n 

sussende, wiegende kwaliteit. 'n Belangrike faktor wat 

hiermee saamhang, is die streng metriese aard van die verse. 

'n Gedig wat sterk metries is, is geneig om sangerig te wees 
••• "6) 

Oaar moes vasgestel word in hoeverre Marais 

vasgestelde metrum laat lei het, en of hy 'n 

afwykende instelling gevind het. 

- In verband met die sintese tussen teks en musiek: 

horn deur die 

subjektiewe en 

Aangesien Marais altyd daarvan melding gemaak het dat die gedigte 

vir horn die inspirasie tot komposisie was, is die gedigte as 

ui tgangspunt vir die besprekings gebruik. Daar is dus steeds 

probeer om te bepaal watter verband Marais tussen die woord en 

musiek gevind het. 
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Terwyl in 'n relatief eenvoudige lied sekere eienskappe vasgestel 

kon word, kan dieselfde eienskappe in 'n meer gekompliseerde 

konstruksie minder belangrik voorkom. In sulke gevalle is gepoog 

om aan die nuwe si tuasie reg te laat geskied, en dikwels is dan 

voor die hand liggende vasstellings weggelaat. 

Die vasstelling van swak kompositoriese eienskappe is by ontleding 

makliker as die vasstelling van goeies. Ook kan die blote noem 

van enkele swak eienskappe aan 'n bespreking 'n negatiewe toon 

verleen. Nie al tyd kon di t vermy word nie maar die skrywer het 

probeer om hierteen te waak. Dit kan wees dat 'n lied met 

kompositoriese "foute" nietemin 'n goeie positiewe geheelbeeld 

skep. 

Hoewel die ontledings so objektief moontlik gedoen is, is die 

notering van die feite in die vorm van 'n bespreking uiteindelik 

tog subjektief: watter vasstellings word ingesluit; watter 

weggelaat. Die skrywer het horn laat lei deur die verskil in vorm 

en inhoud van elke lied, en daarom is die besprekings almal anders 

in opset. Sommige liedere lok natuurlik ook meer kommentaar uit 

as ander. 

Die skrywer kon nie sy agtergrond as sanger verloen nie en het aan 

die einde van sommige besprekings di t goed gedink om aanmerkings 

oor die uitvoering van die lied by te voeg. 

Om na 'n spesifieke maat in die musiek te verwys, is die volgende 

soort afkorting gebruik: m.32.4. Dit beteken: die vierde polsslag 

in maat 32. 

Die skrywer is daarvan bewus dat daar besprekings is wat meer 

suksesvol is 

liedere is 

en beter lees as ander. By die ontleding van 108 

dit sekerlik 'n natuurlike verskynsel en was 

uiteindelik nie te vermy nie. 

Mag die besprekings die leser aanmoedig om self met die liedere 

kennis te maak. 
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5.2 Kunsliedere 

Die liedere word in die volgende volgorde bespreek: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Aandblomme 
Aandlied 
Amakeia 
Amoreuse Liedeken 
Amors Konf etti 
As ek moet sterwe, Liefste 
As my Hart nou · wil sing 
As saans 
Autumn Leaves 
Avond 
Bosveld Huisie 
Bosveldtoe 
Buite suis die sagte Windjie (nr 1) 
Buite suis die sagte Windjie (nr 2) 
Bymekaar 
Daar's 'n Tyd 
Danklied 
Daybreak 
Die Balling se Boodskap 
Die Boerenooi staan brandwag 
Die Boodskap van die Ossewa 
Die Donkerstroom 
Die Kampsuster 
Die Kindjie 
Die Letaba 
Die Maan het geval 
Die Roos 
Die Stem van suid-Afrika 
Die Ster uit die Ooste 
Die Stroompie 
Die Voortrekkerslied 
Dis al 
Dit is laat in die Nag 
Doe-doe 
Doe, doe, my Baba 
Duisend-en-een 
Eenmaal 
Ek min jou so 
'n Gebed 
Gebedjie 
Geboorte van die Lente 
Gee my! 
Gelukwensliedjie 
Heideweelde 
Heimwee 
Heimwee na die See 
Helde rus 
Herf saand 
Huwelikslied 
Karol and 
Kinder lied 
Klaas Vakie 
Kom dans Klaradyn 
Kom na My toe 
Krisante 

AE Carinus 
Hilda Postma 
AG Visser 
Dirk Mostert 
Jan FE Celliers 
"Nehemia" 
ID du Plessis 
AD Keet 
Longfellow 
A van Scheltema 
Ben Dreyer 
CF Visser 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
CF Visser 
Dirk Mostert 
ID du Plessis 
Longfellow 
Dirk Mostert 
CF Visser 
Ben de Wet 
AG Visser 
Jan FE Celliers 
CJ Hofmeyr 
Victor Pohl 
Bessie Kotze 
AG Visser 
CJ Langenhoven 
Francois Marais 
CJ Hofmeyr 
CJ Langenhoven 
Jan FE Celliers 
AD Keet 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
AG Visser 
ID du Plessis 
Bessie Kotze 
ID du Plessis 
Jan FE Celliers 
AG Visser 
JRL van Bruggen 
Bessie Kotze 
Burger Gericke 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
Dirk Mostert 
CM van den Heever 
PH Langenhoven 
CF Visser 
AD Keet 
AD Keet 
CF Visser 
Bybel 
AE Carinus 
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56 Land van die Vlaktes 
57 Langs stille Waters 
58 Lente 
59 Lentebries 
60 Lentelied 
61 Lied van die Wonderboom 
62 'n Lied van Suid-Afrika 
63 Maar een Suid-Afrika 
64 Mali, die Slaaf, se Lied 
65 Matrooslied 
66 Met 'n Mandjie Rose 
67 Middagslapie 
68 Moeder 
69 Moederharte 
70 Nagrit 
71 Nuwe Somer 

88 

72 Och! dat uw Geest den Leeraar 
sterk' 

73 Offerande 
74 Oktobermaand 
75 Praestantia Praevaliat Pretoria 
76 Psalm 23 
77 Roep jou en roep my 
78 Rooidag 
79 Rosefees 
80 Roseknoppies 
81 Rus en stilte 
82 Salut d'Amour 
83 Slaap Deuntjie 
84 Slaap, Kindjie, slaap 
85 Slaapliedjie 
86 Slaap nou my Liefling 
87 Sluimer, Beminde 
88 Sluimerlied 
89 Sneeu 
90 Soesa my Lammetjie 
91 Stil Karoo 
92 suid-Afrika 
93 sweet Gardenia 
94 Treurlied 
95 Troulied 
96 Uniefeeslied 
97 Van Tafelberg se Strand 
98 Vergeefse Soeke 
99 Viermaal gesien 
100 Vir oulaas weer 
101 Voor jou en my 
102 Voortrekkerslied 
103 Voortrekkerslied (nr 2) 
104 Voortrekker Wieglied 
105 Wees sterk mijn Siel 
106 Wieglied 
107 Winternag 
108 Wit Duiwe 

CF Visser 
Theo W Jandrell 
AE Carinus 
Bessie Kotze 
JRL van Bruggen 
AG Visser 
JRL van Bruggen 
AD Keet 
c Louis Leipoldt 
ID du Plessis 
AG Visser 
AG Visser 
AD Keet 
SJM Osborne 
NP van Wyk Louw 
Eitemal 
NG Kerk se Psalm en 
Gesangboek 
ID du Plessis 
c Louis Leipoldt 
Dr Jan H Pienaar 
Kezia Hamman 
Bessie Kotze 
NP van Wyk Louw 
AE Carinus 
JRL van Bruggen 
ID du Plessis 
AG Visser 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
Hilda Postma 
s le Roux Marais 
Dirk Mostert 
"HS" 
AD Keet 
JRL van Bruggen 
G Olwagen 
Theo w Jandrell 
Queenie Breach 
c Louis Leipoldt 
SJM Osborne 
ID du Plessis 
CF Visser 
SJ Pretorius 
Toti us 
Hilda Postma 
A van Scheltema 
Jan FE celliers 
CJ Langenhoven 
Victor Pohl 
Jan FE Celliers 
Hilda Postma 
Eugene Marais 
Elisabeth Eybers 
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1 Aandblomme 

(kon nie gevind word nie) 

1 

2 

3 

Digter 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

AE Carinus 

1934 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/80/167 

Die titel verskyn in Henning se oorspronklike notas 

970/696:3} as die derde van 'n groep van vyf Kinderliedere: 

1 Die Stroompie 

2 Kris ante 

3 Aandblomme 

4 Rosef ees 

5 Lente 

(RGN 

Die SA Musiekensiklopedie asook SAMRO (Levy) gee die titel van die 

lied op hulle lyste van Marais-werke aan as Aandblom (enkelvoud}, 

in plaas van Aandblomme (meervoud). Die inligting oor die 

publikasies berus ook op Henning se navorsing die 

teenstrydigheid is daarom onverklaarbaar. Aandblomme (meervoud) 

is beslis die korrekte titel aangesien Marais dit self s6 noteer. 

Op die manuskrip van hierdie groep verskyn die eerste lied, Die 

Stroompie, en daarna die laaste van die reeks, Lente. Na Lente 

het Marais die ti tel Aandblomme neergeskryf en die notebalke vir 

komposisie in G maj (e min ?) in 6; 8-tydmaat voorberei. Die titel 

is egter weer deurgehaal en geen enkele noot is neergeskryf nie. 

Die titels van Krisante en Rosefees verskyn glad nie op die 

manuskrip nie. Die notemateriaal van die middelste drie liedere 

kon nie bier of elders gevind word nie. 

Twyfel bestaan of Marais hierdie stel liedere hoegenaamd voltooi 

het. Mev Marais beskryf in 'n brief aan die skrywer (20/8/87) die 

volgende insident wat lig op die saak mag werp. "Toe ons op 

Ficksburg was, het ons mev Carinus op Bloemfontein gaan sien in 

verband met publikasie - Fanie wou die liedere uitgee - maar sy 

wou nie haar toestemming gee nie." 

Hierdie ontmoeting moes in 1946 plaasgevind het, toe Marais en sy 
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vrou na hul troue (Desember 1945) 'n jaar lank op Ficksburg gewoon 

het. Die datum van komposisie wat hy vir die stel liedere aangee, 

is 1934. Tussen 1934 en 1946 (tussen datum van komposisie en 

publikasiewens) is daar dus 'n tydperk van twaalf jaar, 'n redelik 

lang periode vir Marais wat gewoond was om sy liedere kort na 

komposisie uit te gee. 

Teoreties is di t moontlik dat Marais die middelste drie liedere 

gekomponeer het, en dat die manuskripte weggeraak het. Die 

skrywer wil dit eerder betwyfel. Meer waarskynlik is dit dat 

Marais, nadat die nuwe probleem van publikasie opgeduik het, 

belangstelling in die voltooiing van die siklus verloor het. 
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2 Aandlied 

1 Digter Hilda Postma 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ens. 

Nou roer die aand ·wind deur div bo me 
p ere&. 

Nou roer die aand - wind deur die bo me ___ _ 

....__,/. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

.. "-; _.;. .~~ . 

1 strofe van 4 reels plus 'n refrein 
' waarin frases herhaal word; 

trogeiese en jambiese versmaat 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/10 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 8 

Ja 

E, C!, tranquillo 

Tweest: sopr: d#'- e", alt: b - e" 

Sluimerlied 

Die gedig is eerder 'n voorlees-vers aan kinders as 'n voordra

vers deur kinders. Soortgelyk is Marais se toonsetting: die 

melodie is nie juis 'n "slaapdeuntjie" ( soos die ti tel van die 

stel liedere insinueer) nie - wel meer geskik vir gebruik by 'n 

skoolkonsert, wat ook bevestig word deur die tweestemmige 

verwerking wat hy aanbied. Dit is gepas vir sopraan- en 

altstemme. 

Die vorm is tweeledig (AB) en sluit aan by die vorm van die gedig, 

: ... _ .. 
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bestaande uit 'n strofe en refrein. Die musiek van die B-gedeelte 

is aanvalliger as die begin: hier is die teks ook meer kinderlik. 

'n Eenvoudige begeleidingsf iguur op die klavier vergesel die 

stemme in die eerste gedeel te. In die tweede gedeel te word die 

f iguur dringender deur die herhaalde akkoorde en verleen 'n 

intensivering aan die stemming. 

Die stemvoering van die alt is ietwat onnatuurlik en blatante 

parallelle kwinte tussen, sopraan en alt verskyn twee keer (m.5/6 

en m.13/14). 'n Paar tussendominante (van ii en vi) kleur die 

harmonisering: effekvol is die gebruik van 'n IV in die tweede

omkering (m.9). 

Aandlied is 'n eenvoudige en fraai liedjie. As sodanig is dit nie 

ongeslaagd nie, maar sonder besondere oorspronklikheid. 
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3 Amakeia 

1 

2 

I 
. 
j 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Digter 

Incipit 

Tranquillo 
A 'lltJ> ' a. L L - ~ ., 

- . 
11l 

'" 

' . 
,. r 

In die ska-du vandie ber-ge,Bos-be-

I I 

~ 

- ~ 

1111' ,. .. 
. 

Ge dig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

stemsoort en omvang 

Liedtipe 

93 

AG Visser 

L l ' . 
- -- - - - - --

f' • r I r r r r " r 
skutaan al. le kant.Staan al • Jeendie hart bees hui-sie, op die 

' 

..• 
-

-~ 

I 

~ 

11'-'f Pi ~ 

L- ' . 
I I 

Ballade bestaande uit 11 strafes van 

4 reels en 'n wederkerende refrein; 

meestal in viervoetige trogeiese 

versmaat, soms katalekties 

1954 (RGN: 970/696). Hierdie datum 

is waarskynlik 

moontlik dat 
foutief; 

Amakeia 
dit 

reeds 
is 

op 

21/10/1947 deur Louis Knobel op die 

SAUK se Afrikaanse program gesing is 

(RGN: 970/699 bl 31) 

NALN: MM 160/80/189. 'n Tweede 

manuskrip bestaan by die 

Staatsargief (RGN: 80/21). Dit is 'n 

afskrif van Marais aan Louis Knobel 

met laasgenoemde se handtekening 

daarop 

Ongepubliseer 

Nee 

a, c, moderato 

Middelstem: d#' - ti" 
Ballade, historiese treurlied 

In sy gedig vertel Visser die verhaal "van die roerende trou van 

'n naturellemeid wat die aan haar toevertroude blanke kindjie met 
haar lewe verdedig" (Dekker, bl 114). 
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Amakeia is een van Marais se mees uitgebreide liedere. Hoewel dit 

'n ballade is met stygende dramatiek namate die storie vertel 

word, kies Marais verrassenderwys 'n soort drieledige vorm {A + 

refrein, B + refrein, AC+ refrein). onvermydelik is dit dus dat 

sekere musikale frases by herverskyning woorde met 'n totaal ander 

gevoelswaarde moet akkommodeer. 

In die A-gedeeltes · (m.8/9-16 en m. 63 /64-71) het die volgende reels 

dieselfde musiek: 

"In die skadu van die berge, 

bosbeskut aan alle kant" 

"Saggies neurie Amakeia 

op die wal van Keirivier" 

» "Ag, dat oe van verspieders 

» ook haar skuilplaas moes ontdek". 

» "Woedend tier die wilde bende: 

» 'sterf of gee die wit kind 

hier!'"· 

In die B-gedeelte (m.31-51) gebruik Marais 'n heel aanvallige 

melodie vir twee uiteenlopende tonele: 

"Amakeia had belowe » 

toe haar nonna sterwend was" » 

"Onheilspellend sien sy tekens, 

oorlog kom daar in die land". 

Die komponis is hier dus nie besonder bedag dat woord en musiek in 

enge kontak met mekaar staan nie. 

hierdie instelling by Marais is. 

Die vraag ontstaan hoe algemeen 

By ontleding van verdere liedere 

sal die vermoede al hoe meer bevestig word. 

Die stem het 'n goeie melodie, vloeiend, sonder groot omvang en in 

die mineurgedeeltes eerder dalend van aard. Aanvanklik (A

gedeelte) word die teks resitatiwies getoonset met 'n blokakkoord

begeleiding en die sanger kan die verhaal plasties voordra. Op 

die mees dramatiese oomblik: 

"Is jul lewend nie te skei nie, 

bly dan in die dood vereen - " 

is die tessitura onvoordelig laag vir die stem geplaas en beperk 

die sanger in sy moontlikheid om die woorde ui tdrukkingsvol te 

interpreteer (m. 76) . In die geheel gesien, kan gese word dat 

Marais se melodie hier sy eie verloop neem sonder dat die komponis 

die teks probeer verklank. 
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Die klavierparty 

behandel (m.18-28, 

word meer individualisties in die refrein 

53-63 I 82-92) • Die arpeggiof iguur en wiegende 

ritme bied 'n musikale ekwivalent vir die teks: 

"Stil maar, stil maar, stil, Babani ... 11
• 

Ook in die B-gedeelte word 'n meer beweeglike klavierfiguur 

gebruik in 'n poging om die dramatiek te verhoog, byvoorbeeld by: 

"Snel die inval, huis en hawe 

uitgemoor en afgebrand. 

Selfvergetend, doodveragtend 

met die wit kind op haar rug" (m.46-48). 

beweeg steeds in en 6m a min. Selfs al begin Die harmonisering 

die B-gedeel te in 

gedeelte (m.72-81) 

A maj, eindig dit weer in a min. Ook die C-

is in a min. As chromatiese akkoorde kom die 

vergrote sesde en veral die verminderde sewende voor, ook meer as 

een direk na mekaar (byvoorbeeld m.10/11). Die tweede trap word 

byna deurgaans in die verlaagde vorm gebruik (in a min dus Bb) as 

deel van 'n Napolitaanse akkoord of 'n verminderde sewende (op 'n 

I-chromatiesb9); a min bly steeds die dominerende krag. Die 

chromatiese harmonisering word egter nie noodwendig gebruik ter 

wille van 'n sinvolle teksinterpretasie nie. 

Op die manuskrip by die Staatsargief (Louis Knobel se kopie, RGN 

80/21) het Marais die einde van die lied verkort. 'n Naspel van 

vier mate is deurgehaal en in m. 94 skryf die komponis "Eindig". 

Dit is nie bekend of hierdie weergawe sy uiteindelike intensie was 

nie. 

As geheel kan hierdie lied nie as besonder geslaagd beskou word 

nie: te dikwels komponeer Marais by die teks verby. Nietemin kan 

dit in die hande van 'n ervare en plasties-vertolkende sanger wat 

weet hoe om die swakpunte te omseil, 'n lied met meriete word. 

Die refrein en die aanvalligheid van die A maj-gedeel tes besi t 

genoeg van Marais se oer-melodie-instink om die lied te dra. 
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4 Amoreuse Liedeken 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Digter 

Incipit 

CO'lf, Ped. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

SA Musiekbibliograf ie 

Uitgewer en datum 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

96 

Dirk Mostert 

Daar is blomme in die tuin-tjie wa.ar m,y 

3 strofes van a reels in reelmatige 

viervoetige trogeiese versmaat 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 

Ja 

R MUller, Kaapstad, 

Hawkes, Kaapstad, 

Kunsliedere nr 5 

A, 4; 4 , grazioso 
Hoe stem: e' - a" 

Liefdeslied 

1938; Boosey & 

1953: Ses 

Die gedig het drie strofes waarin die geliefde met "blomme", 

"engeltjies" en "voeltjies" omjubel word. In die laaste vier 

reels kom die toepassing: "nes die voeltjies ••• nes die 

engeltjies nes die blomfestoene is ek by jou dag en nag". 

Vir die bou en inhoud van sy musiek volg Marais die voorbeeld van 

die gedig getrou. Die strofelied ( 3 strofes) dra die algemene 

positiewe atmosfeer van die verse oor. 

laaste vier reels met nuwe musiek 

'n Koda, verkry deur die 

te herhaal, bevestig die 
boodskap. Hiermee verkry Marais nie net 'n intensivering van die 

inhoud van die gedig nie maar ook vir sy lied 'n oortuigende slot: 

'n eenvoudige maar effektiewe metode. 

Die aanvallig vloeiende melodie lyk op papier makliker om te sing 

as wat dit werklik is. Feitlik elke noot het 'n sillabe sodat 

baie teks relatief vinnig weergegee moet word. Dan skryf Marais 
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aan die einde van elke frase tenuto (om die. sanger 'n kans te gee 

om asem te haal?) en daarmee kom die musiek kort-kort tot 

stilstand. Die sanger moet probeer om aan die vinnig vloeiende 

teks 'n legatolyn te verskaf en terselfdertyd die aangeduide 

pouses s6 te gebruik dat die musikale afsnitte nietemin hul 

eenheid behou. 

Die klavierparty spe_el 'n begeleidende rol en la at die dominans 

aan die stem. Die tweede strofe bied 'n verandering in die 

begeleidingsfiguur - die gebroke akkoorde gee die gevoel van 'n 

middelgedeelte (m. 16117-24). Hierdie verandering word eerder ter 

wille van 'n aantreklike geheel gedoen as dat die teks daarvoor 

verantwoordelik was. Die verminderde sewende (m.1. 4, 10. 4, ens) 

is die populerste chromatiese akkoord en word eerder as versiering 

gebruik as om 'n spesiale harmoniese betekenis te he. 'n 

Opeenhoping van tussendominante (m.35-38) in die koda verdig die 

musiek suksesvol as voorbereiding vir die klimaks. Marais herhaal 

die woord "liefste" op die hoogste noot in die stemparty en 

bevestig daarmee die liefdesbekentenis (m.38.4): 

"Nes die blomf estoene liefste 

Liefste is ek by jou dag en nag". 

Amoreuse Liedeken se beste eienskap is die bekoorlike melodie. 

Marais laat horn egter eerder deur die algemene gevoel van die teks 

inspireer: heelwat interessante, skilderende woorde sou met 'n 

plastieser behandeling meer mededelingskrag kon he. So het dit 'n 

vrolike liedjie in volkstoon geword. Die lied kan nietemin met 

sukses op 'n konsertprogram geplaas word. 
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5 Amors Konf etti 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ccm. Ped. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

SA Musiekbibliograf ie 

uitgewer en datum 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

98 

Jan FE Celliers 

ska.- ter Ia.g1 in 

2 strof es van 4 reels in reelmatige 

viervoetige jambiese versmaat 

ca 1920 (RGN: 970/696) 

Kon nie gevind word nie 

Ja 

R Mill l er, Kaapstad, 19 2 8 : Vier 

Afrikaanse Sangstukkies nr 4. FAK, 

Johannesburg: Die FAK-Volksangbun

del van 1937, 1940, 1961, 1970, 1979 

F (in die FAK in Eb), 4;4 , opgeruimd 

Hoe stem: c' - g" 

Liefdeslied 

Vir die opgewekte, blymoedige gedig van Celliers vind Marais 'n 

gelykwaardige musikale ekwivalent. 

Die lied is in deurgekomponeerde vorm; Marais maak egter 'n 

optiese onderbreking tussen die eerste en tweede strofe van die 

gedig, tussen natuurbeskrywing en die toepassing ('n dubbellyn in 

m.10). Die melodie in die eerste gedeelte is dalend van aard (die 

vallende bloeisels) en die tweede weer stygend (die uitnodiging). 

Die effekvolle klimaks verkry Marais deur die sinkopiese 

toonsetting van "konfetti" (m.18). Die hoe noot wat met 'n sprong 

bereik word, -verklank iets van die emosionele waarde wat met 

"konfetti strooi" gepaard kan gaan. 
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Die klavierparty voorsien slegs 'n harmoniese agtergrond vir die 

diatoniese melodie. Blokakkoorde, 'n eenvoudige begeleidings
figuur wat tussen LH en RH afgewissel word (m. 7-9), 'n klein 

orrelpunt (m.11-12;13) asook uitdrukkingsvolle staccati (m.3, 10, 

14) word gebruik. 

Etlike aantreklike chromatiese harmoniee versier die klein geheel. 

Interessant is die begin op 'n 

tussendominant (m.0.4); verdere 

(m.1.3), v 9 (m.2.1), vl3 (m.4.2) 

verminderde-sewende-akkoord as 
chromatiese akkoorde is: rr#3 

en iib5 (m.14.2). Besonder 

attraktief is die vermenging van 'n V-harmonie op die I-bas 

orrelpunt (m.12). 

By uitvoering het die sanger waarskynlik moeite om die begintempo 

te vind: die gedig verloop op sy eie vinniger as met Marais se 

musiek. Ook die komma in m. 4 en die onderbrekingstreep in m. 8 

laat die musiek ietwat stol. Aangesien die lied so kart is, moet 

die sanger probeer om hierdie onderbrekings so grasieus moontlik 

te laat verloop. Die groat boog moet behou word sodat die 

positiewe uitstraling van die lied nie in gedrang kom nie. 

Amors Konf etti is een van Marais se 

publikasie in 1928 en die opname in 

besondere populari tei t geniet. Vandag, 

eerste liedere. Na 

die FAK (1937) het 

sewentig jaar later, 

dit nog niks van sy varsheid en sjarme verloor nie. 

die 

dit 

het 
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6 As ek moet sterwe, Liefste 

1 Digter "Nehemia" 

2 Incipit 

EspressivQ 
ri , p 

l . 
• rJ ... "' .. - - . 

~ .. . .. ' .... ,... . ... .. 
- r [f MW. - - - ... - - I - -" - - - - -t) 

,, c;I • 
As ek moet ster · we Lief - s~ - - -1! op mygra.f 'n krans - - - Met 

1 I ,. ... .. . .. . 
- ... fJ' - • 

,. 
<A -

" v ,, ~, - •1 ... I - u 
t) "" - . • uc;I 

dolce 
~~ .p. ~ -€- + ,,..._ ,...,f',-. 

'"'• I I I 
;• .... , . 1.-. •• 

--' L.. r 11, L ... ~ 
v 

Con. Ped. 

3 Vorm van gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliografie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

I"' u ... ,., ,.. ... ,... - IA ,.. --

3 strof es van 4 reels; meestal in 

drievoetige jambiese versmaat; 

enkele trogeiese en daktiliese 

uitsonderings 

1936 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/26 

FAK, Johannesburg, 1970: 

Liedere nr 8 

Nee 

Nu we 

ob, c, espressivo; lied eindig in 
ab 

Middelstem: db' - f II 

Liefdeslied, be woe 

Volgens SAMRO se lys van Marais-werke (opgestel deur M Levy) is 

die digteres agter die skuilnaam "Nehemia", Christina Rossetti ('n 

dogter van die Engelse digter DG Rossetti). Oor die ontstaan van 

die gedig in Afrikaans kon geen inligting verkry word nie. Dit is 

'n liriese uiting wat in stemming wissel tussen 'n somber 

afskeidsgroet en 'n inni ge liefdesverklaring. Hierdie grondtone 

is ook by Marais te vind, hoewel die geheel by hom eerder 'n 

gevoelvolle positiewe indruk nalaat. 

Marais kies 'n tweeledige vorm (AB); h i er herinner die vorm ook 
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aan Resi tatief en Aria op 'n klein skaal. Die eerste gedeel te 

(m.1-16) is die langste afdeling en gebruik twee strafes van die 

gedig. Die stem word relatief staties met blokakkoorde begelei 

(resitatief). Daarop volg die korter tweede gedeelte (m.17-28) 

met 'n meer liriese karakter (aria). Hiervoor is veral die 

eenvoudige, vloeiende begeleiding verantwoordelik. Volgens die 

inhoud van die gedig sou 'n musikale ABA-vorm waarskynlik meer 

gepas wees aangesien die eerste en derde verse by mekaar aansluit. 

Hoewel daar in die eerste strofe van "sterwe" gepraat word, is die 

gevoel van die gedig hier geensins donker nie en sluit aan by die 

derde waarin melding van "blomme" en die "geur van lente" gemaak 

word. Marais hou ook die eerste en derde strofe in 'n majeur 

toonaard (Db en Bb). Die ietwat meer somber middelste strofe word 

in die verwante bb mineur getoonset (m.9-16). Die 

langsmekaarstaande gebruik van mineur en majeur akkoorde op woorde 

soos "trane" en "blydskap" (m.10-11) verklank betekenisvol die 

gemengde emosies wat die teks wil uitdruk. 

Die stemparty, hoewel liries, bevat heelwat spronge, ongewoon by 

Marais. Na b6 beweeg die stem met 'n kwart, 'n kw int en sy 

populere mineur sewende (m.20/21); ook dikwels na bo en onder met 
oktaaf spronge. Die klavierparty het twee basiese figure 

(resitatief en aria, kyk bo). Hulle is maar bra yl en verskaf min 

ondersteuning aan die stem wat die grater verantwoordelikheid dra. 

Marais gebruik graag 'n trapsgewys bewegende baslyn; hier kom dit 

meermaals voor: dalend (m.1-4, 5-8, 21-24), stygend (m.25-26) en 

bied 'n ideale geleentheid vir die gebruik van chromatiese 

akkoorde. Die verminderde-sewende-akkoord word byvoorbeeld vier 

keer gebruik (m.22.4, 24.3, 25.4, 26.2) sender dat betekenisvolle 

teksverklanking daarmee vasgestel kan word. 

As ek moet sterwe, Liefste roep onwillekeurig Hugo Wolf se sterb' 

ich, so hullt' in Blum.en meine Glieder uit die Italienisches 
Liederbuch in herinnering. Alhoewel die komposisiemateriaal van 

die twee liedere baie verskillend is, is hulle in karakter en 

boodskap tog baie verwant. 
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7 As my Hart nou wil sing 

1 Digter ID du Plessis 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Vorm van gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

.A8 my hart 11ou wil aing, u my 

Aaneenlopende gedig van 12 versreels 

in meestal tweevoetige anapestiese 

versmaat; 'n enkele jambe en 

amf ibrag kom ook voor 

1955 (RGN: 970/682) 

RGN: 173/20 

FAK, Johannesburg, 1970: Nu we 

Liedere nr 11 

Nee 

Eb, 3;4 , tempo di valse; lied eindig 

in Bb 

Hoe stem, bb - bb" 

Blymoedige stemmingslied 

Hierdie gedig het verskyn in Du Plessis se eerste bundel, Die Lied 

van Ali en ander Gedigte, 1931. Dekker skryf oor die digter: 

"As bewonderaar van die verheerliker van die woord, Lodewijk 

van Deyssel, .•• gee hy horn oor aan die musikale woord, die 

spontane lied - vgl As my Hart nou wil sing" (bl 185). 

Marais is in staat om hierdie spontaneiteit vas te vang en uit te 

brei, en skryf 'n opgewekte jubellied. Terwyl Du Plessis nog tyd 

het vir 'n vraagteken - "As my hart nou wil sing" - is dit by 

Marais reeds 'n ui tgemaakte saak - sy hart sing reeds - en die 

hele lied het 'n tintelende ondertoon. 

Die lied kan as 'n konsertstuk beskou word, en val wat lengte en 

aard betref buite die raamwerk van Marais se ander liedere. Veral 
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die lengte (183 mate) is ongewoon en word verkry deur die 

herhaling van enkele reels, asook die vocalises op "ah" wat die 

jubelende karakter laat styg - so asof die woorde te min geword 

het. Die vokale lyn is arioso-agtig, het 'n groot omvang en 'n 

vertonerige karakter. 

Die vorm kan as driedelig beskou word plus 'n herhaling daarvan 

1 2 3 

Inleiding (abc) 

Tussenspel (def) 

AB 

ABC 

vocalise 

vocalise, cadenza, naspel 

Die klavierparty in inleiding, tussenspel en naspel is hier 

tegnies moeiliker as gewoonlik, terwyl die begeleidingsfiguur saam 

met die stem ('n 11 um-pa-pa 11 -walsfiguur) alleenlik as ondersteuning 

dien. 

Die B-deel (m. 42/ 43-74) en C-deel (m.139/140-168) van die lied 

verskyn in die V-toonaard en die lied eindig ook daarin. Marais 

poog waarskynlik om met hierdie helderder klank 'n intensivering 

ten opsigte van die grondtoon (die Eb-tonika) te verkry. Die 

inleiding hied 'n interessante chromaties dalende figuur (rn.1-4), 

die tussenspel verskyn op 'n pedaalpunt (rn. 75-83). Chrornatiese 

akkoorde di en as versiering vir die diatoniese melodie: dikwels 

die verminderde sewende (op die IIb9# 3 rn.52), ivb3 (m.75), 

Italiaanse vergrote sesde (rn.157), asook enkele tussendorninante. 

'n Suksesvolle uitvoering van hierdie lied is nie sander rneer 

moontlik nie: die groot omvang vra vir goeie sangtegniek deur die 

sanger. Die lengte en veral herhalings doen 'n beroep op die 

uitvoerders se gevoel vir vorrn en vertolkingsverrnoe om 

interessante en oortuigende rnusikale oplossings te vind. 
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8 As saans 

1 Digter AD Keet 

2 Incipit 

II} JI 

ti 

II} II 

I 

• 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Mt el e gevo 

. 

ft ~ 
~ - --:-----.... • -

~ - -· --... I die I f r rand, __ Dan AB sa.ans son stil - swy - gend start De.s.r oor die wee - ter -

- ....... 
, - . --

lP 
'-.':' '-.":' 

-· -· -· 
Con Ped. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

........ """- """' -- ~ - , - . -'--":' '--. '-~ it-_/ 
_.. 

- ... " ri I . -. 
' I 

3 strofes van 4 reels in reelmatige 

drie- en viervoetige 

versmaat 

ca 1928 (RGN: 970/696) 

Kon nie gevind word nie 

jambiese 

R Muller, Kaapstad, 1930: Die Roos 

en ander Af rikaanse Liedere nr 3 

Ja 

G, 6;8 , met gevoel 

Middelstem: d' - t# 11 

Stemmingslied, sluimerlied 

AD Keet se gediggie het in 1920 in sy bundel Gedigte verskyn. 

Dekker skryf hieroor: 

"Die bundeltjie bevat 

deur die naiefheid en 

(Dekker bl 107). 

enkele 

die klank, 

natuurgedigte 

bv Sneeu, As 

wat bekoor 

saans II 

Hoewel die gediggie baie somber, emosioneel belaaide begrippe soos 

"sterf'', "veg sy doodstryd" en "doodskleed" gebruik, is die 

gevoelswaarde in die geheel gesien, lig. Hierby sluit Marais aan 

en skryf 'n skemerliedjie met wiegende ritme, 'n berceuse. Die 

musiek is waarskynlik van hoer gehalte as die teks. 

Die lied is in 'n eenvoudige drieledige vorm (ABA). Die A-

gedeelte (m.1-8) moduleer na die mineur (van G na Q: die verwante 

mineur van D, dominant van G) en die B-gedeelte (m.9-16) eindig 

weer in G maj, so asof die lied hier eindig. Die herhaling van 
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die A-gedeelte (m.17-26) met 'n nuwe teks wat in G begin en 

eindig, kan as 'n minder suksesvolle oplossing vir die komposisie 

as geheel beskou word. Hier klink die reprise soos 'n aanhangsel 

en dus ietwat oorbodig. Die paar nuwe chromatiese akkoorde in die 

harmonisering help weinig. 

Die melodie verloop vloeiend en sonder vertoon; dit begin met 'n 

gevoelvolle opwaartse sprang van 'n sesde en word vergesel van 'n 

wiegende begeleidingsfiguur met eie karakter. Enkele chromatiese 

akkoorde versier die diatoniese melodie. In m. 5 gebruik Marais 

byvoorbeeld 'n Duitse vergrote sesde op "wondertekens" wat 

besondere kleur gee. 

Dit is 'n onpretensieuse lied wat ten spyte van die aanvegbare 

vorm 'n eie bekoorlike karakter het. 
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9 Autumn Leaves 

1 Digter Longfellow 

2 Datum van komposisie 1919 (RGN: 970/682) 

3 SA Musiekbibliograf ie Nee 

Marais gee self hierdie lied op die lys van sy komposisies aan. 

Verder noteer hy in verband met Autumn Leaves "Lost" (RGN: 970/696 

bl 2). 

Di t is interessant dat die komponis nooi t probeer het om die 

komposisie te rekonstrueer nie. 
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10 Avond 

1 Digter 

2 Incipit 

\ Andante espressivo 

If. 

I 

1 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

\ . 

' 
~-. 

- . -- - . 

~ ----~ ~ - . -
~ . 

-_,.,,. . ... 

"" ,, 
~ - , --

~ 

' .. 
Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

-. 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

stemsoort en omvang 

Liedtipe 

. 

107 

A van Scheltema 

"' L. • 
·- - - ~ : ~ . . - -· . 
Nu dort. de he - mel_ .. ' ~ 1u1 dort e 

. . 
- - - -- - -- - - ~ 

-~ ~ ~ - - "':" "':" -__.; .__ -· - p 
!: -
I 

.-- -~ .!.. ~ - ... ... .. - - - ~ - - - -I I I ' I 

Nederlandse teks. 3 strofes van 4 

reels in meestal twee-, maar ook 

drievoetige jambiese en trogeiese 

versmaat 

ca 1929 (RGN: 970/682) 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1932; Boosey & 

Hawkes, Kaapstad, s j: Vyf Kuns

liedere nr 4 

Ja 

a, C!, andante espressivo; 

eindig in F 

Hoe stem: e' - g" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

lied 

Marais toonset twee gedigte van Anton van Scheltema: Voor jouw en 

mij en Avond, beide opgeneem in Vyf Kunsliedere. Avond is 'n 

stemmingsliriek wat die leser tot 'n stadige tempo en pouses 

dwing, ten einde 'n eie beeld te kan vorm. Marais vang die 

atmosfeer in sy toonsetting goed vas en bou een faset verder uit: 

die kortstondigheid van 'n mooi oomblik en die uiteindelike 

eensaamheid bly by horn nie die kille en harde soort alleenheid nie 

dit word veel eerder 'n romantiese en welgevallige 

gewaarwording. "'n Mooi lied!" sou die luisteraar by die hoor van 

Marais se musiek kon dink. 
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Die vorm van die gedig word noukeurig in die musiek gevolg: die 

eerste twee verse behoort wat inhoud betref bymekaar, die derde 

staan apart. So is ook die lied tweeledig: AB met 'n tussenspel. 

Vir die A-gedeelte (m~l-12) dien die woorde "de mooie dingen gaan 

gauw voorby" waarskynlik as inspirasie vir die melancholie en 

swaarte wat die musiek uitdruk. Die blokakkoorde van die klavier 

(staccato gemerk met 'n legato-boog) ondersteun hierdie 

swaarmoedigheid. Die woorde "stil en zwart" word herhaal ter 

bevestiging van die grondkarakter (m.ll/12). 

Die B-gedeelte (m.17-24) is in 'n nuwe onverwante toonaard (in F 

maj van a min komend). Die begrip "eedle maan" dien hier as 

inspirasie. Die klavierparty verskyn vir ses mate met 'n hoe 

baslyn en die akkoorde word gerol. Die maan wat hoog aan die 

hemel hang en sy sagte lig versprei, wil daarmee uitgebeeld word 

(m.17-22). Presies op die woord "eenzaam" (calando m.23) verander 

Marais die uitdrukking: die rol-akkoorde hou op, die baslyn 

verskyn weer 'n oktaaf laer en 'n klein klassieke kadens (ii6 , V, 

I) sluit die frase eenvoudig maar effekvol af. 

Die melodie is eenvoudig, gevoel vol en dalend in fei tlik al le 

frases. Die klavierparty speel 'n belangrike rol om die ondertoon 

van die woorde oor te dra. ongelukkig dien die tussenspel slegs 
om die nuwe toonaard te konstateer en is sonder besondere inhoud 

(m.13-16). Tipies is Marais se laaste oktaaf-basnoot in die LH. 
'n Paar chromatiese akkoorde as tussendominante versier die 

harmonisering. 

Avond is 'n suksesvolle lied waarby die musikale waarde 
waarskynlik hoer le as die van die gedig. 
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11 Bosveld Huisie 

1 Digter 

2 Incipit 

I 
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I 
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nif 
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Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

-~ -.. .. 
I j 

--
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Ben Dreyer 

l I - ~ . . . ... .. 
• - ,.., - " ' ' - · - - ..... -· - _J ., , ~ - - -• • 

Daa.r's'n hui-sie in die Bos-veld met sy 

. ,, . - . - - ~ -· - ~ 

. ~. .. -!! 

I • I ..J I • -

- - - - -._ 41. • ~ * 

3 strof es van 4 reels in viervoetige 

trogeiese versmaat; tweede en vierde 

reels katalekties 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1938; Boosey & 

Hawkes, Kaapstad, 1953: 

Kunsliedere nr 2 

Ja 

F, C!, semplice 

Hoe stem: d' - g" 

Natuurlied of stemmingslied 

Ses 

Dreyer se gedig is 'n idille - die beeld wat hy skilder is een van 

eerlike eenvoud. Die onderliggende gevoel wat tot die verse 

aanleiding gee, klink eg. 

Marais vang met die eenvoudigste middele die atmosf eer baie 

suksesvol vas en hy verhoog met sy musiek die primere boodskap van 

die gedig. Geen besondere musikale effekte soos klanknabootsing, 

klankskildering en ander word gebruik nie. 

bekoorlike melodie gee die idille in 

Alleen sy vloeiende en 

die musiek weer. Die 

vocalise aan die einde van die lied op "ah" wil hierdie swewende 

en gelukkige toestand verleng - 'n sug van tevredenheid (m.15-20). 
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Die vorm is eenledig ( deurgekomponeer) en het die vocalise as 

koda. Die frases 1 en 3, asook 5 en 7 (daar is altesaam 8 frases) 

in die musiek is identies en gee aan die lied 'n volksliedagtige 

ins lag. Die klavierparty is eenvoudig maar nie sender karakter 

nie: aanvanklik verskyn 'n ostinato-figuur (m.1-6), en 'n 

interessante pedaalpunt in die koda vermeng die dominant-harmonie 

met die tonika-harmonie (m.15-20). Enkele chromatiese akkoorde 

verskyn as tussendominante (van V, ii en IV in m.10-13) en versier 

die harmonisering sender dat die gebruik van die chromatiek 

oordadig is. Tipies is die laaste oktaaf-basnoot in die LH. 

Interessant is dat Marais (instinktief ?) die begin van alle reels 

nie trogeies Cl•) toonset nie maar wel anapesties (··I>· Daardeur 

word 'n veel vloeiender beweging verkry. Die katalektiese eindes 

van sommige reels lewer geen probleem op nie. 

Bosveld Huisie het met sy eenvoudige, aanvallige melodie 'n wye 

veld van bewonderaars gevind. Dit is 'n uiters suksesvolle lied 

wat reeds volksbesit geword het. 
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12 Bosveldtoe 

1 

2 
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10 
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Digter 

Incipit 
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J r r . ' Eenmaal in die jaar- en my 
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=- .... - 6 -- . -
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~ -~ .___, ~;: '!"' .___,. 
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~ r . 
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1 • -
:;ii. 

Ge dig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliografie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 
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CF Visser 

l L. I l l l . . ' ~ - . - - - ~ 

trek-goed al klaar Dan volg- ck die pad na die 

~ 

. 
41. 

-- - ~ -
~ -: - , -- ... ! = --

~! ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ 
~ ~ ~ . ___,, 

- . -. 
~ . - . - ., . ~.,. 
:;ii • 

4 strofes van 6 reels en 2 strofes 

van 4 reels; meestal anapestiese 

versmaat, ook jambies, so ms 

katalekties en akatalekties 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 
R Muller, Kaapstad, 1934: Bosveldtoe 

en twee ander Liedere 

Ja 

ob, 6;8 , moderato 

Hoe stem: db' - gbn 

Natuurlied, idillies 

CF Visser se relatief lang gedig ( ses strofes) het 'n idilliese 

ondertoon. Marais toonset die hele gedig. 

Die komponis skryf 'n aanvallige, vloeiende melodie. Die musiek 

skyn nie 'n noodwendige verklanking van die teks te wees nie; 

detail in die versreels kry nie besondere behandeling nie. Marais 

kan op die manier waarskynlik die strofevorm verantwoord. Hy 

gebruik elke keer twee strofes van die gedig vir een strof e 

musiek. Daar 

teenstrydigheid 

ontstaan nie. 

is drie identiese musikale strofes. Ernstige 

in uitdrukking tussen teksinhoud en verklanking 

Die metrum van die gedig is meestal anapesties. Daar is egter 

heelwat fluktuasies waarvoor Marais aanneembare oplossings vind, 
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behalwe in die laaste strofe. As gevolg van die strofevorm is hy 

genoodsaak om die versreels by sy bestaande musiek in te pas. Die 

onderstreepte sillabes en woorde val nou ongunstig op musikale 

aksente: 

"Dis waarheen voetpaaie" (m.52/53) 

"Dis waar die boslewe" (m.56/51). 

Verder moet aangetoon word dat 'n nie-geslaagde sintese van teks 

en musiek in die eerste strofe konsekwent in die volgende strofes 

her ha al word. Elke onderstreepte sillabe kry deur 'n opwaartse 

sprong 'n aksent: 

"dan gaan ek verjaar op die voorposte daar" (m.9-10) 

"begin tarantaal (sic) met §Y moreverhaal" (m.29-30) 

"wat tot in die verte jou vlaktes versier" (m.49-50). 

Die klavier het hoofsaaklik 'n begeleidende funksie. Die wiegende 

karakter van die inleiding van vier mate dui aan dat die musiek 

eerder aangename luistergenot wil verskaf as om 'n ernstige 

kunslied te wees. Die harmonisering verloop relatief diatonies 

met enkele chromatiese akkoorde: 'n verminderde sewende (m.7.4) en 

'n Franse vergrote sesde (m.16.4) dien as versiering 

(ooreenkomstig in die ander strofes). 'n Merkwaardige 

enharmoniese "spelfout" verskyn in m.17.3: die geskrewe pbb 

verskyn nie in die akkoord nie (II-chromaties) en is in der 

waarheid 'n Eb, die grondnoot. Te meer verbasend is dit aangesien 

dieselfde akkoord een maat verder (m.18. 3) korrek genoteer word. 

Tipies van Marais is weer die laaste oktaaf-basnoot in die LH. 

Bosveldtoe is 'n geslaagde lied sonder hoe kompositoriese waarde. 

Die wiegende 6 / 8-ri tme oor die lengte van drie identiese strofes 

is waarskynlik ietwat vermoeiend. As koda verskyn nog 'n vocalise 

wat die algemene atmosfeer voortsit. Die moontlikheid van 'n hoe 

Bb (ossia) as klimaks aan die einde is eerder onvanpas (m.66). 
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13 Buite suis die sagte Windjie (nr 1) 

1 Digter JRL van Bruggen 

2 Incipit 

Andante 
fi u II p 

I.. 
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I.. ' "" 

I. 
r w11n• - . ~ . 

rn - -n - ~ -- - r - - . 
tJ r 

Bui - te suis die sag· te wind-jie, Bin-ne le 'n lie-we kind - jie, 
~ !.I .. 

I 
~ • " H ,,. ,/I.. 

ti . - - - - -~ 

tJ 

--~· 
- .... - ... .. _ ... • _ .. - .... • -.J 

• p ~ ~ 

' .. 
I L_ '. i. , 

I 

\ 
.. 

I I I I 
Con '1'.W 

3 Gedig 2 strofes van 3 reels in drie- en 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

viervoetige trogeiese 

meestal katalekties 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/8 

versmaat, 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 4 

Ja 

E, c, andante 

Middelstem (vrouestem): e'- e" 

Wiegeliedjie 

Die gediggie is 'n eenvoudige en sjarmante kindervers. 

vind daarvoor 'n adekwate musikale oplossing. 

Marais 

Die vorm is eenledig. Die musiek van die eerste strofe van die 

gedig (drie frases) word feitlik presies so vir die teks van die 

tweede gebruik. Die formule a+a kan gebruik word. Marais herhaal 

die laaste reel ter wille van 'n goeie musikale afslui ting, en 

voeg selfs twee woorde van sy eie by: "Slaap my liefling slaap nou 

sag" (m. 6) wat die mini-liedjie met een maat verleng ( 3 mate + .1 

mate + 1 maat). In m.2 en m.5 verskyn die V-harmonie op 'n I

pedaalpunt, andersins verloop die harmonisering diatonies. 

Dit is 'n onpretensieuse gebruiksliedjie. 
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14 Buite suis die sagte Windjie (nr 2) 

1 Digter JRL van Bruggen 

2 Incipit 

Andante 
ti I p 

"' "' - -- . . . . - - ~ -- ~ - ~ - - - ~ ~ -. ~ - - , - ~ - - - - - -v .. - I' I 
Bui - te suis die sag- te wind - jie, Slaap my lie - fie slaap,_ 
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Bui· te suis die sag- te wind - jie, Slaap my lie - fie slttap,_ 
f1 I I I 
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~ p l 
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10 

.... .. -
I - - -~ - -

~ . - -v ~ - -
Con "l!w. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

- ,.., 

- - • 
I 

' 

2 strofes van 3 reels in drie- en 

viervoetige trogeiese 

meestal katalekties 

1939 - 1943 (RGN 970/696) 

RGN 173/9 

versmaat, 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 6. Nasionale Raad 

vir Volksang en Volkspele, 

Germiston, 1970: Goue Gerf nr 93 

Ja 

sb, 4;4 , andante 

Tweestemmig: sopraan d' - f" 

alt bb - f" 

Wiegeliedjie 

Marais maak 'n tweede toonsetting (nuwe musiek) van dieselfde 

kindervers wat oak vir Afrikaanse Slaapdeuntjies nr 4 gebruik is. 

Die musikale konstruksie is hier ietwat minder beskeie en die 

inhoud interessanter. 

Een reel van elke strafe in die gedig (3 reels) word herhaal (die 

herhalingspatroon is anders as by die vorige), en die liedjie kry 
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'n 4+4-maat konstruksie. Die tweede vier mate bied 'n klein 

musikale ontwikkeling sodat 'n eenvoudige a+b gevoel ontstaan (in 

die eerste toonsetting was dit a+a). 

Die melodie bied die teks op sillabiese manier aan: dit is niks 

besonders nie, maar tog heel fraai. Die uiteensetting, styging en 

daling is oortuigend. 

Soos in die vorige toonsetting gebruik Marais die V-harmonie op 'n 

I-pedaal (m. 2 .1). Eenvoudige chromatiese progressies met drie 

tussendominante (van ii, IV en V) word gebruik (m.6 en m.7). Die 

harmonie in m. 8. 1 op die G-basnoot bied 'n verrassende vi 7 

logieser sou 'n r 6
4 op F wees. Marais wat gewoonlik baie van 'n 

trapsgewys bewegende baslyn hou, sal nie sommer die chromatiese Eq 

na 'n G laat spring nie. Die vermoede bestaan dat die G 'n 

skryffout is. 

Die tweestemmige verwerking verloop in derdes en sesdes. Die 

melodie verskyn ook eenstemmig as die twee stemme mekaar afwissel. 

Die klavierparty bied 'n eenvoudige begeleidingsfiguur en tipies 

is die laaste oktaaf-basnoot in die LH. 

Buite suis die sagte Windjie is 'n onpretensieuse wiegeliedjie. 

Dit is in die Goue Gerf (1970) opgeneem. Die opname is 

waarskynlik aan die tweestemmige verwerking te danke. 
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15 Bymekaar 

1 Digter CF Visser 

2 Incipit 

Metgloed 
~ I I l l 

- ~ - . -. ~· - -- - - ~ --' .. - r 
By- me - kaar en sa - me- sing al die le - de van ODS .kring 
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10 

j 

-
tJ 
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~ . ~ .. ~. . - -
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11 - * ~ 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

. -
~ 

-. ~ . -
~ ~ :I ~ • 

I I -. 
- .. - • ... 
~ ~ 

1 strafe van 4 reels en refrein van 

3 reels in viervoetige trogeiese 

versmaat; die strofe is katalekties 

Na 1965: Henning beeindig sy 

navorsing in Junie 1965 en hy maak 

nog geen melding hiervan nie 

NALN, Bloemfontein, sender nommer 

Ongepubliseer 

Nee 

ob, c:, met gloed 

Middelstem: db' - ebn 

Vriendekringlied 

Dit wil voorkom of hierdie gedig en lied in opdrag van 'n 

vereniging of vriendekring gemaak is. Die gedig besi t nie veel 

artistieke kwaliteit nie en Marais se toonsetting daarvan toon ook 

weinig inspirasie. 

Marais herhaal die laaste reel van die gedig aangesien di t 'n 

"onreelmatige" sewe-reel bou het. so kry sy lied 'n reelmatige 

4+4-maat konstruksie. Die tweede gedeelte noem hy refrein en die 

vorm kan as tweeledig (a+b) beskou word. 

Die melodie is eenvoudig en geskik vir samesang maar toon min 

oorspronklikheid. 
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In die gedig kom een skanderingsonreelmatigheid voor wat Marais 

nie in die musiek korrigeer nie. Hy toonset: 

"raak altyd die diepste snare" (m.6). 

In die strofe is die laaste trogee van al die reels onvolledig, 

die onbetoonde aksent val weg ( katalekties) . In die musiek kom 

die frase hierdeur tot rus (kyk incipit). In die ref rein is die 

metrum wel volledig. Marais bly by sy agstenoot-beweging en maak 

geen ritmiese verandering nie sodat die laaste frase van die lied 

baie stomp voorkom. Deur byvoorbeeld vergrote nootwaardes te 

gebruik, kon die slot meer grasieus wees. Die lied het daardeur 

'n swak slot. 

Die klavierparty verleen hoofsaaklik 'n diatoniese harmoniese 

agtergrond (ook twee tussendominante). 

Miskien was Marais self nie baie tevrede met die komposisie nie. 

Op die manuskrip volg na hierdie toonsetting nog twee pogings met 

dieselfde teks. Een is in D maj en die ander in Eb maj. Albei is 

onvoltooid. Beide fragmente is ook van onbevredigende 

kompositoriese kwaliteit. 
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16 Daar's 'n Tyd 

1 Digter Dirk Mostert 

2 Incipit 

3 Vorm van gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgawe en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

- op die koms van die vol · gen · de 

4 strofes van 5 reels in twee- en 

drievoetige anapestiese 

ook enkele jambes 

1954 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/25 

FAK, Johannesburg, 

Liedere nr 7 

Nee 

1970: 

versmaat, 

Nuwe 

Ab,· c, moder a to 

Middelstem: ab - f"; notasie in die 

sopraansleutel, maar eerder geskik 

vir 'n manstem (bariton) 

Vaderlandslied 

Dirk Mostert se gedig is in 1925 in Elker Siele gepubliseer. Die 

inhoud is patrioties en moraliserend van aard, die letterkundige 

waarde gering. 

Hoewel die gedig ook liriese verse het, wil dit voorkom of Marais 

sy inspirasie uit reels in die derde en vierde strofe put: 

"Daar's 'n tyd om te veg en te stry 

"Daar's 'n tyd om te handhaaf en bou 

daar's 'n nasie wat smag 

daar's wil en daar's krag II . . . . 

" en 

Marais besluit op 'n patriotiese grondtoon - dit word reeds deur 
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die klavier in die kort inleiding van vier mate vasgele en 

karakteriseer die hele lied. Die stamperige ritme word deur die 

stem oorgeneem en verskyn feitlik deurgaans terwyl die klavier met 

'n soort marspatroon begelei. Die anapestiese metrum van die 

versreels laat elke frase met 'n anakrusis begin wat die gevoel 

van opruierigheid versterk. 

Marais wyk nie weer af van hierdie grondtoon en ri tme nie, en 

gebruik dieselfde soort musiek ook vir die meer liriese versreels: 

"stonde van rus", "uur van gebed", "tyd om te troos", "wonde te 

heel" (m.9-16). Dieselfde formule word selfs gebruik vir "dikwels 

'n neerlaag te ly" (m. 33), wat eerder positief, amper 

triomfantelik kl ink. Dan tog, in die laaste ses mate, blyk die 

gepunteerde ri tme selfs vir die komponis te veel te word en hy 

laat vaar die patroon (m.48-53). 

Die vorm kan as drieledig beskou word: ABjc[A 2 B2 • A2 is 'n 

presiese herhaling in woord en musiek van A, terwyl B2 nuwe woorde 

gebruik op die musiek van B. Die musiek van c is op voorafgaande 

materiaal gebaseer; enkele reels in hierdie gedeelte word herhaal, 

en dra die gevoel van ontwikkeling en van 'n middelgedeelte oor. 

Die harmonisering van die diatoniese melodie verloop "normaal" en 

word met 'n paar chromatiese akkoorde gekleur, hoofsaaklik 

verminderde sewendes (m.2.2, 10.4 ea), 'n Italiaanse vergrote 

sesde (m.25.4) en enkele tussendominante. Die C-gedeelte verskyn 

in die verwante mineur (f min); die terugkeer van f na die V van 

Ab voor die reprise klink bra onbeholpe (m.36-38). So is ook die 

slot wat Marais na so veel resolute musiek aanbied, effe flou. 

Die komposisie kan nie as besonder geslaagd beskou word nie en 

verwonderlik is di t dat Marais hierdie opruierige soort lied nog 

in 1954 kon geskryf het. Meer verbasend is dit dat die FAK so 

onlangs soos 1970 bereid was om Daar's 'n Tyd in die bundel Nuwe 

Liedere op te neem. 
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17 Danklied 

1 Digter ID du Plessis 

2 Incipit 

ten. 

van die see, en ge - suis van die wind, Vtt die 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

1 strof e van 12 reels in meestal 

tweevoetige anapestiese versmaat 

1932 (RGN: 970/696) of 1947 (mev 

Marais: "tydens ons verblyf op 

Benoni", kyk Hoofstuk 3.6) 

NALN: MM 160/80/188 

Ongepubliseer 

Nee 

ob, 4;4 , andante moderato 
Hoe stem: eb' - gbn 

Stemmingslied, positief 

Die gedig is 'n entoesiastiese bymekaartel, 'n positiewe 

opeenhoping van die dinge waarvoor die digter sy danklied omhoog 

wil laat styg: 

"Vir gebruis van die see, 

en gesuis van die wind, 

vir die dou op die roos, 

en die lag van 'n kind," ensovoorts. 

By Marais is die grondstemming minder entoesiasties. Die 

aanvallige meloctie vloei en gaan sy gang sonder dat 'n enge kontak 

met die geesdriftige teks vasgestel kan word. Dit mag wees dat 

die komponis hierdie tekort instinktief aangevoel het, en daarom 
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herhaal hy die eerste agt reels. Met 'n nuwe vloeiender 

begeleiding en dolce gemerk, poog hy om 'n intensivering na binne 

te verkry. Na die herhaling sit Marais die melodie· voort (daar is 

nog 4 oorblywende reels} en die lied bereik sy klimaks met "styg 

my danklied omhoog" ( m. 25) • Die slot is baie kort en abrup. Die 

balans daarvan in vergelyking met die oorgewigtige eerste deel is 

onoortuigend. 

Die lied het 'n tweeledige vorm, AA 2 B: Inleiding, A, tussenspel, 

A2 (presiese herhaling van A - dieselfde harmonisering maar met 'n 

nuwe begeleidingsfiguur), B, slot. 

Die anapestiese ri tme van die versreels (··I) word presies so in 

die melodie oorgeneem, r r J r r J Die begeleidingsfiguur van 

veral A 2 speel 'n belangrike rol om 'n gevoel van entoesiasme te 

laat ontstaan (danklied). Die harmonisering verloop eers 

diatonies (m.5-8), dan volg 'n aaneenskakeling van 

tussendominante, van ii, vi, V, ii, sender dat 'n besondere 

teksverklanking met die harmoniese verskuiwings herken kan word 

(m.9-12). Hierdie vier mate dien ook as basis vir die inleiding. 

'n Besonder gewaagde progressie verskyn op die woord "geniet" as 

'n onverwagte E maj-akkoord in die heersende ob maj verskyn 

(m. 21. 3). Die gebruik kan as 'n poging tot plastiese 

woordinterpretasie gesien word; ongelukkig is die 

akkoordopeenvolging nie besonder oortuigend nie. 

Die luisteraar word aanvanklik deur die aanvallige melodie getref. 

Di t dra egter gou ook 'n gevoel van onbetrokkenheid oor en boei 

die toehoorder nie tot die einde nie. Die herhaling van die A

gedeel te, waarvan die sin nie heel temal duidelik is nie, en die 

vinnige slot laat uiteindelik 'n onbevredigende indruk. 

Marais teken die manuskrip nie met sy eie naam nie. 

Dolce" skryf hy ... 

"Musiek deur 
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18 Daybreak 

1 Digter Longfellow 

2 Incipit 

Andante con espressione 
,, I':\ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

........... 
A wind came up out of the sea, And said, "Oh-. mists, make room- for me". 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

stemsoort en omvang 

Liedtipe 

I':\ 

16 reels 

versmaat 

reels) 

in 

(of 

viervoetige 

3 strof es 

1919 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/80/195 

Ongepubliseer 

Nee 

jambiese 

van 6+6+4 

o, c, moderato; lied eindig in G 

maj en in 3; 4-tydmaat 

Hoe stem: d' - f#" 

Stemmingslied, positief 

Hierdie lied trek besondere aandag omdat di t Marais se tweede 

toonsetting is (Slaap Deuntjie was die eerste); ook omdat Marais, 

wat feitlik uitsluitlik Afrikaanse tekste gebruik, hier 'n Engelse 

gedig toonset. 

Die jong komponis kies met Daybreak 'n moeilike gedig. Hy is 

waarskynlik getref deur die oenskynlik nalewe bou asook die 

vriendelike en direkte toon daarvan: "A wind came up out of the 

sea and said .•. ". Agt keer word aanhalings gemaak van wat die 

wind se. In plastiese taal maar ook byna monotoon word alles en 

almal aangespreek om wakker te word: "Awake, it is the day". In 

die laaste reel volg dan die spilgedagte - almal moet hul dagtaak 

begin behalwe die gestorwenes, wat verder moet slaap omdat dit nog 

nie tyd vir hulle is nie: "Not yet! in quiet lie". Die 
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gedagtegang in die gedig loop feitlik sander onderbreking tot by 

die laaste reel. 

Marais volg 'n antler konstruksie sy 

gedeel tes: Inleiding, ABC. Die A-gedeel te 

in melodie en begeleiding (m.617-19), 

komposisie het drie 

is ietwat koraalagtig 

die B-gedeel te word 

vloeiender, te danke aan veral die nuwe begeleidingsfiguur (m.22-

36). Hierdie deel verskyn in die IV-toonaard, G maj, waarin die 

lied ook eindig. Die modulasie veroorsaak 'n verlies aan 

spanning. Die begin van die C-gedeel te het 'n verdere IV-effek 

aangesien dit getoonset is op die (tussen-) dominant van c maj ('n 

I-chromaties van G, m.37-42). Die tydmaat verander ook van 4; 4 na 

3;4 en die klavierparty is baie yl. 'n Verdere afname in 

intensiteit moet vasgestel word. Die lied toon in · sy totale 

verloop 'n afname in musikale substansie. 

teenstrydig met die van die gedig. 

Hierdie vorm is 

Die versreels verskyn dikwels met interpunksie binne die reels, 

dit wil se sinne wat oor die reellengte gekonstrueer is 

(enjambement). Hoewel die teks plasties van aard is, skryf Marais 

'n gladde melodie eerder as om die woorde te probeer 

karakteriseer. Ook fraseer hy die musikale frases volgens die 

lengte van die reels en nie na die enjambies gestruktureerde sinne 

nie. Die sanger sal dus by uitvoering na oortuigende oplossings 

tussen die musikale en die sintaktiese frasering moet soek. 

Die harmonisering van die diatoniese melodie verloop eenvoudig. 

Die enkele chromatiese akkoorde wat gebruik word ageer hoof saaklik 

as tussendominante. Die verminderde ·sewende wat Marais later 

dikwels sal gebruik, kom reeds voor (m.13.4). Marais se tipiese 

laaste oktaaf-basnoot in die LH is ook reeds hier teenwoordig. 

Hoewel Daybreak tegnies soms onbeholpe is, het dit alreeds 'n eie 

. aantreklikheid. Die komponis teken by sy tweede lied sy naam nog 

met Fanie Marais, soos hy in sy familiekring genoem is. 
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19 Die Balling se Boodskap 

1 Di gt er Dirk Mostert 

2 Incipit 

\'-enn.gmy in die a-wend lief. - - ate 

Con Ped, 

3 Gedig 8 strof es van 4 reels in meestal 

viervoetige jambiese versmaat 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

1949 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/22 

FAK, Johannesburg, 

Liedere nr 4 

Nee 

1970: 

ob, 2;4 , andante moderato 

Middelhoe stem: db' - gbn 

Liefdeslied 

Nu we 

Die gedig is 'n gevoelvolle liefdesvers waarvoor Marais 'n 

passende musikale pendant gevind het. Van die agt strafes by 

Mostert laat Marais drie weg, hy toonset vyf. Waarskynlik het die 

komponis gevoel dat die ekspressionistiese reels in die tweede, 

derde en sesde strofes: 

"die wolke doop in see van bloed" 

"gedurig op die rotse smyt" 

"verwag my as die branders babbel" 

die andersins dromerige atmosfeer van die geheel sou versteur en 

het daarom die strofes weggelaat. 

Die lied kan in vier seksies verdeel word (ABAC). Die materiaal 

van al die gedeel tes is verwant aan mekaar en ontstaan ui t die 

eerste frase (m. 3-4). Die lang liriese melodie is opgebou ui t 

eers twee gedeeltes (A: m.l-10, B: m.11-30), en dan 'n reprise van 

die A-gedeelte (m.31-40). Daarop volg 'n gedeelte met nuwe 
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materiaal as slot (C: m.41-48). 

Die stem behartig relatief baie woorde per maat. Nietemin slaag 

Marais daarin om 'n vloeiende, rustige melodie te verkry. Sy 

aanduiding andante moderato is waarskynlik te vinnig om die woorde 

tot hul reg te laat kom. Op die frases "verwag my in die . awend 

liefste" (m.3) en "verwag my waar tienduisend branders" (m.7) word 

'n oktaafsprong na b6 gemaak. Die effek van hierdie musikale 

middel word in die genoemde frases enigsins verspil terwyl dit in 

die reprise op "net soos die seewind sal ek, liefste" veel beter 

tot sy reg kom. Hier kan die sanger die sprong interpretatories 

goed gebruik. 

Die interessante Lebewohl-begeleidingsfiguur (m.1.1) word bykans 

ononderbroke aangewend en verskaf 'n sagte harmoniese tapyt vir 

die stem. 'n Nuwe figuur as voorbereiding vir die reprise, 

calmato gemerk, bring 'n welkome afwisseling (m.27-30). 'n 

Pedaalnoot strek van m.l-10 (ook m.31-40) en m.27-30. 

Vir die harmonisering gebruik Marais 

chromatiese akkoorde gee kleur: bvr 
Italiaanse en Duitse vergrote sesdes 

sy gewone palet die 

( ) .. b5 ( ) m.1.2 , 11 m.20.1 , 

(m. 43). Die verminderde 

sewende bied in hierdie lied ongewone oplossings: 

as tussendominant van vi na r 6 (m.18-19) 

as tussendominant van vi na IV (m.45-46) 

as tussendominant van iii na r6 4 (m.46-47). 

Die Balling se Boodskap is 'n mooi vloeiende lied met goeie bou. 

Die woorde by die reprise (m.33-40) is sterk: 

"Net soos die seewind sal ek liefste 

Na jou toe oor die bare kom 

Die tyd van wagte sal verby wees ••. ". 

'n Verdere musikale ontwikkeling sou hier voordelig kon wees in 

plaas van 'n blote herhaling van die vorige liriese materiaal. 

Die C-gedeelte "ek sal jou aan my boesem vasdruk" (m.41) bring wel 

nog 'n nuwe faset in die musikale uitdrukking, maar 'n hoogtepunt 
-

in die vokale lyn aan die einde van die lied ontbreek en die 

afsluiting is onoortuigend. 
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20 Die Boerenooi staan brandwag 

1 Digter CF Visser 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Wofd al die gc • dag - tes my een • maal te • veel, dan maak ck 'n pJan om my 

n 1 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

3 strof es van 4 reels in meestal 

viervoetige anapestiese versmaat; 

reels begin jambies; refrein van 2 

reels na elke strof e 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/59 

R Muller, Kaapstad, 1943; Nasionale 

Raad vir Volksang en Volkspele, 

Germiston, 1970: Goue Gerf nr 27 

Ja 

F, 4;4 , andante moderato; refrein in 
3; 4 , tempo di valse 

Hoe stem: c' - g" 

Lief des lied 

Hoewel Visser se liefdesgedig nie van hoogstaande gehalte is nie, 

het dit 'n vriendelike en warm aura. Marais tref met sy 

komposisie die sentiment van die gedig goed. Die refrein word 'n 

wals - en daarmee voeg hy 'n eie en oorspronklike faset by die 

aanvanklike ui tdrukking van die gedig. Terselfdertyd skryf hy 

musiek van meesleurende karakter. 
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Marais gebruik die strofevorm. Teks en toonsetting is beide lig 

van aard - en so ontstaan nerens steurende teenstrydighede tussen 

woord en musiek nie. 'n Strafe sou ook sander groat skade 

weggelaat kon word. Elke strafe is tweeledig: inleiding, AB. 

Die crux van die lied le daarin dat Marais die konstruksie van die 

gedig in sy toonsetting omdraai. By die digter is die verhouding 

tussen strafe en refrein 2:1 (dws 4:2 reels). Hierdie verhouding 

word by die komponis 1:4 (dws 8:32 mate). Vir die vertelling wat 

in vier reels per strof e gegee word, skryf Marais 'n soort mars 

met 8 mate musiek. Die refrein van twee reels kry daarenteen 32 

mate musiek. In 'n aantreklike wals-ritme wil die komponis die 

gevoel, die entoesiasme en romantiek wat die boer vir sy nooi 

Isabel ervaar, weergee. Die boodskap wat die musiek oordra is 

effekvoller en veel meer intensief as wat die teks alleen kan 

uitdruk. 

Die melodie van die A-gedeelte is strenger in uitdrukking en meer 

spronge kom daarin voor as die aanvallige B-gedeelte. Die 

klavierparty bied in die inleiding ongewoon volle akkoorde wat 

tegnies lastig is om te speel, andersins is die begeleidingsfigure 

ongekompliseerd. Te wyte aan die strofevorm verskyn in die tweede 

strafe 'n skanderingsfout: "die verste bosrantjie" (m.6). 

Die lied begin harmonies ongewoon ~ die V-toonaard (in C dus) met 

'n verminderde-sewende-akkoord (IIb9#3 in m.1.1). Die chromatiese 

akkoord word etlike kere gebruik om aan die diatoniese melodie 

kleur te gee: mate 1, 3, 4, 6, 10, 18, 39. Die gebruik van 'n 

Italiaanse vergrote sesde (van die verwante mineur, m. 35) is ook 

noemenswaardig. 

Dit kan wees dat Die Boerenooi staan brandwag gebuk gaan onder sy 

outydse naam. Die titel verraai nie die aantreklike en bruikbare 

musiek wat daaragter skuil nie. 
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21 Die Boodskap van die Ossewa 

1 Di gt er Ben de Wet 

2 Incipit 

Mod era to 

!( 
~ 'n Hon -derd jaar ge - le de, langs bier - die self • de pad, 

~i~~~~_J ~J~J~~~~J~. ~ 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

6 strof es van 4 reels in drievoetige 

jambiese versmaat; enkele ritmiese 

onreelmatighede 

1938 (RGN: 970/682) 

RGN: 173/57 

Nasionale Pers, Bloemfontein, 1938. 

Nasionale Raad vir Volksang en 

Volkspele, 

Gerf nr 8 

Nee 

Germiston, 1970: Goue 

F, C, moderato 

Middelstem: c' - f"; SATB-verwerking 

Vaderlandslied, geskiedkundig 

In 1938 het die simboliese Ossewatrek van Kaapstad na die Noorde 

plaasgevind en dit het op 16 Desember in Pretoria geeindig. Die 

historiese slag van Bloedrivier in 1838 is daarmee in herinnering 

geroep. De Wet se vaderlandsgedig is vir die feestelikhede 

geskryf. Dit is tydsgebonde, het 'n godsdienstige tendens en is 

in uitdrukking ietwat pateties. 

Marais het sy lied ook spesiaal vir die Voortrekker-Eeufees van 

1938 gekomponeer. Dit is 'n soort koraal sonder dat dit te 

plegtig is. Die melodie is geslaagd, vloeiend en goed singbaar 

vir 'n groot groep mense. Die musiek is in hierdie geval 

waarskynlik beter as die woorde. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za129 

Ui t die 6 strofes van die gedig maak Marais 'n strofelied ( 2 

strofes) met 'n refrein. Die vorm is tweeledig (AB). Die 

religieuse beklemtoning: "Goddank" (m.17), die morele oproep: 

"laat vaar tog al die tweedrag" (m. 25), die sosiale formule: 

"eend:rag" (m.30) verskyn almal as musikale hoogtepunte. 

'n Stereotipe ritmiese patroon wat elf keer voorkom (die lied het 

maar 32 mate) dra baie by tot die vaderlandsgevoel: J I J. r J J 

Byna alle frases begin met 'n opwaartse sprong en bevorder verder 

die patriotiese stemming. Hierdie uitnodigende effek kom voor as: 

min sewende (m.8/9), maj sesde (m.10/11), kwint (m.22/23) en kwart 

(m.0/1, 16/17, 18/19, 24/25, 26/27). Opvallend is nog die 

sekwensiele opbou van die B-gedeelte (m.17-18 word sekwensieel 

herhaal in m.19-20, so ook m.21-22 in m.23-24). 

Byna oordadig is die gebruik van chromatiese harmoniee. Met 

behulp van verskeie tussendominante skuif die musiek deur die 

toonaarde V, ii, vi, 

belangrikste akkoorde 

(m.1.3, 5.2, 30.4) 

chromatiek dra egter 

iii, IV sender om werklik te moduleer. Die 
op sy kleurpalet is die verminderde sewende 

asook die vergrote sesde (m.14.4). Die 

nie tot 'n herkenbare verryking wat die 

teksverklanking betref by nie. 

Die gedig is vir 'n baie spesiale geleentheid in 1938 geskryf. 

Vandag, meer as 'n halfeeu later, is die teks nie meer aktueel nie 

en dit klink ietwat outyds. Daarmee het die lied ook feitlik 

onbruikbaar geraak. Dat dit in 1970 nog in die Goue Gerf opgeneem 

is, is verwonderlik. Dit is denkbaar dat die musiek met 'n ander 

teks vandag nog gebruik sal kan word. 
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22 Die Donkerstroom 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

stemsoort en omvang 

Liedtipe 

130 

AG Visser 

steeds- - - - - - - - of - ons 

2 strofes van 4 reels in reelmatige 

viervoetige jambiese versmaat 

1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/20 

FAK, Johannesburg, 

Liedere nr 2 

Nee 

1970: Nuwe 

F, c=, espressivo; lied eindig in Bb 

Hoe stem: e' - f" 

Bewoe liefdeslied 

Direk onder die titel van Die Donkerstroom maak Visser 'n 

aanhaling uit Shakespeare se Hamlet: 

perchance to dream!" 

"··· To sleep - to sleep -

Visser filosofeer in sy gedig oor wat na die lewe kom - in die 

eerste strofe is sy blik na v66r, na die onbekende "daar anderkant 

die donkerstroom". In die tweede strofe is sy ui tgangsposisie 

omgekeerd. Vanuit die "skaduryk hierna" fantaseer hy terug na die 

lewe - en dan onderbreek hy skielik sy gedagtegang. Wanneer hy 

van die werklike oomblik bewus word, word alle filosof iese 

gedagtes oorboord gegooi en hy eindig met 'n liefdesverklaring aan 

die vereerde. 

Marais gebruik 'n veranderde strofevorm, dit wil se die tweede 

strofe begin soos die eerste. Presies daar waar Visser sy 

gedagtegang onderbreek ( na ses reels) module er Marais na die IV

toonaard (van F na Bb, m. 28), en vanaf hierdie punt verloop die 
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musiek anders as in die eerste strofe. Die komponis veroorloof 

horn hier ook 'n klein maar wesentlike en kritiseerbare verandering 

in die teks. Terwyl Visser skryf: 

"As ek kon droom en fantaseer 

in skaduryk hierna, dan sou -

dan sou ek geen geluk begeer 

toonset Marais: 

"As ek kon droom en fantaseer 

" 

in skaduryk hierna, dan sou ek geen geluk 

geen geluk begeer .•• ". 

Met die verandering verskuif die betekenis van die sin. Andersins 

volg Marais se melodie die infleksie van die verse getrou. Dit is 

stadig v~oeiend, sonder groot spronge of omvang. 

Die lied begin ongewoon met 'n IV-akkoord (m.l), en in die eerste 

sewe mate word die I-harmonie telkens eers op die derde slag van 

elke maat bereik. Die musiek skuif hier sonder druk voort en die 

wonderende, twyfelende inhoud van die woorde word bevestig. Vanaf 

m.8 word meer chromaties geharmoniseer deur middel van enkele 

tussendominante (van vi en iii, m.8-13). Uiters effektief is die 

gebruik 

(m.13.2). 

van 'n Duitse vergrote sesde op die woord "droom" 

'n Interessante progressie na die 16
4 in die tussenspel 

(m.17-18) herinner onmiskenbaar aan Richard Strauss se Morgen waar 

daar in die klavierinleiding 'n soortgelyke akkoord-opeenvolging 

voorkom. 

Die herhaling van die laaste versreAl "as liefste net te droom van 

jou" dien as 'n klein koda om 'n goeie afsluiting te vind (m.32-

34) - meer nog: met die musiek word die liefdesbekentenis in die 

gedig versterk. 

Die klavierparty verdubbel in die boonste lyn meestal die melodie 

rnaar verskaf nietemin met ryk harrnonieA 'n tapyt aan die stem. 

Die akkoord-opeenvolging in rn.13-14 is onbevredigend, waar die 

eerste slag in m.14 gerus weggelaat kon word. 

Die Donkerstroom is 'n suksesvolle lied. Die sanger het 'n goeie 

asernbeheer vir effekvolle uitvoering van die lang frases nodig. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

23 Die Kampsuster 

1 Digter 

2 Incipit 

I 
.,, 

• 
Mestamente == .. - .. - ' . . 

~ n 

~ I .. .. ..... ~ 

,,.. SUffer An-na ek voel dis die 
I ~ 

0 71 # tT '111.'p ,,.. 
; ,,.. 

- ... ..J 
) 

..: ;. -- - ~ 1: ? ~ > • 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

132 

Jan FE Celliers 

I I - - . - -- -I ~ .,- - .. ,- - - ... 
dood watkom, slaal o - pe die tent doek na bui-te-kant om; 

-... ~ 1;. ··; llr 1r •• 1: 

" . - • ~1i l: - 1: 
1: :; 

8 strof es van 4 reels in viervoetige 

anapestiese versmaat; enkele 

jambiese uitsonderings. Marais 

toonset 5 strof es 

1948 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/190 

Ongepubliseer 

Nee 

g, C!, mestamente; lied eindig in ab 

Middelstem: bb - f" 

Historiese treurlied 

Celliers se gedig is in 1922 in Die Vlakte en ander Gedigte 

gepubliseer. Dit beskryf 'n toneel uit die Anglo-Boereoorlog van 

1899 - 1902. 'n Ylende vrou "op die rand van die graf" (voetnoot 

Celliers) vertel van haar man en kinders wat in die oorlog gesterf 

het, en vra dat die kampsuster vir Pieter, haar enigste nog 

lewende seun, sal groet. Die atmosfeer is gespanne - emosionele 

taal word gebruik. Die gedig is nie van hoogstaande kwaliteit 

nie. 

Waarom Marais horn in 1948 nog tot die historiese stof aangetrokke 

gevoel het, is moeilik om vas te stel. In hierdie jaar het die 

politieke omwenteling in Suid-Afrika gekom: die algemene 

verkiesing met dr OF Malan as nuwe Eerste Minister. Dit is egter 

onwaarskynlik dat juis di t horn aan gebeure ui t sy kindheid sou 
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herinner en geanimeer het om die gedig te toonset. 

Marais toonset die dramatiese stof op heel eenvoudige wyse. In 'n 

soort resitatief met blokakkoord-begeleiding ontvou die somber 

melodie. Soos so dikwels by Marais probeer hy nie om die teks met 

plastiese musikale middele te verklank nie. Hy kies 'n 

geldige uitdrukking en pas die woorde by sy musiek in. 

met besondere emosionele inhoud 

"kerkklok slaan" (die dood, m.11), 

SOOS "dood wat kom" 

algemeen 

Begrippe 

(m.5) t 

dood, m.12) word sonder spesiale 

opgeneem. 

"kindertjies 

behandeling 

roep" 

in die 

(uit die 

melodie 

Die lied is deurgekomponeer; drie gedeel tes kan vasgestel word 

(ABC). Die g min toonaard in die A-gedeel te is passend vir die 

neerdrukkende vertelling (m.1-19). Ongemotiveerd is die modulasie 

na Bb maj en die wisseling na 'n positiewe stemming vir die B

gedeelte (m.20-35); die woorde "dan is Pieter allenig nog 

owergebly" is selfs soetsappig getoonset (m. 26-27). In die c
ged~elte (m.36-45) word "oor die velde kruip saggies die awend se 

grou" stygend geset, terwyl "die hemel se blou" weer in die lae 

register van die stem verskyn. Ook vir die "gedreun oor die 

bul te" ( aankomende troepe) weet Marais geen spesiale behandeling 

aan te bied nie. 

domein nie. 

Die dramatiese vertelling is nie Marais se 

Die stemparty verloop volkome ondramaties. Geen groot spronge of 

chromatiese intervalle kom voor nie. Byna maat vir maat gebruik 

hy die ritmiese patroon van twee agstes en 'n kwartnoot, 

r r J r r J , die musikale ewebeeld van die anapestiese metrum, 

··I ··I In die klavierparty trek· die herhaalde gebruik van 'n 

pedaalpunt die aandag (m.11.3-17.3, 28-31, 35-39.3). Die 

harmonisering is nie oninteressant nie hoewel die gebruik van 

chromatiese akkoorde nie as teksinterpreterend beskryf kan . word 

nie. In die A-gedeel te word dikwels 6m die v-toonaard 

gekomponeer; in die B-gedeelte verskyn etlike tussendominante 

(dikwels as verminderde sewende) van ii, v, vi asook die 

Napolitaanse sesde (m.12.1, 18.3). Soos so dikwels maak Marais 

ook hier by die gebruik van die verminderde sewende enharmoniese 
notasiefoute: hy noteer byvoorbeeld in m.38.1 'n p# in plaas van 

Gb, hoewel hy in dieselfde maat op die derde polsslag 'n Gb 
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gebruik! In m.42.3 behoort 'n c# 'n ob te wees. 

Celliers se historiese teks het by Marais 'n onoortuigende 

musikale weerklank gevind. Dit is waarskynlik moeilik om vandag 

nag hierdie lied op 'n gewone konsertprogram tot uitvoering te 

bring. 
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24 Die Kindjie 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

135 

CJ Hof meyr 

gryp en vang, . 

5 strof es van 2 reels in viervoetige 

jambiese versmaat; enkele ritmiese 

uitsonderings 

ca 1928 (RGN: 970/696) 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1930: Die Roos 

en ander Liedere nr 4 ; · opgedra aan 

mev B du Preez 

Ja, foutief as nr 3 aangegee 

Eb, 2;4 , lieflik en fyn; lied eindig 

in Ab 

Hoe stem: d' - g" 

Kinder lied 

Die gedig is 'n opgewekte kindervers. Die blikveld is eerder uit 

die oogpunt van die moeder as uit die van die kind. 

Marais se toonsetting gee die kinderlike grondstemming goed weer 

en verhoog selfs die inherente warmte van die gedig. Die melodie 

is spelerig en uitdrukkingsvol. Spronge van 'n kwint (m.2, m.5), 

'n mineur sesde (m. 5/6,) en 'n majeur sesde na 'n hoe G (m. 20) 

maak dit tegnies moeilik vir 'n kinderstem. 

Die lied is in tweeledige vorm (AB). Die B-gedeelte (vanaf m.15) 

verskyn in die IV-toonaard waarin di t ook eindig, en di t het 'n 
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ietwat meer legato karakter. Volgens die teks bestaan geen 

noodwendigheid vir hierdie verandering in ui tdrukking nie. 

Instinktief voel Marais waarskynlik dat die kontras nodig is - dit 

het 'n positiewe effek op die geheel. 

In teenstelling met so baie ander liedere het enkele woorde hier 

betekenisvolle tessitura-posisies. So is byvoorbeeld "hang" 

(m. 2), "vroeg" (m. 7), ook "grootste skat" (m. 20) h66g geset om 

daarmee die inhoud van die teks op plastiese wyse te verduidelik. 

Hoewel die gedig in jambiese versmaat 

gebruik Marais aanvanklik 'n daktiliese 

van 'n agste noot en twee sestiendes. 

C·I> ontleed kan 

musikale weergawe 

Op die woorde 

word, 

handjies klein" (m.1 en m.3) is dit · suksesvol, by "Daar skop en 

woel" (m.5) werk dit ook nog, maar in die sin "Van soggens vroeg" 

(m. 6) is die skandering foutief. Later in die lied verander 

Marais die ritmiese patroon en die frases begin met 'n (jambiese) 

anakrusis (vanaf m.12). 

Die klavierparty gebruik twee verskillende figure vir die A en B 

gedeeltes, dit bly egter begeleiding sender om 'n eie seggenskrag 

te ontwikkel. As chromatiese akkoord word byna ui tslui tlik die 

verminderde sewende in verskeie posisies gebruik (m~l.2, 3.2, 6.2, 

12.1, 13.1, 24.1). 

Die Kindjie is 'n aanvallige, vriendelike kinderlied. In vorm en 

karakter herinner dit aan 'n ander kinderlied in dieselfde groep, 

Met 'n Mandjie Rose. 
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25 Die Letaba 

1 Digter 

2 Incipit 

137 

Victor Pohl; die gedig is 

oorspronklik in Engels geskryf: Song 

of the Letaba; die Afrikaanse 

vertaling is deur CF Visser gedoen 

Oi n.~ .. ---- U11Umw. ' ~ u4 - ~---
h .. ., • .., •. ..,_ -----

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.r,,. ,. . - ,. __ _ 

• 
Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

• !Q. • 

2 strof es van vier reels in 

afwisselende 

anapestiese 

vier- en drievoetige 

versmaat en enkele 

versreels uitsonderings; 

meestal jambies 

1930 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/36 

begin 

R Muller 1 Kaapstad, 1932; Boosey & 

Hawkes, Johannesburg, 1953 

Ja 

Ab, 6;8 , moderato 

Hoe stem: eb' - ab" 

Natuurbeskrywende stemmingslied 

Die Letaba is een van die groot ri viere in die noord-ooste van 

Suid-Afrika. Dit loop in die Olifantsrivier wat op sy beurt weer 

in die Limpopo in Mosambiek mend. 

Victor Pohl se gedig is 'n entoesiastiese lofsang oor die Letaba 

en sy omgewing. Die verse is sender besondere dieptegang en kan 

nie aanspraak op groot letterkundige waarde maak nie. CF Visser 

se vertaling van die Engelse oorspronklike volg die infleksies in 
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Afrikaans goed, hy mag selfs iets aan uitdrukking wen. 

Die middelmatige gedig vorm die grondslag van een van Marais se 

ui tdrukkingvolste liedere en die musiek is waarskynlik beter as 

die verse. 

Die lied is in 'n ontvouende vorm hoewel 'n drieledigheid ook 

· waargeneem kan word: ABB 2 A ( gewysig) + koda. Heelwat van die 

versreels word herhaal, dit wil se twee keer getoonset, waardeur 

die lied 'n uitgebreide lengte verkry. Ook presiese herhalings 

(van musiek en woorde) kom in die B-gedeelte voor maar hulle bring 

nie noodwendig 'n verhoging in gevoelswaarde van die teks mee nie 

(m.23-26 = 27-30 en 35-38 = 39-42). Marais doen dit waarskynlik 

ter wille van 'n gebalanseerde vorm ten opsigte van die . langer 

eerste gedeelte, asook 'n blote verlenging van die stemming. 

Hierdie vermoede word in die koda bevestig waar die komponis die 

teks verlaat om met 'n vocalise op "ah" die algemene gevoel van 

begeestering vir die Letaba te onderstreep (m.50-59). 

Die vloeiende melodie is ui tdrukkingsvol en goed singbaar; di t 

bied dankbare moontlikhede van vertoon aan die sanger. 

Die klavierparty toon 'n reeds tipiese begeleidingspatroon by 

Marais. In die A-gedeelte verskyn eers 'n interessante en 

beweeglike f iguur - in Die Letaba kan die luisteraar horn vloeiende 

water voorstel. In die B-gedeeltes wat volg word dan blokakkoorde 

soos vir 'n resitatief gebruik ter wille van optimale 

interpretasievryheid aan die stem. 

'n Ryk chromatiese harmonisering word gebruik sonder dat 'n gevoel 

van oorversiering ontstaan. Die verminderde-sewende-akkoord 

verskyn in alle moontlike posisies, die V-ak.koord meestal met bg, 

ook met 'n b5 (m.15.2), 'n ivb3 (m.52.1), Duitse vergrote sesdes 

(bv m.25), ensovoorts. In die koda word die chromatiek 

betekenisvol aangewend: met behulp van 'n string tussendominante 

binne die bestek van drie mate, skuif die musiek deur verskeie 

toonaarde waarmee die "kronk'lende stroom" heel plasties geskilder 

word (Ab - c - F - bb - f - Ab, in m.54-58). 

'n Enkele keer kan in die skandering vasgestel word dat Marais die 
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lied in Engels gekomponeer het. Terwyl die aksent op so 'n 

besondere woord soos "k.t:i.m-me-tat" verkeerd val, val dit vir die 

ewe-eens besondere woord "m-a-bab" korrek. 

Die Letaba is 'n suksesvolle stemmingslied, heel geskik vir 

konsertgebruik. 
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26 Die Maan het geval 

1 Digter Bessie Kotze 

2 Incipit 

i11~j i r i ~ i~ F i ~ ~ ~ I f 
ii . Die maan hot '~ · naand u;t d;e lug 

~ I 
j 

J~ I 
J 1J J I ~-? J 

r i ...... I .... 
l I '-i I 

Hy hang 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Vorm van gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

ge - val. aan 'n boom - 'n 

~ i f) • • • • ! r s· r 

1 strof e van 4+1 reels in 

viervoetige jambiese en anapestiese 

versmaat 

ca 1967 (uit briefwisseling met 

Casaleggio: privaatbesit mev Marais) 

Kon nie gevind word nie 

Nasionale Raad vir Volksang 

Volkspele, 

Gerf nr 42 

Germiston, 1970: 

Nee 

G, 3 /41 tempo di valse 

Hoe stem: d' - g" 

Liefdeslied op 'n nonsensrym 

en 

Goue 

Marais se bekoorlike toonsetting is op 'n oenskynlike nonsensrym 

gebaseer: 

"Die maan het vanaand uit die lug geval 

hy hang aan 'n boom, 'n groat goue bal " 

Met die laaste reel, die spilreel (die punch line): 

"Die maan het vanaand in my hart geval" 

val alles egter in plek en die leser herken dit as 'n liefdesvers. 

Alleen die verliefdheid kan tot sulke gesigte inspireer. 

Marais gebruik 'n eenvoudige tweeledige vorm (a+b). Met die eerste 

vier frases toonset hy die eerste vier reels van die gedig (die a

gedeelte, m.1-16). Die oorblywende een reel kry by horn verdere 

vier frases en dit neem die vorm aan van 'n refrein (m.16/17-31). 
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Di t is ook die ref rein wat die malse gevoel van verliefdheid so 

kostelik vasvang en aan die liedjie 'n besondere plek in Marais se 

oeuvre gee. 

Deur middel van herhaling van die reel of dele daarvan, word groot 

verwagting opgebou totdat die spilwoord waarom alles draai, hart, 

prysgegee word (m.27): 
11 0 die maan het vanaand geval, geval 

Die maan het vanaand geval, geval 

Die maan het vanaand in my - hart geval II . . . . 

Bewonderingswaardig is die wyse waarop Marais die eenvoudigste 

harmoniese middele gebruik vir die effekvolle klimaks in 

bogenoemde reels: IV, r6 4 , vi, Franse vergrote sesde, r 6
4 , v, I 

(m.25-31). Hy is in staat om die oorspronklike boodskap van die 

versie met sy musiek te verhoog. 

Die vloeiende melodie gebruik dikwels 'n ui tnodigende opwaartse 

'n Onafhanklike klavierbege-sprong van 'n vyfde of 

leiding ontbreek en dit 

'n sesde. 

kan as 'n jammerte beskou word. 'n 
Driestemmige harmonisering (SAB) word aangebied wat ook as 

begeleiding gebruik kan word. Die skrywer is egter van mening dat 

die lied soveel moontlikhede inhou vir plastiese en persoonlike 

interpretasie dat 'n koor kwalik reg daaraan kan laat geskied. 

Marais het Die Maan het geval geskryf toe hy reeds oor die 70 jaar 

oud was - 'n pragtige klein herfsrosie vol geur wat toon dat sy ou 

hart nog vol dromerigheid en meesleurende warmte was. 
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27 Die Roos 

1 Digter 

2 Incipit 

Con Ped. 

3 · Gedig 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliografie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

142 

AG Visser 

van my hof. 

2 strof es van 4 reels in 

afwisselende twee- en drievoetige 

jambiese versmaat; ritmiese indeling 

dikwels anders 

1928 {RGN: 970/682) 

Volgens mev Marais waarskynlik in 

die biblioteek van die Uni versi tei t 

van Pretoria maar kon nie daar 

gevind word nie 

R Muller, Kaapstad 1930: Die Roos en 

ander Liedere nr 1 , opgedra aan mev 

B du Preez. FAK, Johannesburg: Die 

FAK-Volksangbundel, 1937, 1940, 

1949, 1961, 1979. DALRO, Johannes

burg, 1978: Sing sag menig Lied 

Ja 

d, 4 ; 2 , andantino; lied eindig in D 

Middelhoe stem: d' - f# 11 

Stemmingslied, treurlied 

"It is better to have loved and lost, than never to have loved at 

all". Hierdie beroemde woorde van Alfred Lord Tennyson ( 1809 -

1892) kon as ondertitel by Visser se gedig gestaan het. In 1920 

verloor Visser sy eerste vrou op tragiese wyse en dit was vir horn 

'n swaar slag. In 1927 publiseer hy die bundel Rose van 
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Herinnering en 'n hele aantal gedigte is aan haar gewy. Die Roos 

(simbool van sy liefde) verskyn ook hierin. 

Marais toonset die gedig op eenvoudige maar uitdrukkingsvolle 

wyse. Hy is in staat om die boodskap en emosionele waarde van die 

teks te verhoog. Die Roos is een van sy suksesvolste liedere. 

Die lied is in 'n gebalanseerde tweeledige vorm (AB). Die 

kenmerkendste eienskap is die mineur/majeur teenstelling van die 

twee gedeel tes. Die A-gedeel te is in d min ("to have loved and 

lost"), die B-gedeelte in D maj ("than never to have loved at 

all"). Die maj/min-teenstelling word ook op gevoel vol le wyse in 

die akkoorde gebruik om die gespanne sielstoestand te illustreer. 

By die woorde "vir jou volmaakte uur" (m. 2 en 5) word die v
harmonie (as verminderde sewende) byvoorbeeld saam met 'n i

pedaalpunt gebruik. Hierdie dissonans, die vermenging van v- en 

i-harmoniee, beklemtoon die smartlikheid van die oomblik. Maat 6 

bied die "volmaakte uur" in maj-karakter (op 'n tussendominant van 

F), so asof die volmaakte uur nog een keer werklikheid is, nog een 

keer deurleef word - en verhoog daarmee die gevoel van verlies. 

Herhaling is 'n belangrike stylelement. In die eerste gedeelte 

word "vir jou volmaakte uur" drie keer in dalende sekwens 

getoonset, in die tweede gedeelte "tog tot in ewigheid" drie keer 

in stygende sekwens: die treurlied word 'n danklied. Die gebruik 

van vergrote sesde akkoorde (m.15.1 en 16.4) voorsien interessante 

musikale aksente om die I 6 
4 en v te bereik (m.17). Met die 

resolute laaste twee mate word 'n positiewe na-vore-kyk instelling 

verkry ten spyte van die hartseer omstandighede. 

Die stem 

klavier. 

word ondersteun deur statiese blokakkoorde op die 

Kenmerkend is dit dat hulle byna deurgaans 'n oktaaf 

hoer herhaal word onmiddellik nadat hulle gespeel is. In die B-

gedeelte word die akkoorde in gerolde vorm aangebied en Marais 

noteer hier: poco meno mosso, molto espressivo. 

Marais skandeer die jambiese metrum korrek. Die enkele 

choriambiese uitsonderings in ritme vind by hom adekwate 

oplossings: 
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"roos van my hof" 

"tog tot in ewigheid" 

"Goddank vir jou" 

144 

I • • I 
I · • I · I 
I • • I · 

Melding moet gemaak word van enkele enharmoniese notasief oute wat 

voorkom: in beide die verminderde-sewende~akkoorde (m.3.1 en 8.1) 

asook die vergrote-sesde-akkoorde (m.15 .1 en 16. 4) word 'n Ab 

genoteer in plaas van 'n G#. Hierdie "grammatikale spelfout" is 

'n swakheid by Marais, en kan dikwels waargeneem word. 

Die Roos is reeds in 1929 by die Kaapse Eisteddfod met 'n prys 

bekroon. Marais het daardeur in musiekkringe bekend geraak en die 

komponis het sy vroee roem aan hierdie lied te danke. Vandag, 

meer as sestig jaar later, het Die Roos niks van sy trefkrag en 

skoonheid verloor nie. 
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28 Die Stem van Suid-Afrika 

1 Di gt er 

2 Incipit 

se 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

CJ Langenhoven 

4 strafes van 4 reels; elke strofe 

het 'n ref rein van 2 reels; 

drievoetige versmaat, jambies met 'n 

anapestiese eerste versvoet. Marais 

toonset alleen die eerste strofe 

1931 (RGN: 970/696) 

RGN: Marais Manuskripte III 

Ongepubliseer 

Nee 

F, C 

Middelstem: c' - f". Ook SATB 

Vaderlandslied 

Langenhoven het Die Stem van Suid-Afrika in 1921 in die bundel Die 

Pad van Suid-Afrika gepubliseer. Dekker skryf oor hierdie gedig: 

"··· deur die vaderlandsliefde wat deur die gedrae klankvolle 

verse tril, het di t ons volk .stormenderhand verower en 

ons nasionale volkslied geword" (bl 136). 

Die gedig was reeds v66r die publikasie bekend, en in 1919 het ML 

de Villiers sy toonsetting daarvan gemaak. 

Dit kan aanvaar word dat Marais ML de Villiers se toonsetting 

geken het, toe hy sy lied in 1931 geskryf het. In 1935 het Marais 

se komposisie saam met ongeveer 40 ander deelgeneem aan 'n 

kompetisie wat die FAK uitgeskryf het, om 'n amptelike nasionale 

volkslied te vind. Jan Bouws skryf in die verband: 

"De Villiers se melodie was by die volk reeds so bekend, dat 
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dit nie verbaas het, dat die keurkomitee die melodie as 

volkslied aanbeveel het nie" ( Bouws, Komponiste van Suid

Afrika, bl 59). 

Die karakter van Marais se komposisie blyk eerder deur die refrein 

geinspireer te wees as die liriese begin • . Die reels: 

"Ons sal lewe, ons sal sterwe 

ons vir jou Suid-Afrika" 

kon as inspirasie vir die stemming van die hele lied gedien het. 

Die musiek is opgewek en di t beweeg stemmig op die ri tme van 'n 

mars voort. 

Die lied is deurgekomponeer en het 'n tweeledige vorm. 

gedeelte noem die komponis refrein. 

Die B-

Die eenvoudige melodie het 'n goeie bou en vloei, en is geskik vir 

samesang. Die tessitura van sommige frases is waarskynlik te hoog 

vir eenstemmige samesang. Die musiek toon nie altyd enge kontak 

met die teks nie. So het byvoorbeeld "die blou van onse hemel" In r 

laer tessitura as "die diepte van ons see" - logieser sou dit 

waarskynlik omgekeerd gewees het. Die reel "kranse antwoord gee" 

is besonder laag getoonset - 'n hoer geplaasde eggo sou mi skien 

ook logieser wees. Meer sensi tief is die behandeling van die 

verse "ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra" 

(m.17-19). Hier gebruik Marais die IV-akkoord met 'n verlaagde 

derde (ivb3) en die forse toon neem ietwat af. 

Die harmonisering verloop baie gewoon. 'n Paar tussendominante 

(van vi, v / ii) dien as versiering. Enkele dissonante 

deurgangsnote, asook 'n r#5 (m.21.3) kan nog vasgestel word. Die 

klavierparty word met vol le akkoorde aangebied, gepas vir die 

begeleiding van groot groepe mense. 

Nadat ML de Villiers se komposisie deur die FAK as die Hasionale 

Volkslied aangewys is, het Marais se toonsetting bloot nog 

geskiedkundige waarde. Die musiek as sodanig sou egter ook in sy 

oorspronklike doel kon slaag. 
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29 Die Ster uit die ooste 

1 Digter Francois Marais 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

die ster, wat uit die Oos te skyn - die 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en Datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

3 strafes van 4 reels in drie-, 

vier- en vyfvoetige versmaat; 

meestal jambies met ui tsonderings -

'n heffingsvers 

ca 1961 (mev Marais) 

RGN: 133/1 

Voortrekkerpers, Johannesburg, 1968: 

Suid-Afrikaanse Kersliedere nr 20 

Nee 

ab' 3 I 4 

Middelstem: d' - eb 11 

SATB-harmonisering 

Kerslied, 'n koraal 

Volgens mev Marais is hierdie lied op aanvraag van mev Jo Ross 

van die Pretoriase Vroueklub gekomponeer. Die klub wou 'n bundel 

met Afrikaanse kersliedere uitgee wat in 1968 gerealiseer het. 

Die gedig van Francois Marais is een van die "nuwer, moderner" 

verse in Afrikaans. Dit is direk, krities, nadenkend, 

filosoferend, maar ongelukkig ook ietwat geforseerd en in 'n mate 

sentimenteel. Die laaste versreel van elke strafe funksioneer as 

spilreel - die ingewing is krities, nie heeltemal duidelik nie, en 

vir 'n kerslied ongewoon. Die laaste strafe lui: 

"Ek is die ster, wat uit die Ooste skyn, 

Tog nooit sy stal sal kry ..• 

Ek is die ster, wat in die ruim woestyn, 

Op Kersdag buite bly". 
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Die uiteensetting van Marais se toonsetting verloop heeltemal 

anders. Di t wil voorkom of die gedig hom nie in die minste 

geinteresseer het nie. Hy skryf 'n eenvoudige strofelied in die 

vorm van 'n koraal. Dieselfde musiek word dus vir al drie strofes 

gebruik. Die spilreeleffek van die laaste versreels van elke 

strofe kom nie tot uitdrukking nie. Maar ook as eenvoudige koraal 

ontbreek die idee om dit karaktervol te maak en eie uitdrukking te 

gee. 

Die onderlegging van die teks in- die tweede strofe is 

problematies. Die eerste reel is korter as die in die eerste 

strofe (7 sillabes ipv 10), die tweede reel langer as die in die 

eerste strofe (8 sillabes ipv 6). Die beginwoorde uit die tweede 

reel ("in swart") word gebruik om die oorblywende note in die 

eerste vol te maak. Dit veroorsaak 'n ongelukkige kadens in die 

middel van 'n sin: 

"Tydloos is ek vas gespan 

In swart .•• en koue ewewig". 

Een tussendominant ( m .12. 3) , enkele deurgangsnote, geaksentueerd 

(bv m.2.3) asook chromaties (m.14 in die alt- en tenoorstemme), 

versier die andersins eenvoudige vierstemmige harmonisering. 

Die opdrag om 'n kerslied te komponeer is beslis nie alledaags 

nie, en kan sekerlik as 'n interessante taak beskou word. Ten 

spyte daarvan het Die Ster uit die Coste nie 'n besondere lied 

geword nie. Die vraag kan egter gestel word of die gedig van die 

regte soort was om die komponis tot hoogtes te animeer. 
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30 Die Stroompie 

1 Digter 

2 Incipit 

Moder a to 

bab- bel, en 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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CJ Hofmeyr 

ten. 

in sy - vloei. 

3 strofes van 6 reels in twee- en 

viervoetige trogeiese versmaat; 

reels 3 en 6 is katalekties 

1934 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/80/167 

Vyf Kinderliedere nr 1 

Ongepubliseer 

Nee 

G, 2; 4 , moderato 

Middelstem: c#' - e" 

Kinder lied 

Die Stroompie is die eerste van vyf Kinderliedere wat Marais onder 

hierdie titel beplan het. Van die siklus bestaan ook nog die 

laaste, Lente, terwyl die middelste drie nie gevind kon word nie. 

Kyk ook aantekeninge by AandbloJllllle. 

Hofmeyr se skepping is 'n vrolike, opgewekte natuurgediggie sonder 

enige pretensies. Marais vind hiervoor 'n suksesvolle musikale 

ekwivalent wat ook met entoesiasme bruis. 

Hy kies die strofevorm (3 strofes) wat gepas is vir 'n kinderlied. 

Die liedjie is kort en die tempo vinnig. Omdat dit andersins 

waarskynlik te gou verby sou wees, herhaal Marais die hele afloop 

(a+a 2 ). Die a-gedeelte moduleer in die verloop na die V; aan die 

einde van a 2 keer Marais terug na die I-harmon.ie en verleng di t 
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ietwat ter wille van 'n goeie slot. 

Hoewel hierdie liedjie vir kinders gekomponeer is, het die melodie 

heel wat spronge ( kwarte, kwinte, sesdes en sewendes) en kinders 

sal di t waarskynlik nie sander meer suiwer intoneer nie. Die 

versiering in mate 7 en 8 is waarskynlik ook tegnies te moeilik 

vir kinders. Interessant is egter dat juis die klein 

koloratuurfrase in al drie strafes tot sy reg kom en 'n 

betekenisvolle kontak met die woorde het: 

1 "hoor hoe ruis hy, en hoe bruis hy" 

2 "welig groei hul, pragtig bloei hul" 

3 "helder water se geklater". 

Die begeleidingsf iguur op die klavier boots die kabbelende 

stroompie na en verskaf 'n interessante harmoniese agtergrond vir 

die sanger. Enkele t~ssendominante versier die harmonisering. 

Die Stroompie is nie 'n "groat" lied nie, dis eenvoudig en klein 

maar met 'n eie bekoring. 
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31 Die Voortrekkerslied 

1 Digter CJ Langenhoven 

2 Incipit 

.. • fl.f nuucoto 
.--<_, . ~ 

~ T --· - - - - -= . 
•r ,. • - - .. " . J • . ~ ~-· ., ..... 'fl'.~ i- , r 

,. - l:" 

Voor - trek-kers voor - waarts hand aan hand 

ft I .. -
111 ; ~ 

I• tempo 

.. ·-- -- - ~ .... ~ CON PBD. .,,; 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

Na die dlens van Ood en ons va-der-land. · 

~· I I ......::; 
- - -- , -- - -~- - ~ ,,. ... r r Jt ..:.. • .. ~· 

-I 
- I . I I I 

~ - - . ~ - -I I • r -- .. .. ~ 

2 strof es van 6 reels + 2 reels 

ref rein in viervoetige versmaat; 

daktilies of anapesties, trogeies of 

jambies 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie · gevind word nie; kopie in 

Marais se handskrif in die SAUK se 

musiekbiblioteek, Johannesburg 

FAK, Johannesburg: Die FAK-

Volksangbundel van 1937, 1940, 1949 

Ja 

F (manuskrip), c:, met geesdrif; in 

die FAK verskyn die lied in Eb 

Middelstem: c' - f" (bb - eb") 

Vaderlandslied 

Daar is drie liedere met hierdie titel. Twee is toonsettings op 

(dieselfde) teks van CJ Langenhoven, "Voortrekkers, 

voorwaarts .•. ", waarvan die een lied Die Voortrekkerslied heet en 

die ander net Voortrekkerslied ( sonder Die) . Die derde het 'n 

teks van Jan FE Celliers en heet ook Voortrekkerslied (sonder Die) 

met die aanvangsfrase "Van 'n Afrikanernasie". 

Langenhoven se vaderlandsgedig is geskryf met die doel om die 

idea le van die betrokke groep tot ui tdrukking te bring en die 
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selfbeeld te versterk. Marais se toonsetting sluit hierby aan en 

die lied bevat die eienskappe van so 'n verenigingslied: 

Die maklik singbare melodie is geskik vir samesang deur 

'n groot groep rnense. Die spronge is nooi t baie groot 

nie en die rigting van die rnelodie is voorui t 

aanvoelbaar. Die hoogste noot, 'n f", is ietwat hoog vir 

ongeskoolde sternrne. Dit is waarskynlik waarorn dit in die 

FAK in Eb verskyn het. 

Die bou is eenvoudig en verstaanbaar: 2 mate stygende 

melodie (m.3-4), 2 mate dalende melodie (rn.5-6), 'n 

sekwens (rn.7-8 en 9-10), 'n afsluiting op 'n onderbroke 

kadens (rn.11-12), twee mate verlenging om die teks 

volledig in te sluit (m.9-12 is sender besondere rnusikale 

inhoud!), en 'n refrein (rn.15-18) gebaseer op die 

harmonie-basis van vroeere rnateriaal (rn.9-12). 

Die herhaalde gepunteerde ri trne J r. F J het 'n soort 

rneesleurende karakter, eie aan patriotiese liedere. Uit 

'n ander perspektief sou dit ook starnperig of selfs 

opswepend genoern kan word. 

Die lied is in strofevorrn. Dit is egter te betwyfel of die tweede 

strofe van Langenhoven se gedig horn leen vir uitvoering. Dit is 

ietwat onpoeties en die onderskeidelike versreels dra so baie 

inhoud, is so vol, dat die singbaarheid daarvan bevraagteken moet 

word. 

Opvallend in hierdie lied is die "blornryke" harmonisering. Hoewel 

in F maj genoteer, begin die lied op die V (in C rnaj) en bereik 

eers in rn. 8 die I van F. Deur rniddel van vele tussendominante 

word deur die toonaarde c - F - a - d - Bb beweeg, waarby die 

verrninderde-sewende-akkoord die mees algernene spilakkoord is 

(m.11.1, 12.1, 13.1, 17.1). Die tonika van F verskyn net vyf 

keer. Die harrnoniese versiering verleen aan die lied 'n sweern van 

kornpleksiteit wat nie by die soort komposisie verwag word nie. 

Die musiek as sodanig is egter nie sender rneriete nie. As gevolg 

van die geskiedkundigheid van die teks het die lied vandag haas 

onbruikbaar geword. Betekenisvol is die weglating daarvan uit die 

jongste bundels van die Die FAK-Volksangbundel (1961, 1970, 1979). 
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32 Dis al 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Seer Innig 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

153 

Jan FE Celliers 

---

2 strof es van 6 en 5 reels 

onderskeidelik in een-, twee-, en 

viervoetige anapestiese 

jambes kom ook voor 

ca 1928 (RGN: 970/682) 

RGN: 173/38 

versmaat; 

R Muller, Kaapstad, 1930: Die Roos 

en ander Liedere nr 2, opgedra aan 

mev B du Preez 

Ja 

a, 3 ; 4 , seer innig 

Hoe stem: d' - g" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

Soos by die vorige lied in hierdie groep, Die Roos, kies Marais 

weer 'n gedig waarin die gedagtes in uiters gekonsentreerde verse 

weergegee word. Die crux van Celliers se gedig is die knapheid 

van mededeling wat 'n beroep op die leser se verbeelding doen om 

tussen die reels te lees. Hierdie tegniese middel gaan in 'n mate 

in die lied verlore. Marais se lied kry 'n ander karakter -

nietemin het die swaarmoedige stemming, die eensame gevoel wat dit 

wil oordra, deurgaans 'n oortuigende ekwivalent gevind. 

Celliers se kort frases, die knap mededelings in die eerste 
strafe: 

"Dis die blond, 

dis die blouw It . . . 
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word by Marais deel van 'n groot liriese boog in 'n lang 

ontvouende melodie. 

'n Interessante harmonisering word aangebied: die lied open met 'n 

VI-akkoord (F maj in a min). Nog in die eerste maat verander die 

akkoord na die tussendominant van ab (met behulp van 'n mineur 

sewende, m.1.3) sonder dat dit daarheen oplos. Die i-harmonie van 

a min in grondposisie · word eers aan die einde van die eerste 

strofe bereik (m.9: tuis!). Hierdeur verkry Marais 'n soort 

onseker, soekende stemming, en verklank die balling se gevoelens -

hy wat sy onbekendgeworde grond opnuut betree. Die noot-vir-noot 

dalende baslyn in die eerste tien mate van die klavierparty 

ondersteun die voorttastende oopgaande musikale effek. 

Daar is inderdaad in Dis al, in teenstelling met baie ander 

liedere, 'n enge verband tussen teks en musiek te bespeur: 

'n mooi opwaartse beweging in die melodie wil die vlug 

van die voel illustreer, "'n voel draai bowe" (m.6-7) 

'n kort tussenspel bevestig die "eensame vlug" (m.10-11) 

twee fermate aan die einde van frases vang die stil te 

vas, "dis al" (m.14 en 20) 

die "balling" - die verstoteling - kry 'n betekenisvolle 

dissonante akkoord ('n tussen-vb9, m.15) 

vier geaksentueerde trapsgewys-dalende note in die 
klavier beskryf "'n vallende traan" (m.20/21). 

Die lied is deurgekomponeer in twee kort gedeeltes. Die tweede 

gedeelte verskyn aanvanklik op 'n A-orrelpunt, die V van d min 

(m.15-18) en het reeds die effek van 'n koda. Deur middel van 'n 

Duitse vergrote sesde keer die harmonie na die tuistoonaard terug 

(m.19.2). 

Dis al is 'n suksesvolle vroee lied en sluit kwalitatief by sy 

beroemder broer Die Roos aan. 
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33 Dit is laat in die Nag 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 
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AD Keet 

Vr 

3 strof es van 4 reels in tweevoetige 

anapestiese en jambiese versmaat 

1942 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/27. Op die manuskrip skryf 

Marais Musiek deur Nui t; die woord 

Nuit is weer deurgehaal en met S le 

Roux Marais vervang 

FAK, Johannesburg, 

Liedere nr 9 

Nee 

c, 4;4 , espressivo 

Hoe stem: f' - g" 

Liefdeslied, elegies 

1970: Nu we 

AD Keet druk horn knap en bondig in sy gedig van 12 reels uit. Die 

taal is emosioneel gelaai dog eenvoudig, en vra van di~ leser om 

tussen die reels te lees. Hierdie soort gedig is gewoonlik baie 

aantreklik vir komponiste, en Marais is daardeur tot een van sy 

mees uitgebreide liedere geinspireer. 

Die lied is in 'n soort drieledige vorm: ABB 2 A 2 + koda. Die 

materiaal van A en B is eng verwant aan mekaar. Die aansienlike 

lengte word verkry deur herhaling: etlike van die kort reels, maar 

ook die hele B-gedeelte (met gewysigde einde) word herhaal. 

Marais se doel hiermee kan as tweerlei van aard gesien word. 

Aangesien die gedagtes so bondig in die verse ui tgedruk is, kry 

die luisteraar meer tyd om gedurende die verloop van die lied oor 

die teks na te dink. Die herhalings beklemtoon terselfdertyd die 
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emosionele betrokkenheid van die liefdes-teleurgestelde. 

Die stemparty span 'n lang en ui tdrukkingsvolle boog. Di t is 

selfs vertonerig, wat selde by Marais voorkom. Opvallend is dat 

die klavierparty hier 'n volwaardige vennoot van die sanger is. 

Die inleiding gaan die sanger vooruit, skep die stemming, en 

"begelei" die stem nie slaafs nie. Die tussenspele is karaktervol, 

'n kort naspel sorg vir 'n oortuigende slot. Hierdie eienskappe 

is nie altyd vanselfsprekend by Marais nie. 

Die harmoniese konstruksie is relatief gekompliseerd. Vele 

chromatiese akkoorde word gebruik, meestal verskyn hulle as 

tussendominante en dan meestal met 'n verlaagde negende (m.19. 2, 

24.4 ea). Die lied begin op die Ven bereik eers in maat 5 die i 

van c min in grondposisie. Veral in die B-gedeel te skuif die 

musiek deur verskeie toonaarde sander om die tuistoonaard, Eb, 

werklik te verlaat: Eb (m.22), f (m.25.1), v-c (m.27.1), ab64 
(m.28.1), VI-Eb (m.30.1). 

'n Swak progressie moet in m. 27. 4 vasgestel word: 'n vergrote 

akkoord word op die verlaagde grondnoot (Cb) gebruik maar klink op 

die manier onbeholpe. 'n Enharmoniese skryff out duik in m. 53. 3 

op: die II-chromaties behoort met F# in plaas van met 'n Gb 

genoteer te word. Deurgangsnote, geaksentueerde hulpnote, 'n 

verminderde sewende (m.20.2) 'n Napolitaanse sesde (m.39.2 en 

53 .1), 'n Duitse vergrote sesde (m. 55. 3) en ander interessante 
akkoorde soos ivb5 (m.29.1) word steeds in 'n verklaarbare 

harmoniese konteks gebruik. 

Musiek en teks vorm hier, soos so dikwels by Marais, nie altyd 'n 
gelukkige sintese nie. Veral in die middelgedeelte kom dit sterk 

te voorskyn. Daar lui die teks "is berou, net berou" - en word as 

klimaks getoonset, byna ekstaties (m.28-29). Marais skryf selfs 

appassionata as aanduiding vir uitvoering daarby. 

Dit is selde dat Marais se liedere hulle nie aan kritiek by 

ontleding blootstel nie. Die akoestiese waarde, die musikale 

effek wat dit by uitvoering bereik, kan egter nie ontken word nie, 

ook nie hier nie. Dit is laat in die Nag is 'n effekvolle en 
suksesvolle lied op 'n konsertprogram. 
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34 Doe-Doe 

1 Digter 

2 Incipit 

f'l ii p Sr.mplfrP .• 

• M . ~ -. . ~ '" ~ 

~ . 
t' .. - I 

Doe-do~ due• doe, Doe-doe· doe , 

' :I I 

I 
. 

' . - . - --· 
~I .... I 

~ p 
n ~ fj. -• • M - -. .. 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

157 

JRL van Bruggen 

• • • L . 
'• ~ :. :: - - -~ .. 

Ek is vaak nou m:m1 - mie rloe. 

' I I";'.. 

- -
1-J 

~ ----• r .. * - -~ ~ - -· 
I I I ~ 

Kwatryn in 4-voetige trogelese 

versmaat; laaste reel daktilies 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/6 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 1 

Ja 

G, 2;4 , semplice 

Middelstem: d' - d" 

Wiegeliedjie 

Die aantreklikheid van JRL van Bruggen se klein slaapversie le in 

die laaste reel, 'n soort punch line: 

-"Jy kannie slaap met jou kousies aan" (sic). 

Marais sou in sy weergawe seker ook met die reel kon eindig 

(natuurlik met 'n ander kadens), maar voel waarskynlik dat die 

liedjie dan te kart sou wees. Hy herhaal dus die eerste 2 reels, 

en 'n eenvoudige aba-vorm is die resultaat. 

Die melodie klink of 'n moeder voor haar uit neurie om haar baba 

aan die slaap te kry. 

van 'n kwart, kw int, 

Blokakkoorde in die 

Die kleuter sal dit moeilik nasing: spronge 

mineur sewende en oktaaf bemoeilik dit. 

begeleiding verskaf 'n basiese I en V 

agtergrond vir die stem. Die merkwaardige akkoord in maat 6 is 

waarskynlik 'n skryffout: die gedrukte D A D G meet seker D ll D G 

wees. 
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Doe-doe is 'n onskuldige, eenvoudige klein liedjie. Volgens die 

ondertitel op die voorblad van die groep liedere is dit "geskik 

vir skole en algernene gebruik". 
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35 Doe, doe, my Baba 

1 Digter JRL van Bruggen 

2 Incipit 

p T-ranquilln ten 
fl w 'j ).. I.. I 

"" " I\. L l L 
. 

l l - - . . . . ,. ,. II . .. - - ; - - - - ~ . - - - - ~. rJ - - ~ - - +· - - - - - II .. - . - -tJ • ,. r r , • 
Doe,doe my ba • ba, Sluitjouo-gil!s toe, Voujouhancljies sa ~ me Doedoe baba doe. 

w Wt- I I I I I I . .. - - - - - -. - - ~ ~ - - -- - - -
tJ ~-

.. • ~· - · Dolce 
,., , -. ·- .. -.I • 

• Con 'l:.W. 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

I I I I 

- • ~ _, - _, ... -m ... .... - - -- - - - -• • .....:.___• . .. ... .... .•_ c:: ........_... ......__ . -dim 
.. - , - -

~ ... -I - I -

2 strof es van 4 reels in twee- drie-

en viervoetige versmaat; 

trogeies, ook daktilies 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/6 (solo + klavier) 

RGN: 173/7 (SATB) 

meestal 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 2 en 3 

Ja 

G, C, andante 

Middelstem: d' - d" 

Wiegeliedjie 

Van Bruggen se eenvoudige gedig bevat die klassieke ui tdrukkings 

soos "ogies toe", "handjies same", "Klaasvaak" en "engeltjies". 

Marais se toonsetting is onpretensieus, 'n klein slaapliedjie vir 

'n ouer aan sy kind. Die eenvoudige melodie bevat enkele spronge 

van 'n kwart, kwint, mineur sewende en oktaaf wat waarskynlik kan 

verhoed dat 'n kind dit maklik sal nasing. 

'n Deurgaande begeleidingsfiguur op die klavier gee 'n sussende 

eff ek en is interessanter as die van die vorige lied in dieselfde 

groep. Die begeleiding sal ook oortuigend op 'n ki taar kl ink. 

Die harmonisering beweeg alleen tussen I en V en laasgenoemde word 

steeds met 'n sewende gebruik. 
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Doe, doe, my Baba verskyn twee 

Slaapdeuntjies, as nr 2 en nr 3. 

keer in die groep Afrikaanse 

Die musiek is identies. Die 

enigste verskil is dat nr 3 'n meerstemmige verwerking bied: die 

eerste vier mate is tweestemmig, daarna is dit vierstemmig. Dit 

word ook sonder klavierbegeleiding gedruk. 

Dit is 'n gebruiksliedjie sonder besondere indiwidualiteit. 
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36 Duisend-en-een 

1 ·Digter AG Visser 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Die Nag het 'n dui-aend o - !, Net een die Dag. tog 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

2 strof es van 4 reels in meestal 

twee- en drievoetige jambiese 

versmaat; spondee kom ook voor 

1942 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/21 

FAK, Johannesburg, 1970: 

Liedere nr 3 

Nee 

ob, c:, espressivo 
. b' b" Middelstem: e - g 

Liefdeslied, filosofies 

Nuwe 

In poetiese taal beskryf Visser waarnemings uit die hemelruim en 

vind parallelle daarvoor in die mens se geesteskosmos. Hy 

f ormuleer sy gedagtes in knap sinne. Sterre en son, nag en 

daeraad word as simbole van menslike vergesigte, afgronde en geluk 

herken. 

In sy vormgewing volg Marais die vorm van die gedig. Die manier 

van uitdrukking van die sinne in die twee strofes is verwant: so 

het die ooreenkomende reels hul parallelle in die musiek (m.6-7 » 

m.16-17): 

"Die Nag het duisend oe: » "Die Gees ken duisend sterre: 

Net ~~n die Dag." » Net 6~n · die Hart." 

Hy maak egter geen strofelied daaruit nie - die vorm kan eerder as 

ontvouend beskryf word, hoewel die materiaal verwant aan mekaar is 
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(AB + koda). Iets van die oorspronklike gekonsentreerde 

uitdrukking (by Visser) gaan in die musiek verlore as gevolg van 

die liriese ui ting - daarvoor vergoed Marais deur die musikale 

illustrasie. 

So byvoorbeeld kan die klavierinleiding, bestaande uit 4~ dalende 

sekwense en deur verskeie tussendominante aanmekaar geryg (m.1-5), 

as skildering van "duisend oA", naamlik die sterre, gesien word. 

In die tweede strofe word di t simbolies vir die vergesigte van 

"die gees" (m.11-15). Die woorde "hoA" en "sterre" plaas Marais 

beskrywend op die hoogste note van die vokale lyn (m.8 en m.16). 

Ook ander woorde met betekenisvolle inhoud kry besondere akkoorde: 

so byvoorbeeld verskyn "nag" op 'n tussendominant sewende (m. 6), 

"die gees" op 'n verminderde sewende (m.16), "smart" op die ii

mineur (m.20). Dit alles dui op 'n sensitiewe woordbehandeling in 

hierdie lied. Desnieteenstaande skyn die ietwat triomfantelike 

koda op die woorde "volg 'n lewensmart" kras in teenstelling met 

die betekenis van die vers as geheel te wees (vanaf m.23 tot die 

einde). 

Interessant is dat Visser skryf: 

"Die Nag het duisend oA" en Marais toonset: 

"Die Nag het !..n duisend oA". 

Hierdie verandering blyk onverstaanbaar te wees, aangesien die 

tweede strofe ook die moontlikheid bied: 

"Die Gees ken duisend sterre". 

Marais gebruik egter die oorspronklike vers sonder om "!..n" in te 

voeg. 

Ernstiger is die feit dat die komponis Visser se spondeiese aksent 

in beide strofes oor die hoof sien: 

"Tog wyk die uit die hoA" 

"Tog lonk die nie van verre". 

In laasgenoemde reAl word "die" selfs deur 'n ongedifferensieerde 

"dit" verplaas. 

Die stem beweeg dikwels met arpeggio-agtige spronge. Die klavier 

is nie ondergeskik aan die stem nie. 'n Interessante dalende 

baslyn verskyn in m.1-6. Die chromatiese akkoorde verskyn meestal 

as tussendominante. Marais se gewilde ivb3 in m.5.1 verskyn met 

'n enharmoniese ( "grammatikale") skryffout: die A4- behoort as abb 
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genoteer te wees . 

korrek verskyn. 

Dit is te meer verbasend, omdat dit in m.18 

Vir sanger en pianis mag die dubieuse slot, die koda (m. 23), 'n 

probleem by uitvoering wees. Visser se slot lui: 

"Tog lank di~ nie van verre 

volg 'n lewensmart". 

Marais skryf vir die woorde 

einde. Op die keper beskou, 

'n positiewe, byna triomfantlike 

kan geredeneer word dat die gedig 

juis se dat die smart eers sal intree as die een ster (van die 

hart, dws die geliefde) nie verskyn nie. Dit is dus 'n positiewe 

einde en summa summarum het Marais tog reg. Maar di t kl ink ook 

weer te veel na hocus pocus. Die einde bly onbevredigend. 
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37 Eenmaal 

1 Digter 

2 Incipit 

Molto espressivo 
p 

ID du Plessis 

Die roo1 iiociecn-maal in haarpnt&. Vrz - rylt die blomtuinmcthllllr gcur. Bicd 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

2 strof es van 4 reels - die eerste 3 

reels is in viervoetige, die laaste 

reel in tweevoetige metrum; meestal 

jambies; die ritme het uitsonderings 

1949 (RGN: 970/682) of 1954 (RGN: 

970/696) 

Kon nie gevind word nie; af skrif in 

die SAUK se musiekbiblioteek, 

Johannesburg 

Ongepubliseer 

Nee 

D, C!, molto espressivo 
Middelstem: c' - e" 

Liefdeslied, bewoe 

Du Plessis se gedig maak in die eerste strafe 'n waarneming in die 

natuur ("uiterlik") en vergeestelik ("verinnerlik") dit dan in die 

tweede: 

1 "Die roos bloei eenmaal in haar prag 

verryk die blomtuin met haar geur ···"· 

2 "So sal my siel een liefde ken 

wat opwel uit 'n diep gemoed ···"· 

Ander gedigte deur Marais getoonset met 'n soortgelyke patroon wat 

die aanbieding van materiaal betref, is Duisend-en-een ( JRL van 

Bruggen) en Gebed (ID du Plessis). In hierdie twee gevalle volg 
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die komponis die vorm van die gedig in sy musiek. 

In Eenmaal bind Marais hom nie daaraan nie, hy gebruik die 

deurgekomponeerde vorm. Die bou van die gedig is hier 

betekenisvol: na drie lang versreels ( 4 versvoete elk) volg eers 

'n pouse - met 'n strepie deur die digter aangedui - en dan volg 

die kort vierde reel ( 2 versvoete) met 'n belangrike mededeling: 

"'n ryke seen" en "oor haar alleen". In Marais se toonsetting 

gaan bogenoemde effek {lank, lank, lank, kort) verlore: Du 

Plessis se kart versreel word met lang note getoonset (m. 8-9 en 

16-17) en die komposisie kry daardeur 'n gebalanseerde 8+8-mate 

konstruksie. 

Eenmaal het 'n lang liriese melodie in ontvouende vorm - en dit is 

oak die beste eienskap. Die hoogtepunt verskyn effekvol in ·die 

middel van die komposisie op die woorde: 

"wat opwel uit 'n diep gemoed". 

Skilderend is die oktaafsprong in die frase. Die styging en 

daling van die spanning daarv66r en daarna is gebalanseerd. 

Die klavierparty neem genoee om begeleiding alleen te wees; die RH 

het 'n deurgaande figuur, terwyl die LH slegs die basnote van die 

harmonie verskaf. 

Marais gebruik sy geoef ende palet van chromatiese akkoorde om die 

diatoniese melodie te harmoniseer. Die tussendominant is die 

aktiefste: van iii {m.6.4), IV (m.10.3), v (m.12.3), ii (m.15.1). 

'n Franse vergrote sesde (m.7.3) en 'n Duitse (m.19.1) gee verder 

kleur asook 'n vergrote drieklank (m. 6. 3). Opmerklik in hierdie 

lied is die dikwelse gebruik van leunnote in die melodie (m.3.1, 

11.1, 14.3, 15.3). 

Eenmaal is 'n onpretensieuse toonsetting met goeie bou, mooi 

melodie en vloeiende beweging. Ten spyte van die eie bekoring 

ontbreek dit ietwat aan oorspronklike ingewing. 
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38 Ek min jou so 

1 Di gt er Bessie Kotze 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Al hoer JY nie die dui - fies koer, al laat die maan se goud jou koud, al 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

stemsoort en omvang 

Liedtipe 

··--------
----====-- :c-----

1 strof e van 6 reels in viervoetige 

jambiese versmaat 

ca 1967 (uit briefwisseling met 

Casaleggio: privaatbesit mev Marais) 

Kon nie gevind word nie 

Nasionale Raad vir 

Volkspele, 

Gerf nr 41 

Nee 

Germiston, 

F, 4; 4 , vinnig 

Middelstem: c' - f" 

Vrolike liefdeslied 

Volksang en 

1970: Goue 

Bessie Kotze se liefdesgedig is in bekoorlike volkstoon. 

reels word verwagting opgebou en 'n geheim bewaar: 

In vyf 

"Al hoor jy nie die duif ies koer 

al laat die maan se goud jou koud ... ". 

Die sesde, die spilreel, verklap waaroor alles gaan: 

"Ek min jou so, ek min jou so!". 

Marais toonset dit as 'n vinnige opse-liedjie en hou dit oak in 

volkstoon. 

Dit is in 'n eenledige vorm, bestaande uit agt kart frases. Daar 

die gedig alleenlik ses reels bied, herhaal die komponis die 

laaste twee met voortgesette musiek. Hierdeur verkry hy nie net 

'n gebalanseerde 4+4-maat konstruksie nie, maar oak 'n 
opeenstapeling van die spilreel: 
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"Ek min jou so, ek min jou so 

ek min jou so!". 

Hierdie her ha lings intensif eer die boodskap van die he le gedig. 

'n Ritardando, in notewaardes uitgeskryf, bevestig die 

liefdesverklaring op grasieuse wyse (m.8). 

Die eenvoudige melodie het ook indiwidualiteit. 

Die liedjie word net met 'n tweestemmige sopraan/alt-harmonisering 

aangebied. 'n Egte klavierbegeleiding ontbreek wat as 'n jammerte 

beskou kan word. Die miniatuur sou daarmee meer bruikbaar wees. 
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39 'n Ge bed 

1 Digter 

2 Incipit 

Nc.tto E,..-essNo rlolca 

Van la - • hartl • tog, 

3 Ge dig 

4 Datum van kornposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydrnaat 

9 Sternsoort en ornvang 

10 Liedtipe 

dfep 

168 

ID du Plessis 

Ba J-·loe-•----Self · 

2 strofes van 4 reels in viervoetige 

jambiese versrnaat; die laaste reel 

is 'n enkele choriarnbus 

1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/24 

FAK, Johannesburg, 

Liedere nr 6 

Nee 

1970: 

Ab, 4;4 , molto espressivo 

Hoe stern: eb' - ab" 

Gewyde sternrningslied 

Nuwe 

Du Plessis se Gebed spreek tot die leser deur sy eenvoud, 

eerlikheid en pieteit. Hoewel Marais se rnusiek daarvoor bekoorlik 

is, is sy toonsetting ook sensueel - en die byna ekstatiese slot 

wek by die luisteraar eerder die gevoel van 'n liefdeslied. 

Marais kies vir die twee strof es van Du Plessis die strof evorrn (A 

A koda). Die vorrn is kri tiseerbaar. 

negatiewe begrippe: 

"Van lae hartstog, diep bedrog 

self sugtigheid en jaloesie 

die tweede vol positiewe: 

"Orn edel, rein en sterk te wees 

opof f erend en lief deryk II . . . . 

II 

Die eerste strofe is vol 

As gevolg van die strof evorrn rnoet Marais se rnusiek beide gedagtes 

akkomrnodeer - die aanvanklik serene uitdrukking van die lied blyk 

egter eerder deur die woorde van die tweede strof e geinspireer te 
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wees en pas dus minder goed by die inhoud van die eerste. Die 

negatiewe begrippe in die eerste strafe kry met die aantreklike 

melodie eerder 'n positiewe uitdrukking en word verlokkend! 

Problematies is ook die herhaling van die gevoelsbelaaide woorde 

"jaloesie" in m. 7 /8, en "liefderyk" in m.19/20. Du Plessis se 

strofes bestaart uit vier reels elk; Marais konsipieer sy strofes 

met ses frases. Hy is dus genoodsaak om woorde te herhaal, en hy 

gebruik 'n gedeelte uit die tweede reel ("en jaloesie", "en 

liefderyk") en die hele vierde ("red my o Heer") daarvoor. Hoewel 

die verlenging vir die bou van die lied positief is, bly die keuse 

van die woorde uit die tweede reel onbevredigend: hier word twee 

gevoelsbelaaide woorde vroeer- gebruik as wat hulle in die strofe 

verskyn sodat die herhaling, eintlik hul regte plek, steurend 

voorkom. 'n Koda wat uit herhalings van die laaste twee reels 

bestaan, sluit die lied oortuigend af. 

Die inleidingsmate van die klavier (m.1-4) is 'n oktaaf hoer as in 

die res van die lied waarmee die komponis waarskynlik 'n 

eteriese effek soek. 'n Eenvoudige begeleidingsfiguur met gebroke 

akkoorde verleen 'n harmoniese agtergrond vir die rustig vloeiende 

melodie in die stem. Die lied bly basies in Ab maj. Enkele 

chromatiese akkoorde kleur die harmonisering sender dat vasgestel 

kan word dat hul gebruik die teks noodwendig illustreer. Die 

tussendominant is die populerste, te wete van die V (m.11.1 en 

23.1), ii (m.13.1 en 25.1), IV (28.4 en 32.4). Verder verskyn nog 

'n ii7b 5 (m.30.4) en 'n verminderde sewende (m.33.3), laasgenoemde 

met 'n enharmoniese notasiefout: gebaseer op die V van Ab, behoort 

die geskrewe Abb as Gq genoteer te wees. 

Gebed is 'n goedgekonsipieerde lied en maklik om na te luister. 

Nietemin kom dit ietwat pretensieus voor - waarskynlik tog omdat 

woorde en musiek nie altyd in uitdrukking ooreenkom nie. 
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40 Gebedjie 

1 Digter 

2 Incipit 

. ,. » s eer innj~ 
-
' 

I 

- - .... -
' 

170 

Jan FE Celliers 

l -
-- - - r - I J • As ek-&aMS my kind. - jie sien, 

-..._.., 
ge - • knield lian sy moe - dera skoo,, clan 

ill .» I I -
I 

~ - -· 
~ I I 

~ . 
p J'!'-1!!! '"'"!J r.-

~L --·· . , . -I I 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 

8 

9 

10 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

"~ 

I . I 
~ - - -- . 

~ r1 ~ '1 "r I I I 
,j-;- = ~ ... 

u - ~ . 
I I I ~ 

3 strof es van 4 reels in 

onreelmatige drie- en viervoetige 

jambiese en anapestiese versmaat 

1928 (RGN: 970/682) 

RGN: 173/38 

R Muller, Kaapstad, 1930: Die Roos 

en ander Gedigte nr 7; opgedra aan 

mev B du Preez 

Ja 
4; . . e, 4 , seer innig; 

Middelstem: d#' - f" 

Gewyde slaapliedjie 

lied eindig in E 

Celliers skep in die eerste twee strofes van sy gedig 'n idilliese 

agtergrond vir die eintlike gebedjie wat in die derde strofe volg. 

Die idee en inhoud is ietwat sentimenteel maar die gedig besit ook 

veel warmte, en die gevoelservaring klink eg. 

Vir die vorm van die gedig het Marais 'n oortuigende ekwi valent 

gevind: AAB. Die vertelling (scene) van die eerste twee strofes 

word by horn in strofevorm in e min aangebied (AA). Die gebedjie 

self verskyn met nuwe musiek as 'n soort koraal in E maj ( B

gedeel te). Die min/maj-teenstelling, die effekvolle oorgang van 

die een toonaard na die ander (m.14-16), asook die innige 

atmosfeer van die kinderlike gebed is die beste en kenmerkendste 

eienskappe van die lied. 
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In die A-gedeel te het die melodie 'n gevoel vol le en vloeiende 

karakter. Dit styg oortuigend tot by die reel met die herinnering 

aan die moeder, "aan haar" ( m. 5. 3) , die emosionele hoogtepunt. 

Die strofevorm, as idee goed, moet in die tweede strofe 'n minder 

passende tekS Op die hoogtepunt akkommodeer I l1 Se di t DQ.g11 

(m.13.3), en dit doen effe afbreuk aan die oorpronklike idee. 

By Celliers begin die reels deurgaans met onbetoonde aksente 

(anapesties of jambies). In die musiek sou 'n anakrusis analoog 

wees. Marais deklameer egter 'n paar maal 6p die slag. Die 

woorde "As" (m.1.1), "Dis" (m.9.1), en "Tog" (m.23.1) kry in die 

musiek 'n harde openingsaksent en is kritiseerbaar. Onbevredigend 

is dit ook dat die sublieme oorgang van mineur na majeur juis op 

die woord "ek" in die sin "eer ek my te ruste le", moet plaasvind 

(m.14-15). Op die woord "te ruste" sou die oorgang seer seker 

meer betekenisvol wees. 

Die eenvoudige begeleiding bestaan meestal ui t blokakkoorde met 

deurgangsnote. Die klavier volg die stem nie slaafs nie en in die 

Meno mosso-gedeelte (m.17-24) het dit gedeeltelik 'n interessante 

eie kontrapunt. 

Die enkele chromatiese akkoorde wat voorkom, word deurgaans op 

woorde met besondere betekenis gebruik, nie die reel by Marais 

nie. Die verminderde sewende op "denk ek aan haar, (m. 5. 3), rr#3 

op "eer ek my te ruste le" (m.15.3), rb7 op "tog niemand" (m.23.2) 

is voorbeelde van eenvoudige maar eff ektiewe harmonie

teksillustrasie. Die Duitse vergrote sesde verskyn twee keer in 

'n ongewone 4
2-posisie: dit is meer suksesvol in die majeur

oorgang (in m.14-15: m.14.3) as in die mineur-gedeelte (in m.6-7: 

m.6.3). 

Ten spyte van punte van kritiek het Gebedjie 'n eie aura. Marais 

skryf met eenvoudige middele 'n bekoorlike lied met veel warmte. 

In 1930, toe dit verskyn het en daar nog min liedere in Afrikaans 

beskikbaar was, het dit in 'n groot behoefte voorsien. Vandag, 60 

jaar later, het die lied nog bestaansreg. 
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41 Geboorte van die Lente 

1 Digter 

2 Incipit 

172 

AG Visser 

· Ge - luk • kiC' a bl,y waa clle a.,. --

3 Gedig 

4· Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

3 strof es van 4 reels in drievoetige 

anapestiese versmaat; jambes en een 

spondee kom ook v-0or 

1929 (RGN: 970/682) 

Kon nie gevind word nie 

Eerste publikasie in Die Huisgenoot 

op 31/7/31. R Muller, Kaapstad 1932: 

Vyf Kunsliedere nr 2; DALRO, Johan

nesburg, 1978: Sing sag menig Lied 

7 SA Musiekbibliograf ie Ja 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

G, andante grazioso; 

eindig in B 

Middelstem: b - f# 11 

Fantasievolle natuurlied 

lied 

Visser se gedig is 'n sprokie. Dit is poeties en fantasievol, 

positief en vrolik. Die positiewe toon van die verse bepaal die 

grondstemming van die lied. Marais laat horn egter ook besonder 

deur die woordbetekenis lei: vorm en karakter van die verskillende 

gedeel tes word daardeur bepaal. Hierdie werkswyse is nie al tyd 

vanselfsprekend by Marais nie. 

'n Ontvouende vorm in vier gedeeltes kan vasgestel word, elk het 

sy eie toonaard: 

inleiding, A in G (m.1-13), B in B (m.14-23), 

tussenspel, c in b (m.27-31), D in B (m.32 43) . 
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Marais maak een belangrike verandering in die loop van die teks. 

Terwyl Visser skryf: 

"en betaal agterstallige liefde - met rente" 

swaai Marais die versreel om en toonset: 

"en betaal met rente - agterstallige liefde". 

Van Visser se skalksheid gaan hierdeur waarskynlik iets verlore 

terwyl Marais blykbaar die woord "liefde" die groter aksent wou 

gee. 

Ter wille van 'n gebalanseerde musikale raamwerk word enkele 

sinsnedes herhaal, te wete: "die sonskyn verdwyn", "versoen raak 

hul weer" en "en sonskyn en reent die juig tesaam". Die woord 

"die" in bogenoemde versreel is deur Marais ingevoeg. Die 

interessante spondee in Visser se reel: 

"en sonskyn en reent, ... juig tesaam" 

verval dus, aangesien Marais 'n jambe daaruit maak. Die komponis 

se deklamasie is met die "die" korrek; dit sou ook sander die 

woordinvoeging korrek wees, en daarom nie heeltemal logies nie. 

Die entoesiastiese melodie het dikwels 'n uitnodigende opwaartse 

sprong aan die begin van 'n frase. 

Die klavierparty het 'n eie karakter met verskillende patrone: 

arpeggio-agtige figure verleen aanvanklik die positiewe stemming 

(m.1-17), 'n tremolo-figuur beskryf die naderkomende storm (m.18-

23), 'n rapsodiese tussenspel (vinnig en byna onspeelbaar) die 

haelbui (m. 24-26). Die begeleidingsfiguur van die laaste deel 

(Tempo primo) insinueer 'n reprise hoewel die stemparty nie 

dieselfde is nie (vanaf m.32). 

Noemenswaardig is 'n harmoniese opeenvolging met die vergrote

sesde-akkoord wat vier maal voorkom: 

I - rb7 - IV - vergrote sesde - r 6
4 - V - I 

(m.1-4, 9-10, 17-19 in die mineur, 36/37-40). Enkel~ 

tussendominante en veral die verminderde sewende is ander akkoorde 

wat kleur aan die harmonisering gee. 

Hierdie suksesvolle lied is in 1939 by die Kaapse Eisteddfod met 

'n prys bekroon. 
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42 Gee my! 

1 Digter 

2 Incipit 

Mod.era-to 

174 

JRL van Bruggen 

Jolee 

l* iktP j F a;Jl ~ t' IS J> I F r 
Gee my_ son·lig~ gee my ro 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

By noukeurige deurlees 

5 strof es van 4 reels in viervoetige 

trogeiese versmaat; tweede en vierde 

versreels katalekties 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/31 

R Muller, Kaapstad, 1934: Bosveldtoe 

en twee ander Liedere 

Ja 

Ab, 4;4 moderato 

Hoe stem: eb' - ab" 

Stemmingslied, positief/negatief 

van die gedig blyk di t dat die 

onderliggende stemming eensaam en teneergedruk is, 

toegeneentheid en 'n liefdevolle omgewing verlang 

dat daar na 

word. Die 

eerste strof e is misleidend as gevolg van die entoesiastiese toon 

en positiewe begrippe: "Gee my sonlig, ... rose, ... lelies blank 

en rein, klare kinderoe". Die ommeswaai in stemming kom in 

strafes 2, 3, en 4, en gee ook die redes vir die gevoel van 

verlatenheid. Die vyfde strafe sluit weer by die eerste aan. 

Die misleidende begin is ook in die musiek teenwoordig: die 

positiewe stemming is so geinspireerd dat die negatiewe wat later 

volg, nie verwag word nie. Die klavierinleiding begin nog op 'n 
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mineur-akkoord (m.1 op vi) en die melodie is dolce gemerk (m.4), 

maar met die inset van die teks word Marais daardeur meegesleur. 

Algemeen gesproke is musiek beter in staat om 'n stemming direk te 

skilder en oor te dra as poesie alleen; Marais loop hier gevaar 

dat die begin van sy lied 'n ander verwagting by die luisteraar 

kan skep as die boodskap van die gedig. 

Oat Marais deur die eerste strof e vir die grondtoon van die hele 

lied ge1nspireer is, word in die tweede bevestig. Hy verander wel 

die stemming vir die reel "ek is moeg vir hierdie lewe" (m.12) na 

'n donkerder klank in die mineur, maar slegs vir hierdie reel. 

Die res van die strofe "moeg vir onrus ... pyn ... ronddwaal 

... glans ... skyn" (m.14-19) het weer dieselfde positiewe klank van 

die eerste strofe. Hier word by 

Marais verander alleenlik vir die 

die teks verby gekomponeer. 

derde strofe (m.20-27) die 

stemming na 'n milder uitdrukking, teneramente. In 'n treurige f 

min en in resitatief-vorm word van "ou smarte" vertel. In die 

vierde strofe word geen onderskeid gemaak in ui tdrukking tussen 

die begrippe "teerste van my liefde" en "wreedste van my haat" nie 

(m.32-35). Daaraan verander die effekvolle Duitse vergrote sesde 

op "liefde" (m.33.3) nie veel nie. Vir die 5de strofe (m.36) 

gebruik Marais musiek van die eerste strofe in verkorte vor~. Die 

terugkeer word gemotiveer deur herhaling in die teks en laat die 

indruk van 'n drieledigheid (ABA) ontstaan. 

Die klavierparty speel 'n belangrike rol om die vorm oor te dra. 

Twee duidelike patrone word konsekwent gebruik: een vir die A

gedeel tes (mate 4-19 en 36-42), en een vir die middelgedeelte in 

die vorm van 'n resitatief-begeleiding (m.20-35). Besonder 

dikwels word 'n pedaalpunt gebruik (m. 4-8, 11-15, 20-28, 36-39). 

I- en V-harmoniee word daarmee effekvol vermeng (m. 4, 6, 8, 12, 

14, 16, 36, 38). 'n Groot deel van die lied wat in Ab genoteer 

is, is in F maj/f min of op die V daarvan. 'n Vergrote-sesde

akkoord word enharmonies foutief genoteer: die Er, Br behoort pb 

en cb te wees (m.33.3). Enkele drukfoute kom voor waar toevallige 

tekens by die verkeerde note in 'n akkoord geplaas is (m. 23 .1, 

m.29.3). 

Ten spyte van kritiek wat oor hierdie lied uitgespreek kan word, 

is Gee my! 'n uiters uitvoerbare en oortuigend klinkende lied. 
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43 Gelukwensliedjie 

1 Digter 

2 Incipit 

176 

Bessie Kotze 

! fl1 f 1 

; f ~ ~ 1 1 r ~ t ~, r ~ l~ 1 ~ P ~ ~--1 
! I 

'n \\' ar - me hand-druk, bes - te \•riend, en daar - mcc si: ons: V eds gc - luk ! :\lag ' 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 

6 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

2 strof es van 4 reels in viervoetige 

jambiese (ook trogeiese) versmaat; 

die vierde reel is drievoetig 

ca 1967 (uit briefwisseling met 

Casaleggio: privaatbesit mev Marais) 

Kon nie gevind word nie 

Nasionale Raad vir 

Volkspele, Germiston, 

Gerf nr 106 

Nee 

A, 4/ 4 

Middelstem: c#' - e" 

SATB-verwerking 

Vriendskapslied, plegtig 

Volksang en 

1970: Goue 

Bessie Kotze se gedig is oenskynlik vir komposisie geskryf. 

Marais toonset dit op aanvraag van M Casaleggio vir die Goue Gerf. 

Hoewel die ti tel Gelukwensliedjie 'n vrolike stemming impliseer, 

is die woorde plegtig, nadenkend, kitsch-agtig - so asof dit op 'n 

poskaart met goeie wense kon verskyn. Marais se toonsetting is 

soortgelyk. Dit begin ietwat koraalagtig, is formeel, en 'n 

gevoel van egte warmte ontbreek. 
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Die twee strofes van die gedig word by Marais deurgekomponeer. 

Dit is in tweeledige vorm (AB) en het 'n ongekompliseerde 8+8-mate 

konstruksie. Hiervoor moet hy die kort vierde versreel van elke 

strofe verleng ( drievoetig, kyk bo) . Een woord word elke keer 

herhaal: "rose" (m.8) en "vriende" (m.15). 

Die diatoniese melodie is eenvoudig en geskik vir groepsang 

waarvoor dit gekonsipieer is. Die klavierparty het volle akkoorde 

as begeleiding vir samesang. Die boonste lyn in die RH volg die 

melodie unisoon, in die B-gedeelte 'n oktaaf hoer, en is soms lomp 

om te speel. Baie chromatiese akkoorde in die harmonisering gee 

kleur, en die komponis loop gevaar om in die lied te veel 

versiering te gebruik. Verskeie tussendominante (van V, vi, iii, 

ii) word gebruik, dikwels die verminderde sewende, asook sy 

geliefde Duitse vergrote-sesde-akkoord (m.6.4, 15.3). Opvallend 

is enkele interessante stygende baslyne (m.1, m.13-15). 

Die beste musiek verskyn op die verse: 

"mag al jou drome waarheid word 

dit is ons wens vandag vir jou " (m.9-12). 

Marais se sjarme skyn hier deur, hoewel die deklamasie op "vandag 

vir jou" aanvegbaar is. Andersins is die lied nie besonders 

geinspireerd nie en kon netsowel ook 'n ander teks gehad het. 

Vir Casaleggio, creator spiritus van die bundel Goue Gerf, was die 

inslui ting van hierdie lied belangrik, vertel mev Marais. Die 

oorspronklike g~dagte was dat dit 'n Afrikaanse uitgawe van Happy 

Birthday moes word. Tot nog toe het die algemene publiek die lied 

nie s6 aanvaar nie. Om presiese redes daarvoor te vind, is seker 

nie so maklik nie. Die koel distansie wat teks en musiek tot die 

luisteraar handhaaf, die ietwat formele karakter, mag daartoe 

bygedra het. 
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44 Heideweelde 

1 Digter 

2 Incipit 

178 

Burger Gericke 

Laat oru sing van ons hei - de - wecl de, ·laat. ons 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 

6 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

3 strof es van 4 reels in meestal 

anapestiese versmaat; jambes kom ook 

voor 

ca 1967 (uit briefwisseling met 

Casaleggio: privaatbesit mev Marais) 

Kon nie gevind word nie 

Nasionale 

Volkspele, 

Gerf nr 25 

Nee 

ob, c 

Raad vir 

Germiston, 

Middelstem: eb' - eb" 

Volksang en 

1970: Goue 

Natuurlied, ook verenigingslied 

Die grondtoon van Geri eke se gedig is patrioties en elke strof e 

begin met die oproep: 

"Laat ons sing van ons ... ". 

In vorm en gevoelsinhoud bly die strofes dieselfde - daar is geen 

ontwikkeling nie. Dit is 'n opeenvolging van lofwaardige 

natuurideale gekleur deur groot vaderlandsliefde. 

Marais kies nie die voor die hand liggende strofevorm nie. Die 

lied is . deurgekomponeer en in tweeledige vorm ( AAB) . In die B

gedeel te bied die melodie 'n gevoel van ontwikkeling. Die 

algemene karakter en ui tdrukking van die musiek slui t by die van 

die gedig aan: dit is vriendelik en ietwat patrioties . 
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Die melodie is geskik vir samesang waarvoor di t gekonsipieer is. 

Dit is ietwat koraalagtig, het 'n klein omvang, vermy groot 

spronge en verloop vloeiend. Die wisselende metrum in die 

versreels word korrek hanteer. 

Die klavierparty wat dit vergesel, maak geen aanspraak op 

indiwidualiteit nie. 

'n Eenvoudige modulasie na die V aan die einde van die A-gedeelte 

verloop normaal (m.4 en m.8). Meer interessant is die einde van 

die B-gedeelte wat 'n tussendominant na vi bied (m.11.2) asook 'n 

Duitse vergrote sesde as spilakkoord (m.11. 4) om na die 

borspronklike toonaard terug te keer. Die swaar slotakkoorde op 

die klavier kom onvanpas voor. 

Heideweelde is 'n goed gemaakte vriendskapsliedjie sonder veel 

oorspronklikheid. 

/ 
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45 Heimwee 

1 Digter 

2 Incipit 

-& 
ems Ped. 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliografie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

180 

JRL van Bruggen 

hart ver - la.ng n& die 

5 strof es van 4 reels in drievoetige 

versmaat; meestal anapesties, ook 

jambies, soms katalekties 

1929 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/40: solo + klavier 

RGN: 173/39: driestemmige verwerking 

vir SSA 

R Muller, Kaapstad, 1930. Boosey & 

Hawkes, Kaapstad, sj. FAK, 

Johannesburg, Die FAK-Volksangbundel 

van 1961, 1970, 1979 

Ja 
Eb, 4/4, espressivo 

Hoe stem: d' - g" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

Van Bruggen skryf die gedig gedurende sy studentejare in Amsterdam 

op 14 Maart 1920 (Gedigte, Van Schaik, 1928). Dekker skryf oor 

Van Bruggen dat die "ontvlugting van die benoude stadslewe in die 

met heimwee gesiene natuur" een van die sentrale temas in sy werk 

is, en verder: "die eenvoud en suiwerheid van die inleidende gedig 

Heimwee, is skaars" (bl 108). 

Heimwee is sekerlik meer as net 'n idilliese gedig wat verlange na 
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die natuur uitbeeld. Gesien teen die agtergrond van die digter se 

verblyf as jong student in die bui tel and, kan di t ook 

geinterpreteer word as die vreemdeling se uitdrukking van verlange 

na sy vaderland: na daar waar hy vandaan kom. 

Vir Marais dien die gedig as basis vir sy bekendste en waarskynlik 

beste toonsetting. Hy slaag daarin om die emosies van die verse 

goed vas te vang - meer nog, te verhoog. Hierin le waarskynlik 

ook die sukses van die lied. Elke luisteraar kan horn met die 

gedig identifiseer: iewers in sy binneste koester elke mens die 

verlange na gelukkiger oomblikke, wil verstaan word, het drome, 

het 'n (verborge) lied in sy hart, het hoop vir 'n "ewige 

sonneskyn". Deur Marais se liriese toonsetting voel hy hom 

aangespreek, word hy betrokke, word hy geroer deur die bekoorlike 

musiek en voel die heimwee as sy eie. 

Marais veroorloof hom om tien ( ! ) veranderinge in die 

oorspronklike teks te maak. Daarvan is vyf belangrik: 

Van Bruggen: Marais: 

"en die ewige blou lug bo" 

"wat drome bring in my oe" 

"so seer uit my liedere klim" 

"klim na die grys lug bo my" 

"en die ewige blou daar bo" 

"en my drome swem in my oe" 

"so sag uit my liedere klim 11 

"klim na die grys lug bowe". 

Die rede vir hierdie veranderings is nie heel temal duidelik nie. 

Miskien poog Marais om die sinne ietwat "gladder" te maak. Hy mag 

daardeur die gevoel van meer vryheid verkry om sy musiek optimaal 

te laat spreek. Die verandering van "bring•r na "swem" (in die 

tweede voorbeeld) verander inderdaad die betekenis van die sin. 

Die klavier speel in die vormgewing 'n belangrike rol. Die lied 

is ontvouend van aard, opgebou ui t basies twee soorte materiale 

wat afwisselend gebruik word: 'n vloeiende musiek en 'n 

resitatiefagtige, vertellende styl. 'n Begeleidende figuur (vanaf 

m.l) verleen die harmoniese agtergrond vir die vloeiende melodie, 

en 'n blokakkoord-figuur gee aan die stem by die voordrag van 

emosioneel gelaaide woorde optimale vryheid vir plastiese woord

interpretasie (m.23-30 en 40-43). 
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Die gevoelvolle rnelodie behou rneestal enge kontak met die woorde. 

Ef f ekvol is die direkte teenstelling van rnajeur en rnineur toonaard 

(Eb/eh) wat gebruik word om die positiewe/negatiewe gevoelswaarde 

van die teks te beklerntoon: "ek is rnoeg ... " (rn.9/10). Kortliks 

word ook verwyl in nabygelee toonaarde: "'k wil terug na die vrye 

ruirnte" in Gb (rn.16-18) en "die ewige blou daarbo" in Bb (rn. 21), 

waarby die stern steeds die rnoontlikheid kry vir gevoelvolle 

woordinterpretasie. Ietwat teenstrydig in uitdrukking is die 

toonsetting van die frase "en my hart skiet vol van heirnwee, en my 

drorne swern in my oe". Eers is dit somber, sensitief, dalend, met 

'n kloppende begeleidingsri trne in die LH (rn. 23-26). Dan volg 'n 

herhaling van die reels na die rnajeur rnodulerend, opwellend, 

oopgaande (rn.27-30). 

Marais gebruik sy gewone palet van chrornatiese akkoorde soos II

chrornaties (van Gb in rn.15:3), Italiaanse vergrote sesde (rn.19.3), 

verrninderde sewende ( rn. 21. 1) , Dui tse vergrote sesde ( rn. 2 9 . 3) en 

etlike tussendorninante. Ook sy tipiese akkoord-opeenvolging van: 

I - rb7 - IV - vergrote sesde - V - I 

kan gevind word (rn.28.3-29). Die gebruik van 'n pedaalpunt 

waarrnee I- en V-harrnoniee verrneng word, kreeer op ernosioneel 

belaaide woorde 'n interessante spanning (rn.2 en 6 asook 23-26). 

Oor die kornpositoriese bou en inhoud van Heimwee kan nog veel rneer 

gese word om die lied beter te verstaan. Uiteindelik bly dit 'n 

voorbeeld waar die kornponis se inspirasie, se rnededelingskrag die 

vele kornponente (toevallig of beplan) saarnsnoer tot 'n werklike 

kunswerk. Daar is baie warrnte, ernosie en gevoel in hierdie lied 

vasgevang. Marais is in staat om daarrnee skeidslyne van taal en 

kultuur te oorbrug en 'n verbinding tussen skeppende kunstenaar en 

toehoorder te bewerkstellig. 

Vir enkele biografiese notas oor Heimwee, sien Hoofstuk 2.2.3.1 en 

2.2.3.3. 
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46 Heimwee na die See 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

JRL van Bruggen 

~Ullf00 1 I 

aiel . .. ,... 
- ...................... - ........................................................ 

- -- ~ ... - .. .-.._-____ ..........:::... - __r ~ ... - .. 

j .J 
I I 

3 strofes van 8, 4 en 8 reels 

onderskeidelik: meestal drievoetige 

jambiese versmaat, ui tsonderings in 

die laaste strof e 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/34 

R Milller, Kaapstad, 1936 

Ja 

b, C!, andante: lied eindig in E 

Hoe stem: d#' -- g#" 

Stemmingslied, negatief/positief 

van Bruggen publiseer sy gedig in 1936 in die bundel Morestond. 

Dekker skryf hieroor: "In Morestond het Kleinjan hom veel meer 

ontworstel aan die onegtheid van sy vorige -bundels .•• " (bl 108). 

Soos in Heimwee word die ontvlugting ui t die stadslewe in die 

natuur gesoek: 

"Ek is moeg van stadsgewemel, rumoer en stof en skyn, 

van mense sender siele, van geeste voos verfyn", 

en hierdie keer in die ervaring van die see, die branders, die 

soutbries, die seevoels, ensovoorts. 

Soos in Heimwee slaag Marais ui tstekend daarin om die stemm:i;.nge 

van die gedig in musiek om te sit. Hoewel die twee liedere 

inhoudelik verwant is, is hulle in musikale uitdrukking baie 

verskillend. Die beginfrases getuig reeds hiervan: 

"My hart verlang na die stilte" Heimwee in Eb majeur 

"My siel is siek van heimwee" - Heimwee n.d.S. in b mineur. 
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Nie net die toonaard nie, ook die grondsternrning in die tweede lied 

is veel aggressiewer as in Heimwee. 

Marais kies dikwels enkele reels in 'n gedig wat die stemming en 

karakter van die he le lied bepaal. Hierdie eenheidsui tdrukking, 

ontbreek in Heimwee na die See volkorne: elke frase het sy eie 

rnusikale uitdrukking as interpretasie van die teks. In sy 

rnelodiegewing neig Marais dikwels tot understatement - hier nie. 

Op byna ekspressionistiese wyse dra die stern die ernosies van die 

woorde oor. Dikwels verskyn opwaartse spronge van 'n kwart, 

kwint, sesde en oktaaf. Die skandering, ook die ui tsonderings 

soos die spondee in "lag horison van water" (rn.31/32), is korrek. 

Die lied is in ontvouende vorrn. Die klavierparty gebruik drie 

verskillende soorte begeleidingsf igure waarrnee die kornposisie in 

duidelik verstaanbare gedeeltes ingedeel word. Eers is daar 'n 

rnotief om die water-en-brander orngewing te skilder (rn.1-19), dan 

een om die innerlike onrustigheid te toon (rn. 20-27 en rn. 32-35), 

asook 'n blokakkoord-opeenvolging om die stern volle vryheid vir 

interpretasie van die ernosioneel gelaaide teks te laat (rn. 28-31 

asook 36-46). 

Twee harrnonie-effekte wat Marais graag gebruik, korn in die lied 

voor: dit begin in 'n rnineur-toonaard (b), eindig egter in die 

rnajeur (E); ook die direkte teenoorstelling van rnineur/rnajeur word 

gebruik (e/E), waarrnee die kornponis illustratief 

negatiewe/positiewe ernosies skilder (rn.20-31). Ander 

noernenswaardige harrnoniese rniddele is twee pedaalpunte (rn.1-8 en 

20-27), 'n Duitse en Franse vergrote sesde (rn.22) en vele 

tussendorninante wat aan die lied kleur gee. Teen die einde van 

die lied (rn.32-38) word die harrnoniese wisselinge as voortstuwend 

ondervind totdat die klirnaks effekvol op 'n 16 4 (rn. 39) op die 

woord "heirnwee" bereik word. 

Heimwee na die See het nie so bekend geword soos sy beroernder 

broer Heimwee nie. Uit 'n kornpositoriese oogpunt is die lied 

egter van dieselfde hoe standaard en hied aan die ui tvoerders 

selfs rneer rnoontlikhede vir artistieke interpretasie. 
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47 Helde rus 

1 Digter 

2 Incipit 

Sol.enne 

185 

Dirk Mostert 

"" Rm in die ur - de my hel - de, wat jul - le bloed het ge - wy 

> 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

> 

3 strof es van 8 reels met drie sterk 

aksente elk; daktilies en 

anapesties; soms ontbreek onbetoonde 

aksente (katalekties) en ritmiese 

verskuiwings kom voor 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/5 

R Muller, 

Johannesburg, 

Kaapstad, 1937; FAK, 

Die FAK-Volksangbundel 

van 1961, 1970, 1979 

Ja 

b, 4; 4 , solenne; lied eindig in D 

Lae stem: g - e"; waarskynlik meer 

geskik vir 'n alt: "rus maar my 

dierbaar-beminde, julle dae van veg 

is verby" (elfde reel) 

Historiese treurlied 

Dirk Mostert bewys hulde aan die offers van die Anglo-Boereoorlog 

van 1899-1902. Helde rus word in 1925 in Elker Siele gepubliseer. 

Dekker skryf oor hierdie bundel: "··· daar het heelwat bundeltjies 

verskyn waarvan die letterkundige waarde gering is" (bl 114). Die 

inhoud van die gedig is tydgebonde en die teks emosioneel - die 

seggenskrag word daardeur beperk. Waarom Marais in 1937 nog tot 

hierdie gedig aangetrokke gevoel het, is moeilik om te bepaal (het 
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die beplande Ossewatrek van 1938 horn geanirneer?); die 

tydgebondenheid daarvan beinvloed die gebruikswaarde van die lied. 

Marais se kornposisie is in drieledige vorrn (ABA). Die eerste 

gedeelte (rn.1-18) is 'n dodesang, somber en heel laag geset vir 

beide stern en klavier. Laasgenoernde begelei met hoof saaklik 

stadige blokakkoorde. Die rnusiek van die rniddelgedeel te is rneer 

gevallig (rn.19-35) wat veral aan die klavier se bydra te danke is. 

Maar ook die vokale lyn het hier rneer warrnte die woorde 

"dierbaar-berninde" is waarskynlik die sleutel- en inspirerende 

begrip. In resi tatief-styl verskyn die drarnatiese woorde "soos 

brandwagte werend en wakend, soos helde vertroubaar en pal" om die 

stern optirnale vertolkingsvryheid te gee (rn. 33-35). Marais skryf 

hier parlante by die stern, en die klavier kry die opdrag calla 

voce. Vir die derde strofe word die rnusiek van die eerste weer 

gebruik (rn.39-51) met enkele veranderings aan die einde (rn.51.4-

rn. 54). Hierdie wysigings, die stern word 'n oktaaf opgeskuif 

(rn.51.4-rn.53.1), die gebruik van 'n v9 vir die stern op "sterwe" 

(rn. 53. 3), asook die swewende laaste noot op die vyfde van die 

akkoord (rn.56) verleen aan die slot 'n sentirnentaliteit wat die 

andersins sterk stemming ietwat verswak. 

Beide A-gedeeltes eind0ig in die verwante rnajeur toonaard en die 

lied sluit ook daarin af (b/D). Tussen die twee toonaarde word 

die harrnonisering gekleur deur verskeie 

Deur rniddel van die tussendorninant van· e 

rniddelgedeelte ook van f# (rn.27 ens), 

chrornatiese akkoorde. 

(bv rn.8, 12 ea), in die 

skuif die rnusiek deur 

nabygele~ toonaarde. 'n Interessante en effekvolle Napolitaanse 

sesde word in rn.5.1 gebruik, 'n Duitse vergrote sesde in rn.33.3. 

Helde rus het heeltemal 'n eie karakter en het oorspronklikheid as 

komposisie. Die ekstreem lae tessitura en die geskiedkundige teks 

mag die uitvoerbaarheid beperk. 

Marais het die teks twee keer aangedurf. 'n Onvoltooide poging 

van elf mate in Eb maj bestaan. Die manuskrip word by die NALN in 

Bloemfontein (sonder nr) bewaar. 
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48 Herfsaand 

1 Digter 

2 Incipit 

I 
Moderato 

I ., - -- ~ - ~ - . 
L I - . 
• Die stad 

. , I\ I ·- . - . 
~ r . ' 

- .. - - .. _ 
" 

I 

is so stil 

- -
~ - . -

187 

CM van den Heever 

. - - ~ - - - -- - - ~ -
~ I 

Die 
r 

lD die herfs - aand, ge--. 
...-:=--:. .. - - -- - - - - -- - . - . - . - -,_ - - . - -•• • 1•..:.:a - - .. . I .... - ~· - _,, 

' 

-· - . lo 

I ... .. ,. . - -- - . 
' 

~ - -
I 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

~. -· - --. -
I 

7 strof es van 4 reels in meestal 

anapestiese metrum, meestal met 'n 

jambiese opslag en naslae in die 

eerste en derde reels (katalekties); 

steeds drievoetig 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1936: Lentelied 

en Herf saand 

Ja 

ab, 3/4, moderato 

Middelstem: e' - f 11 

Stemmingslied 

CM van den Heever publiseer die gedig in Ste:mmingsure (1926) 

waaroor Dekker as volg skryf: "Die ti tel van hierdie bundel is 

goed gekies. Die digter gee hier stemminge, weemoedige mymeringe 

in die natuur oor dood, verganklikheid, verlede. Die toonaard is 

'n sagte weemoedstoestand in verse van neuriende sang" (bl 192). 

In Herfsaand is dit die waarneming van die seisoen in die natuur 

wat die digter aanspoor om oor die herfs in die lewe na te dink. 

Vir die "toonaard" waarvan Dekker praat vind Marais 'n oortuigende 

ekwi valent vir sy toonsetting. In ( 'n gepaste) Bb maj dra die 

rustige, vloeiende musiek die milde weemoedstemming oor. Die 
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onstuimighede, die gevegte, die smarte van die lewe is verby; 

vreugde en tevredenheid kry 'n plek. Die melodie is sag, nerens 

geeksponeer nie en le aangenaam op die stem. 

Die klavierparty skep met enkele eenvoudige begeleidingsfigure 'n 

welluidende agtergrond vir die lang melodie. Teksinterpreterend 

dra dit tot die musikale eenheid by. Die figuur in die RH van die 

tweede gedeelte kan as skilderend van die 

windjie waai koeler as gister" (m.39-70). 

wat daarop volg, dolce gemerk, gee aan 

vryheid vir gevoelvolle mededeling van 

wind gesien word: "die 

Die gerolde akkoorde 

die stem (tenerezza) 

die reminissensie aan 

vorige smart: "ek onthou nog die aand daar alleen, jou hart was 

stukkend van smarte" (m.71-86). Met die tempo-aanduiding pochiss. 

agitato verleen die akkoorde wat herhaal word aan die musiek 'n 

dringendheid en ondersteun die emosionele inhoud van die teks: 11 0 

blus die gedagtes aan gister, die pyne wat vreet aan die hart" 

(m.87-97). 

Die lied is in vier gedeeltes met 'n reprise en koda (ABBCDA + 

koda). Die B-gedeelte (m.39-70) gebruik die derde strofe van die 

gedig musiek en woorde word presies herhaal (m.38/39-54 = 
m. 54 /55-70). Waarskynlik doen Marais di t ter wille van lengte 

(vormbalans), aangesien die ander gedeeltes almal die teks van 

twee strafes het. Die onveranderde herhaling is egter nie 

heeltemal oortuigend nie. Noemenswaardig is nog die uitroepe op 

"vir my" in die koda (m.135-152), wat herinner aan die soort 

vocalise-slot van Bosveld Huisie en Die Letaba. Marais wil 

daarmee die serene stemming verleng, vir nog 'n oomblik vashou . 

Die harmonisering verloop hier sonder 'n oordaad aan chromatiese 

akkoorde. Die verminderde sewende is die populerste (m.6, 10, 22, 

40 en andere) • Harmoniese verskuiwings deur middel van 

tussendominante bly binne afstand van die hooftoonaard, Bb. 

Herfsaand is een van Marais se mees uitgebreide liedere (152 

mate). By die eerste aanhoor daarvan kan enkele 

beperkinge beskou word: die ietwat monotone 

eienskappe as 

lengte, die 

afwesigheid van hewige konflikte, die deursigtige struktuur. 

Hierdie eienskappe is ook reeds in die gedig teenwoordig. Dit kan 

daartoe lei dat die lied as geheel gering geskat word. Volgens 
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die skrywer le die lied se aantreklikheid egter juis, by wyse van 

uitsondering, in hierdie stylelemente. 

Herfsaand herinner onwillekeurig aan 'n gevleuelde woord van 

Robert Schumann. Hy skep die begrip "himmlische Lange" in sy 

bespreking van Schubert se laaste simfonie*: 

"Und diese himmlische Lange der Sinfonie, wie ein dicker Roman 

in vier Banden etwa von Jean Paul, der auch niemals endigen 

kann, und aus den bes ten Grunden zwar, um auch den Leser 

hinterher nachschaffen zu lassen ... " (uit Robert Schumann 

Gesammelte Schriften, Band I, bl 463). 

Ook in sy klaviersonates maak Schubert van hierdie stylmiddel 

gebruik. Om Schumann se ui tspraak van die "himmlische Lange" 

direk op Marais se Herfsaand oor te dra, sal die vergelyking 

waarskynlik te ver voer. Maar op sy eenvoudige en naiewe aard 

bereik Marais 'n effek wat aan die beroemde woord herinner. 

*) Robert Schumann was die ontdekker van Franz Schubert se 

"groot" C maj simfonie (nr 9, 1828). In 1839 vind hy die 

parti tuur van die toe nog onbekende werk op die solder van 

Ferdinand Schubert, Franz Schubert se broer. Op Schumann se 

aanbeveling word die manuskrip dadelik (van Wenen) aan 'n 

uitgewer in Leipzig gestuur waar Mendelssohn dit in 1840 vir 

die eerste keer uitvoer. Robert Schumann skryf in 1840 in sy 

musiektydskrif oor die werk en skep die begrip wat mettertyd 

beroemd sou word. 

Die uitgewer van Schumann se Gesa:mmelte Schriften, Martin 

Kreisig, maak die volgende opmerking oor die aanhaling: 

"Diese zum Teil gefltigel ten Wort gewordene Bezeichnung hatte 

Schumann schon von Wien aus in einem Briefe an seine Braut 

gebraucht (Brief vom 11.12.39) 11 (uit Robert Schumann 
Gesa:mmelte Schriften, Band II, bl 432). 
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49 Huwelikslied 

1 Digter 

2 Incipit 

190 

PH Langenhoven 

my_ hart, wees bly op bier-die dag, En mnaak die vreug-de reeds so 

r 

3 Gedig 3 strofes van 4 reels in vyfvoetige 

jambiese versmaat; elke vierde reel 

is kort met 3 versvoete 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/4 

R Muller, Kaapstad, 

Huweliksliedere nr l; 

1937: 

Die 

Volksangbundel van 1937, 1961 

Ja 

E, C!, nie slepend nie 
Middelstem: e' - e" 

Gewyde okkasielied 

Twee 

FAK 

Die bruidegom rig horn tot sy bruid. In 'n liefdevolle en 

besinlike toon bemoedig hy haar dat hulle saam die probleme van 

die toekoms sal kan behartig. Die tweede strofe kl ink ietwat 

geforseerd: 

"O lieflik lok in lag die toekoms bly". 

Die derde is 'n gebed van beide: 
11 0 Heer, wil U ons lei". 

As 'n geheel gesien, kan die woorde vandag verouderd voorkom. 

Marais skryf daarvoor gewyde gebruiksmusiek geskik vir 'n troue. 

Di t is nie van besonder hoogstaande gehal te nie. 

tussen woorde en musiek kan nie vasgestel word nie. 

Enge kontak 
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Die lied is deurgekomponeer. Daar is drie gedeeltes wat bymekaar 

aansluit volgens die strafes van die gedig (ABC): · Nie slepend nie, 

Rustig, Meer afnemend. Die inleiding en die eerste mate (m.1-6) 

is nog die beste en kl ink heel temal geinspireerd. Vanaf die B

gedeel te (m.11) verloor die musiek egter aan spankrag en beweeg 

ietwat doelloos voort. Die derde strofe, die gebed (m .19-26), 

verkry deur die statiese begeleidingsf iguur 'n koraalagtige 

karakter, maar ook hier is die rigting vaag. 

Die stemparty het 'n opvallende klein omvang van een oktaaf. Die 

klavierparty is opgebou uit 'n vierstemmige harmonisering sonder 

dat dit besonder interessant is. Harmonies bied die lied 'n 

eenvoudige modulasie na die V aan die einde van die A-gedeel te 

(m.7-10), en talle tussendominante gee kleur sonder om 'n 

teksverklankende betekenis te he: van ii (m.5.2, 15.4, 17.2) en vi 

(m.8.2, 14.3, 15.2, 22.1, 23.3). 

As kerkorrelis was Marais beslis bewus daarvan dat daar min 

materiaal in Afrikaans bestaan, geskik vir 'n huweliksplegtigheid. 

In hierdie behoefte wou hy voorsien met sy Twee Huweliksliedere, 

uitgegee in 1937. Nie een van die liedere het die toets van die 

tyd deurstaan nie. Vandag, 60 jaar later, is daar nog altyd min 

of geen goeie oorspronklike musiek in Afrikaans vir 'n 

huweliksbevestiging nie. 

'n Interessante waarneming kan hier gemaak word. In vele Westerse 

kulture is dit gebruiklik dat 'n sanger in die kerk by die 

huweliksseremonie optree. Daar word van horn verwag om met 'n solo 

luister aan die feestelikheid te verleen. Afgesien van die 

algemeen paslike (of onpaslike) Ave Maria (Bach-Gounod), Caro mio 

ben (Carissimi) met gewyde woorde, en enkele ander liedere bestaan 

geskikte literatuur hiervoor byna nie. 
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50 Karoland 

1 Digter 

2 Incipit 

A - _,. 
., 
• ..._ . . 

~. - -- -. ,. 1• 

--
1..Gft IW. 

3 Gedig 

.... 

. . 
K.. 

-. 
- - . -- - -.. ,. • 

-

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

...... 

7 SA Musiek.bibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

-
ft 
-. --

192 

CF Visser 

. - . .. . . - . - ~ . . - . - - . I - .. . 
die w *' di& UaAp ••• ~. Met 

L - - - -. - ·- . . . - - . -- - ... - ' - . 
"I .. .... .... ~ - ..... - .. ....~ .. 

- - -
~ -I . . . 

4 strof es van 4 reels in viervoetige 

daktiliese of anapestiese versmaat; 

jambiese eerste versvoete verskyn 

1932 (RGN: 970/682) 

Kon nie gevind word nie 

Onbekend; kopie in die biblioteek 

van die Universiteit van Pretoria, 

af deling Africana 

Ja: "1 vel los gedruk, miskien vir 

'n besondere geleentheid" (bl 137) 

F, C, semplice 
Middelstem: c' - f" 

Natuurbeskrywende stemmingslied 

CF Visser se gedig is 'n idille. Liries, spaarsaam, deur slegs 

enkele sinne te gebruik, word die beeld van 'n eenvoudige (en 

vergange?) wereld herroep. Die eerste reel van elke strof e wek 

die leser se nuuskierigheid: 

"Ken jy die land " . . . 
"Ken jy die plaas " ... 
"Ken jy die veld " ... 
"Ken jy die vlakte " . . . . 

In reels twee en drie volg 'n kart beskrywing (scene) van die 

land, plaas, veld en vlakte. Reel vier is 'n refrein: 

"Aai dis die •.. , dis die wereld vir my" 

en druk die digter se verlange na die beskrewe idille uit. 
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Marais vang die grondtoon in sy toonsetting uitstekend vas - meer 

nog, hy verhoog die gevoelswaarde van die gedig. 

Die lied is in strofevorm (4 strofes). Die melodie het 'n 

eenvoudige bou - en besit nietemin 'n meesleurende karakter. Die 

klein mel ismes op die woord "laagtes" ( m. 7 en m. 9) en op "vlei" 

(m.10), asook die uitnodigende effek van die spronge na bo op "die 

land" en "bulte" (kwint in m. 5/6, maj sesde en kwart in m. 8/9) dra 

tot die stukrag van die melodie by. Die besondere waarde van 

hierdie klein lied le egter in die toonsetting van die laaste 

reel: 

"Aai dis die land, dis die wereld vir my". 

Hier bondel Marais die gedagtes so vol verlange in 'n heimweevolle 

sug saam (m.11-14). 

Die klavierparty het 'n heel eenvoudige begeleidingsfiguur in die 

RH. Juis dit dra veel tot die serene uitdrukking van die lied by. 

'n Pedaalpunt in maat 3 vermeng I- en V-harmoniee; enkele tussen

dominante (m.5.2, 9.1, 11.3) bring kleur in die harmonisering. 

Karoland is 'n vergete klein lied - met onreg, aangesien dit baie 

van Marais se oorspronklike melodiesin demonstreer. 

'n Verdere toonsetting van Karoland bestaan op manuskrip. Dit is 

onvoltooid, daar bestaan slegs tien mate (NALN, Bloemfontein, 

sender nr). Dit is in A maj en begin met 'n sensuele opwaartse 

sprong van 'n majeur sesde. 'n Onbevredigende verloop van die 

melodie (dalend) en stollende modulasie (m.5-6) het Marais se 

belangstelling om die lied te voltooi moontlik laat kwyn. 
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51 Kinder lied 

1 Digter 

2 Incipit 

" I . . . . - -- -- .- . 
I Kam, kom kin c1er ~r - - ies, 

~ I 
- . /"'"_• 

- - --- - ~ -
~ . . 

~ - ~ ~ Sempre staccato . .:. .. .:.. ... -·~ - . . ! 
3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

194 

AD Keet 

. l - . -~ -- - - -· - ~ . - . 
B~-ie vliegdie vlin-der-tjies. Hier d&ar o - wer-al, 

... 
J 

l I 
" . - . - - -~ - ~ . -. 
. 

~ . . ";' ";' .. - ~ ~ 
. . 

.... ..:. .!. ~ --· ~ - . - - - ~ -. ~ 

3 strof es van 6 reels in 

afwisselende drie- en viervoetige 

trogeiese versmaat; die laaste 

onbetoonde aksent ontbreek in elke 

reel. Marais gebruik 2 strofes 

ca 1928 (RGN 970/696) 

RGN: 173/38 

R Muller, Kaapstad, 1930: Die Roos 

en ander Afrikaanse Liedere nr 6 

Ja 

sh, 2;4 , fris en bly 

Hoe stem: f' - g" 

Kinder lied 

AD Keet skryf 'n vrolike kindervers. Marais toonset dit op 'n ewe 

opgewekte en onpretensieuse wyse. Musiek en teks pas bymekaar. 

Die stemparty is 'n opseliedjie in parlando-styl. Die melodie het 

nietemin 'n goeie boog. Die hoe G op "makkertjies" (m.18.2), kan 

waarskynlik vir sommige kinders moeilik wees om te sing. Die 

klavierparty ondersteun op maklik speelbare wyse die melodie. Dit 
I 

is goed uitvoerbaar vir 'n primereskoolonderwyseres terwyl sy die 

liedjie saam met haar kinders leer. 

Die liedjie is in strofevorm (twee strofes). Marais herhaal twee 

reels van elke strofe (daar is ses reels), en daarom kry sy lied 

'n gebalanseerde 8+8-mate konstruksie. As voorspel word die 
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begeleiding van die laaste vier mate gebruik. 

Die harmonisering verloop ~envoudig maar nie oninteressant nie. 

Die inleiding begin op 'n v 6
5 : die verrninderde-sewende-akkoord 

verskyn drie keer (m.2.2, m.5.2, m.18.2); enkele tussendominante 

.versier die liedjie. 

Die strofevorm lewer een klein punt van kritiek. Marais toonset 

die trogee "hier, daar" ( I· ) iry die eerste strofe met twee sterk 

aksente ( I I ) asof dit 'n spondee is. Dit kan as 'n wins beskou 

word. In die tweede strofe is die progressie op die woorde "hup, 

hup", en vanuit die sanger se oogpunt minder suksesvol (m.9). Dit 

kan ook daaraan le dat die woord "hup" oor die algemeen (en nie 

net by Marais nie) nie besonder goed sing nie. 

Miskien is 

misleidend. 

die oogpunt 

nietemin 'n 

die titel van die lied Kinderlied tog ietwat 

Hoewel speels, verloop Marais se musiek eerder ui t 

van die ouer persoon as uit die van die kind. Dit is 

fraai liedjie met sjarrne. 
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52 Klaas Vakie 

1 Digter AD Keet 

2 Incipit 

1. Ek sal nou maar so aag.igies aan, Naar bed naar bed t~ 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

3 strofes van 5 reels in twee-, 

drie- en viervoetige jambiese vers

maat; enkele Nederlandse oorblyfsels 

is te vind: "naar bed", "baie moe", 

"van self", "al somar" 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/14 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 14 

Ja 

E, 6/s 

Middelstem= c#' - e" 

Slaapliedjie 

In hierdie gediggie is die rol verdeling omgekeerd: nie die ouer 

sing die kind aan die slaap nie, maar die kind se aan sy mense 

nag. Die versie het veel sjarme en bied 'n interessante variasie 

in Marais se stel liedere. 

Marais se toonsetting is geen tipiese slaapdeuntjie nie: die 

melodie is byna vrolik; die opwaartse sprong _van 'n kwart waarmee 

die stemparty begin, is eerder uitnodigend en klink nie na 'n kind 

wat al wil gaan slaap nie. Net die berceuse-karakter van die 6; 8 -

tydmaat in die LH van die klavierparty verraai dat 'n slaapliedjie 

ter sprake is. 
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Ongelukkig word die aantreklike melodie deur 'n abrupte kadens 

afgebreek en beeindig (m. 12 /13-14). Die modulasie na die v
toonaard kort voor die einde (m.11-12) wek eerder die verwagting 

dat eers die helfte van die lied bereik is, en dat dit nog sal 

voortgaan. Marais het egter die strofevorm gekies en moet daarom 

terugkeer na die I-harmonie. 'n Herhaling van die laaste reel 

word daarvoor gebruik. 'n Deurgekomponeerde vorm, met die 

voortsetting van die melodie op die teks van die tweede strofe, 

sou miskien meer bevredigend gewees het. 

'n Pedaalpunt wat I- en V-harmoniee vermeng, 

interessant (m.6-10). 

is harmonies 

Klaas Vakie sou 'n interessante liedjie kon gewees het. Die 

vormprobleem doen afbreuk daaraan. 'n Liedjie met soortgelyke 

onvol tooide bou is Roep jou en roep my wat in die Goue Gerf 

verskyn het. 
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53 Kom dans Klaradyn 

1 Digter 

2 Incipit 

~ 11 ~ I I 

.., 
Aom dans 

• ~ . 
" -I 

Kl&. ra • dyn, kom en 
-

dans 
Ver • tel Kla- n . dyu, KoJD .er • tel 

"11 •. 
-11 "' .. .. .. .. 

.. " -. 
-61' ~. 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

I 

-· 

198 

CF Visser 

I I 

- -1 .. ... ... 
ft er met my, Op maat van clie 
my dat jy, Die Ko - ning • in 

I I 

... .. ~ ... ... .. 
I 

?}. '-' 

2 strof es van 4 reels in viervoetige 

anapestiese versmaat; 

versvoet is jambies 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/33 (sololied) 

RGN: 80/78 (SATB-verwerking) 

eerste 

R Muller, Kaapstad, 

Johannesburg: Die 

bundel van 1937, 1947, 

1970, 1979; Goue Gerf, 

1935; FAK, 

FAK-Volksang-

196 l ( 2-St) I 

1970 (SATB) 

Ja 

F (E), 3 ; 4 , tempo di valse 

Hoe stem: c'- a" 

Liefdeslied 

By 'n VLV-huldiging van sy tagtigste verjaardag op Graaff-Reinet, 

se Marais oor hierdie lied: "Terwyl ek op Ermelo was, het dr 

Visser, op pad na die Laeveld, spesiaal vir my kom sien en gevra 

om die lied te toonset. Ek het dit eers 'n halwe toon hoer gehad, 

in F majeur, maar toe voel ek dat die gewone sopraan di t nie 

maklik sal kan sing nie. Ek het dit toe 'n halwe toon laer 

geskryf, in E majeur" ( 'n aanhaling uit Maraisnotas deur mev 

Marais beskikbaar gestel). 

CF Visser gebruik vir sy liefdeslied heel eenvoudige begrippe en 

taalkonstruksies. Hy skep 'n aura van romantiese verliefdheid. 

In die tweede strofe is daar ook 'n bietjie verhewenheid en 'n 

bietjie moraal: 
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"Die koniginbruid van my hart ook gaan bly, 

as blomme verwelk en die weelde vergaan ... 11 • 

'n Ui tnodiging om te kom dans word gemaak, en ten spyte van 

besinlike gedagtes bly dit lighartig. As Visser met sy teks die 

uitnodiging maak om te kom dans, dan skryf Marais die dans, 'n 

wals, en die woorde word in 'n bekoorlike melodie weergegee. 

Die konstruksie is heel eenvoudig: 'n strofelied in tweeledige 

vorm ( A+B) waarvan Marais die tweede gedeel te ref rein ( da capo) 

noem. Die sangerige anapestiese ritme van die gedig kry in die 

musiek die meesleurende 3;4-tydmaat. Die klavierparty bied net 'n 

begeleidende "um-pa-pa"-ritme en is ietwat dun. Harmonies bly die 

lied feitlik die hele tyd in F maj ontleedbaar (E, kyk bo) , daar 

dit sender werklike modulasies is. Enkele tussendominante (m.31, 

m. 33) asook die Duitse vergrote-sesde-akkoord (in twee verskeie 

posisies m.54 en m.55) kleur die harmonisering. 

Kom dans Klaradyn neem 'n besondere posisie in Marais se oeuvre 

in. By genoemde VLV-huldiging se die komponis daaroor: "Die lied 

is seker die mees populere van al my liedere en verskyn op meer 

plate as enige ander". 

Die rede waarom Kom dans Klaradyn so 'n gewilde Afrikaanse lied 

geword het is moontlik die volgende: die aanvallige melodie, die 

polsende en meesleurende walsri tme, die romantiek van die gedig, 

die maklike verstaanbaarheid van die geheel, die feit dat die 

algemene publiek hul met die inhoud (teks en musiek) kan 

identifiseer, die treffende hoe noot aan die einde - dit alles is 

eienskappe wat waarskynlik daartoe meegewerk het om hierdie lied 

klassiek in Afrikaans te maak. 

Meer nog: die skrywer het gevind dat Kom dans Klaradyn soveel 

sjarme besit, dat Marais soveel warmte daarin vasgevang het, dat 

dit moontlik is om die lied met groot sukses aan gehore aan te 

bied wat die Afrikaanse taal glad nie verstaan nie. Hier is 'n 

voorbeeld waar 'n komponis deur die universele taal musiek 'n 

mededeling maak sender dat die woorde verstaan hoef te word. 

Alhoewel die lied nie besonder diepgaande emosies beskryf nie, 

vorm teks en musiek 'n verstaanbare eenheid. 
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54 Kom na My toe 

1 Digter 

2 Incipit 

l 
3 

4 

5 
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el 
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A dante rellglo1 n 0 

I I poco rall. f':\ 

- .. 'i • ~· nif.J It .J ,.j J J J 

- - ~· 

I - . - I ~ . 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 

10 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 
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Woorde ui t die Afrikaanse Bybel 

(1935): Matteus 11 verse 28-30 

doke 
' 

Kom na My toe, 
a tempo 

~~~ '-"°~ ......:!" 
dolce • • -

Bybelprosa sonder veranderinge 

Voltooi in 1952 (RGN: 970/696) 

Kon nie gevind word nie 

Boosey & Hawkes, 

Lof gesang nr 9 

Ja 

F, 3/4, andante 

eindig in sb 

Middelstem: e' - f" 

Gewyde kerklied 

Kaapstad, 

religioso; 

1958: 

lied 

Die bundel Lofgesang het die volgende ondertitel: "'n Versameling 

van 13 uitgesoekte kerkkoorstukke vir alle geleenthede". Dr GG 

Cellie skryf in sy voorwoord: "Met die bundel Lofgesang word die 

kerkkore van ons land 13 uitgesoekte kerkkoorstukke vir alle 

geleenthede aangebied" (eie kursivering). 

egter as 'n sololied. Uit die gegewe 

Kom na My toe verskyn 

materiaal is dit nie 

duidelik of Marais die komposisie vir byvoorbeeld 'n dameskoor in 

unisoon of vir 'n solostem beplan het nie. Volgens die skrywer se 

mening sal die lied meer tot sy reg kom as dit solisties uitgevoer 

word. Die begeleidingsfiguur lyk eerder geskik vir klavier as vir 

orrel. 

Op Bybelwoorde skryf Marais 'n aantreklike melodie, hoewel 'n enge 

verbinding tussen teks en musiek nie noodwendig herken kan word 

nie. Die vorm is tweeledig, en elke deel word herhaal met 
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veranderinge teen die einde (AA 2 , BB 2 ). Die B-gedeelte is in die 

IV-toonaard en die lied eindig ook daarin. Die uitdrukking 

daarvan verskil egter nie veel van die van die A-gedeel te nie. 

Die klavierparty in die B-gedeelte (m. 46-81) bied met 'n nuwe 

f iguur ietwat variasie: ook bied die eerste ses mate met sy hoe 

baslyn 'n eteriese effek (m.46-51). Die tussenspel (m.43-45) 

tussen die A- en B-gedeel tes moet as swak bestempel word en het 

net 'n modulerende funksie. 

Die harmonisering van die vloeiende melodie (dolce en espressivo 

gemerk) verloop normaal volgens die Marais-gewoonte. 'n Moderate 

gebruik van sy populere chromatiese akkoorde verskaf kleur: die 

verminderde sewende (m. l. 3, 20 .1, 39. 3, 59. 3) asook vele 

tussendominante (mate 9.3, 15, 17, 21, 38.3 en andere) kom voor. 

Twee orrelpunte (m.1-4 en 46-49) bied interessante harmoniese 

verskuiwings. 

Die lied is aanvallig en mooi om na te luister maar het nie veel 

oorspronklike musikale ingewing nie. In klank herinner dit ietwat 

aan Mendelssohn se oratoriumstyl. In Marais se tyd was dit 

sekerlik geskik vir gebruik in die erediens: of dit vandag nog die 

geval is, moet betwyfel word. 
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55 Krisante 

(kon nie gevind word nie) 

1 Digter AE Carinus 

1934 (RGN: 970/696) 2 Datum van komposisie 

3 Manuskrip Kon nie gevind word nie 

Die ti tel verskyn in Henning se oorspronklike notas onder die 

groep van vyf Kinderliedere as nr 2 (RGN: 970/696 bl 3): 

Die stroompie 

Krisante 

Aandblo:mme 

Rosef ees 

Lente 

Op die manuskrip van die groep verskyn na die eerste lied, Die 

Stroompie, die musiek van die laaste, Lente. Daarna verskyn slegs 

die ti tel van die derde, Aandblo:mme, en di t is weer deurgehaal. 

'n Toonsetting daarvan verskyn glad nie. N6g die titel Krisante, 

n6g musiek daarvan verskyn op die manuskrip. 

elders ook nie gevind word nie. 

Vir volledige aantekeninge hieroor, kyk Aandblomme. 

Die musiek kon 
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56 Land van die Vlaktes 

1 Digter 

2 Incipit 

A .II 

Moderato 
-.!' 

- ••n: l'.a - - ~ -t) 

I • ~ 

-
I ,, 
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CF Visser 

cresc 
I 

- - ~ . -,. - .. ' ,, ' 
Land van die vlak-tes, die vlak-tes, die er-we., Qren.. se so wyd soos die · blou- ber-ge·soom. 

' JI I 

~ 
- --~' -

• fJ 

~ 1 

ff 4f ff 
I 

l . " ' ~ ~ - -
1: " ... 

l 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 
8 Toonaard en tydmaat 

9 stemsoort en omvang 
10 Liedtipe 

I I 

- w-

l r. VI ~ 
.. 

'ff :riemprs lllal't'arD 

I 

~ .. -
~ 

strof e van 
daktiliese 

refrein van 

I 

--
1 - • 'I 

4 reels 
versmaat, 

4 reels 

,...., 
I 

- ~ 

r .. 
.. ~ J.-.1 

I 

in viervoetige 
katalekties; 

in drie- en 
tweevoetige jambiese en anapestiese 

versmaat 
1932 (RGN: 970/682} 

NALN (sonder nommer) 
Ongepubliseer 

Nee 
D, C!, moderato 

Middelstem: d' - f#" 

Vader lands lied 

Visser beskryf sy Land van die Vlaktes met 'n positiewe instelling 

en met gesonde begrippe. Tussen die reels kan egter ook liriese 
klanke waargeneem word, van verlange na ideaal en idille. Marais 
se toonsetting gaan in 'n mate by hierdie aspek daarvan verby; sy 
grondtoon is ietwat bombasties en wil eerder patriotiese gevoelens 

oordra. Die tekens sf, sff, marcato en sempre marcato word 
dikwels gebruik en dit word 'n vaderlandslied vol patos. 

Die vorm is drieledig (ABA). Die melodie beweeg in 'n soort mars

ritme: J rr J rr I J rr J · waarmee die teks duidelik verstaanbaar 
weergegee kan word. Marais noem die B-gedeelte refrein en hier is 
die musiek wel meer liries van karakter (m.11}: 
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"vir my geen beter grond". 

Die herverskyning van A is 'n presiese herhaling van teks en 

musiek van die eerste A-gedeelte. Die oktavering in die stemparty 

in die laaste maat gee aan die lied 'n oortuigende afsluiting. 

Die klavierparty bied geen besondere begeleidingsfiguur nie. 

Volle akkoorde vergesel die stem, die boonste lyn verloop meestal 

unisoon met die melodie. Die lied bly deurgaans in D maj hoewel 

etlike tussendominante die harmonie-aksente skuif: byvoorbeeld 

tussendominante van die v (m.6.1), van die ii (m.8.1 en 14.1), van 

die IV (m.11.1), van die vi (m.12.1), en andere. Die inleiding 

van twee mate is 'n herhaling van die laaste twee mate van die 

lied. 

CF Visser se gedig maak nie daarop aanspraak om as besonder 

waardevolle poesie gewaardeer te word nie. Boonop het dit vandag 

ietwat oudmodies geraak om met patos simpatie vir die eie land te 

beken en te beskryf. Marais se lied getuig in bou, verloop en 

musikale inhoud van vakmanskap en goeie melodiesin - ten spyte van 

die ietwat patriotiese, hoogdrawende grondstemming. Die 

tydgebondenheid van die gedig, beperk egter ook die seggingskrag 

van die musiek. 

Op bladsy vi verskyn 'n fotokopie van die eerste bladsy van die 

manuskrip. 

'n Onvoltooide tweede (of eerste ?) poging van die lied in F maj 

bestaan op manuskrip. In 'n volkome liriese toon, en heel temal 

anders as hier, word die teks verklank. Slegs ses mate bestaan. 
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57 Langs stille waters 

1 Digter 

2 Incipit 

I~ U Tranqui11o 
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4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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Theo W Jandrell 

p I t-. I . 
~ - - _J - - - - -- - - - - . --- -..__ .. 

Langs stil - le wa . ters fris en_ .. klaar,_ 

--

--

-- - - ~. . - - - - - - -.. .. .. .. .. - - ...... .. .. - -~ - ~ - ,.... 

8 strof es van 4 reels in meestal 

viervoetige jambiese versmaat 

1930 (RGN: 970/696) 

RGN: 783.61A 

R Muller, Kaapstad, 

gewyde Sangstukke nr 1 

Ja 

G, C!, tranquillo 

Middelstem: b - t#" 

Gewyde kerklied 

1932: Twee 

Theo Jandrell se gedig is gebaseer op Psalm 23 in die Bybel. 

Dieselfde inhoud word in rym op liriese wyse weergegee. Marais se 

uitgebreide toonsetting het 'n aantreklike melodie hoewel 'n enge 

kontak tussen musiek en teks nie altyd vasgestel kan word nie. 

Die lied is deurgekomponeer, ontvouend van aard en in agt 

afsnitte; herhaling kom voor (ABCCDEAF). 

Onmiddellik trek die onophoudelike foutiewe skandering die aandag. 

Potgieter skryf in sy Analitiese oorsig in hierdie verband: "Die 

lied bevat meer skanderingsfoute as enige van sy ander 

toonsettings, te wete in mate 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 , 23, 25, 30, 

32, 34, 51, 65, 67, 69, 70, 71 en 75. So 'n imposante lys foute 
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is moontlik te wyte aan 'n wens om 'n gepaste waardige ritmiek in 

gewyde stemming vol te hou" (bl 52). Potgieter se vermoede is 

waarskynlik heeltemal korrek. Tegnies kan dit as volg verklaar 

word: terwyl Jandrell se gedig op enkele ui tsonderings na slegs 

jambes gebruik: 

·I •I •I •I : "Langs stille ~ters fris en klaar" 

begin Marais op 'n musikale daktiel: 

I • • I • : "Langs stille waters ... ". 

Hy hou die patroon vol, en veroorsaak daarmee 'n kettingreaksie 

waardeur die vele foute ontstaan. Oat Marais wel van beter geweet 

het, bewys die D-gedeelte (m.39-48). Hier begin hy die jambiese 

reel: "Omting gevaar en rampe my ••• " op 'n anakrusis, dus korrek, 

wat die hele afsnit beinvloed sodat geen skanderingsfoute voorkom 

nie! 

Kritiseerbaar is die feit dat Marais dieselfde melodie gebruik vir 

versreels met uiteenlopende betekenisse soos: 

"Ek arm verdwaalde word in liefde .•. " (m.21-22) en 

"My beker word tot oor sy rand gevul ••• " (m.30-31). 

Onbevredigend is ook die keuse van 'n oktaaf sprang op die woo rd 

"van" in die frase: "Op paaie van geregtigheid" ( m. 16) . Op ander 

plekke kan hy sensitief teenoor die teks wees, soos blyk uit die 

dalende en ekstreem lae tessitura van die stem op die woorde: "as 

ek in danker doodsvallei moet gaan .•• 11 (m.41-43). Dit spreek weer 

vir 'n gevoelvolle teksverklanking. 

Die klavierparty bly steeds ondergeskik aan die stem. Orie 

verskillende begeleidingsf igure word afwisselend gebruik en is 

verantwoordelik vir 'n welluidende agtergrond. 'n Interessante 

trapsgewys dalende en stygende baslyn kan in mate 39 tot 45 

waargeneem word. Die intensiteit van die gemoedstoestand wat daal 

(uit angs) en weer styg (uit vertroue), dit wil se die emosionele 

waarde van die woorde, word in die baslyn bevestig: 

"Omring gevaar en rampe my 

as ek in danker doodsvallei 

moet gaan, selfs dan vrees ek g'n kwaad 

want Hy is met my ... 11 • 

Die lied begin in G maj. Die c- en D-gedeeltes (m.21-48) is in b 
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min en gee die gevoel van 'n middeldeel. 

daaropvolgende E-gedeelte (m.51-62) reeds 

Ongelukkig verskyn die 

weer in G maj en 

verminder so die reprise-effek as die A-gedeelte herverskyn 

(m. 63). Vele tussendominante kleur die harmonisering, maar oak 

ander chromatiese akkoorde word gebruik: 'n Franse vergrote sesde 

(m.26.2), 'n Napolitaanse sesde (m.41.l en m.43.1) asook etlike 

verminderde-sewende-akkoorde (m.51.3, 53.3, 71.3, 72.1, 72.3, 

76.3). 

Ten spyte van kritiek is Langs stille Waters oor die algemeen 

aantreklik en het 'n naiewe 

luister. Word die lied 

varsheid wat bekoorlik is om na te 

noukeurig ontleed, duik die vele 

komposi toriese wanverhoudings op wat daarop dui dat Marais hier, 

soos so dikwels elders, instinktief gewerk het sander om veel oor 

detail na te clink. 

Kyk ook aantekeninge by Psalm 23. 
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58 Lente 

1 Digter 

2 Incipit 
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10 Liedtipe 
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AE Carinus 

~ I. ~ ~ 

- . -~ - - ~ , -· - -r ~ 
,. 

om die wre- de ryp te smelt En die 

r-i .. L 

~ 

-. 

~ -: - -- - -
' " ~f - -

~ . . . -- ~ - ~ - - -
r r I I I 

3 strofes van 4 reels plus refrein 

van 2 reels~ die eerste strof e 
gebruik verskeie metrums, die tweede 

en derde is trogeies, die refrein is 

in jambiese versmaat 

1934 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/80/191 

Ongepubliseer 

Nee 

Eb, 2;4 , scherzando 

Middelstem: eh' - f" 

Kinder lied 

Lente is die laaste van 'n groep van vyf Kinderliedere op tekste 

van mev AE Carinus en CJ Hofmeyr. Vir volledige aantekeninge oor 

die antstaan en agtergrand van die stel, kyk Aandblamme. 

Die gedig beskryf in ongekompliseerde taal en op vralike wyse die 

koms van die lente. Inhaud en aard is vir kinders geskik. Marais 

slui t horn - by die vorm en grondtoon van die gedig aan, en sy 

komposisie- is opgewek en singbaar. 

Die lied is in strofevorm (3 strafes). 

inleiding, strafe (A), refrein (B). 

Die bou is heel eenvoudig: 

Marais noem die B-gedeel te 

koor waar dieselfde woarde vir al drie strofes gebruik word. 
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Of al die strofes egter gesing kan word, is te betwyfel. Die 
metrum van die eerste strofe van die gedig is onreelmatig; Marais 
vind daarvoor 'n foutlose deklamasie in sy musiek • Word die teks 
van die reelmatig skandeerbare tweede en derde strof es ender 
melodie geskryf, verskyn blatante en onaanvaarbare foute: 

"Hierso, daar.§2" 
"Alles roer Il.QY.11 

"lewenfilge". 
Di t wil voorkom of Marais glad nie probeer het om die tweede en 
derde strofes by sy musiek in te pas nie. 

Die melodie is blymoedig en maklik vir kinders om te leer; die 
begeleiding eenvoudig en effekvol. Harmonies bly die lied in Eb 
maj terwyl 'n paar tussendominante (van ii, IV, vi) asook 'n 
verminderde-sewende-akkoord (m.9.2) kleur gee. 

Nie al Marais se kinderliedere is geskik vir kinders nie; 
is wel. 

Lente 
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59 Lentebries 

1 Digter 

2 Incipit 

Opgewek 

210 

Bessie Kotze 

~\me; ~~~~-·~~~~-~~ 
._
1 

Van - og - gend het ek dit ge-\·od ; fris bet dir teen my aan - ge-spoel rn 

Bf: : 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

se gediggie 

1 strof e van 6 reels in jambiese 

versmaat; meestal viervoetig, die 

derde en sesde reel is drievoetig; 

'n spondee verskyn in die vierde 

reel 

ca 1967 (uit briefwisseling met 

Casaleggio: mev Marais privaatbesit) 

Kon nie gevind word nie 

Nasionale Raad vir Volksang en 

Volkspele, Germiston, 1970: Goue 

Gerf nr 38 

Nee 

ob, 6;8 , opgewek 

Middelstem: db' - f" 

Stemmingslied, 

natuurlied 

positief; ook 

het veel f antasie en poetiese Bessie Kotze 

uitstraling. Hoewel die woord "lente" glad nie gebruik word nie, 

word die atmosfeer van die komende seisoen goed tussen die reels 

vasgevang. Marais skryf daarvoor 'n bekoorlike klein melodie. 

Interessant is die keuse van 'n ongewone ob maj wat daaraan 'n 

ronde, warm klank verleen. 

Die lied is deurgekomponeer, die vorm is eenledig (of in twee kort 

gedeeltes: m.1-8, m.9-16). Aangesien die gedig ses versreels het, 

herhaal Marais die laaste twee reels ter wille van 'n musikale 

balans (m~ 12/13-16): 

"my uitgenooi vir nog 'n draai 

my hart so snaaks so snaaks laat doen". 
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Daardeur kry sy lied 'n 8+8-maat struktuur. 

Die kort liedjie bevat eintlik net een stemming. Die ingewing 

daarvoor spruit waarskynlik uit bogenoemde twee reels. Musiek en 

teks pas daar goed bymekaar en die sintese is oortuigend. 

Besonder aantreklik is die opwaarts bewegende frase . na die woord 

"nog" (m. 9-10). Minder oortuigend is die gebruik van die musiek 

vir die eerste twee reels, di t wil se vir die oorsprongreels. 

Hier kry die onpoetiese woord "dit" die hoogste noot in die frase 

(m.2.1), terwyl die skilderende woorde "fris" en "aangespoel" 

beter bantering verdien. 

Vir die kort derde reel (6 aksente ipv 8) en die vierde (7 ipv 8), 

waar elke keer woordaksente ontbreek, kon Marais nie heel temal 

bevredigende oplossings vind nie. In die frase: "en speels my 

wang gesoen" word die ontbrekende versvoet met 'n uitgerekte 

.vokaal wet gemaak: "ge-soe-oe-oen". In die frase: "my hand gevat, 

rond geswaai" val die aksent in die musiek onbevredigend: "vat" 

kry in die komposisie nie 'n sterk aksent nie, en die vloei word 

gesteur. Veral hierdie maat 7 is ietwat onglad. 

Die laaste reel, die spilreel (punch line) "my hart so snaaks laat 

doen" is ietwat verwaarloos. 

Desnieteenstaande is die melodie aantreklik en geslaagd in vorm. 

'n Klavierbegeleiding word nie aangebied nie, wel 'n driestemmige 

SAB-verwerking. 'n Verminderde-sewende-akkoord maak m.14. 6 

interessant. 

Lentebries kan as tipies vir baie van Marais se liedere beskou 

word. So dikwels skryf hy 'n geinspireerde melodie met s jarme, 

maar die sintese tussen woord en musiek is nie altyd homogeen nie. 
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60 Lentelied 

1 Digter 

2 Incipit 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

212 

JRL van Bruggen 

OQl en om 'n roos, 

2 strof es van 9 en 10 reels in 

meestal trogeiese versmaat 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/17, driestemmige verwerking 

(SSA) 

R Muller, Kaapstad, 1936: 

en Herf saand 

Ja 

sb, 2/41 giocoso 

Hoe stem: f' - a" 

Stemmingslied, positief 

Lentelied 

Van Bruggen se gedig is 'n loflied aan die "vlindertjie" as 

liefling van die lente en bode van 'n vrolike gemoedstoestand. 

Marais slaag uitmuntend daarin om die positiewe grondtoon van die 

gedig in sy lied vas te vang. Sy lentelied het 'n jubelende 

karakter. 

Die vorm is drieledig (ABA). Woord en musiek sluit steeds goed 

bymekaar aan. In die A-gedeelte is dit "alles juig same van puur 

plesier" wat die stemming bepaal. Die B-gedeel te begin in die 

verwante mineur (g min, m.32) en klink ietwat meer nadenkend. Die 

woorde "f luister" en "smart" was hier sekerlik inspirerend vir die 

meer ingetoe atmosfeer. Maar nie vir lank nie, dan word die 

"smart verjaag" (m.65-66) en 'n opgewonde toon neem weer die plek 

in. Die A-gedeelte word herhaal en 'n klein koda sluit die lied 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za
213 

oortuigend af. 

Die stemparty het 'n blymoedige · melodie en het goeie kwali tei t. 

Desnieteenstaande kan enkele punte van kritiek geopper word. 

Ietwat verwonderlik is die besonder posi ti ewe toon waarmee die 

gevoel vol le frase "laat die blomme bloos" (m .13-16) getoonset is, 

terwyl 'n teenoorgestelde effek verwag sou kon word. Die oormaat 

van tempo-aanduidings (ten, poco agitato, rall, ten, ten, rall) 

aan die einde van die B-gedeelte {m. 79-89) onderbreek die vloei 

van die musiek eerder as om die uitvoering te verbeter. Die 

cadenza (m.90) toon weinig musikale inspirasie en kan by 

uitvoering maklik weggelaat word. 

Die klavierparty is in hierdie lied interessanter as wat gewoonlik 

by Marais aangetref word. Dit is ook heel pianisties geskryf. 'n 

Mooi chromaties dalende baslyn (m.23-28), 'n interessante 

pedaalpunt {m. 32-44), 'n beskrywende triller (m. 66-67) en lopie 

(m.91-94) wat die smart verjaag, kan waargeneem word. Tipies is 

ook die afsluitings-basnoot in die LH in die laaste maat. 

Vir die harmonisering gebruik Marais sy gebruiklike akkoorde: 

menige tussendominante, die vergrote-sesde-akkoord in Italiaanse 

(m.26.2) en Duitse {m.65.1, 76.2, 77.2) vorms, die verminderde

sewende-akkoord vele male, veral in die B-gedeel te { vanaf m. 68) . 

Orie blatante drukfoute verskyn ook: 

- 'n gedrukte c# en G behoort 'n cq en p# te wees (m.39.1), 

analoog met m.33, 35, 37, en ander mate 

- 'n gedrukte sb behoort 'n Bq
1 

te wees (m.59.1) 

- 'n gedrukte Fq behoort 'n F# te wees (m.67.2). 

Lentelied verleen op besondere wyse die gevoel van 'n eie verloop, 

dat di t s6 moet kl ink en nie anders nie. Daaraan kan enkele 

kriti,ekpunte geen verskil maak nie: die lied het al klassiek 

geword en word aanvaar soos 'n ou vriend, swakhede en al. 
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61 Lied van die Wonderboom 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliografie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

AG Visser 

/":'I e8}J1'68Sivo 

Karo na myska..du-wee, 

2 strofes van 6 reels en 1 strof e 

van 4 reels in viervoetige daktilie

se versmaat; die onbetoonde aksente 

in elke laaste versvoet ontbreek 

feitlik deurgaans 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 

Eerste publikasie in Die Huisgenoot 

4/5/1928; R Muller, Kaapstad, 1938: 

Ses Kunsliedere nr 4; SAMRO, Johan

nesburg, 1978: Sing sag menig Lied 

Ja 
bb, 6;

81 
andante 

Hoe stem: db' - ab" 

Liefdeslied, bewoe 

AG Visser skryf ender die titel van die gedig, gepubliseer in sy 

Rose van Herinnering en ander Gedigte (JRL van Schaik, Pretoria, 

1935), die volgende aanmerking: 

"Wat hieronder volg is 'n vrye vertaling van 'n ou Egiptiese 
gedig omtrent 3000 Jaar voor Kristus geskryf, en aan die 
vergetelheid ontruk deur moderne Egiptologe. 
Die Sykomor-boom (Grieks sykon: 'n vyg, en moron: 'n moerbei, 
omdat die vrugte socs vye lyk, die blare socs moerbeiblare) 
is bekend van Noord-Afrika tot by Pretoria en word gewaardeer 
vir sy welkom skaduwee. Die wonderboom is 'n voorbeeld van 
die boomsoort. 
In die gedig sing die boom vir die dame aan wie die tuin 
behoort waarin hy staan, as volg:" 
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Hierop volg die gedig. Dit is 'n vurige liefdesverklaring, ook 

met erotiese begrippe, en juis daarom is dit moeilik om dit alleen 

as 'n lied van die wonderboom te verstaan. Marais volg die bou 

van die gedig getrou in sy toonsetting maar sy uitdrukking is meer 

teruggetrokke, meer sereen. Deur die herverskyning van die 

aanvanklike musiek is die lied in vorm waarskynlik meer geslote as 

die gedig. 

Drieledige vorm word gebruik (ABA). In 'n langsaam dalende 

melodie, vloeiend en met min spronge, word die eerste strofe 

voorgedra. Blokakkoorde op die klavier, ook in gerolde vorm, laat 

groot vryheid aan die stem vir gevoelvolle frasering. 'n Styging 

aan die einde van A en 'n crescendo op die woorde: "Heimlik 'n 

brief met die boodskap daarin" (m.19-20), kondig die 

daaropvolgende deel effektief aan. 

Die B-gedeelte (m.23-35) is in die direkte majeur toonaard, dit 

wil se in ab maj komende van bb min. Dit het 'n volkome nuwe 

stemming wat veral deur die begeleidingsfiguur in die RH geskep 

word. "Sag vloei die stroom" was hier beslis die inspirerende 

woorde vir die beskrywende en nabootsende figuur. Marais se 

voorskrif vir ui tvoering heet murmurando (m. 23). Die stem is 

sensueel getoonset en kulmineer in die uitnodigende frase: "Korn my 

beminde want lief de alleen •.• " (m. 31) met die opwaartse sprang 

van 'n majeur sesde. 

Die herverskyning van die woorde: "Ede le vrou, net my blare hier 

fluister ••• " in die derde strofe inspireer Marais waarskynlik om 

die musiek van die begin "Kom na my skaduwee, edele yrou" te 

gebruik - dit is heel effektief. Hierdie strofe het egter net 

vier reels (die eerste het ses) en daarom is die verloop anders. 

Dit eindig op 'n verrassende VI-akkoord op die woorde: "blind is 

ek, siende, en horende, .QQQ!." (m.47). Ongelukk.ig is dit nie 

duidelik of hierdie effek s6 deur die komponis beplan is nie: in 

die LH verskyn 'n F wat waarskynlik 'n drukfout is - dit behoort 

'n G te wees. So nie is die G in die RH die drukf out (en die 

genoemde F in die LH korrek) , waardeur die harmonie dan na die 

tonika mineur sal verander en die f rase minder interessant sal 

wees. 
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'n Kort voorspel en naspel rond die lied tot 'n goeie eenheid af. 

Met die keuse van 'n 6;8-tydmaat vir die daktiliese metrum verskaf 

Marais die basis vir 'n foutlose skandering. Dog in een van 

Visser se reels laat Marais 'n woord weg (en verander 'n ander) om 

beter by sy musikale ingewing te pas: 

Visser: 

Marais: 

"Brood om te breek, goue wyn om te skink" 

"Brood om te breek, wyn om te drink". 

'n Interessante pedaalpunt wat oor nege mate strek (m.5-13) meng 

veral I- en V-harmoniee. Chromatiese akkoorde funksioneer meestal 

as tussendominante binne die raamwerk van bb /Bb sonder dat die 

musiek werklik moduleer (mate 13.4, 26.3, 28.1, 31.1, 33.1, 40.4, 

42.1, 43.1, 44.1). 

Lied van die Wonderboom is 'n suksesvolle lied en 'n goeie keuse 

op 'n konsertprogram. 
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62 'n Lied van Suid-Afrika 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

217 

JRL van Bruggen 

2 strafes van 10 reels (6+4) in twee 

en drievoetige versmaat; 

anapesties, enkele jambes 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 80/17 

meestal 

Nasionale Raad vir Volksang en 

Volkspele, Germiston 1970: Goue Gerf 

nr 3 

Nee 

F, 4; 4 , moderato 

Middelboe stem, c - g" 

Volk-en-vaderlandslied 

Van Bruggen se gedig kom ui t die bewusmakingsperiode van 

Afrikaans. Die periode bet min werke met kwaliteit gelewer. 

Hierdie vers is nie 'n uitsondering nie - nogtans bet dit poetiese 

waarde. Die patriotiese inslag daarvan maak dat dit in vandag se 

onpatriotiese tyd uit die mode geraak bet. Marais se toonsetting 

sluit by die grondstemming van die gedig aan. Dit is 'n 

opruierige lied, en in sy soort nie die beste wat die komponis 

geskryf bet nie. 

Van die twee strafes bet Marais net die eerste getoonset. Dit was 

goed so: 'n tweede sou baie penetrant wees ~ Die teks van die 

tweede strof e verskyn wel op die manuskrip aan die einde van die 

lied. Di t pas egter swak by die ri tme van die melodie. In die 

Goue Gerf is dit (bewustelik?) weggelaat. Die eerste strofe gee 

egter ook nie die indruk dat di~ melodie organies ui t die teks 
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ontwikkel het nie. Herhaling is 'n belangrike element: 

sinsnedes - "daar's 'n land" 

enkele woorde - "jou wink" 

of selfs woorddele - "more-" van m6rester 

word herhaal. Dit lyk egter of die herhalings eerder 

verleentheidsoplossings is: die onafhanklik vloeiende melodie moet 

van genoeg woorde voorsien word, die gegewe note moet genoeg 

sillabes kry. Die herhalings word nie doelgerig gebruik om die 

inhoud van die teks te beklerntoon nie. 

Word die gedrukte lied in die Goue Gerf met die manuskrip 

vergelyk, is daar een groot verskil: in die Goue Gerf verskyn die 

gepunteerde ritme in die melodie vyf keer (in m. O /1-2 en 13) 

terwyl dit twintig keer in die manuskrip verskyn (in m.0/1-4, 6, 

7, 11, 13, 15, 17, 19). Die skrywer het geen feitlike verklaring 

vir hierdie teenstrydigheid nie. Die vermoede onstaan wel dat die 

uitgewer van die Goue Gerf Marais se stamperige ritme enigsins wou 

verminder. 

'n Klavierbegeleiding word nie by die lied aangebied nie, wel 'n 

SATB-verwerking. In die harmonisering gebruik Marais vele 

tussendominante binne die F maj verwantskap. Die II-chromatiese 

akkoord is heel popular asook die verminderde-sewende-akkoord 

(mate 2.2, 10.4, 18.4). 

Die musiek maak nie 'n besonder geinspireerde indruk nie. 

Die lied ly waarskynlik onder die geskiedkundige tema van die teks 

en kan vandag nie meer as besonder interessant beskou word nie. 

Dit is daarom verwonderlik dat die uitgewers van die Goue Gerf in 

1970 nog die inisiatief aan die dag gele het om die lied daarin op 

te neem. 
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63 Maar een Suid-Afrika 

1 

2 

Digter 

Incipit 

219 

AD Keet 

· 1. Gee my 'n -roer . in iny reg - ter-ha.nd; Gee my 'n bok wat 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliografie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

4 strof es 

reels is 

tweevoetig; 

van 4 reels elk; drie 

viervoetig, die laaste 

meestal daktiliese 

versmaat, ook jambies; katalekties 

1928 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/55 

FAK, Johannesburg, Die FAK

Volksangbundel van 1937, 1947, 1961. 

Nasionale Raad vir Volksang en Volk

spele, Germiston, 1970: Goue Gerf 

Nee 

c, 4/4 

Middelstem: c' - g" 

stemmingslied, positief; ook 

vaderlandslied 

AD Keet se gedig begin ietwat bombasties maar di t verinnerlik in 

sy verloop. Die lief de vir sy land is aanvoelbaar en daar word 

met warmte geidealiseer. Marais slui t hierby aan en sy lied is 

ook nie net 'n vaderlandslied nie. Hoewel bombastiese klanke 

hoorbaar is, spreek die geheel tog van 'n geinspireerde musikale 

ingewing. 

Die kenmerkendste eienskap is die spankrag in die stemparty. Dit 

begin laag en ingetoe. Marais skryf mf, maar op hierdie 

toonhoogte (m.3-4) is hoogstens 'n mp moontlik. Binne enkele mate 

styg die tessi tura 'n oktaaf hoer en die musiek word toenemend 
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Na tien mate word die hele prosedure nog 'n keer 

laaste vier mate is anders ter wille van 'n 

entoesiasties. 

herhaal; die 

oortuigende slot. Die bou is uiters eenvoudig, maar van 

meesleurende karakter. 

Die klavierparty vergesel die stem meestal met blokakkoorde. 

Marais skryf twee keer sempre marcato en die einde is ietwat luid. 

'n Paar akkoorde word op harmonies interessante wyse gebruik: 

'n mineur-iv in die majeur toonaard van c (m.1.3 ens) 

'n mineur-ii7 van eintlik G maj, die v-toonaard (m.7.4) 

'n Duitse vergrote sesde in ongewone posisie (m.16.3). 

Die 16 4-harmonie word in hierdie lied soos so dikwels elders op 

effekvolle wyse aangewend (m.17). 

Die strofevorm veroorsaak 'n skanderingsfout in die tweede strofe: 

"Gee my die swartland mfil; al sy graan" {m.6). Met 'n geringe 

verandering in die teksonderlegging kon Marais die fout vermy het. 

Interessant is dat die manuskrip op twee plekke ander note in die 

melodie het as die gedrukte kopie. In m. 9 .1 bied Marais 'n 

alternatiewe hoe g 2 as ossia by die d 2 op die woord "gee" aan. 

Hierdie noot is nie in die gedrukte kopie opgeneem nie. Verder 

skryf hy in m.18.3 in die manuskrip 'n duidelike d 2 , terwyl die 

gedrukte kopie 'n e 2 { 'n spanningsgelaaide v13) op die sillabe 

"fri" , van "Suid-Alli.ka" , aanbied. Die skrywer het geen 

geloofwaardige verklaring vir hierdie verskille nie. 

Soos by die vorige lied mag dit wees dat Maar een suid-Afrika 

onder sy titel en soort inhoud ly: dit het uit die mode geraak om 

patriotiese gevoelens op 'n trotse manier voor te dra. In 

teenstelling met die vorige lied het hierdie een egter niks van sy 

aantreklikheid verloor nie. Gesing deur 'n goeie en sterk bariton 

kan dit 65 jaar na sy ontstaan steeds meesleurend wees. 
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64 Mali, die Slaaf, se Lied 

1 Digter c Louis Leipoldt 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

~ -
I 

~ 

• 
. 

aspressi'Do 
- - --~ - ~ - - - -- . . - ~ ~ - - - -

~ ~ . . 
V~die lo. t.os-land waa.r die le -liea groei,En die 

• .r 

a tempo Konings blom op die 

- ~, ~I ,.--J ____ , 
- - - ' -- . - ~ - -

I r I 1- i 
. P~ ~ ~ ~ ~ 

~ -
I I 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

-I 

SA Musiekbibliografie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

~ 

- -I "r 

2 strof es van 8 reels plus een 

refreinreel; 

jambiese 

meestal viervoetige 

versmaat; enkele 

anapestiese uitsonderings 

1929 (RGN: 970/682) 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1932; Boosey & 

Hawkes, Kaapstad, s j : Vyf 

Kunsliedere nr 3 . DALRO, Johannes

burg, 1980: So sing ook die Hart 

Ja 

a, 3;4 , mesto; lied eindig in A maj 

Middelhoe stem: c#' - f#" 

Stemmingslied, treurlied 

Mali die slaaf dink terug aan sy (of haar?) verlede, na daar waar 

hy vandaan kom, en 

sy herinnering op. 

roep natuurtonele van wonderlike skoonheid in 

Sy verlange druk hy met veel warmte, in 

poetiese taal, en veral sender enige verbittering uit. Die gedig 

bied aan Marais die ideale soort stof en agtergrond vir 

toonsetting. Daar heers 'n algemene stemming van verlange na 'n 

skoner verlede, daar is 'n voelbare eensaamheid - en ook 'n goeie 

porsie sentimentaliteit. 

Die lied is in strofevorm (2 strafes) en elke strafe is tweeledig: 

inleiding, A (m.5-22), B (die refrein m.23-31) 

tussenspel, A2 B2 + koda (m.63-72). 
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Die opvallendste eienskap van die lied is die direkte 

teenoorstelling van die mineur/majeur toonaarde (a/A) van die twee 

gedeeltes. Dit word op 'n uiters eenvoudige maar sublieme manier 

gedoen. 

Hoewel Leipoldt se eerste strafe vol positiewe begrippe is 

("lelies groei", "koningsblom bloei", "somer", "glorie kroon", 

"geilgroen veld", en andere) hou Marais die uitdrukking in 'n 

teruggetrokke a min-stemming. Die toehoorder mag wonder waarom 

dan so somber. Die oomblik egter as Malie met die spilreel: 

"Daarvandaan kom ek wat Mali heet" impliseer dat di t juis die 

dinge is wat hy verloor het, moduleer Marais na A maj. Die 

klassieke simboolwaarde van die mineur (treurigheid) en majeur 

(vrolikheid) word omgedraai, dit word in teenstelling met die teks 

geplaas, waardeur die gevoelsinhoud geintensifeer word. 

Om die effek van die spilreel verder te verhoog, gebruik Marais 

die vorm van die lied op besondere wyse. Leipoldt se konstruksie 

in reels is in 'n verhouding van 8:1, dit wil se agt reels 

vertelling en dan die spilreel. Marais gebruik in mate: 16+8, dit 

wil se sestien mate vir die vertelling (m. 7-22) en agt mate vir 

die laaste reel (m.23-30), wat 'n verhouding van 2:1 uitmaak. By 

Marais kry die ref rein dus 'n baie belangriker funksie. Die 

musiek se veel meer as die woorde alleen en skilder stemminge 

tussen die reels. 

ek " word in 
Die herinnering, die visioen "daarvandaan kom 
die musiek werklikheid, die vergesig word 

waarheid. Marais slaag daarin om die slaaf se treursang oor sy 

verlore paradys, oor die verlore idille, te laat oorslaan in 'n 

innige jubelsang. 

Die stemming van die eenvoudig vloeiende melodie is een van 

oneindige heimwee. Dit is sander groat spronge, en in die eerste 

gedeelte meestal dalend van aard. Marais hou hom streng aan die 
ritmiese patroon waarmee hy begin: 

3 / 4 r r I r r J r r I r r J ensovoorts . 

Dit veroorsaak dat die skandering nie altyd volkome geslaagd is 

nie. Enkele foute korn ook voor: 
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m.11 "waar jaar lank deur die somer woon ... " 

m.19 "en sagter teen die witstrand slaan ... " 

m.39 "vry was ek waar die lotos groei ... " 

m.52 "waar oor die statige vulkaan ... 11 • 

Die klavierparty is ietwat eenvoudig, dun, en bied die sanger min 

ondersteuning. Twee figure (een vir die A-gedeelte en een vir die 

B-gedeelte) dien alleen as harmoniegewers. 'n Interessante 

trapsgewys stygende baslyn kan in m.13-20 waargeneem word. Die 

inleiding (m.1-4) gebruik dieselfde materiaal soos in m.19-22. 

Di t begin op die V van e min, en bied die moontlikheid om die 

direkte teenstelling van die min/maj (e/E) reeds in m.4 aan te 

bied. Tussendominante word ook elders gebruik (m.17, 19, 20. 3, 

27, ens) asook 'n effekvolle min iv-akkoord in die A maj-toonaard 

(m.63, 67). 

Mali, die Slaaf, se Lied is 'n goeie voorbeeld waar Mara ts se 

instinktiewe kompositoriese talent waargeneem kan word. Ten spyte 

van die paar punte van kritiek skryf hy met die eenvoudigste 

middele 'n werklik roerende lied. 

Op die Kaapse Eisteddfod van 1931 is die lied met 'n prys bekroon. 
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1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 
Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

224 

ID du Plessis 

5 strofes van 4 reels; elk het 'n 

ref rein van 8 reels; die ref rein is 

in drievoetige jambiese of trogeiese 

versmaat met enkele uitsonderings 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/16 

R Muller, Kaapstad, 1937 

Ja 

b, 12; 8t allegro moderato; 

eindig in D 

Bas: a - d" (genoteer) 

Drinklied, himne 

lied 

Du Plessis se Matrooslied verskyn in sy bundel Ballades in 1937. 

Onder die ti tel van die gedig noteer hy: 11 'n Skip van die Oos

Indiese Kompanjie staan op punt van vertrek ui t Tafelbaai". In 

knap sinne en plastiese taal word die afskeid met 11 Kaapse wyn 11 

beskryf, die reis 11 Joho vir die see wat om Afrika bruis 11 , en die 

verwelkoming tuis waar die "yskoue noordewind waai 11 • Die laaste 

strofe en refrein is 'n herhaling van die eerste. 

Marais toonset slegs die refreine (in veranderde volgorde: 2, 3, 

1, 4); hy laat die strofes weg en hiermee verdwyn ook die 

verwysings na die Kaapse omgewing (Lelienstraat, Robben-Eiland). 

Hy verander die woorde 11 Kaapse wyn 11 

die lokaliteit. By horn word die 

na 11 Rynse wyn 11 en wissel so 

indruk gewek dat sy matrose 
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vanuit 'n Europese noorde vertrek en terugkeer na hul Suid

Afrikaanse vaderland. 

Die vorm wat Marais gebruik is AA 2 jj:B:jjA. Die stemparty van die 

A-gedeel tes is laag geset en di t het 'n eenvoudige bou. Die 

musiek het 'n elementere gevoelskarakter wat tot 'n kru uitvoering 

kan lei. Die klavierparty is besonder laag geset, somber, f ben 

mare a to. Die A-gedeel tes begin elke keer in b min en eindig in 

die verwante D maj. In die verloop van die musiek word daar ook 

tussen die twee toonaarde gespeel. Die harmoniee is baie basies 

naamlik die I (i) en V van die twee toonaarde. 

Maar Marais is nie Marais tensy oak 'n liriese deel sou verskyn 

nie. Die B-gedeelte op die woorde: 

"Skink die koel wit wyn, yoho, yoho, yoho 

die koue Rynse wyn, yoho, yoho, yoho ... 11 (m.21-30) 

is veel vriendeliker en meer melodieus en gee die gevoel van 'n 
\ 

middelgedeelte. Die begeleidingsfiguur is hier nuut: dit het 'n 

wiegende ritme en is nie so bombasties nie. Enke le 

tussendominante (van vi in m. 25. 2, van V in m. 26 .1, van ii in 

m.28.1) en 'n verminderde sewende (m.29.4) sorg vir harmoniese 

variasie. 

Matrooslied is een van die min liedere wat Marais vir 'n basstem 

geskryf het. In elke strafe verskyn die pronom plural "ons": 

"Die nooientjies laat ons staan" 

"So werk ons hand aan hand" 

"Drink ons die goue wyn" 

"En stap ons weer aan wal" 

(eie kursivering). As gevolg daarvan kan die lied ook maklik deur 

'n unisoon-singende mannekoor uitgevoer word. Die skrywer kan horn 

goed herinner dat hy in die laat veertigerjare op Riversdal die 

lied s6 uitgevoer gehoor het: 'n blywende indruk! 

Matrooslied is 'n tipiese mannelied, 'n drinklied met dionisiese 

inslag. 
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66 Met 'n Mandjie Rose 

1 Digter 

2 Incipit 

~ " IC en L . flik fyn . 
. .. --
' 

ill~ - - . - . 
I .. ~ 

' -• r. • t .. r .. 
' mp 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.. 
' -~ .. 

Ge dig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 
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AG Visser · 

mp . .. . . . . •• - - - ~ ---u - - -,,_ ~ . . - , 
"'7 .. 
Lief-ste Ta.n--nie one bring ro- sies Ro- siea bliDk met .. .. - . -~ . - . - . .. 

" - ~ -_ .. r • r. - r. • r. - r. .. :;: r !l61npre staccato . 
~ 

3 strof es van 4 reels in viervoetige 

trogeiese versmaat, soms katalekties 

ca 1928 (RGN 970/696) 

RGN: 173/38; opgedra aan mev B du 

Preez 

R Mi.iller, Kaapstad, 1930: Die Roos 

en ander Afrikaanse Liedere nr 5. 

SAMRO, Johannesburg, 19 7 8 : Sing sag 

mening Lied 

Ja 

D, 2 / 4 , lief lik en fyn; 1 ied eindig 

in G 

Hoe stem: d'- g" 

Kinder lied 

Visser se gediggie is 'n vrolike kindervers. Hierdie keer is dit 

eerder uit die oogpunt van die kind teenoor 'n ouer persoon (kyk 

Die Kindjie, Doe, doe, my Baba ea). Marais se liedjie is opgewek 

en speels: teks en musiek pas goed bymekaar. 

Die lied is in deurgekomponeerde vorm; twee gedeeltes is 

herkenbaar (A: m.1-18, B: m.19-29). Die A-gedeelte bevat twee van 

Visser se strafes. Die B-gedeelte het een strofe, is in die IV

toonaard, waarin die lied ook eindig, en die eerste vier mate is 

hier meno mosso gemerk. Hierdie verandering in stemming is in 

ooreenkoms met die van die teks en 'n goeie voorbereiding vir die 

grappie wat in die laaste reel (die punch line) gemaak word: 
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"Soentjies meet jy self maar pluk!". Die materiaal by tempo primo 

(m.23) is op materiaal van die begin gebaseer en sluit die boog. 

Die melodie het 'n ongekompliseerde karakter en is maklik vir 

kinders om te verstaan. Die begin van die frases in die A

gedeel te is identies en dra tot die verstaanbaarheid by: m.3-4.1 = 
m.7-8.1, m.11-12 = m.15-16. Enkele groot spronge (vyfdes, sesdes 

en selfs oktawe) kom in die melodie voor, en die hoe note, f# 11 en 

g", mag vir kleintjies moeilik wees om suiwer te intoneer. 

Die eenvoudige begeleidingsf iguur verskaf hoofsaaklik 'n 
harmoniese agtergrond vir die stem. Dit herinner aan dieselfde 

soort beweging wat later weer in Rooidag ( 1950) aangetref sal 

word. Hier is di t nog sender die triole. Die harmonisering is 

ongekompliseerd en gebruik 'n paar tussendominante vir kleur, 

asook 'n Italiaanse vergrote sesde (m.17.2). 

Marais veroorloof hom een (onbelangrike?) verandering in Visser se 

teks. In die derde strofe skryf die digter: 

"Rosies wat ons uit ons tuintjie •.. ". 

Marais toonset: 

"Rosies wat ons uit ons mandjie •.. 11 • 

Dit kan ook wees dat die titel van die lied die komponis tot 'n 

skryffout geanimeer het. 

Met 'n Mandjie Rose is 'n bekoorlike kinderlied - die gedig het 

kwaliteit, die musiek veel sjarme. Die groep kinders tot wie die 

teks sal spreek, kan moontlik die musiek tegnies nog te moeilik 

vind. 
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67 Middagslapie 

1 Di gt er AG Visser 

2 Incipit 

groe - ne gras1 Hang al haar kleer - tjies 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

gras,_ Hang al haar kleer. tjies 

3 strofes van 6 reels in vier- en 

tweevoetige daktiliese en trogeiese 

versmaat; die eerste vier reels is 

katalekties 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/13 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies, nr 13 

Ja 

G, 6; 8 , tranquillo; lied eindig in F 

Tweestemmig: sopr f' 

alt a 

Wiegeliedjie 

In plastiese taal beskryf Visser enkele tonele wat 'n moeder aan 

haar kind wat gaan 

gelaai met begrippe. 

slaap vertel. Die verse is vol 

Visser dig ook met baie warmte. 

inhoud en 

Die titel van die gedig Middagslapie (eie kursivering) het Marais 

waarskynLlk geinspireer om di t vir sy stel van Slaapdeuntjies te 

toonset. Die titel is egter ietwat misleidend. Die gedig is nie 

'n gewone slaapversie wat die kinders aan die slaap wil sus nie. 

Die plastiese vertelling van die kleertjies op die draad, die hen, 

die spinnekop en die vlindertjie is baie interessant en kan die 
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gaan-slapende kind dalk inspireer om gekonsentreerd na die 

vertelling te begin luister! Een algemene stemmingsuitdrukking is 

nie in die teks te bespeur nie. 

Vir die interessante teks kies Marais 'n strofevorm ( 3 strofes) 

wat enersyds aanvegbaar is andersyds seker veroorloof omdat 

strofeliedere vir kinders 'n baie uiteenlopende teks kan he. Hy 

skryf egter 'n relatief oninteressante melodie waarvan die 

sussende 6; 8-karakter nog die betekenisvolste eienskap is. In bou 

is dit tweeledig (a+b) en Marais noem die tweede gedeelte refrein. 

Opvallend is die tonaliteit: die lied begin in G maj en is daarin 

genoteer. Na drie mate bereik dit egter die V van a min (m.4), en 

di t bly in die toonaard tot die einde van die eerste gedeel te. 

Die tweede gedeelte (m.11-18) is in F maj en die lied eindig ook 

in· die nuwe toonaard. 'n Tussenspel van twee mate (m.19-20) moet 

as 'n verleentheidsoplossing gesien word om van F maj na G maj 

terug te keer vir die volgende strofe. 

Die lied word met 'n tweestemmige verwerking aangebied. Die 

stemme skuifel in klein bewegings, meestal derdes en sesdes 

ui tmekaar. Ongunstige parallelle kwinte tussen sopraan en alt 

verskyn in m.11/12 en m.15/16. Twee pedaalpunte in die 

klavierparty (m.1-3, 5-7) I 
1 n v 9 (m.3.4) I 'n vb9 (m.10.1) gee 

kleur aan die harmonisering. Marais skandeer foutiewelik (?): 

"wyd ope ogies loer IlQg vir my" 

terwyl 

"wyd ope ogies loer nog vir my" 

met 'n klein ritmiese verandering, sonder om die gegewe 

toonhoogtes te verander, ook moontlik sou wees (m.7-8). 

Vir die gebruik in 'n 

onderti tel van die stel 

skool kan Middagslapie, volgens die 

liedere, geskik wees die digterlike 

waarde le waarskynlik hoer as die musikale. 
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68 Moeder 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 
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AD Keet 

en af.ge - leef, Haar rug is krom,haar ban • de beef. 

4 strofes van 3 reels in jambiese 

versmaat; twee reels viervoetig en 

die laaste reel is elke keer 'n 

amfibrag C·I·) 
Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 

R Mill ler, Kaapstad, 19 3 8; Boosey & 

Hawkes, Kaapstad, 1953: Ses 

Kunsliedere nr 1 

Ja 

Ab, c, semplice 

Middelhoe stem: f' - f" 

Stemmingslied, bewoe 

Met enkele sinne skets die digter sy moeder in die aand van haar 

!ewe, en hul verhouding tot mekaar. Keet skryf met veel deernis. 

Oat die gedig ietwat sentimenteel is, verwonder nie - die tema 

leen homself daartoe. Marais se toonsetting is ook ietwat 

sentimenteel, nogtans word 'n "veiligheidsafstand" in emosionele 

uitdrukking behou, sodat dit nie soetsappig word nie. 

Die lied is deurgekomponeer in 'n ontvouende vorm - twee of drie 

gedeeltes kan vasgestel word, byvoorbeeld: inleiding, A (mate 5-

14), tussenspel ( 15-17), B ( 18-25), c ( 26-32), naspel. Die B

gedeel te is opgebou uit vier mate en 'n herhaling daarvan (m.18-21 

= m. 22-25), waarskynlik ter wille van balans ten opsigte van die 
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langer A-gedeel te. Hierdie verlenging is ook positief vir die 

uitdrukking van die geheel omdat die soekende inhoud van die teks 

· daarmee gelllustreer word: "waar ook my voetstap heen mag gaan". 

Die liriese melodie is vloeiend met min spronge, 

verloop dit konform met die van die teks. 

verskaf met verskillende begeleidingsfigure 'n 

en in uitdrukking 

Die klavierparty 

welluidende tapyt 

vir die stem. Die skandering verloop probleemloos behalwe daar 

waar Marais sy ritmiese patroon wil volhou teenstrydig met die van 

die versreel (choriambies getoonset, l··I l··I, ipv jambies): 

"Nou is sy oud fill afgeleef" (m.6). 

'n ongunstige plasing van die woord "my" kan ook vasgestel word: 

"Ek stuur maar elke week 'n soen 

aan moeder, ml!, moeder" (m.14). 

Die kursiefgedrukte is 'n invoeging van Marais - sy intensie met 

die herhaling is duidelik. Die woord "my" k:i:y egter deur die hoe 

posisie in die musikale frase 'n besonder emosionele beklemtoning, 

en die aksent is steurend. Later in die lied volg 'n soortgelyke 

herhaling, maar dan beter gedoen (m.26). 

Die interessantste eienskap van die lied le egter in die harmonie. 

In maat 1 volg; na die I-harmonie, 'n verrassende Duitse vergrote 

sesde (m.1.3), en hierdie progressie word dikwels aangetref (m.5, 

6, 30/31). Die verminderde-sewende-akkoord (m.2.3, 15.3, 29.3) en 

vele tussendominante (van vi in m.8.1, van ii in m.11.3 en 29.1) 

gee ook kleur aan die harmonisering. Interessant is ook die 

"plagale" effek - in die naspel wat verkry word deur die gebruik van 

'n majeur akkoord gebaseer op die verlaagde sesde. 

Die sentimentaliteit in verse en musiek mag vir die uitvoerders 'n 

probleem wees. Marais skryf selfs appassionata by die woorde: 

"Dis moeder, my moeder", 

wat oordrewe mag voorkom (m.26). Juis hierdie aanduiding behoort 

gevolg te word (natuurlik nie oordoen nie!). Word die lied eerder 

teruggetrokke gesing om in ui tdn~kking gematig te bly, mag die 

emosionele inhoud vlak voorkom. 
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69 Moederharte 

1 Digter SJM Osborne 

2 Incipit 

3 Gedig 3 strofes van 4 reels in reelmatige 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

viervoetige trogeiese 

reel 2 en 4 katalekties 

Kon nie gevind word nie 

RGN: 784.3064 

Ongepubliseer 

Nee 

ab, c, moderato 

Middelstem: c' - f" 

Vaderlandslied 

versmaat; 

Vaderlandsgedigte kan dikwels bombasties wees. Osborne s'n is nie 

van die soort nie. Die teks is heel gevoel vol. Die poetiese 

gehalte is nietemin gering. Onvrywillig komies is die effek van 

die tweede reel: 

" 
"In die blomtuin van die harte 

van ons moeders ruim en groot . . . . 

Die lied is in deurgekomponeerde vorm. Die bou van die gedig (2 

strofes + 1 strofe) vorm die basis vir die musiek. Dit is in 'n 

tweeledige vorm (AB) en Marais merk die B-gedeelte koor, 'n 

ref rein dus, hoewel geen herhaling daarvan beplan is nie. Die 

lied het 'n gebalanseerde konstruksie van 16+8-mate. 

Die opvallendste eienskap van die lied is die vloeiende, 

aanvallige en maklik onthoubare melodie. Nerens het die woorde 

besondere behandeling gekry nie, maar dit het so 'n natuurlike 
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verloop dat dit klink asof dit op die manier en geensins anders 

gekonsipieer moes wees nie. Die sekuler-korale inslag volg die 

algemene stemming van die verse 

teksvertolkend gesien kan word. 

sonder dat dit as besonder 

'n Klavierparty word nie aangebied nie, wel 'n SATB-harmonisering. 

Die harmoniese verloop is "voorbeeldig" met 'n klein modulasie na 

die dominant na agt mate. Enkele tussendominante (van vi in 

m.6.1, van IV in m.17.1 en 21.3) gee kleur, so ook 'n ivb3 

(m.19 .1, 22. 4). 'n Pedaalpunt meng verskeie harmoniee op 

effektiewe wyse (m.8-12, 16-20). 

Die teks en vierstemmige verwerking van Moederharte dui daarop dat 

dit 'n geleentheidskomposisie kon gewees het - ongelukkig ontbreek 

die datum van ontstaan sodat nie vasgestel kan word vir watter 

geleentheid dit gekomponeer was nie. 

In sy soort het Moederharte 'n besonder aantreklike melodie. Die 

teks is egter so verouderd dat die lied vandag nie meer gebruik 

kan word nie. 
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70 Nagrit 

1 Digter NP van Wyk LOUW 

2 Incipit 

Con spiri.to 
1IJj' 

Wind deur my ha - re, ster-re oor my Jc:op- Ry ek die veld deur, wild op ga -
,,,-.. 

3 Gedig 3 strof es van 4 reels; 'n 

tweevoetige heff ingsvers 

4 Datum van komposisie 1949 (RGN: 970/696) 

5 Manuskrip NALN: MM 160/80/180 

6 Uitgewer en datum Ongepubliseer 

7 SA Musiekbibliograf ie Nee 

8 Toonaard en tydmaat c, 9;8, con spirito 

9 Stemsoort en omvang Hoe stem: f' - g" 

10 Liedtipe Lief deslied 

Nagrit is 'n vroee gedig (1928-1930) van NP van Wyk Louw en het in 

Alleenspraak in 1935 verskyn. Hieroor skryf Dekker as volg: 

"'n Jaar na WEG Louw se Ryke Dwaas, wat in meer as een opsig 

beskou kan word as die deurbraak van die nuwe lewe, verskyn 

Alleenspraak Di.e vroegste afdeling is byna ui tslui tend 

sang: dis liedjies a la Leipoldt en Visser, a la Goethe en 

Heine - die jong student het kennis gemaak met die Europese 

liedjieskuns. Die jeugdige romantikus is hier aan die woord 

wat horn aangetrokke voel tot hierdie volkse vorm en horn 

verlustig in die beoef ening van die lied oor liefde en 

verganklikheid, oor die weemoed van die lewe, en wat ook wel 

'n sekere mate van eie klank bereik ... 11 (bl 205). 
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Met hierdie lied ontmoet die gevestigde vyftigjarige komponis 'n 

jong twintigjarige studentedigter. Die resul taat is posi tief. 

Die opgewekte stemming van Louw se gedig het gebly - Marais is in 

staat om dit uitstekend in sy musiek weer te gee; meer nog, met sy 

skilderende musiek voeg hy 'n nuwe dimensie by. 

Die tempo is vinnig. 

van die teks: 

Die melodie is vrolik. 

"Wind deur my hare 

sterre oor my kop 

ry ek die veld deur 

wild op galop" 

Die gevoelswaarde 

het 'n suksesvolle ekwivalent in die musiek gekry. Met 'n klein 

glissando gooi die stem die wysie in die lug ( "kop, galop") en 

verklank daarmee die onbekommerde instelling van die verliefde 

rui ter. Die klavierparty se f iguur ( 9 / 8 r FF r r FF r r FF r), boots 

die galop van die perd oortuigend na; dit is tegnies nie heeltemal 

maklik om te speel nie. Die begeleiding het in hierdie lied 'n 

eie lewe en speel waarskynlik die groter rol om die geheeleff ek te 

verkry. 

Vir Louw se drie strofes kies Marais 'n klein drieledige vorm: 

aba 2 + koda. 

Louw se tweede strofe: 

"Donker die slote 

skaduwees skuil 

swart in die riete 

vaal oor die kuil" 

is ietwat meer somber en verskyn by Marais in die IV (F maj) en 

die se verwante mineur (d min); dit kan as b-gedeelte gesien word 

(m.7-10). 
2 

a (m.11-15) is 'n presiese herhaling van a met nuwe woorde (derde 

strofe): 

"Vonke oor die klippe 

dowwer oor die sand, 

wie dink aan struikel 

in liefde se land". 
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Op hierdie punt (m.15) het Marais die teks van al drie strofes 

getoonset. Analoog met die einde van die eerste a-gedeelte (m.6) 

is die lied as gevolg van die modulasie nog nie klaar nie. Sy 

keuse van die drieledige vorm, dus, om a te laat herverskyn, kan 

as 'n beplanningsfout gesien word. Marais vlug vorentoe. Hy 

herhaal die laaste twee reels in die vorm van 'n klein koda en 

maak van sy probleem 'n bate. Die emosionele waarde van die 

woorde: "wie dink aan struikel in liefde se land" kry hiermee 'n 

nuwe aksent en hy moduleer terself dertyd terug na sy 

uitgangstoonaard - 'n eenvoudige maar suksesvolle oplossing. 

Interessant is die gebruik van 'n wisselende tydmaatteken. Die 

lied begin in 9; 8 , maar vanaf maat 3 word die 9; 8-notasie feitlik 

deurgaans afgewissel met 'n maat in 6; 8-tyd. Interessant is ook 

die harmoniegebruik. In die F-noot figuur verskyn deurgaans 'n 

dissonans: 6f as geaksentueerde hulpnoot (m.1.2 as added sixth) 6f 

ongeaksentueerd (m.1. 5). Marais se gewilde verminderde sewende 

(op die II-chromaties gebaseer) verskyn etlike kere, asook 'n 

Italiaanse vergrote sesde (m.16.4). Soos so dikwels by Marais lei 

'n effekvolle r 6
4 die slotkadens in (m.17). 

Nagrit is 'n suksesvolle, singbare lied met veel sjarme. Nogtans 

kl ink di t nie soos 'n tipiese Maraislied nie. En omdat di t nie 

gepubliseer is nie, is dit ook volkome onbekend. Dit is jammer, 

want dit toon 'n interessante faset van Marais se kompositoriese 

vaardigheid. 
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71 Nuwe Somer 

1 Digter 

2 Incipit 

I , Motto c91>res~vo 

. ~ 

·~ -
I . r 

Hoor die ska 

I I A .& :IL 4 .. 
-~ --

-~ 

' 
4 mp 

r r -- ---.-. .... '~ 
~- ~ ·-r '-: . 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

237 

Eitemal 

- . 
~ 

r I I 

- re dood - siek bla - re 

A . ... ... ..& Jl. ... .4. ..& ... ... ... -- -- -~ - -- -- ~ -- -~ 

r f 

-·- -~-:-
,_ 

4 strafes van 6 reels in twee- en 

viervoetige trogeiese versmaat 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 173/6 

R Muller, Kaapstad, 1934: Bosveldtoe 

en twee ander Liedere nr 3 

Ja 
eb, c, molto espressivo; 

eindig in Eb 

Middelstem: eb' - f" 

stemmingslied 

lied 

Eitemal beskryf in sy gedig Nuwe Somer 'n gure en 11ysig koue nag". 

Die nuwe somer waarvan daar die rede is, breek in die binneste van 

die verteller aan: "Maar met jou hier aan my boesem, Bot in my die 

sonnebloesem ... 11
• 

Vir sy musikale ekwi valent kies Marais 'n AAB-vorm. Die B-deel 

moduleer van die oorspronklike eb min na Eb maj om daarmee die 

oorgang van winter na somer te illustreer. In 'n gevoelvolle en 

vloeiende melodie word die teks singbaar en effekvol aangebied. 

Tog stem die uitdrukking van die musiek nie altyd met die van die 

teks ooreen nie. Marais toonset "ysig koue nag" (m.11-12) op 

helder majeur-akkoorde (II-chromaties en V), so ook die parallelle 

tweede strafe "onder skorre rowerlag" (m.24-25). Op die woorde is 
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'n ander stemming in die musiek denkbaar. Die komponis wissel ook 

die stemming van mineur na majeur twee reels vroeer as die 

ommeswaai by die digter. Reeds in m.26 by die woorde: 

"Liefste, buite Aan die ruite Roer die koue winterhand" 

skryf Marais appassionata terwyl die digter die stemming 

oenskynlik eers drie reels verder verander by die teks: 

"Maar met jou hier aan my boesem 

Bot in my die sonnebloesem". 

Marais se begeleidingsf igure is in baie liedere yl en nie besonder 

karaktervol nie. Hier is 'n ui tsondering. Die klavierparty 

krieeer die agtergrond en stemming waarteen die vertelling afspeel 

en het daarom 'n wesentlike funksie. Hoewel die harmonie-raamwerk 

van A en A2 dieselfde is, laat die anderse begeleidingsfiguur by 

die herhaling die musiek nuut voorkom. 

Die gebruik van tussendominante speel 'n belangrike rol in die 

harmonisering. Veral die B-gedeelte bied 'n interessante akkoord

opeenvolging sonder dat die I-harmonie van die nuwe toonaard (Eb) 

gehoor 

30.1), 

(35.1) 

word. Die tussendominante van IV (m.26.1), van ii (27.1, 

van iii (31.1), van IV (32.1), van V (33.1) en van vi 

volg op mekaar; eers in m. 37. 3 verskyn die I-harmonie in 

grondposisie. Die verminderde-sewende-akkoord word dikwels 

aangetref asook 'n interessante mineur-plagale effek op 'n ii 7 
(m.36.1) en vb9 (m.38.2). 

Daar moet nog opgemerk word dat Marais die woord "skorre rowerlag" 

verander na "skorre lowerlag". Of hierdie verandering 'n 

skryffout is of bewustelik gedoen is, kan nie vasgestel word nie. 

Dit is egter te betwyfel of die oorspronklike 'n ander musikale 

ekwivalent by Marais sou gevind het. 'n Skanderingsfout, "loeiend 

hul triomflied", klink bra onbeholpe (m. 20) en kon eintlik maklik 

deur 'n meer sensitiewe hantering van die teks vermy gewees het. 

Die D( -q-) in m. 32 is waarskynlik 'n drukfout en behoort 'n ob te 

wees. 

In Huwe Somer word 'n tipiese eienskap van Marais se skryfstyl 

gevind. 'n Lied met 'n mooi en singbare melodie (hier 66k nog met 

'n goeie klavierparty) se waarde word beperk omdat teks en musiek 

nie altyd dieselfde uitdrukking nastreef nie. 
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72 Och! dat uw Geest den Leeraar sterk' 

1 Digter 

2 Incipit 

3 ·Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

Beryming ui t die Psalms en Gesange 

(1895) van die NG Kerk: Gesang 87:3 

Och dat 11w Geest. dl!.a L8er • aar aterk: Het 

1 strafe van 8 reels in viervoetige 

trogeiese of jambiese versmaat; 

enkele daktiele 

1930 (RGN: 970/696) 

RGN: 793.61A 

R Muller, Kaapstad, 

Gewyde Sangstukke nr 2 

Ja 

1932: 

E, C:, biddend; lied eindig in A 

Middelstem: c#'- f#" 

Gewyde lied 

Twee 

Vir die bekende woorde van 'n NG kerklied skryf Marais 'n nuwe 

wysie met klavier of orrelbegeleiding. Hy gebruik die woord 

biddend as aanbeveling vir ui tvoering. Tog moet vasgestel word 

dat die lied nie besonder "gewyd" klink nie, en dat die melodie in 

die tweede gedeelte, con espressione, eerder 'n sensuele karakter 

het. Die musiek is eenvoudig "mooi", sonder dat dit 'n 

noodwendige verklanking van die woorde is. 

Die musiek word in 'n AABC-vorm aangebied. 

herhaling in musiek en woorde van Al (m.5-12). 

(m.13-29) gee die driemalige herhaling van 

dankbren ywer" in stygende sekwensvorm 

A2 is 'n presiese 

In die B-gedeelte 

die woorde "door 

die gevoel van 
ontwikkeling. Die c-gedeelte (m.30-37) verskyn in die IV-

toonaard, A majeur. Omdat die woorde die van A is, gee di t die 
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gevoel van 'n reprise, die melodie is egter anders. Die 

komposisie sluit met 'n kart koda (m.38-43). 

Die melodie is aantreklik. 'n Ongewone opwaartse sprong van 'n 

septieme word aan die begin aangetref: "Och dat uw Geest den ... " 

(in m. 5). Oenskynlik wil Marais hiermee aandui dat die "Geest" 

hoog verhewe is. Die karakter van die middeldeel (m.13-29) · is 

besonder aanvallig by: "Dan sal uw woord ons hart deurdringen ... 11
• 

Die koda herinner aan die slot van 'n ander romantiese lied van 

Marais. Word die slotkadens van Och! dat uw Geest den Leeraar 

sterk' (mate 38-43) met di~ van Mali, die Slaaf, se Lied (mate 67-

72) vergelyk, is die ooreenkomste frappant: 

die toonaard is dieselfde (A maj) 

die tessitura van die stem le identies 

die gebruik van 'n min iv-akkoord kom voor 

die slotnoot van beide melodiee is op die maj terts (c#2). 

Die trogeiese/jambiese metrum asook die sporadiese daktiel in die 

vers word korrek deur Marais geskandeer. Twee blatante foute kom 

egter ook voor. "Door dankbren ywer" (m. 21-23) en veral "gg,heel" 

(m.3.6) is foutief geskandeer. Met 'n bietjie meer sensitiewe 

hantering kon dit vermy gewees het. 

Die klavierparty bied drie begeleidingsfigure: een vir elke 

gedeelte; dit is eenvoudig, goed speelbaar en effektief. 

Tuss~ndominante word in hierdie lied besonder dikwels gebruik en 

gee kleur aan die harmonisering: 'n interessante ketting van 

verskuiwings deur die toonaarde A - D - E - f # - A - b - A - E kom 

byvoorbeeld voor (m. 20-28). Die verminderde-sewende-akkoord is 

heel populer (m.5.3, 27.1, 31.1, 33.1, 37.1) asook die Duitse 

vergrote-sesde-akkoord (m.3.4, 11.4). 

Daar kan aangeneem word dat Marais hierdie lied vir eie gebruik as 

orrelis in die kerk gekomponeer het. In vorm en melodiegewing is 

di t beslis nie sonder waarde nie. Die ietwat ongewyde karakter 

daarvan en die feit dat die uitdrukking van teks en musiek dikwels 

teenstrydig is (die soetsappige einde), diskwalifiseer dit 

waarskynlik vir vandag se gebruik. 
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73 Offerande 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Digter 

Incipit 

Andante sostenuto 

Al wat ek bet is jou- e. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

241 

ID du Plessis 

as jy te-rug wil .kcer--

1 strofe van 9 reels, heffingsvers; 

twee-, drie- en viervoetig 

Na 1965: Henning beeindig sy 

navorsing in Junie 1965 en daar is 

nog geen melding hiervan nie 

NALN: MM 160/80/178 

Ongepubliseer 

Nee 

Eb, 4;4 , andante sostenuto; 

eindig in eb 

Middelstem: eb' - f 11 

Liefdeslied, treurlied 

lied 

Die tema van ID du Plessis se gedig is 'n vergange liefde: die 

herinnering aan vroeere vreugdes en die smartlike ervaring om nou 

daarsonder te lewe. Die stemming van die vers is egter geensins 

"lydend" nie. Die titel dui dit reeds betekenisvol aan: die 

verlies van die lief de word by Du Plessis 'n offerande. Dekker 

skryf as volg oor die digter: "Hy hou van die fraaie woord en van 

die gloedvolle, pralende beeld 11 (bl 184). 

Marais volg in sy deurgekomponeerde lied die vormbasis wat die 

gedtg aanbied. Die eerste gedeelte (m.1.10) is in Eb maj 

getoonset en het die visioen van die lief de as inhoud. Daarna 
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verskyn 'n somber eb min wat sekerlik geinspireer is deur die 

woorde: "donker-bruin", "somber boom van smart", "'n lee stilte'' 

en "doodsklok". Soos by die digter is ook Marais se weergawe hier 

nie net 'n treurlied nie: die ryk harmonisering en vele 

chromatiese akkoorde weerspieel 'n nog baie betrokke belewing van 

die verlore liefde. 

Die melodie beweeg meer met klein trappe as met spronge. Die 

eerste gedeelte (m.l-10) het 'n goeie verloop: die tweede gedeelte 

(m.11-18) is nie heeltemal so "glad" nie, so asof die rigting nie 

aityd duidelik is nie. Die slot mag selfs ietwat stomp voorkom. 

Die deurlopende begeleidingsfiguur in die RH (agstenoot-akkoorde) 

ageer hoofsaaklik as harmoniegewer. Lae oktawe in die LH boots in 

die laaste twee mate die doodsklok se lui na (m.19-20). 

Woord en musiek skyn nie altyd dieselfde uitdrukking na te strewe 

nie. Marais toonset byvoorbeeld "boom van smart" op 'n B maj
kadens (m.13-14) en "dreun die doodsklok" op 'n ob maj-kadens 

(m.16) hoewel die toonaard-omgewing hier eb min is. Verder 

verskyn '"n lee stilte" (m.18) op 'n ryk Ouitse vergrote-sesde

akkoord. Hierdie akkoord word heel dikwels in die lied gebruik 

(mate 8.2, 12.1. 14.4, 18.2, 18.4) en die notasie in B maj (m.13-

14) is inderdaad oak die verlaagde sesde in eb min (enharmoniese 

cb). Hierdie ryk harmonisering skyn egter nie noodwendig as 

musikale uitdrukkingsmiddel gebruik te word nie. Veel m~er staan 

dit in eie diens ter wille van kleurvolle progressies. 

'n Paar foute in Marais se harmonie-grammatika duik in die lied 

op. Foutief genoteer is die Duitse vergrote sesde met 'n geskrewe 

Bq in plaas van 'n cb, asook 'n geskrewe abb in plaas van 'n Aq 
(m.18.4). Die gebruik van die B maj notasie in plaas van cb 

(m.13-14) skyn onnodig gekompliseerd te wees. 

Offerande is een van Marais se later liedere. Sy oorspronklike 

melodies in is neg teenwoordig socs blyk ui t die eerste gedeel te 

(m.1-10). In die tweede gedeelte (m.11-19) verlaat sy oerinstink 

ham in 'n mate. Hier word te veel "gekomponeer", word melodie en 

harmonie in 'n rigting gedruk sodat die geheel ietwat geforseerd 

voorkom. Die lied is nietemin bruikbaar. 
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74 Oktobermaand 

1 

2 

Digter 

Incipit 

Con Pnl. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

243 

C Louis Leipoldt 

Dit is die ma.and Ok.to · ber, die 

Vir hierdie lied gebruik Marais twee 

gedigte: Oktobermaand en Kom dans 

met my. Oktobermaand bestaan uit 8 

strofes van 8 versreels in meestal 

drievoetige jambes met dieselfde 

kwatryn as proloog en epiloog. Kom 

dans met my bestaan uit 3 strafes 

van 5 reels in viervoetige jambiese 

versmaat 

1932 (RGN 970/682) 

RGN: 173/18, solo + klavier 

RGN: 173/19, tweestemmige verwerking 

vir sopraan en alt 

FAK, Johannesburg, 

Liedere nr 1 

Nee 

1970: 

F, C!, scherzando 

Middelstem: c' - f" 

Natuurlied en liefdeslied 

Nuwe 

Vir beide gedigte dien die Lente as ui tgangspunt en inspirasie. 

Gedagtes oor die winter verskyn ook teen die einde van albei. 

Marais gebruik net die eerste strof e en kwatryn van Oktobermaand 
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en van Kom dans met my die eerste twee strofes. Alle ander verse 

word weggelaat, insluitende die met 'n ernstiger karakter. Die 

lied is in DC-vorm maar die karakter van die "middeldeel" is so 

verskillend dat daar eintlik van twee liedere gepraat kan word. 

Vir Oktobermaand skryf Marais 'n opgewekte melodie wat die 

algemene karakter van die gedig interpreteer sander dat 'n 

spesiale verband met die teks vasgestel kan word. 'n Vocalise op 

"tra-la-la-la" (m.14-17) verleng die lied en bevestig die speelse 

en blye stemming. Vir Kom dans met my skryf hy 'n aantreklike en 

uitnodigende wals. Die verwantskap van die aanvangsfrase van die 

lied met die van twee ander walsliedere is duidelik herkenbaar: 

Kom dans met my "Korn dans met my" (m.24/25) 

Kom dans Klaradyn "Korn dans Klaradyn" (m. 8/9) 

Die Boerenooi staan brandwag "Want mooi Isabel" (m.12/13). 

Toonaard en melodiegewing in al drie liedere is feitlik identies. 

Die skandering verg kortliks die aandag. In die begin van 

Oktobermaand doen Marais di t effe anders as Leipoldt. In plaas 

van twee jambes, "Dit .i§. die maand" ·I ·I, gebruik hy 'n 

choriambus, "Iti:t is die maand" l··I (m.2), waardeur die sinsaksent 

in 'n mate verskuif. Hierdie modus is in 

bate, "Dan is die ggg", waar die woord 

betekenis kry. Hierna gaan Marais oor na 

kort jambiese opslag, "so .Q.l.Qy", "so blomtuin 

die volgende sin 'n 

"dan" 'n besondere 

'n anakrusis vir die 

vol", ensovoorts. 

In die tweede deel, Kom dans met my, laat hy 'n woord in 'n sin 

weg: in plaas van "wat wil jy liewer beter doen" (Leipoldt) 

gebruik hy "wat wil jy llQ!l liewer doen". In der waarheid het 

Marais se melodiestruktuur hier alleen plek vir drie sterk 

aksente, by Leipoldt is daar vier, en deur die uitruiling van 

beter met nou laat die komponis een aksent weg. 

Twee reels later verander Marais weer die oorspronklike teks: "As 

alles mooi is, alles groen" word "As alles mooi is ~ alles i.§. 

groen"; hy voeg twee onbetoonde aksente by. Tweerlei rede kan 

hiervoor aangevoer word. Die toevoeging ontneem die 6; 8-frase van 

sy springerigheid, dit word gladder. Ook vind 'n verdigting plaas 

en dwing die musiek tot 'n klein ritardando (m.38-39), wat Marais 

met 'n klein tenuto-teken in m.40 aandui. 
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Di t moet betwyf el word of die veranderinge in teks sonder meer 

geregverdig kan word. 

'n Ietwat dun klavierparty vergesel die stem op beskeie manier en 

die enkele begeleidingspatrone dra nie veel tot die skepping van 

die geheelbeeld by nie. 

As chromatiese akkoord is die verminderde sewende baie populer en 

funksioneer meestal as tussendominant (m.4.4, 7.4, 30.1, 42.1, 

56.1, 62.3). Die Duitse vergrote-sesde-akkoord gee kleur (m.8.2, 

38 .1) en Marais se kenmerkende trapsgewys dalende baslyn kom ook 

in hierdie lied voor (m.47-51). 

Oktobermaand is 'n lied met veel sjarme en kan bruikbaar op 'n 

konsertprogram geplaas word. Die slot van die lied, dit wil se 

die einde van die DC-deel (m.19), is nie baie effektief nie en sal 

met 'n paar hoe note in die stemparty 'n oortuigender afsluiting 

he (bv die laaste drie note 'n oktaaf hoer). So 'n ossia sal geen 

afbreuk aan die kwaliteit van die lied doen nie. 
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75 Praestantia Praevaliat Pretoria 

1 Digter Dr Jan H Pienaar 

2 Incipit 

oor - de, Langs die vry-heid- soe-kers - pad .. ---- 0-ral 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

Sonnet in Shakespeariaanse vorm 

bestaande uit drie kwatryne en 'n 

koeplet (abab/cdcd/efef/gg); 

viervoetige trogeiese versmaat; soms 

katalekties 

1961 (SAMRO, Johannesburg) 

NALN: MM 160/80/172 

Ongepubliseer 

Nee 
Ab, 4;4 , met gloed 

Middelstem: d' - f" 

Vaderlandslied 

Dr Jan Pienaar se sonnet is 'n oproep om die stad Pretoria te eer. 

Dit is 'n patriotiese gedig met weinig poetiese waarde en is 

waarskynlik geskryf vir komposisie. Marais se toonsetting daarvan 

is gebruiksmusiek wat daarop dui dat die komponis sy handwerk ken. 

Besondere musikale inspirasie ontbreek egter. 

Die vorm is basies 'n AAB-konstruksie maar die metode ter 

verkryging daarvan is ietwat ongewoon. Die drie kwatryne van die 

gedig word deur Marais in twee gedeel ( dus ses reels elk) wat 

gebruik word vir die musiek van A (m.1-12) en A2 (m.13-24). 

Daarna volg eers vier verbindingsmate sonder werklike rigting in 
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die musiek (m.25-28), waarvoor Marais deels reeds getoonsette 

woorde asook nuwe woorde gebruik. Dan eers volg die B-gedeel te 

(m.29-41) met die teks van die laaste twee reels. Op die manier 

probeer Marais in die musiek 'n ekwi valent. vir die sonnetvorm 

vind. 

Die lang melodie gebruik nie die gepunteerde ritme (byvoorbeeld 'n 

gepunteerde agste + sestiende) wat so dikwels in hierdie soort 

lied by Marais voorkom nie (vergelyk Suid-Afrika, Daar's 'n tyd, 

Die Voortrekkerslied, en andere) • Daardeur verkry di t 'n meer 

liriese karakter, maar dit het terselfdertyd ook min stukrag. 'n 

SATB-harmonisering word aangebied (nie in die incipit nie), en die 

lied leen hom waarskynlik eerder tot koorsang as tot 'n groot 

groep mense wat uni soon sing. Die klavierparty ondersteun die 

stemme met volle akkoorde, soms ook 'n oktaaf hoer as die melodie 

vir meer klank, maar het nie 'n onafhanklike karakter nie. 

Etlike chromatiese akkoorde kleur die harmonisering sonder dat 

hulle 'n teksillustratiewe bydrae !ewer. Die populerste is die 

verminderde sewende (m.6.4, 29.3, 33.3); 'n Franse vergrote sesde 

(m. 2. 4), 'n vergrote akkoord (m. 39. 2) asook vele tussendominante 

van vi, iii, IV, ii kom voor. 

Die skandering vir beide Afrikaanse en Engelse tekste verloop 

korrek. 

Praestantia Praevaliat Pretoria is 'n sorgvuldig gekomponeerde 

lied . Dit het egter weinig idee en warmte, en as dit intree 

(byvoorbeeld in die B-gedeelte in m.29-32): 

"Onoortreflik Gloria 

Eer ons stad Pretoria" 

is die karakter eerder van 'n "gevallige" aard wat nie by hierdie 

soort lied pas nie. Di t is 'n geleentheidskomposisie wat sy 

gebruikswaarde verloor het. 
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76 Psalm 23 

1 Digter 

2 Incipit 

Espressivo 
II II 'RI/> • w ... - -

E ~ 

.. _ 
.. .J I 

Be their le ind shi:p - herd 
i ii I ' 

' •u 
~ - " ,. ~ 

= t.J ., 

• 1llP 

... ~ 

t . " , ~ 
,_ 

I I 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

• 
-
0 

248 

Kezia Hamman 

dim. 

- - , 
~ a• 

I "*.__/' 
Lord- and let them.- not want 

I 

, 
,,. - • ~ #f r r ~ 

3 
~ 

~. • I dim. 
~· ~ - -·-· ~ --
I I u .. - u 

~ 

5 strafes van 4 reels sander rym en 

in vrye versmaat 

20/8/1976 (manuskrip) 

NALN: MM 160/80/184 

Ongepubliseer 

Nee 

b, c:, espressivo; lied eindig in B 

Middelstem: b - e" 

Gewyde lied 

Kezia Hamman se gedig is in Engels. 

uit die Bybel. Daar heet dit: 

Dit is gebaseer op Psalm 23 

"The Lord is .my shepherd, I. shall not want". 

Die digteres skryf: 

"Be their kind shepherd, O Lord, and let them not want". 

Die verandering in ui tgangspunt is duidelik: die pronomen eerste 

persoon word vervang deur die van die derde persoon. In 'n 

poetiese gebed word hulp vir ander gevra en is in die opsig geen 

direkte belydenisskrif nie (ek, my). Die sensitiewe teks het veel 

warmte. Geen rym of vaste metrum word gebruik nie. 

Dit is duidelik dat Marais met sy toonsetting moeite gedoen het om 

'n musikale ekwivalent vir die uitstekende teks te kry. 

Handwerklike vaardigheid is deurentyd te bespeur die 
inspirerende vonk ontbreek egter, so ook 'n integrerende boog. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za
249 

Die lied is in drie gedeeltes (ABC) en van uitgebreide lengte. 

Die belangrikste kenmerk is die direkte mineur/majeur teenstelling 

(b/B) van die A en B gedeeltes. Uit 'n teksinterpreteringsoogpunt 

bestaan geen rede vir hierdie verandering in toonaard nie; di t 

word veel eerder instinktief gedoen ter wille van afwisseling in 

die akoestiese geheel. Die C-gedeelte Poco Adagio is 'n koraal, 

gebaseer op die tweede deel van Gesang 63, "Heil'ge Jesus", uit 

die Psalms en Gesange (1936) van die NG Kerk. Dit gee aan die 

einde van die lied musikale inhoud en vastigheid; ongelukkig 

benadeel die lae tessitura in die stemparty die uitstekende idee. 

Die melodie het 'n stadige pas en is heel sensitief getoonset, 

espressivo (m.1-20) - tog is die kwaliteit nie ontroerend nie. In 

die B-deel (m.27-45) word dit gevoelvoller, dolce en tranquillo, 

en di t begin met 'n ui tnodigende opwaartse sprang van 'n sesde. 

Met die intrede van die IV-harmonie (m.22 en 31) neig die musiek 

egter om soetsappig te word. 

Marais skandeer hier oor die algemeen goed; enkele woorde "lead 

~" (m. 27), "paths" (m. 29), "prepa-re" (m. 36) en "befo-re" 

( m. 3 8) kry as gevolg van 'n opwaartse sprong ongunstige aksente. 

Hier word die teks eenvoudig by die musikale patroon ingeskuif 

sonder grondige oorweging. Foutief geskandeer is die woord 

"shadow" met 'n stamperige aksent op die tweede lettergreep (m.18-

19). 

Die klavierparty bestaan in die eerste en laaste gedeel tes ui t 

harmoniegewende blokakkoorde, 

gebroke-akkoord beweging. 

die B-gedeelte het 'n gevallige 

Chromatiese akkoorde verskyn nie in oormaat (soos so dikwels) nie 

- in konteks is hulle egter aanvegbaar. 'n Voorbeeld: vir die 

woord "evil" word die aangenaam klinkende Franse vergrote sesde 

gebruik (m.15). Verder: in die sin "let them be comforted~ YQ.YI: 

.t:Q.d and staff" kry die onderstreepte woorde 'n verminderde 

sewende, 'n sensuele Duitse vergrote sesde asook 'n gevoelvolle 

v1 3 (m. 32. 4-35 .1). 'n Ander harmonisering sou verwag kon word. 

Marais toonset hier blykbaar liewer die begrip "comforted" as om 

aan die 11dal van doodskaduwee" (Ps 23:4) te dink. Konsekwent is 
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hy egter met die keuse van hierdie ui tdrukking vir die betrokke 

teks. In sy toonsetting van Langs stille Waters, sy Afrikaanse 

uitgawe van Ps 23, heet die frase: "as ek in donker doodsvallei 

moet gaan ... "(m. 41-41). Die melodiegewing is hier soortgelyk, 

die tessi tura van die stem is ook besonder laag geset, en die 

chromatiese akkoorde, Napolitaanse sesde asook I-chromaties word 

gebruik. 

'n Mineur plagale kadens aan die einde (m.56) bevestig uiteindelik 

die soetsappige neiging van die lied. 

Psalm 23 is een van Marais se laaste uitgebreide kornposisies. Van 

ontwikkeling in die komponis se skryfstyl kan hier eintlik nie 

berig word nie. Dieselfde soort melodiegewing, begeleidingsvorrn 

en harmoniese sisteem van vroeer word · gebruik. Oorleg en 

vakrnanskap kan deurentyd vasgestel word. Uitdrukkingsvolle 

musikale middele stem nie al tyd ooreen met die betekenis van die 

woorde nie. Oor die algemeen ontbreek die oorspronklike musikale 

idee in hierdie lied. 
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77 Roep jou en roep my 

1 Digter Bessie Kotze 

2 Incipit -

fl; ~ • 
I. Die gra.s - saad, 
2 Die ska - du's, 

.. .. .. 
vd ·Lie met wui- wen· de 

WOU· de met keel- don • ker 

.I ... ... -,;-

die blom· me met l<leur - ry - ke 
die stro ~me wat kab • be · lend 

r~= ~ '·~·~3~:~D~ie~~~~~~~~~~~il~a~n~-~~se~,~~~~~~~~~~~~~ B: - = -

bcr· gc: met \'Cr blou - c: 

• ""' 

die swe -\\'c:n · de wol · ke so 

3 · Gedig 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

3 strofes van 2 reels plus refrein 

van 2 reels; 

anapestiese of 

met uitsonderings 

ca 1967 (uit 

steeds drievoetig, 

daktiliese versmaat 

briefwisseling met 

Casaleggio: mev Marais privaatbesit) 

Kon nie gevind word nie 

Nasionale Raad vir 

Volkspele, 

Gerf nr 39 

Nee 

E, 6/a 

Middelstem: 

Germiston, 

ct#' - e" 

SAB-harmonisering 

Volksang en 

1970: Goue 

Natuurlied, verenigingslied 

Bessie Kotze beskryf deur middel van verskeie byvoeglike 

naamwoorde hoe die velde en blomme, die woude en strome, die berge 

en wolke jou en my roep om die sonnige dag te kom geniet - baie 

natuurbeskrywing, maar sonder dieptegang. 

Marais se toonsetting is soortgelyk. Die onskuldige melodie pas 

by die woorde en maak geen aanspraak op indiwidualiteit nie. 

Die lied is in strofevorm (3 strofes). Die eerste vier frases het 

'n goeie vloei en beweeg doelgerig na die V-harmonie in m.8. Dit 

wil voorkom of hierdie eerste agt mate (een strofe en refrein) die 

eerste gedeelte van 'n eenvoudige tweeledige vorm (AB) wil 

uitmaak. Deur die herhaling van die laaste versreel word egter 
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abrup na die I-harmonie teruggekeer en die lied word afgeslui t. 

Die slotkadens wat so ontstaan klink onbevredigend en die geheel 

onvoltooid. 

'n Afsonderlike klavierbegeleiding word nie aangebied nie, wel 'n 

SAB-harmonisering. Die boonste twee stemme beweeg meestal in 

derdes en sesdes. Duidelike parallelle kwinte tussen alt en bas 

in m.6/7 het die komponis se aandag ontgaan en laat twyfel 

ontstaan of Marais hierdie opdragwerk met groot erns benader het. 
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78 Rooidag 

1 Digter NP van Wyk Louw 

2 Incipit 

rooi · da~ wa.t bring jy - - Ek weet nie waa.r • om 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

1 strofe van 4 reels in viervoetige, 

meestal jambiese versmaat 

1955 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/28 

FAK, Johannesburg, 

Liedere nr 10 

Nee 

D, 2; 4 , allegro 

Hoe stem: e' - a" 

Lief des lied 

1970: Nuwe 

Van Wyk Louw se kwatryn het net een stemming: die vreugdevolle 

afwagting waarmee na die geliefde se koms uitgesien word. Marais 

slaag daarin om met sy bl ye, jubelende musiek die grondtoon van 

die gedig te verhoog. 

Die lied is kort en in eenledige vorm. Die tempo is vinnig. 

Selfs die lengte word deur herhaling verkry: die eerste twee reels 

word herhaal en daarna die laaste twee reels. stem en klavier gee 

op blymoedige wyse die afwagtende stemming weer en bou op na die 

laaste lyn: 

"sowaar, sowaar vandag kom hy". 

Hierdie reel funksioneer as 'n spilreel ('n punch line). By die 

herhaling van die sin word di t opgebreek en as volg aangebied 

(m.17-21): 
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" - onderbreking, 

" - onderbreking, 
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"sowaar vandag ... " - onderbreking, 

"vandag " - onderbreking deur 'n lang noot op die V. Die 

spanning groei omdat die werkwoord (dit wat gaan gebeur) so lank 

moontlik teruggehou word. En dan eers word die geheim: 

"kom hy" 

prysgegee. Met 'n kort naspel (socs die voorspel) word die lied 

tot 'n einde gevoer. 

Die klavierparty het byna deurgaans 'n besige trioolbeweging wat 

waarskynlik die hart se klop ("my hart dit klop") wil verklank. 

Die interessante baslyn is ook byna deurgaans trapsgewys dalend, 

behalwe in m.17-20 waar die patroon onderbreek word deur vier 

arpeggio-figure. (Bulle is moeiliker om te speel as wat hulle 

lyk!) 

Marais kom goed reg met Van Wyk Louw se wisselende metrum (trogee, 

daktiel en jambe) maar skandeer in die tweede en derde reel anders 

as die digter: 

Louw: "ek ~ nie" c • I . > , Marais: "§.k weet nie" c I . . > , 

Louw: "my hart dit" c • I • > , Marais: "my hart dit" < I • • > . 

Die komponis se gebruik is nie bo kritiek verhewe nie. 

Enkele chromatiese akkoorde funksioneer as tussendominante en 

versier die diatoniese melodie: van die V (m. 6 .1), van die vi 

(m.11.4), van die ii (m.12.3), van die IV (m.15.3}. 'n Italiaanse 

vergrote sesde verskyn ook (m.16.2). 

Rooidag is 'n ongekompliseerde en effekvolle lied. Dit is altyd 

suksesvol op die konsertverhoog - mits die sanger 'n goeie hoe A 

het, en die pianis die lopies in m.17-20 kan speel! 
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79 Rosefees 

(kon nie gevind word nie) 

1 

2 

3 

Digter 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

AE Carinus 

1934 (RGN 970 696) 

Kon nie gevind word nie 

Die titel verskyn in Henning se ·oorspronklike notas (RGN: 970/696 

bl 3) as nr 4 van vyf Kinderliedere: 

Die Stroompie 

Krisante 

Aandblomme 

Rosef ees 

Lente 

Die musiek van hierdie lied kon glad nie gevind word nie. Kyk 

verdere aantekeninge in hierdie verband by Aandblomme. 
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80 Roseknoppies 

1 Digter JRL van Bruggen 

2 Incipit 

Grazioso 
p 

" Ii ~ - - - - - -- -TI . - - - ~ ~ - - - ~ = , . . 
~ 

,. - I ,. - I 

Ro - se knop-pies dou- ge - kus Len - te groen om . ge - we. 

j .II II a. ... 
~ - . - - - - -ft , • • - - -
• dolcc 

... i 1 1 y "i 1 ... 
,, . - -- - -I l'TI • L ~ 

) 
, ,. 

conPtd. 
, ,. 

3 Gedig 3 strof es van 4 reels in afwisselend 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

vier- en 

versmaat; 

katalekties 

drievoetige 

viervoetige 

1938 (RGN: 970/696) 

RGN: 582/12 (fotokopie) 

Ongepubliseer 

Nee 

E, 2; 4 , grazioso 

Hoe stem: e' - a" 

stemmingslied, positief 

Roseknoppies is in 1925 in Gedigte gepubliseer. 

troge.tese 

reels is 

Dit is 'n 

eenvoudige, na.tewe lenteliedjie en is ook 'n bietjie sentimenteel, 

soos uit die slotreels blyk: 

"Slaap dus op haar boesem sag -

En jul sterf in reinheid". 

Marais neem die algemene vrolike ondertoon as uitgangspunt vir sy 

toonsettir'lg. Hy skryf 'n bravour-lied vir sopraan met 'n goeie 

koloratuurtegniek. Die bou van die melodie, die toonaard en die 

algemene stemming van die lied herinner aan Aspoestertjie se E 

maj-aria uit La Cenerentola van Rossini. 
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Die vorm is drieledig (ABA). Die A-gedeelte (m.1-22) is in 'n 

helder E maj en het twee strofes van die gedig. Die B-gedeelte 

(m.23-40) is in die verwante c# min en vertolk as middelstuk die 

ietwat nadenkende derde strofe. Die tydmaat: 2; 4 grazioso (m.1) 

kan misleidend wees en aanleiding gee tot 'n te vinnige tempo. 

Die vinnige twee-en-dertigste note in m.37-40 moet as riglyn 

geneem word vir 'n uitvoerbare en singbare tempo. Maar dan mag 

die res van die lied dalk weer te stadig voorkom: 'n ideale tempo 

vir alle frases is waarskynlik nie te vind nie. 

Die melodie is heel aantreklik. Die eerste frase kan as embrio 

gesien word (kyk incipit), en alles wat daarna kom, is .daarop 

gebaseer of daaruit ontwikkel. 'n Herhaling van die frase verskyn 

as 'n variasie van die tema (bv m.9-12, m.33-36). Die stemvoering 

is eerder instrumentaal en 'n paar · maal val die aksente by die 

onderlegging van die teks ongunstig, byvoorbeeld "gg,streel" 

(m.10), "onbewusli" (m.12), "lommerruste" (m.21), "skoonheid" 

(m.26) ensovoorts. Die cadenza aan die einde (m.61) herinner aan 

die gebruik van die vorm by die Italiaanse opera-komponiste, 

Rossini, Donizetti, en andere. Die musikale inhoud is hier sonder 

enige indiwidualiteit. 

TWee begeleidingsfigure, een vir die A-gedeelte en een vir die B

gedeelte, vergesel die stem, hoofsaaklik as harmoniegewer. Enkele 

chromatiese akkoorde word gebruik ter wille van kleur, byvoorbeeld 

'n vergrote drieklank (m. 5. 2), 'n verminderde sewende (m.16), 'n 

Duitse vergrote sesde (m.32.1), asook vele tussendominante sonder 

dat hul spesiale klank in enge verbinding met die teks gebring kan 

word. 

Roseknoppies is ongepubliseerd, en dit is duidelik dat dit nog nie 

oral klaar afgewerk is nie. Dit is nietemin uitvoerbaar en het 'n 

eie bekoring. Marais het graag gedrae en gevoel vol le melodiee 

gekomponeer. Hierdie een wyk af van die patrone waarmee reeds 

kennis gemaak is: dit is ongewoon en daarom verfrissend. 
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81 Rus en Stilte 

1 Digter 

2 Incipit 

" I Andante Sostenuto 
~ ~. - ~ - .. 

~ 

~· 

eJ 

j--nJ ------" I 
., ., ., 
- -{.ltl··--"'---'·"' - 'II: · - - - -

t) r 111p -
\_ I ' I . .. 

- .. ~ . .. · ··-· "-·--,.} .. 

Col Ped. -- -

3 Ge dig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

258 

ID du Plessis 

p 
j' ~ ~ r -" ~ w 

Kool drup-pel W& - ter, Be . v;en-de don - -
I I I I 

21 ti : F - - -- - - - - -
·~r 
ddct. 

. - ~- - ... .. ~ . ... 

Aaneenlopende gedig van 12 versreels 

in 'n vrye heffingsvorm 

1942 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/23 

FAK, Johannesburg, 1970: 

Liedere nr 5 

Nee 

Ab, c:, andante sostenuto 

Hoe stem: f' - g" 

Stemmingslied, idillies 

Nu we 

ID du Plessis se gedig het 'n tweerlei effek - eerstens is daar 

die inhoud wat op kompakte wyse en met plastiese begrippe 

meegedeel word. Tweedens skep die kort sinne by deurlees 'n 

atmosfeer met 'n minimum aan beweging, so asof alles stilstaan. 

Die verloop self wek 'n serene stemming, een van rus en stilte. 

Musiek kan hierdie stollende effek uit die aard van die saak 

ui tstekend in klank omsi t, maar dan nie sender dat die verloop, 

die vloei self, beinvloed word nie. Marais poog glad nie om die 

effek te verklank nie. Vir horn bepaal die laaste reel "rus op die 

aarde en stilte alom" die karakter van die hele lied. Die 

klavierparty skep die rustige atmosfeer terwyl die stem met 'n 

stadig-vloeiende en ondramatiese melodie die teks voordra. 

Di t wil voorkom of die C: andante tempoaanduiding 'n te vinnige 

verloop insinueer; 8;8 andante lyk meer korrek. Die beskrywende 
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begrippe "fluisterende blare", "stil hygend see", "murmelende 

strome" eri ander is s6 geset dat dit 'n sanger met 'n duidelike 

artikulasie tot 'n gevoelvolle interpretasie kan inspireer - maar 

daarvoor het hy tyd nodig. 'n Stadige tempo is dus bevorderlik. 

Die ho~ tessitura van "aarde'' (m.14) is kritiseerbaar: as daar van 

"wolkies" en "aarde" gepraat word, sou verwag kon word dat 11 aarde 11 

eerder die lae note sou kry. 

Die lied is kort. Di t het 'n deurgekomponeerde vorm. 'n Gevoel 

van reprise mag by die woorde "melkwitte wolkies" ontstaan (m.12-

13). Hier het die woorde feitlik dieselfde ritmiese figuur as die 

aanvangsfrase (m.3-4): 

J rr J J I J rr J 

Maar ook die rallentando in m.10-11 het 'n voorbereidende effek. 

Hoewel die gedig onreelmatig in metrum is (dit is 'n heffingsvers) 

vind Marais sy weg heel goed. Ietwat steurend is die ongunstige 

hoe plasing van die sillabe -kies van "wolkies" (m.12) en foutief 

is die skandering van "opkom" (m.13). Du Plessis se "hygende see" 

word verkort na "hygend see" (m.8). 

Baie chromatiese akkoorde word gebruik, meestal as 

tussendominante. Subtiel word 'n Dui tse vergrote sesde vir die 

oorgang van Ab maj na c maj aangewend (m. 9 .1). Weereens moet 

egter vasgestel word dat die chromatiek by Marais eerder tot 

versiering van die lied dien as om doelgerig die betekenis van die 

woorde te ondersteun. Op twee enharmoniese skryffoute moet gewys 

word: in m.14. 2 behoort die geskrewe Eq 'n pb te wees (Duitse 

vergrote sesde) en in m.14.4 behoort die G# as 'n Ab genoteer te 

wees (verminderde sewende op II-chromaties min9). 

Van die elf liedere gepubliseer in Nuwe Liedere is Rus en stilte 

'n baie bruikbare een. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

82 Salut d'Amour 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

poooraU. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

260 

AG Visser 

4 strof es van 4 reels in anapestiese 

versmaat met meestal jambiese opslag 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1938; Boosey & 

Hawkes, Johannesburg, 1953: Ses 

Kunsliedere nr 3 • SAMRO Johannes

burg, 1978: Sing sag menig Lied 

Ja 

Eb, 6;8 , allegro; lied eindig in Ab 

Hoe stem: d' - g" 

Liefdeslied 

Salut d'Amour het 

verskyn. Di t is 

in 1937 in Visser se Rose van Herinnering 

'n liefdesvers wat die skone uitdrukking soek 

(Dekker: 11 
••• hy ontkom nie altyd die gevaar van opsetlike mooiheid 

na te streef nie", bl 110); dit het nietemin 'n dromerige 

sangerigheid. Marais volg die stemminge van die gedig en sy 

musiek is heel geinspireerd. 

Daar is twee gedeeltes vir die twee atmosfere: 

Die A-gedeelte, allegretto (m.5-20), se stemming is opgewek en 

bly. Posi ti ewe woorde en begrippe soos: "ry in die veld in die 

more", ·"drink uit die kelk van die nag", "heildronk", "bruisende 

bron" en "glinster" dien sekerlik as inspirasie. 

Die B-gedeelte, tranquillo (m.21-36), se uitdrukking is milder, 
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dolce. Begrippe soos: "fluister deur die blare", "jou lippe 

gesoen", "beminde" en "blomme se geur" vra vir 'n sagter toonaard 

en kry dit in 'n subdominante Ab. Marais herhaal die helfte van 

die B-gedeelte presies (m.29-36), waarskynlik om hierdie dromerige 

atmosfeer nie te steur nie. 

Die klavierparty speel hier 'n belangriker rol as gewoonlik by 

Marais. Die voorspel (m.1-4) en naspel (m.37-42) is verwant, en 

hoewel in verskeie toonaarde, verbind di t die twee de le van die 

lied. In die A-gedeelte skep 'n staccato-figuur 'n vrolike 

stemming (leggiero). Beskrywend van die "perlende trane van dou" 

is 'n vinnige lopie (m.15-16) en 'n Duitse vergrote sesde op juis 

die woorde gee 'n besondere betekenis daaraan. In die B-gedeelte 

boots die begeleidingsf iguur die geritsel van die blare na by "hoe 

f 1 uister di t al deur die blare ••• " ( m. 21-2 8) en skep daarna 'n 

warme agtergrond vir die stem by "keer weer, o bevoorregte winde 

••• " (m.29-36). 

Marais se keuse van 'n 6 / 8-tydmaat vir die anapestiese versmaat 

verleen 'n basis vir foutlose skandering. Die jambiese opslag van 

die verse inspireer dikwels tot 'n opwaartse sprong aan die begin 

van die frases. 

In hierdie lied word ryklik van chromatiese harmoniee gebruik 

gemaak. Die verminderde sewende is baie populer ( m. 2. 4, 4. 3, 

10.6, 19.6, 34.4), 'n Duitse vergrote sesde (m.15), en vele 

tussendominante, ook opeenvolgend (m.17-18) kan gevind word. 

Interessant is ook 'n pedaalpunt oor sewe mate (m.21-27) wat die 

I- en V-harmoniee vermeng. Die kleurryke harmonisering word hier 

weereens, socs so dikwels, as klankeffek gebruik, sender dat di t 

die teks betekenisvol ondersteun. 

Die A-gedeel te kan ietwat lastig vir die sanger wees. Daar is 

veel teks en baie kort note op so 'n manier geset dat die musiek 

aan die einde van elke frase stol. Die ui tvoerendes moet bedag 

wees om die vloei in hierdie gedeelte te behou. 

Salut d'Amour is 'n dankbare lied vir toehoorder en sanger. 
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83 Slaap Deuntjie 

1 Digter JRL van Bruggen 

2 Incipit 

p 

Doo - doe mij ska ~ pie sluit jou o - gies 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u r 
~ 

Co1~ Ped. 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

3 strofes van 4 reels; twee-, drie

en viervoetige trogeiese versmaat; 

daktiliese versvoete kom ook voor; 

reel 2 en 4 is katalekties 

1918 (RGN 970/696); later se Marais 

self 1919 (sien onder) 

Kon nie gevind word nie 

R Muller Kaapstad, 1928: Vier 

Afrikaanse Sangstukkies nr 2. FAK, 

Johannesburg: Die FAK-Volksang

bundel van 1937, 1961 

Ja 
Eb 

I 2/41 suss end 

Middelstem: ~- eb" 

Wiegeliedjie 

Op 'n huldigingsplegtigheid van Marais se tagtigste verjaardag 

deur die VLV te Graaff-Reinet ( 19/3/1976) se die komponis in / 

verband met Slaap Deuntjie die volgende: "Dit is die eerste 

Afrikaanse gedig wat ek getoonset het. Toe ek die woorde lees, 

het ek dadelik die sussende ritme van 'n wiegie gevoel, en ek wou 

dit in musiek weergee. Omdat die woorde eenvoudig was, het ek die 

musiek ook eenvoudig gemaak." ( Eie beklemtoning. Ui t notas in 
privaatbesit van mev Marais.) 

Marais herken korrek: Van Bruggen se gediggie is van kinder like 

eenvoud en bevat veel warmte en teer he id. Hierby sluit ook sy 
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musiek aan: hy skryf 'n ongekunstelde, bekoorlike slaapliedjie. 

Die lied is in strofevorm ( 3 strofes). Die stemparty ·is in die 

slotkadens van elke strofe ietwat aangepas. Op eenvoudige manier 

ontstaan egter die gevoel van 'n drieledigheid (ABA): die 

klavierparty van die tweede strofe is 'n oktaaf hoer geset en het 

'n tempo-aanduiding van tempo, wat waarskynlik "vinniger" beteken 

(die eerste strof e se aanduiding is suss end, die derde s' n tempo . 
primo), en so mag die luisteraar meen dat hy 'n middeldeel 

waarneem. 

Die eenvoudig vloeiende melodie van Slaap Deuntjie ( 1918) kl ink 

natuurliker in vorm as vele slaapliedere wat later sou ontstaan 

(byvoorbeeld Afrikaanse Slaapdeuntjies 1939-1943). Die 
klavierbegeleiding behou deurgaans die sussende ri tme en dien s6 

die geheel. Deur die keuse van 'n (gepaste) 2;4-tydmaat vir die 

trogeiese versmaat, ontstaan geen skanderingsprobleme nie. 

Marais neig di.kwels tot "blomryke" harmonisering by eenvoudige 

liedere. Hier ontbreek dit. Die diatoniese melodie word 

eenvoudig geharmoniseer. Enkele chromatiese akkoorde verskyn: 

tussendominante (m.8.1 en m.28.1), 'n vb13 (m.29.2); 'n v 7 met 'n 

5#de steur enigsins (m.16.2 en 30.2). 

Slaap Deuntjie was die eerste lied wat Marais gekomponeer het. 

Dit kan miskien nie daarop aanspraak maak dat dit 'n besonder 

"waardevolle" komposisie is nie. Desnieteenstaande het dit 'n 

besondere bekoorlikheid en prysenswaardige homogeniteit. As 

eenvoudige kinderlied kan dit vandag nog met groot sukses 

uitgevoer word. 
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84 Slaap, Kindjie, slaap 

1 Digter 

2 Incipit 

Con 'l!.w. 

3 Ge dig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

264 

JRL van Bruggen 

2 strof es van 6 en 5 versreels 

onderskeidelik; drie- en viervoetig, 

in jambiese, ook trogeiese versmaat 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/11 

R Muller, Kaapstad 1947: 

Slaapdeuntjies nr 9 en 10 

Ja 

F, C:, semplice 

Middelstem: f' - f" 

Wiegeliedjie 

Afrikaanse 

Van Bruggen se kindervers bevat die tipiese soort begrippe wat in 

'n kleuterslaaplied verwag kan word (kyk deel van teks bo). Die 

gediggie het veel sjarme. Marais se toonsetting bied met eerlike 

eenvoud dieselfde sentimente in klank aan. Hy kies een sentrale 

(rustige) uitdrukking en laat die teks daarmee saamvloei sender om 

verder 'n plastiese toonskildering na te streef. 

Die lied is deurgekomponeer in twee gedeel tes ( a+b) waarvan die 

tweede gedeelte 'n refrein-karakter het, carezzando gemerk. Die 

stemparty beweeg in klein stappe; die klavierparty verges el di t 

met 'n deurgaande gebroke akkoord-figuur in die RH. Die 

skandering is korrek en die harmonisering onopgesmuk. 

Slaap, Kindjie, slaap is 'n geslaagde klein liedjie, heel 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za
265 

eenvoudig in vorm en inhoud maar met inspirasie om so 'n liedjie 

iets besonders te maak. 

Die musiek van Slaap, Kindjie, slaap verskyn twee keer in die 

groep Afrikaanse Slaapdeuntjies. Nommer 9 is 'n sololied met 

klavierbegeleiding. Nommer 10 is 'n vierstemmige verwerking van 

dieselfde musiek. Dit word sonder die klavierparty aangebied. 
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85 Slaapliedjie 

1 Digter Hilda Postma 

2 Incipit 

Co11'3!W. 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliografie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

2 strof es van 4 reels in drievoetige 

jambiese versmaat; die eerste en 

derde reels is katalekties 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/10 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 7 

Ja 

F, C, dolce 

Middelstem: e' - e" 

Wiegeliedjie 

Hilda Postma se eenvoudige kindervers is fraai en het warmte. 

Marais se toonsetting daarenteen is ietwat gesofistikeerd, en 

hoewel 'n kinderlied, neig dit eerder in die rigting van 'n klein 
kunslied. 

Vir die jambiese opslag van die versreels gebruik Marais hier 

dikwels 'n daktiliese ekwivalent in die musiek: 

Postma 

"Maak toe jou ogies soetste" ·l·l·I • » 

"Jou ogies teer en blou" ·l·I ·I » 

"Klaas Vakie kom al nader" ·l·I ·I· » 

Marais 

I · · I · I · 

I · · I · I 

I · · I · I · 
Foutief is dit nie, hoewel die betekenis effe verskuif. Met die 

klem op "Klaas Vakie" rebelleer die toleransie dan tog die 
skandering is hier inkorrek. 
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Die lied is deurgekomponeer in 'n gebalanseerde 8+8-mate 

konstruksie. Die vloeiende melodie word deur 'n eenvoudige maar 

effekvolle begeleidingsfiguur vergesel. Enkele chromatiese 

akkoorde (byvoorbeeld 'n verminderde sewende in m.6.4) versier die 

harmonisering. 

Slaapliedjie is nie sander meriete nie die dubieuse strewe 

daarvan om slaaplied en klein kunslied te wees, het tot gevolg dat 

dit ietwat aan sjarme ontbreek. 
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26.8 

86 Slaap nou my Liefling 

1 Digter S le Roux Marais 

2 Incipit 

Sag en teer 

Kom slaapnou my lief.lln&, kom alaapnou so sag Die ster-~tjies blink al, die maan-tjie hou wag. Maak 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

1 strof e van 8 reels plus 'n refrein 

van 4 reels; steeds tweevoetig, 

jambe en anapes kom voor, 

onvoltooide versvoete 

1976 (Mev Marais) 

NALN: MM 160/80/200 

Ongepubliseer 

Nee 

D, 6;8 , sag en teer 

Middelstem: d' - d" 

Wiegeliedjie 

ook 

Marais skryf in 1973 vir die SAUK se kleuterprogram Siembamba 'n 

hoorspel Die geel Blom (sien Hoofstuk 6.2.2.2). In 'n brief van 1 

Mei 1976 aan Ivan van der Watt, 'n vriend van die Marais-familie, 

skryf die komponis die volgende: "In die storie is 'n 

slaapdeuntjie waarvan ek die woorde en musiek geskryf het" (brief 

in besit van mev Marais). 

Dit is een van die komponis se laaste komposisies. In dieselfde 

jaar, 1976, het nog Psalm 23 (Kezia Hamman) en Stil Karoo (G 
Olwagen) ontstaan. 

Die gediggie bevat die tipiese woorde en begrippe van 'n 

eenvoudige slaapversie: "slaap sag", "sterretjies", "maantjie", 
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"Klaas Vakie", "doe-doe", en andere. Di t maak geen aanspraak op 

digterlike oorspronklikheid nie. Marais toonset dit op geoefende 

wyse soos hy so dikwels tevore met hierdie soort lied gedoen het. 

Die liedjie is deurgekomponeer in twee gedeeltes (ab) in 'n 

gebalanseerde 8+8-mate konstruksie. Hy noem die b-gedeelte 

ref rein hoewel geen herhaling beplan is nie. Die eenvoudige 

melodie is fraai en vloei goed. Die begeleidingsf iguur is net 

ondersteunend sander dat dit 'n wesentlike bydrae maak. Op die 

radioprogram van 1976 is die lied met kitaarbegeleiding uitgevoer. 

Die harmonisering gebruik hoofsaaklik basiese akkoorde (I, ii, IV, 

V); 'n II-chromaties (m. 4. 2, 7 .1) word aangetref asook 'n v13 

(m.15.4). 

Marais se heel eerste lied in Afrikaans was 'n slaapliedjie, Slaap 

Deuntjie, in 1918. Byna sestig jaar later in 1976, slui t hy sy 

skeppings-siklus af met 66k 'n slaapliedjie, Slaap nou· my 

Liefling. Dit is miskien nie een van sy beste liedere nie en 

getuig nie van besondere musikale inspirasie nie. Nietemin is sy 

oorspronklike melodiesin, wat sy beste liedere kenmerk, ook hier 

nog duidelik waarneembaar. As lank genoeg daarna geluister word, 

kan dit selfs baie mooi word. 
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87 Sluimer, Beminde 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Andante con Sentemento 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

270 

Dirk Mostert 

4 strofes van 6 reels in reelmatige 

twee- en drievoetige anapestiese 

versmaat met jambiese opslag 

1929 (RGN: 970/682) 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1932; Boosey & 

Hawkes, Johannesburg, s j: Vyf Kuns

liedere nr 5. FAK, Johannesburg: Die 

FAK-Volksangbundel van 1970, 1979 

Ja 

A, 6;8 , andante con sentemento 

Hoe stem: c#' - a" 

Liefdeslied 

Die letterkundige waarde van Dirk Mostert se Sluimer, Beminde wat 

in 1925 in Elker Siele verskyn het, is gering. Met veel 

alliterasie, 'n onverbiddelik reelmatige ritme en digterlike 

vryheid in die sinsbou word sy liefdeslied veral gesing. Die 

inhoud is lig en sonder dieptegang. Hoe die teks meegedeel word 

is belangriker as wat meegedeel word. 

Op 'n ongekompliseerde wyse toonset Marais die teks. Die stemming 

is deurgaans opgewek. Sy lang ui tnodigende melodie het baie 

sjarme. Die musiek het waarskynlik meer bekoring as die teks. 

Marais gebruik 'n drieledige vorm: ABA + koda. In die A-gedeelte 

(m.1-18) word twee strofes van die gedig gebruik. So ook in die 

B-gedeelte (m.19-34), maar die eerste strofe hier is 'n herhaling 
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van die laaste wat reeds in die A-gedeelte getoonset is; hier het 

di t nou nuwe musiek en is in die verwante mineur ( t# min) . 'n 

Tipiese eienskap van Marais se skryfstyl is daarmee herkenbaar: 

ter wille van musikale afwisseling en 'n aantreklike geheel wil hy 

aan die lied 'n middelgedeelte gee en gebruik onbesorg die teks 

wat reeds as "inspirasie" vir 'n heel ander grondtoon gedien het. 

In Richard Strauss se opera Capriccio is die strydvraag: 

"Prima le parole - dopo la musica", of 

"Prima la musica - dopo le parole". 

Vir Marais is die probleem oenskynlik nie so moeilik om te 

beantwoord nie - vir horn kom die musiek altyd eerste. 

Vir die herverskyning van A (m.35.44) is daar net een strofe oor -

twee sou vir die gegewe musiek nodig wees - en daarom word die 

materiaal in verkorte vorm weergegee. Om die verliefde stemming 

te verleng, die oomblik vas te hou, skryf Marais 'n kort koda 

(m.45-58). In 'n dromerige selfgesprek word die laaste reel, "my 

liefde so teer", oor en oor geprewel, meno mosso, dolce, morendo, 

en is baie effektief. 

In die klavierparty word twee figure gebruik. Die van die A

gedeel te is meestal met 'n geaksentueerde leunnoot in die RH 

versien ( 'n dissonans op die tweede agstenoot wat op die derde 

oplos). Dit veroorsaak 'n dringende karakter, 'n ongeduldigheid 

wat die musiek steeds na vore laat strewe. Dieselfde effek kan 

ook in die stemparty in die B-gedeelte waargeneem word (m.15-21). 

Hier vergesel rollende arpeggios die stem en sorg vir die nuwe 

atmosfeer. 

Suksesvol en aanvallig is die gebruik van verskillende chromatiese 

akkoorde in die harmonisering: verminderde sewendes (m.15.4, 

41.4), Duitse vergrote sesdes (m.16.4, 42.4), 'n verminderde 

drieklank (m.32.4) en ander. 

Sluimer, Beminde is 'n baie tipiese en bekoorlike lied van Marais. 

Die groot omvang en relatief vinnige artikulasie vra vir 'n sanger 

met 'n reeds gevestigde sangtegniek. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

88 Sluimerlied 

1 Digter 

2 Incipit 

Tranquillo 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

272 

"HS" 

4 strof es van 4 reels in tweevoetige 

versmaat; verskeie soorte 

word gebruik 

Kon nie vasgestel word nie 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1939 

Ja 

A, 6 ; 8 , tranquillo 

Middelstem: e' - f" 

met rum 

Stemmingslied, blymoedig/swaarmoedig 

Wie die digter met die pseudoniem "HS" is, kon nie vasgestel word 

nie. Die digter verkeer in 'n nadenkende stemming, voel 

ongelukkig en verlate, en verlang na die slaap wat horn van sy 

bekommernisse sal bevry. Desnieteenstaande is die grondtoon glad 

nie terneerdrukkend nie - die vriendelike ti tel Sluimerlied dui 

ook daarop. 

Marais se toonsetting kan in alle opsigte as geslaagd beskou word. 

Die vorm wat gebruik word, is AABA. Hy neem die poetiese eerste 

reels: 

"Wieg my in sluimer o wind van die nag 

vergete die sarge en wee van die dag" 

as inspirasie vir sy eerste gedeelte (m.1-10). 'n Deursigtige, 

wiegende berceuse in 'n helder A maj is die resultaat; die melodie 
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is vloeiend en het 'n melancholiese ondertoon. 

Uit die nadenkende tweede en derde strofe van die gedig: 

"Moeg is my hande en treurend my hart ... " 

"Ver is die berge en vlaktes van rus ... 11 

maak hy 'n middelgedeelte (m.11-18). Hier is die musiek ietwat 

meer somber hoewel die "treurende hart" en "donker smart" nie 

letterlik opgeneem word nie. Met die herintrede van die 

aanvanklike teks en musiek (m.19) is alle kommer en sorge weggevee 

en vergete. 

Die aantreklike melodie het deurgaans 'n uitstekende rigtingsin. 

Een van die elemente daarin is herhaling, ook binne die 

verskillende frases (byvoorbeeld m.11-13), sonder dat dit steur of 

oorbodig voorkom. Die klavierparty het twee rollende arpeggio 

figure: een met net sestiendenote wat 'n harmoniese agtergrond 

verskaf, en een met 'n gepunteerde ritme wat tot die wiegende 

karakter bydra. In hierdie lied funksioneer stem en klavier as 

vennote om die geheeleffek te verkry. 

Met die keuse van 'n saamgestelde tydmaat ( 6 / 8 ) onstaan geen 

skanderingsprobleme met die daktiliese en trogeiese, anapestiese 

en jambiese versmaat nie. Uit 'n harmonie-oogpunt bly die lied 

die hele tyd prakties gesproke in A majeur. Enkele tussendominante 

word gebruik: die verminderde sewende (m.14.1, 17.1), asook 'n 

interessante vorm van die vb9 (m.11.4 ens.). 

Sluimerlied is 'n bekoorlike lied. Dit is nie te moeilik om uit 

te voer nie. 'n Sanger wat tegnies nog nie so bedrewe is nie, kan 

dus ook plesier daaruit put. 
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89 Sneeu 

1 Digter 

2 Incipit 

Vivace e leggiero 
I\ • • . 

- -. 
I) 

Sneeu. sneeu, lief- Ii. ke 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

fl $t ~~ - ~# 

J 

I) 
lqgio'o . 

r r 

II .. 
., M 

I) r 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliografie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

274 

AD Keet 

~ 

• - ~- -
snceu Daa1 op die aar . de ~ Dit 

.~ . . ~ ·~ - M - - M . - -
v ~ "" 

r r 

-
, 

... '!' l:J ·~ ~"it 

3 strofes van 5 reels in vier-, 

drie- en tweevoetige versmaat; 

verskeie soorte metrum kom voor 

Na 1965: Henning beeindig sy 

navorsing in Junie 1965 en daar is 

nog geen melding hiervan nie 

NALN: MM 160/80/179 

Ongepubliseer 

Nee 

c, 6 ; 8 , vivace e leggiero 

Hoe stem: e 1 
- g" 

Kinderlied, natuurgedig 

AD Keet publiseer Sneeu in 1920 in Gedigte. Dekker skryf hieroor: 

"Die bundeltjie bevat ... enkele natuurgedigte wat bekoor deur die 

naiefheid en die klank" (bl 107). 

andere Sneeu genoem. 

Die kenmerkendste eienskap van 

As goeie voorbeeld word onder 

hierdie gediggie is die 

sangerigheid daarvan, en die versoeking bestaan om di t vinnig op 

te se. Elke strofe kan in een asem afgerammel word. Ten spyte 

daarvan is die beskrywing plasties en die poetiese kwaliteit goed. 

Marais se liedjie het dieselfde onpretensieuse karakter as Keet se 

gedig. Die melodie sit die ri tme van die verse byna net so in 

musiek om. 1 n Vrolike parlandoliedjie is die resultaat. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za
275 

Marais kies 'n tweeledige vorm vir die drie strafes (AAB). 

Interessant is die reelmatige indeling in 8-maat afsnitte (3x8=24 

mate in totaal) ten spyte daarvan dat die gedig 'n onreelmatige 5-

reel vorm het. Vir die verskillende lengtes van die reels (twee-, 

drie- en viervoetig) gebruik die komponis 6f rustekens 6f voeg die 

reels saam om die nodige hoeveelheid aksente te verkry. Hierdeur 

is die vloei van die liedjie gewaarborg en dra 'n besonder 

gebalanseerde vormgevoel oor. Die keuse van 'n 6; 8-tydmaat 

akkommodeer die verskeie metrums goed (anapes, jambe, spondee, en 

ander). 

Die tempo is vinnig. Die melodie is eenvoudig en het 'n goeie 

organiese bou. Di t lei aan die einde van die A-gedeel te ( deur 

middel van 'n II-chromatiese sewende) na die V. A2 is 'n presiese 

herhaling van A. In die B-gedeelte ontwikkel die melodie verder 

en enkele tussendominante (van F in m.17.4, van G in m.19.4, van a 

in m.22.1) kleur die harmonie. Effekvol is die bereiking van die 

r 6
4 as klimaks (m.23), asof die hele vaart in die musiek hierheen 

op pad was, en daarna is die lied ook klaar. 

Kort, gerolde akkoorde in die klavierbegeleiding ondersteun die 

idee van die vallende sneeu in klank, en verskaf aan die geheel 'n 

deursigtigheid. 

Sneeu is 'n bekoorlike klein lied waarvan Marais self, volgens sy 

vrou, baie gehou het. 
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90 Soesa my Lammetjie 

1 Digter JRL van Bruggen 

2 Incipit 

soe-sa my lam. Soe-samy lammetjie,En waar om is jy bang? 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

t1m. 

a reels in onreelmatige daktiliese 

en trogeiese metrum 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/9 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 5 

Ja 

G, 6 ; 8 , calmato 

Middelstem: d' - e" 

Wiegeliedjie 

Van Bruggen se gedig is 'n eenvoudige slaapversie. Die eerste 

reel, "Soesa my lammetjie, soesa my lam" is vir Marais die 

bepalende ui tgangspunt vir sy musiek: die 6 / 8-ri tme wat hy kies, 

is 'n getroue weergawe van die daktiliese versmaat. Die komponis 

is in staat om ook daar waar die verse 'n ander ritme het, hulle 

korrek in die musiek weer te gee. 

Die eenvoudige slaapliedjie is heel fraai. 

Dit is 

verband 

in deurgekomponeerde 

met die vorm dring 

vorm. Twee 

na vore. 

punte van kritiek in 

Ongemotiveerd kom die 

herhaling van die eerste reel ("soesa my lammetjie, soesa my lam") 

in die middel van die lied voor (m.5-6). Dit kon byvoorbeeld aan 

die einde as afslui tingsfrase 'n beter funksie gedien het. Nie 
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heelternal oortuigend nie is ook die gebruik van dieselfde rnusiek 

vir reels met uiteenlopende betekenis: 

"Waarorn is my kindjie bang, Wolfie sal vir baba vang" 

en 

"Marna sal vir wolfie vang, as wolfie by die wiegie ·staan". 

Juis die vier reels bied die rnoontlikheid vir spanning en ont

spanning. En hierna sou die herhaling "Soesa ... " (die van rn.5-6) 

sinvol wees. Die vorrn van hierdie lied kan as 'n goeie voorbeeld 

gebruik word om 'n faset van Marais se kornposisiernetode te 

illustreer: rneestal kornponeer hy instinktief sander fyn 

beplanning. 

Die sternparty is eenvoudig en vloeiend; 'n kenrnerkende opwaartse 

sprong van 'n sesde in die rnelodie na die IV-harrnonie verskyn twee 

keer (m.7/8 en 11/12). Blokakkoorde in die klavierparty verskaf 

eenvoudige harmoniee (ook 'n II-chromaties, rn.4.1). 'n Frappante 

drukfout verskyn in m.10 - die note in die RH behoort analoog met 

m.14 te lees. 

Ten spyte van die kritiek wat die struktuur betref, is die rnusiek 

mi skien nog beter as die gediggie. Met meer oorleg kon die 

musikale vorm meer bevredigend gewees het. 
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1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 
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6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 
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Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

278 

G Olwagen 

p 

Die stilKa·roo Olll· waakuit win-tcr - dro - me, 

3 strofes van 4 reels plus refrein 

van 4 reels; vyfvoetige jambiese 

versmaat, laaste reel is drievoetig 

7/9/1976 (manuskrip) 

NALN: MM 160/80/193 

Ongepubliseer 

Nee 

A, 6/8 

Hoe stem: c#' - g#" 

Natuurlied - himne 

Die gedig kom uit die pen van 'n voormalige redakteur van Die 

Huisqenoot, G Olwagen, en is "vir toonsetting geskryf". S6 is dit 

op Marais se manuskrip genoteer. Di t is waarskynlik dat die 

inisiatief van die digter gekom het. In drie strofes word die 

stil Karoo op idilliese wyse beskryf. Die gedagtes kulmineer in 

'n refrein, in "'n loflied aan die Heer", wat vir al drie strofes 

gebruik word. Marais toonset slegs die eerste strofe en refrein, 

die teks van die ander twee strofes word weggelaat. Sy taak is 

nie eenvoudig nie aangesien die gedig 'n wereldse eerste deel met 

'n godsdienstige tweede deel vermeng. Daarbenewens vloei die 

reels van die refrein enjambies inmekaar (die onderbreking val in 

die middel). 

Die lied is deurgekomponeer en in twee gedeeltes (AB). 'n 

Aanvallige wiegende melodie (drie frases stygend, een dalend) in 
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die A-gedeelte (m.1-20) maak 'n aangename en positiewe indruk. In 

die eerste maat verskyn 'n p# in die harmonisering net na die I

harmonie in A maj (m.1.4 ens). Hierdie noot gee eerder die gevoel 

van 'n added sixth as van 'n nuwe akkoord (vi, wat dit is) - en 

verleen aan die musiek 'n jazzagtige klank. 

Met die toonsetting van die ernstiger woorde word die musiek 

kalmer, gladder (die B-gedeelte m.21-36): 

"Soos jy ontwaak en leef, my stil Karoo 

ontwaak en leef my hart; my God, ek glo .•• 11
• 

Die musiek verloor egter ook aan spanning aangesien die rigting 

nie meer duidelik aanvoelbaar is nie (bv m.23). Hier wek dit die 

indruk dat dit gemaak is eerder as dat dit geinspireer is. 

Die klavierparty bevestig hierdie vermoede. In die A-gedeelte kan 

nog 'n eie kontrapunt waargeneem word; in die B-gedeel te beweeg 

die boonste lyn in die RH sender uitsondering unisoon saam met die 

stem. Die besondere effek of betekenis van 'n Italiaanse vergrote 

sesde (m.22.4) en ander chromatiese akkoorde (bv verminderde 

sewende m.33.4, 35.1) kan nie vasgestel word nie, behalwe dat dit 

kleur aan die harmonisering gee. Opvallend sterk is Marais se 

herhaalde gebruik van die 164 (m.15.1, 23.1, 26.1, 34.1) wat die 

musiek altyd weer anker. 

Marais volg nie Olwagen se enjambiese sinsbou in die refrein nie. 

Hy skep sy musikale frases volgens die reellengtes en nie volgens 

hulle enjambiese interpunksie nie, waardeur die verse van hul 

seggingskrag inboet. Die aksent van die digter op die woord 

"hier" in die sinne: 

"Ontwaak en leef my hart; my God ek glo 

hier in u trou en liefde; ja, ek glo 

hier by my stil Karoo ••. " 

word in die musiek volkome oar die hoof gesien (m.28 en m.32). 

Marais se vaardigheid as melodieskrywer is deurgaans waar te neem. 

Nietemin haper di t by hierdie lied aan komposi toriese energie om 

'n oortuigende boog te span. Waarskynlik le die probleem tog in 

die dubieuse karakter van die gedig wat moeilik is om in die 

bestek van 'n kart lied te verenig. 
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92 Suid-Afrika 

1 Digter 

2 Incipit 

fi:: ~ JloderQfo 

~-~! i 1J . . f 
my ]and van 
my '\"Olk van 
mv ta al van . le& min ons 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliografie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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Theo W Jandrell 

har . te, T8. - der - Jand Stiicl • A • Jri • ka. 
har ·- te~ A . fri • ka.an • "Be \"Olk 80 vry, 
har • te, . moe • der • taal 80 sag, 80 Sot't. 

hai _. te .. Kin. den Yan Suid ·A • fri· ka., 

e 
·~ 

4 strofes van 6 reels in viervoetige 

trogeiese versmaat; tweede, vierde 

en sesde reels is katalekties 

1920 (RGN: 970/682) 

Kon nie gevind word nie 

FAK, Johannesburg, Die 

Volksangbundel van 1937, 1961 

Nee 

E, 3; 4 , moderato 

Middelstem: b - e" 

Vaderlandslied 

FAK-

Theo W Jandrell se gedig ontstaan uit die tyd na die Tweede 

Vryheidsoorlog waar die digter met sy entoesiasme vir sy "geliefd' 

Suid-Afrika" die leser tot 'n soortgelyke gevoel wil inspireer. 

"Ek bemin my land •.. my volk ... my taal ..• ja dit alles min ons 

harte" is die boodskap van die onderskeidelike eerste reels van 

die vier strofes. 

Marais se toonsetting is een van sy eerste komposisies. In 

stemming sluit dit by die van die gedig aan sonder dat van 'n 

noodwendige verklanking van die teks gepraat kan word. Die maklik 

verstaanbare vorm en goed singbare melodie is geskik vir samesang 

waarvoor dit gekonsipieer is. 
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Die lied is in strofevorm (vier strafes) in 'n eenvoudige a+b

samestelling. Jandrell se ses reels per strafe word deur Marais 

met twee reels verleng (hy herhaal die eerste en laaste reel van 

elke strafe aan die einde) en daardeur kry hy 'n gebalanseerde 

8+8-maat konstruksie. 

Die eenvoudige melodie het 'n uitstekende bou: twee stygende 

frases word afgewissel met twee dalendes. Die klimaks word eers in 

die sewende frase (m.13) bereik, dus relatief laat, waardeur die 

spanning behoue bly. Die uitnodigende sprang van 'n sesde 

opwaarts na die terts van die akkoord word 'n paar maal aangetref 

(m.0/1, 2/3, 10/11). 

Die klavierparty bestaan ui t vol le blokakkoorde, die boonste lyn 

in die RH beweeg unisoon saam met die stemparty, en is geskik as 

begeleiding vir samesang. 'n Elementere harmonisering word 

aangebied. Interessant is dat die vier chromatiese akkoorde wat 

in die lied voorkom, elke keer op dieselfde plek in die frases 

gebruik word, naaml ik op die anakrusis van die tweede, vierde, 

sesde en agste frases ( m. 2. 3: I-chromaties, m. 6. 3: verminderde 

sewende, m.10.3: 1#5 , m.14.3: Italiaanse vergrote sesde). 

Die idioom in woord en musiek van die lied Suid-Afrika kom uit 'n 

vergange tyd (1920) en is daaraan gebonde. Daarom het dit 

sewentig jaar na sy ontstaan grotendeels sy seggingskrag verloor. 

As volk-en-vaderlandslied bly dit egter heel geslaag. 
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93 sweet Gardenia 

1 Digter 

2 Incipit 

PocoAdagio 
a I 

.., 
F ., 

" Y r 

SWeec Ga-d6-Dia wilh yoar p&ta1s 

A I I ... 
I - ~ 

a) - .. .. r -
. r 

'11111 I 

. .. 
3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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Queenie Breach 

== '" . 
- - - r - - -' . I , r , I 

pire and white Your per- fea bea-ty lhdlla my heart wlh sweet cl& • llabt- How 

" ... I ... I ~ I '" 

r 
== I 

.. 

- . 
r r r-. ~r· • r •-y .. r 

I I I 

• "d 
"'* 

- " ~ • 

4 strof es van 4 reels in sesvoetige 

(ook vyfvoetige) trogeiese of 

jambiese versmaat; swak aksente aan 

die begin of einde van die reels 

1961 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/80/194 

Ongepubliseer 

Nee 

Eb, C, poco adagio; lied eindig in 
ab 

Middelstem: c' - f" 

Liefdeslied 

Sweet Gardenia is een van ses liedere wat Marais op Engelse woorde 

gekomponeer het (kyk Engelse Tekste: Hoofstuk 4.4). In 'n brief 

aan MJ Weiss, gedateer 21/10/1959, nou in privaatbesit van mev 

Marais, maak die komponis reeds melding van die lied. Dit kan dus 

wees dat die later datum wat hy aan Henning genoem het, 1961, 

foutief is (kyk ook Hoofstuk 3.6: Die datums van komposisie). 

Queenie Breach se gedig is 'n liefdesvers in vloeiende taal sonder 

besondere diepte. Dit dien as basis vir een van_ Marais se 

bekoorlikste liedere. Soos die gedig is dit ook vloeiend, maklik 

verstaanbaar en met 'n roerende sentimentele skoonheid. "How 

pleasantly your perfume fills the air" heet 'n versreel by Queenie 

Breach - Marais se Sweet Gardenia versprei ook hierdie geur. 
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Die strofelied (twee strofes) is in tweeledige vorm (AB), waarby 
die A-gedeelte in Eb maj en die B-gedeelte in ab maj is. In die 

tweede strofe skryf Marais 'n nuwe begeleidingsfiguur vir die A

gedeel te: rollende gebroke akkoorde beweeg binne dieselfde 

harmoniese struktuur en gee die gevoel van verdere ontwikkeling. 

Die B-gedeelte van die tweede strofe darenteen verloop musikaal 

identies met die van die eerste. 

Die lang melodie het 'n aanvallige karakter en besonder natuurlike 

bou. Nerens kry die luisteraar die gevoel dat dit 'n ander 

verloop moes he nie. Die klavierparty is relatief onafhanklik en 

met vele chromatiese akkoorde versien. Die chromatiek word nie 

spesifiek teksinterpreterend gebruik nie; die funksie is meer om 

kleur aan die harmonisering te gee maar pas deurgaans ui tstekend 

in die geheel. Enkele akkoorde mag genoem word: 'n Franse 

vergrote sesde (m.0.4), 'n verminderde sewende (m.9.1) en etlike 

tussendominante van ii, vi en iii. 

Marais het self blykbaar nie veel van hierdie komposisie gedink 

nie aangesien hy nooit probeer het om dit uit te gee nie. Dit is 

jammer want so het een van sy werklik goeie liedere onbekend 

gebly. 

In 1968 het dr Anton Hartman vir Marais op Graaff-Reinet besoek. 

Hartman wou iets nuuts van die komponis sien en Marais het Sweet 

Gardenia aan horn . gewys. Terug in Johannesburg het Hartman 'n 

storie hieroor vir die SAUK geskryf en dit is uitgesaai onder die 

ti tel 'n Besoek aan s le . Roux Marais. Jossie Boshoff, die 

dirigent se vrou, het die lied geleer en dit op die program 

voorgedra. Sweet Gardenia is in 1968 vir die eerste keer 

uitgesaai (NALN, Bloemfontein: dokument sender nommer). 
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C Louis Leipoldt 

4 strof es van 4 reels in meestal 

drie- en viervoetige jambiese 

versmaat; enkele anapeste en 

daktiele kom ook voor 

1932 (manuskrip) 

RGN: Marais Manuskripte III 

R Mi.iller, Kaapstad, 1938; Boosey & 

Hawkes, Johannesburg, 1953: Ses 

Kunsliedere nr 6. DALRO, Johannes

burg, 1980: So sing ook die Hart 

Ja 

e, 6 ; 8 , mesto 

Middelhoe stem: c' - g" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

Treurlied is een van Leipoldt se later verse. Dit is in 
Skoonheidstroos in 1932 gepubliseer. Volgens Dekker is die gedig 

geinspireer deur Shakespeare se Blow, blow thou winter wind (bl 

93). Dekker se ook dat Leipoldt in sy "sterk sinlike natuurpoesie 

.•. neig om te volstaan met 'n opsomming van indrukke sonder die 

herskeppende werking van die dieper verbeelding" (bl 83). Hierdie 

ui tspraak kan sekerlik op Treurlied toegepas word. 'n Oorledene 

word · betreur en "wilgerboom", "lelieblom", "donkergroen lourier" 

en die "helder son" word gevra om medelye te he, en dit met 'n 
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teken te openbaar . 

gedagtes ontbreek. 

'n Vergeesteliking (verdieping) van al die 

As dit by Leipoldt ontbreek, is Marais in staat om hierdie faset 

by te voeg en verhoog so die waarde van die gedig. Dit word 'n 

wiegelied vir die dodes wat in hul ewige slaap gesus word. 

Hiervoor kies Marais 'n 6 / 8-tydrnaat wat in verbinding met die 

'n wiegende eff ek gee: r J r J r jambiese versmaat 

Terself dertyd kan hy daarmee enkele 

"Spaar 

"he le 

daktiliese 

van jou treur" 

ritmiese 

verskuiwings korrek akkornrnodeer: 

"skink bruilofs sterre" (m.22), 

andere. 

jaar deur" 

(m.7) I 

(m.23), en 

Marais gebruik 'n drieledige vorm (ABA) en verleng elke gedeelte 

met 'n melisme of vocalise op "ah" 'n treurende sug. Die 

uitdrukkingsvolle en vloeiende melodie het deurgaans 'n duidelike 

rigtingsin. Met sy konstante ostinato-figuur in die LH is die 

klavierparty verantwoordelik vir die slaaplied-karakter. 

Te midde van die treurige atmosfeer verskyn die frase: 

"O donkergroen lourier wat rou die hele jaar deur" 

skielik in die verwante G maj (m.27-40). Hierdie helder toonaard 

is verrassend by so 'n somber teks. Marais se instinktiewe manier 

van komposisie word weereens bevestig. Op hierdie punt het die 

komponis beslis na afwisseling in stemming gesoek. Dat teks en 

musikale uitdrukking in konflik kan wees, is alleen oenskynlik. 

Die uitdrukking van die geheel baat op 'n besondere wyse by die 

skrynerigheid van 'n treurige teks in die majeur toonaard. 

Marais se gewone chromatiese akkoorde word gebruik ( verminderde 

sewende, II-chromaties, I-chroma ties) . Interessant is die 

dikwelse gebruik van 'n soort pedaalpunt op E, die grondnoot (m.1-

4, m.10-20, m.54-58) wat soms 'n vermenging van harmoniee 

meebring. 

Treurlied is 'n suksesvolle en roerende komposisie. Die lied met 

sy lang gedrae frases is moeiliker om te laat slaag as wat di t 

lyk, maar kan uitdrukkingsvol deur 'n goeie sanger aangebied word. 
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95 Troulied 

1 Di gt er SJM Osborne 

2 Incipit 

Semplice 
I I I I I - _--.... 
- - ~· - - - - -- - - -
• I I I .1 I 1 I 

Heil,- ge Stil- le stond vol bly-e Hoop. 

j 

I -
I 

~ 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

' .. 
• 

. .. 

oom-blik vol ver-trou-e, 

I I ,._ 
--. - - -

c;, r c;, 

p · 

-- ~ . ~ ~ 

~ .. 
r I I 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

-
-

t-1 · J I I ! I 
- ~ - -- - - - -r c. I - r I 

~ - ., ,, .. Lo ,J 
~ ---- .. 

I • I 

3 strof es van 4 reels in viervoetige 

trogeiese versmaat; tweede en vierde 

reel katalekties 

1934 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/3 

R Muller, Kaapstad, 1937: Twee 

Huweliksliedere nr 2. Nasionale Pers 

1938 (SA Musiekensiklopedie bl 226) 

Ja 

bb, C!, semplice; lied eindig in Gb 

Hoe stem: f' - g" 

Gewyde okkasielied 

SJM Osborne se gedig is waarskynlik vir toonsetting geskryf. Dit 

het 'n ietwat geswolle teks en 'n gevoel van egte warmte ontbreek. 

Di t kan eintlik ook van Marais se musiek gese word. Di t is 

gebruiksmusiek sander dat dit 'n blywende indruk maak. 

Die lied is in deurgekomponeerde vorm en het twee gedeeltes (AB): 

Semplice (m.1.14) en Tranquillo (m.15-32). Die eerste gedeelte is 

"strenger" in uitdrukking as die meer aanvallige tweede gedeelte. 

Die klavierbegeleiding is veral vir die nuwe stemming 

verantwoordelik. Aanvanklike blokakkoorde maak later plek vir 'n 

figuur met meer beweging; die einde is weer soos die begin in 

blokakkoorde (vanaf m.27). Die melodie is eenvoudig en vloeiend, 

en gepas vir kerkgebruik. 
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Die opvallendste eienskap in die lied is die vele chromatiese 

akkoorde wat in die harmonisering gebruik word. Dit begin in bb 

min en moduleer aan die einde van die A-gedeelte reeds na Gb maj 

waarin die lied ook eindig. Daartussen skuif di t byna 

onophoudelik deur verskeie . aangrensende toonaarde met behulp van 

tussendominante: 

A-gedeelte: bb-Db-bb-eb-Gb-eb-Db-Gb 

B-gedeelte: Gb-eb-Db-Gb-Ab-ob-Gb-Db-Gb-Db-Gb. 

Asof dit nog nie genoeg is nie kan ook enkele vergrote sesdes en 

verminderde sewendes vasgestel word. Onbevredigend skyn 'n 

tussen-v7 op Gb met 'n pb wat na 'n cb-toonaard behoort te lei, 

sonder dat die oplossing plaasvind (m.14.4). 

Miskien word die chromatiek hier nie, soos so dikwels, net ter 

wille van 'n interessante kleurskema gebruik nie. Dit ook, maar 

Marais wil blykbaar met sy chromatiek die daad van die huwelik 

gewigtig verklank, eer betoon, respekteer, mistifiseer: 

"Heil'ge oomblik vol vertroue ... " 
11 toekoms nooi deur lig en duister" 

"lei waar sonskyn strale luister". 

Daar moet egter betwyfel word of Marais daarin slaag om met die 

komplekse harmoniesisteem die innerlike kompleksiteit van sy tema 

te illustreer. Die lied verloor eerder die vastigheid wat 'n 

sentrale tonaliteit kan verleen. 

Marais was as orrelis in die NG Kerk beslis bewus van die tekort 

aan geskikte musiek wat in die erediens tot die f eestelikheid van 

'n huweliksbevestiging kan bydra. So het Twee Huweliksliedere 

ontstaan om die leemte te vul. Hoewel Troulied nog ietwat meer 

inspirasie toon as Huwelikslied, kon hulle albei nie die toets van 

die tyd deurstaan nie. Beide liedere is vandag weinig bekend. 
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ID du Plessis 

2 strof es van 4 reels in viervoetige 

jambiese versmaat 

1960 (SA Musiekensiklopedie, bl 227) 

NALN: MM 160/80/168 

Ongepubliseer 

Nee 

F, 4; 4 , met geesdrif 

Middelhoe stem: c' - f" 

Vaderlandslied 

Dekker skryf oor Du Plessis: "Hy hou van die fraaie woord en van 

die gloedvolle pralende beeld" (bl 188). Hierdie sin kan goed op 

die gedig Uniefeeslied toegepas word. Plastiese natuurscenes en 

ideele vergesigte word met enkele sinne beskryf en weergegee. Om 

die ryk taal en uitdrukking van die gedig in musiek om te sit (op 

te vang) kan waarskynlik moeilik wees en tot 'n baie 

ekspressionistiese soort komposisie lei. Marais probeer dit glad 

nie hy kies een stemming en skryf 'n soort koraal met 

'patriotiese ins lag. Die inspirasie vir hierdie melodie kan as 

beperk beskou word. 

Die lied is in 'n eenvoudige tweeledige vorm (a+b), die tweede 

gedeel te word ref rein genoem. 'n Gebalanseerde 8+8-maat 

konstruksie gee aan die melodie 'n goeie bou. Die bereiking van 

die V aan die einde van die eerste gedeelte, die klimaks wat eers 

in die sewende frase verskyn (dus kort voor die einde, m.13), die 
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gebruik . van verskillende tussendominante in die tweede gedeel te, 

getuig van goeie vakmanskap. 

Die klavierparty bestaan meestal uit vierstemmige blokakkoorde en 

die boonste lyn in die RH beweeg uni soon met die stem. As 

begeleiding vir groot groepe is dit waarskynlik ietwat yl. 'n 

Paar chromatiese akkoorde kleur die harmonie. Hier, SOOS so 

dikwels, noteer Marais die verminderde sewende foutief: op die II

chromaties gebaseer, behoort die akkoord in maat 14.2 met 'n Ab in 

plaas van G# genoteer te wees. 

Hoewel Marais deurgaans korrek skandeer, begin hy byna slaafs alle 

frases met 'n anakrusis volgens die jambiese eerste versvoet (•j) 

van die versreels. Die gedig bied egter ook enkele ri tmiese 

verskuiwings, en 'n gebruik daarvan sou ter wille van afwisseling 

voordelig wees: 

Marais: 

"oop wereld wat ver~tend" 

"blink was die saad" 

"Gee ons die sin" 

"So sal ons aan" 

moontlikhede: 

oop wereld wat verwagtend 

blink was die saad 

Gee ons die sin 

,SQ sal ons aan. 

Die musiek van Uniefeeslied het 'n aanneembare kwaliteit. Nogtans 

is dit in sy soort, as volk-en-vaderlandslied, nie van die 

komponis se beste nie. Die indruk bly dat Marais nie egte toegang 

tot die teks vir hierdie geleentheidskomposisie kon vind nie. 

Word Unief eeslied met byvoorbeeld Suid-Afrika vergelyk, waar die 

musikale vorm en boodskap f ei tlik identies is, toon laasgenoemde 

meer inspirasie. 

'n Engelse vertaling van die gedig verskyn op die manuskrip. Oaar 

word nie vermeld wie die vertaling gedoen het nie. 
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97 Van Tafelberg se Strand 

1 Digter CF Visser 

2 Incipit 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

3 strof es van 6 reels van wisselende 

lengte; meestal jambiese versmaat, 

anapes kom ook voor 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: 822/298 

Ongepubliseer 

Nee 

D, 2;4 , moderato 

Middelstem: d' - e" 

Vaderlandslied 

Visser se gedig is 'n stereotipe vaderlandsvers. Dit wek nie juis 

'n gevoel van warmte nie. Die gewone (bombastiese) soort begrippe 

van hierdie genre word gebruik, byvoorbeeld in die sinne: 

"Loop jou pad my groot Suid-Afrika .•. " 

"Net liefd' en arbeidskrag ... " 

"Bring hul nog die offers wat jy vra ... ", en andere meer. 

Marais se toonsetting bied 'n adekwate musikale weergawe. Die 

musiek kan nie as 'n noodwendige verklanking van die teks beskou 

word nie. Hy gebruik die strofevorm vir die drie strofes. 

Die melodie het nietemin 'n goeie bou en rigtingsin. Marais 

skandeer die jambiese en anapestiese opslae van die gekomponeerde 

eerste strofe korrek. Ook die vyfde reel: 

"Is ons nasie diep geplant" 
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wat op 'n sterk polsslag begin, word korrek behandel (m.17). Sou 

die begeerte bestaan om die ander strof es ook te sing, ontstaan 

ongunstige woordaksente. Die genoemde vyfde reel in die derde 

strofe sal die volgende aksente in die musiek kry: 

"Om vooruit altyd te trek ... ". 

Die boonste lyn in die RH van die klavierparty vergesel die stem 

uni soon. Andersiris verskaf die akkoorde begeleidende harmoniee . . 

Enkele chromatiese akkoorde verskyn: die I-chromaties (m.2.2), 

verminderde sewende (m.4.4, 19.2) asook die tussendominante van e 

min (m.3) en A maj (m.13). 

Die lied is kort. Ten spyte van die goeie bou van die melodie kry 

die luisteraar die gevoel dat die slotkadens nie 'n harmoniese 

afsluiting vir die vorm van die lied is nie - dit is ietwat stomp, 

so asof dit kortgeknip is (m.19-22). 

Die tydgebondenheid van die teks diskwalif iseer di t grotendeels 

vir huidige gebruik. 
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98 Vergeefse Soeke 

1 Digter 

2 Incipit 

" I ' 
F . 

~--

eJ , ' 
Ek soek u in my hart---

A I - 1.-

I ., ,-
·~~ . 

I . ., 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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SJ Pretorius 

• & -
~ ~ ". 

·=- -... I ' ... -
enmyge - dag • te, ek soek U in die &wart-- die swart van 

j I I~ M ~ ----. 
I (' . ,~Ii ., s s - ..... 

~ -.. v . 
I 

14 reels (sonnet) van wisselende 

lengtes; meestal jambies, ook 

anapesties 

Na 1965: Henning beeindig sy 

navorsing in Junie 1965; ~aar is nog 

geen melding van die lied nie 

NALN: MM 160/80/183 

Ongepubliseer 

Nee 

f, C!; lied eindig inc 

Middelstem: d' - f" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

Pretorius publiseer sy gedig in 1949 in Die swyende God. Die vers 

kan as 'n sonnet beskou word ten spyte van die vrye vorm van die 

reellengtes: na die uiteensetting in die eerste tien reels volg 'n 

duidelike wending in die volgende vier. Met ontroering beskryf 

die digter sy vergeefse soeke na God, bely sy twyfel, sy angs. In 

die laaste kwatryn vind hy dan uiteindelik net homself en val in 

'n ietwat sentimentele selfbeklag: 

"maar eindelik vind 

ek net myself 

wat, vreemd en bang, 

opstaar in 'n dooi gewelf". 

Marais skryf stadig vloeiende musiek hiervoor. Die melodie beweeg 

feitlik deurgaans trapsgewys en kan as nadenkend beskryf word. 
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Die opvallendste eienskap hier is die harmonie-raamwerk. Die lied 

begin in f min en eindig in c min - daartussen beweeg en skuif die 

musiek in en deur vele toonaarde met behulp van tussendominante. 

Die volgende ry ontstaan: 

f - Ab - bb - Ab - f - ob - c - Ab - c - Eb - c - f - c. 

Hiermee wil Marais waarskynlik die gedagte van die vergeef se soeke 

verklank. Betekenisvol is dat hy op die teks "maar eindelik vind 

ek " c-min bereik (m.16) en dan tot die einde daarin bly ! 

Ander chromatiese akkoorde wat gebruik word, is die verminderde 

sewende (6x) en die Duitse vergrote sesde (3x). 

Die lied is in deurgekomponeerde vorm. Die eerste tien reels van 

die sonnet word deur die digter as een gedagtegang aangebied en 

ook so deur Marais getoonset (m.1-12). Na 'n tussenspel volg die 

kwatryn. V66r die laaste reel onderbreek Marais weer die vloei 

van die teks deur 'n tussenspel. Hierdeur verkry die laaste reel 

'n spilreel-effek. Die mededeling wat daarin gemaak word, is 

ongelukkig ietwat pateties: "opstaar in 'n dooi gewelf", en die 

lied val as gevolg hiervan eintlik plat. 

Die klavierparty is plek-plek bra dun; hierdie feit asook 'n 

ontbrekende inleiding (volgens alle waarskynlikheid) laat die 

indruk ontstaan dat die lied nie vol tooi is nie. Inderdaad gee 

die SAMRO-lys dit ook as onvoltooid aan. Die skrywer is van 

mening dat, hoewel dit duidelik is dat die lied nie in sy finale 

vorm nagelaat is nie, dit wel uitgevoer kan word. Die 

klavierparty van die eerste vier mate kan sender die stemparty 'n 

oortuigende inleiding gee. 

Vergeefse Soeke is een van Marais se later liedere (na 1965). Dit 

is duidelik dat hy hier op soek na nuwe moontlikhede van musikale 

ui tdrukking was. Die harmoniesisteem en melodiegewing is me er 

modern as wat gewoonlik by horn aangetref word. Die titel van die 

lied verskaf op 'n ironiese wyse 'n oordeel oor die sukses van sy 

soeke. 
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99 Viermaal gesien 

1 Digter 

2 Incipit 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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Toti us 

Lief - do - ri ng uoorn - i1 in 

p 

4 strofes van 11 reels (4+7) in 

vier-, drie- en tweevoetige jambiese 

versmaat; enkele katalektiese eindes 

1920 (RGN: 970/697) 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1928: 

Afrikaanse Sangstukkies nr 3 

Ja 

Vier 

D, 4; 4 , met gevoel; lied eindig in A 

Middellae stem: a - e" 

stemmingslied, swaarmoedig 

(historiese stof) 

Totius beskryf in hierdie gedig 'n hartseer gebeurtenis: 'n 

kinderbegrafnis gedurende die Tweede Vryheidsoorlog. Die eerste 

strofe gee die uiteensetting van die situasie. Die daaropvolgende 

strofes (2, 3 en 4) bou op dieselfde patroon voort en verdiep die 

gedagtegang. Die modus van herhaling water die effek van die 

geheel af. 

Di t strek tot voordeel van die geheel dat Marais net die eerste 

strofe toonset; hy_ voorsien wel die teks van die tweede wat met 

dieselfde musiek gebruik kan word. Die res word weggelaat 

sonder dat 'n verlies juis vasgestel kan word. 

Die deurgekomponeerde lied word met dubbellyne in kort gedeel tes 

opgedeel: 'n inleiding (m.1-4), 'n A-gedeelte in D maj (m.4/5-12), 
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'n tussenspel in b min (m. 12/13-14) en 'n B-gedeelte (m.15-24) wat 

in f# min begin en in A maj eindig. In die verbygaan word ook nog 

in die verwante E maj verwyl (m.18-19). 

Hoewel die inhoud van die gedig 'n tragiese gegewe beskryf, bevat 

dit vele verkleinwoorde, "boompie", "grassies", "voetjies", 

"soetjies", "bloedjies", ensovoorts, sodat dit uiteindelik eerder 

sentimenteel word. Marais toonset die gedig op eenvoudige wyse, 

en slaag aanvanklik daarin om die gevoel van sentimentaliteit te 

ontduik. Sy toonsetting egter van die sinne "daaragter kom die 

moederskaar" (m.17) wat van f# min na A maj moduleer, en "en 

snikkend glij die swarte rij" (m.20-21) wat 'n sensuele opwaartse 

sprong van 'n sesde bevat, blyk tog 'n waninterpretasie van die 

emosionele waarde van die teks te wees. Die teks is hier treurig, 

tragies - Marais skryf . 'n positief klinkende musiek daarvoor. 

Die sprong van 'n twaalfde opwaarts in die stemparty (m.8) is 

ongewoon by Marais. Dit resulteer uit die poging om met die lae 

tessitura op 11voetjies 11 die inhoud van die teks musikaal te 

illustreer. Vir die B-gedeelte gebruik die komponis 'n nuwe 

ri tmiese patroon, r F F r r en hou daaraan vas. 

Skanderingsfoute ontstaan sodoende: "daarop die kleine" (m.16), 

"daar agter kom die" (m.17). 

van die gedig noukeurig in 

Anders ins word die jarnbiese ri tme 

ag geneem. Effektief is die 

toonsetting van 

(m.11 en 18). 

"soetjies, 

Die laaste 

soetjies" 
G q in die 

met wisselende 

stemparty op 
'n G# klink 

harmoniee 

"soetjies" 
logieser. (m.18.4) is waarskynlik 'n drukfout, 

Melding moet ook nog gemaak word van 'n klein verandering wat 

Marais in die oorspronklike teks maak. Hy komponeer: "lief 

doringboompie so op sy" in plaas van "daar op sy" by Totius. 

Die klavierparty vergesel die stem as harmoniegewer en dra weinig 

by tot die geheelbeeld. Harmonies beweeg die lied 6m en deur 

nabygelee toonaarde van D majeur waarin dit begin (A-b-f#-E), en 

eindig uiteindelik in A majeur. 

Marais se toonsetting van Viermaal gesien kan as karakteriserend 

vir sy komposisiestyl beskou word. 

na te luister. Die musiek het 

uitdrukking as die teks nie. 

Aanvallig mooi is dit altyd om 

egter nie altyd dieselfde 
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100 Vir oulaas weer 

s 
A 

1 Digter 

2 Incipit 

296 

Hilda Postma 

-. 
I rr r 

Daar's ty - c, vricnd, om sy aan sy die han - de !aam te 
~r 

maak,- - - en 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

Vir die uitgewer 

insluiting van die 

voorwoord noem hy 

van die 

lied in 

enkele 

Opgedra 

strof es 

aan 

van 

wisselende 

Seabrook. Lily 

9 reels (5+4) 

drie-vier-, 

tweevoetige jambiese versmaat 

2 

in 

en 

ca 1967 (uit briefwisseling met 

Casaleggio: privaatbesit mev Marais) 

Kon nie gevind word nie 

Nasionale 

Volkspele, 

Gerf nr 113 

Nee 

Eb, C 

Raad vir 

Germiston, 

Middelstem: d 1 . - eb" 

Vriendskapslied, plegtig 

Volksang en 

1970: Goue 

Goue Gerf, M Casaleggio, was die 

die bundel baie belangrik. In sy 

van die komitee se vereistes vir 

insluiting: "Geleentheidsliedere vir gelukwensing, verwelkoming, 

afskeid en so meer moet geskep word." Volgens mev Marais was dit 

sy ideaal om 'n Afrikaanse plaasvervanger vir die Engelse Auld 

Lang Syne te vind. 
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Hilda Postma se gedig is oenskynlik vir komposisie geskryf. Dit 

is 'n afskeidsgedig, plegtig in uitdrukking. Marais sluit met sy 

koraalagtige toonsetting by hierdie grondtoon aan. 

Die vorm is strofies ( 2 strofes) en die bou in 'n gebalanseerde 

8+8-maat konstruksie (AB). Die melodie is maklik verstaanba_ar en 

ook goed singbaar vir groepsang. 'n Eenvoudige SAB-harmonisering 

word aangebied ( een van die vereistes van die ui tgewer) . 

Chromatiese harmoniee verskyn hier minder as so dikwels by Marais, 

en as hulle gebruik word, dan ter wille van kleur, soos byna 

altyd. Enkele tussendominante, byvoorbeeld van vi (m.2.2, 12.4) 

en ii (m.14.4), kan genoem word. Die klavierparty is duidelik as 

begeleiding vir samesang geskryf: vol le akkoorde met wye grepe, 

die boonste lyn in die RH uni soon met die melodie, en ook 'n 

oktaaf hoer vir nog meer klank. 

Marais is dikwels in staat om met 'n klein lied 'n besondere 

atmosfeer te skep (byvoorbeeld Die Maan het geval en vele ander). 

Sy geinspireerde melodie kan aan 'n gedig n6g 'n dimensie of selfs 

'n nuwe gesigspunt gee. In Vir oulaas weer slaag hy nie daarin 

nie. Hoewel vanuit verskeie tegniese oogpunte beskou geen 

besondere kritiek geopper kan word nie, ontbreek sy sjarme. Dit 

is asof die musiek geen werklike warmte ui tstraal nie. Di t mag 

ook ender meer 'n rede wees waarom die lied tot nog toe nie aan 

Casaleggio se verwagting voldoen het nie. 
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101 Voor jou en my 

1 Digter 

2 Incipit 

poco rit. mf 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 . SA Musiekbibliografie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

298 

A van Scheltema 

a.. vond de geu-ren one pad voor- by __ 

5 strof es van 4 reels, twee of drie 

sterk aksente per reel; 'n 

heffingsvers, dikwels jambies en 

anapesties 

1929 (RGN: 970/682) 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1932; Boosey & 

Hawkes, Kaapstad, s j : Vyf 

Kunsliedere nr 1 

Ja 

G, 6;8 , moderato 

Hoe stem: b - g" 

Liefdeslied, positief 

Volkome anders as die somber Avond, die ander gedig van Van 

Schel tema wat Marais getoonset het, is Voor jou en my. Hier 

wandel twee verliefdes deur die soel aandlug en voel hulself as 

sentrum van alles om hulle. Die aandson en blommetjies blocs, die 

krekeltjies en diertjies sing, die vensters blink, die sterretjies 

straal, alles net vir hulle. Dit is 'n mengsel van 'n 

geinspireerde natuurgedig en 'n liefdesvers. Hierdie vrolike en 

onbesorgde stemming het Marais uitstekend in sy musiek vasgevang. 

Dit is 'n vloeiende en bekoorlike lied. 

Die vorm is drieledig (ABA) met 'n uitbreiding van die A-materiaal 

by herverskyning; dit kan ook C genoem word. Woorde en sinsnedes 
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in die korter reels word herhaal ter wille van gebalanseerde 

musikale frases. 'n Kort koda en naspel sluit die lied af. 

Die kenmerkendste eienskap is die vooruitstuwende melodie 

ondersteun deur 'n wiegende 6;8-ritme in die klavier. Die stem 

beweeg graag in klein spronge en die frases span groat boe - een 

van Marais se goeie eienskappe. Opvallend is die melismes, 'n 

soort vocalise, wat hy gebruik om die melodie en die stemming te 

verleng op "voor,by" (m.9-10) en "voor jou en my" (m.16-18). 'n 

Kort cadenza op "ah" (m.32-33) voor die reprise is sander 

oorspronklikheid. 

Die keuse van 'n 6; 8-tydmaat vir die meestal jambiese en 

anapestiese metrum is voordelig. Die skandering verloop sander 

f oute, en Marais weet ook hoe om die onreelmatige ri tme (die 

amf ibrag) aan die begin van die eerste en tweede strof e te 

akkommodeer. In die frases: 

"Nu dwalen in de avond", ·I· ··I• (m.5) 
"O ~ve, in de g_vond", ·I· •·I· (m.20) 

is die vierde agste in die maat 6f van die derde agste oorgebind, 

6f van 'n rus voorsien. 

Die klavierparty in die A-gedeelte (m.5-19) is lig en die "um-pa

ra"-figuur begeleidend. In die B-gedeelte neem die klavierparty 

met verskeie figure 'n beskrywende, selfs onomatopeiese funksie 

aan: die acciaccaturas op "krekeltjies zingen" is nabootsend 

(m.27-28), so ook die byna onspeelbaar vinnige lopie op "diertjies 

die zingen" (m.29-30). In die laaste deel wil die rollende 

arpeggios die "duizende sterretjies stralen" verklank (m.52-57). 

Die harmonisering is basies en eenvoudig. Dit open dramaties met 

'n aankondigende verminderde sewende op die klavier en her inner 

aan Lehar se Dein ist mein ganzes Herz uit Land des IAchelns wat 

ook so begin. Daarna gebruik die A-gedeelte egter net I- en v
harmoniee en deurgaans 'n added 6th wat kleur gee. Die B-gedeelte 

(m. 20-38) is in die IV-toonaard. Hierdie milder klank kan as 

interpreterend vir die teks beskou word: 110, lieve, in de avond 

zon blozen wy ••• ". Die chromatiese akkoorde wat gebruik word, is 

die gewone op Marais se palet: die verminderde sewende (bV m.23.4, 

m.47.4), en enkele tussendominante. 
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Die c-gedeelte (m.52-59) word toenemend dramaties, Marais noteer 

appassionata. Hierna verskyn die mees emosionele woord in die 

gedig: "Die stralen al nader by kind voor jou en my" ( eie 

kursivering). Vir kind het die komponis sy enigste geaksentueerde 

IV-akkoord *) die hele lied deur bewaar en hy verkry daarmee 'n 

sublieme effek (m. 57. 4). Sterk is ook die gebruik van 'n 16 
4 

hierna (m.58.1) wat die musiek "huis toe bring". Ongelukkig word 

die klavierparty hier en in die naspel oorgedramatiseer en die 

verklanking gaan by die woorde verby. 

Voor jou en my is 'n vroe~ lied met 'n merkwaardige geslotenheid 

in bou en musikale inhoud. Die lied bevat 'n varsheid wat in die 

latere liedere verlore sou gaan. Miskien as gevolg van die 

Nederlandse teks en die oordrewe slot het die lied minder bekend 

geraak as wat dit verdien. 

*) Die IV-harmonie word in mate 25 en 27 as deurgangsharmonie 

geraak maar die funksie is anders as in maat 57. 
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102 Voortrekkerslied 

1 Digter 

2 Incipit 

A JI - ,, ,, ,,.... . 
.i 

I JI I I I r 

~ -- -• .. p 
..._ .. 

• 
,. ,, ,, 

l 
, .. 

" ... ~ -- - - -
I I I -

l: 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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Jan FE Celliers 

. .. 
Van 

~ - ~ ~ ' 
- I I I I -
'n A - fri - ka • ner . na - sic, Waar - dig 

I I I r I I - - - - ---r l r-r 
,, JI_ ,, -~ 

~ 

I I I -
"I: 

1 strafe van 6 reels in viervoetige 

trogeiese versmaat 

Kon nie vasgestel word nie 

NALN: MM 160/80/185 

Ongepubliseer 

Nee 

b, C:; lied eindig in D 

Middelstem: d' - e" 

Vader lands lied 

Celliers noem sy gedig 'n lied - Voortrekkerslied. Waarskynlik 

het hy dit geskryf met die oog op eventuele toonsetting. Van 'n 

gedig met so 'n ti tel (lied!) kan besondere liriese kwali tei te 

verwag word. Hiervan is egter weinig te vind en die poetiese 

waarde is gering. 

Marais se komposisie is oak eerder ongeinspireerd en in sy lang 

lys van liedere neem dit 'n onbelangrike posisie in. Inderdaad 

lyk die veertien mate veel meer na 'n fragment of eerste paging 

van 'n nog-nie-klaar-uitgedinkte komposisie. Op die manuskrip 

verskyn onmiddellik aansluitend aan die lied materiaal (fragmente) 

van twee ander onverwante komposisies wat bogenoemde vermoede 

(work in progress) versterk. 

Voortrekkerslied begin in b min en eindig in D maj (onvoltooid?). 

Die melodie is eerder liries van aard as dit met die ander twee 
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Voortrekkersliedere (op 'n teks van Langenhoven) vergelyk word. 

Die klavierbegeleiding bestaan meestal uit blokakkoorde. Die 

harmonisering begin op 'n ongewone II-chromaties en bied verder 

nog een ander chromatiese akkoord, 'n ' tussendominant (I

chromaties, m.11.1). Die trogeiese versmaat is korrek geskandeer. 

Of die lied onvol too id is, kan nie vasgestel word nie. Die 

skrywer se vermoede is dat Marais self nie baie tevrede was met 

die veertien mate nie en daarom nie verder daaraan gewerk het nie. 
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103 Voortrekkerslied 

1 Digter 

2 Incipit 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 
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CJ Langenhoven 

cresc • .--... 

2 strof es van 6 reels + 2 reels 

refrein in viervoetige versmaat; 

verskeie soorte metrum word gebruik 

ca 1938 (volgens SAUK-onderhoud van 

13/9/1973) 

NALN: MM 160/80/186 

NALN: MM 160/80/120 

Nasionale Pers, Bloemfontein, sj: 

Liedjies vir Voortrekkers 

Nee 

ob, c:, met gloed 

Middelstem: db' - f" 

Vader lands lied 

Hierdie lied is 'n tweede en latere toonsetting van die gedig van 

Langenhoven ( sien Die Voortrekkerslied nr 31). Marais se in 'n 

onderhoud met die SAUK (op 13/9/1973) dat hy dit vir die Eeufees, 

dit wil se circa 1938, gekomponeer het. 

Die melodiegewing en selfs karakter is baie dieselfde as di~ van 

sy eerste komposisie, hoewel die stamperige gepunteerde ritme nou 

ontbreek. Die lied is hier ietwat langer, 'n paar frases word 

herhaal, en veral die refrein is meer ui tgebreid. Ook hierdie 

lied is geskik vir samesang deur 'n groot groep mense hoewel 

Marais weer (soos tevore) 'n f" as hoogste noot gebruik. Dit is 

waarskynlik te hoog. 

Interessant is 'n ongewone ob maj wat Marais kies vir die 
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groepsanglied. Die musiek is nou milder as tevore (te danke aan 

die milder toonaard?). Langenhoven se ietwat onliriese teks val 

egter hier ongunstiger saam met die musiek. Die kart note op "God 

en vaderland" (m.8) en "ans het trou gesweer" (m.25) is steurend 

in die musikale konteks, en die effek eerder komies. 

Of Marais die tweede strof e "Voortrekkers voorwaarts deur jeugdige 

dag" hoegenaamd wou laat sing het, kan nie bepaal word nie. Die 

uitgewer bied 'n apart gedrukte tweede strafe met die ingepaste 

woorde aan. Dit verskil van Marais se onvoltooide paging op die 

manuskrip. Die resultaat is in beide gevalle onbevredigend. 

Volle akkoorde in die klavierparty is herkenbaar as die 

begeleiding vir groepsang. Hier en daar verskyn selfs 'n 

interessante onafhanklike beweging (m.7-8, m.11-12, ens). Vir die 

harmonisering van 'n massa-lied word relatief baie chromatiese 

akkoorde gebruik. Populer is veral die verminderde sewende, I

chromaties en II-chromaties. Tussendominante van f min (m. 25. 2) 

en eb min (m.26.1) word oak gebruik. 

Dit is nie duidelik waarom Marais hierdie lied twee keer getoonset 

het nie. Hier is die komposisie meer gebalanseerd, "gladder", 

terwyl die eerste nog 'n paar "dooie" mate het (kyk Die 

Voortrekkerslied nr 31, m.13-14); aan die ander kant is die 

deklamasie hier weer ongunstiger. In die geheel gesien skyn die 

eerste toonsetting varser, ongekunstelder te wees met 'n helderder 
klank. 
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104 Voortrekker Wieglied 

1 Digter 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Molto tranquillo 

--

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

305 

Victor Pohl. Die gedig is 

oorspronklik in Engels geskryf: A 

Voortrekker Lullaby; die Afrikaanse 

vertaling is deur CF Visser gedoen 

Die nag· wind wat die bla • re roer, En 

3 strof es van 4 reels in viervoetige 

jambes 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/15 

R Muller, Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeuntjies nr 15 

Ja 

a, molto tranquillo; 

~indig in A 

Hoe stem: d' - a" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

lied 

Victor Pohl se gedig is meer as 'n naiewe kindervers of eenvoudige 

slaapversie. 'n Sorgsame en liefdevolle ouer, deels in 

selfgesprek en dee ls in gesprek met sy kind, dink na oor hul 

toekoms. Marais herken die moontlikhede van die gedig en skryf 'n 

klein kunslied . So gesien val dit buite die raamwerk van die stel 

slaapdeuntjies, "geskik vir skoolgebruik" (subtitel), 

dit horn nie eien as slaaplied of vir skoolgebruik nie. 

aangesien 

Dit is die 

mees uitgebreide lied van die stel en musikaal die waardevolste. 

Die skrywer meen dat Marais die lied in Engels gekonsipieer het, 

hoewel di t nie heel temal seker is nie. In Engels verloop die 
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deklamasie foutloos saam met die musiek, terwyl enkele woorde in 

Afrikaans ongunstige beklemtoning het: Mradys ( m. 9. 1) , nagg_pies 

(m.16.1), vroe mQre (m.18.1). Een keer maak Marais wel 'n 

aanpassing ter wille van die Afrikaanse teks en verander die 

ritmiese figuur van r J r J na r r r J. In plaas van "eendag 

ver}2y" kan korrek "eendag ver}2y" gesing word (m.27/28). 

Die lied is in strofiese vorm (2 strofes) waarby een strofe musiek 

twee van die gedig se strof es gebruik. Aangesien die gedig net 

drie strofes het, ontbreek die teks van een strofe by die 

herhaling van die musiek. Marais gebruik die eerste strofe van 

die gedig daarvoor. Deur die herhaling span hy 'n boog tussen die 

begin en einde. Hy verkry ook 'n addisionele effek: die teks wat 

oorspronklik in die mineur verskyn het, word nou in die majeur 

gehoor. S6 kry die lied 'n hoopvoller einde. 

Die direkte mineur/majeur teenstelling (a/A) van die eerste en 

tweede gedeeltes is die opvallendste eienskap (A: m.1-13, B: 

m.13/14-24). Die beste frase is die een met die sublieme oorgang 

van die mineur na die majeur as verklanking van die slaap wat 

intree: "So close my babe thine eyes in sleep, thine eyes in 

sleep" (m.10-13). Hier is kompositoriese ingewing te bespeur. 

Die gevoelvolle melodie verloop sender vertoon - behalwe aan die 

einde van die lied waar twee hoer note, as ossia, aangebied word 

om aan 'n goeie sanger die moontlikheid vir 'n effekvolle 

afsluiting te gee (m.43.3 en m.45.3). Twee begeleidingsfigure 

( een vir die A-gedeel te en een vir die B-gedeel te) word streng 

deurgehou. 

orrelpunte 

Interessante 

(m.1-4, 13-19), 

harmoniese verskuiwings op twee 

eff ekvolle gebruik van enkele 

tussendominante ( m. 8. 4 , 9 . 4 , 19 . 4) en In Dui tse vergrote sesde 

(m.21.4) is enkele noemenswaardige harmoniese middele. 

Die woord Voortrekker in die titel van die lied bring dit 

noodgedwonge met die geskiedenis van die land in verband. 

Daardeur word di t gehistoriseer. Die musikale inhoud het egter 

nie noodwendig met die Voortrekkers te doen nie en die konnotasie 

kan as 'n beperking vir die lied gesien word. 

dit vandag neg geldig en kan in 'n klein 

voorgedra word. 

As komposisie is 

kring met sukses 
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105 Wees sterk mijn Siel 

1 Digter 

2 Incipit 

3 Ge dig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

307 

Jan FE Celliers 

2 strof es van 

onderskeidelik; 

5 en 4 

tweevoetige 

meestal jambies en anapesties 

1920 (RGN: 970/697} 

Kon nie gevind word nie 

R Muller, Kaapstad, 1928: 

Af rikaanse Sangstukkies nr 1 

Ja 

reels 

metrum, 

Vier 

e, 4;4 , gematig; lied eindig in A 

Middellae stem: a - e" 

Gewyde stemmingslied 

Wees sterk mijn Siel is 'n relatief vroe~ gedig in Afrikaans; dit 

is in 1918 in Die Saaier en ander Gedigte gepubliseer. 

Nederlandse oorblyfsels kan nag vasgestel word: "mi jn", "jouw", 

"doorgrond". Oar hierdie bundel skryf Dekker as volg: "In Die 

Saaier en ander Gedigte is Celliers die mymeraar, wat die 'sade 

van die gedagte saai'. Dis 'n vae soeke en taste; hoewel dit nie 

sander ontroering is nie, is die ontroering nie sterk genoeg nie 

en verdwyn dit soms heeltemal agter die gedagte" (bl 65). 

Die "soeke en taste" waarna Dekker by Celliers verwys, kan ook in 

Marais se toonsetting gevind word. Veral met die komplekse harmo

niese konstruksie poog die komponis om vir die gevoelsbelaaide 

teks 'n uitdrukkingsekwivalent in die musiek te vind. Daar is 

goeie momente - maar 'n gevoel van werklike warmte ontbreek. 
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Die mineur/majeur teenstelling is die kenmerkendste eienskap. Die 

eerste strofe met die negatiewe emosionele begrippe van "smaad", 

"jou wond", "miskenning" en "jou woord nie doorgrond" is in e min 

getoonset. Die tweede strofe is in A maj. Die oorgang van die 

mineur na die majeur wil die boodskap van geestelike oorwinning 

verklank: "Keer stil tot jouself, met een glimlag in". 

Tussen hierdie twee pole (e/A) is die musiek steeds besig om met 

behulp van chromatiese akkoorde te skuif, maar sonder dat die 

chromatiek die teks altyd sinvol illustreer. 

Die lied is deurgekomponeer en het twee dele (AB). Die rigting 

van die melodie is in die eerste gedeelte ietwat onduidelik. Die 

besonder lae tessitura van "en jou woord nie doorgrond" (m.11) kan 

as 'n (naiewe) metode van teksverklanking gesien word. So ook die 

driemaal dalende sprong op "keer stil tot jou self" (m.18, m.22, 

m.24). Die anapestiese metrum (••I) word byna deurgaans nie in ag 

geneem nie. Marais begin steeds op die sterk aksent maar doen dit 

baie versigtig om nie die metrum te steur nie. Een ui tsondering 

maak hy wel: "Om die kloof so gedelf" word met 'n anakrusis begin, 

dit is dus korrek getoonset (m.13/14). 

In die waarste sin van die woord ageer die klavier as die 

harmonieverskaffer. Die verminderde sewende (m .1. 4, 6. 2, 7. 3), 

vergrote sesde (m.11.4, 15.3, 25.3), die I-chromaties, II

chromaties en vele tussendominante kom voor. Marais wou 

waarskynlik die innerlike stryd en wroeging wat geimpliseer word 

met 'n komplekse harmoniesisteem illustreer. 

Juis hier le die probleem van die lied: die kompleksiteit klink te 

gemaak. Minder hiervan kon meer bereik het. Die oorspronklike 

ingewing wat alles moet dra, ontbreek. 

Wees sterk mijn Siel is een van Marais se eerste liedere (1920). 

Di t is belangrik om aan te dui dat die komponis reeds hi er sy 

volledige pal et van harmoniee gebruik. In die volgende vyftig 

jaar sal hy nie veel meer nuwe kombinasies aanwend nie. 
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106 Wieglied 

1 Digter 

2 Incipit 

3 Gedig 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Uitgewer en datum 

7 SA Musiekbibliograf ie 

8 Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

309 

Hilda Postma 

2 strof es van 4 reels plus 'n 

ref rein van 2 reels in viervoetige 

trogeiese of jambiese versmaat; 

katalekties 

1939 - 1943 (RGN: 970/696) 

RGN: 173/12: solo met klavier 

RGN: 173/11: SATB 

R Muller Kaapstad, 1947: Afrikaanse 

Slaapdeutjies nr 11 en 12 

Ja 

G, 6 ; 8 , espressivo 

Middelstem: d' - e" 

Wiegeliedjie 

Hilda Postma gebruik vir haar slaapliedjie die tipiese begrippe 

wat by hierdie genre tuishoort (kyk incipit). Die teks het 

warmte, en in die refrein kon sy haar nie weerhou om ook 'n slag 

van 'n musikale middel gebruik te maak nie (eie kursivering): 

"Maak dan gou die ogies toe 

Slapedoe, slapedoe, slapedoe". 

Marais skryf hierop 'n heel bekoorlike liedjie. 

konstruksie van die gedig presies so vir sy 

Hy gebruik die 

lied: dit is in 

strofevorm ( 2 strofes), plus die refrein wat vir beide strofes 

dieselfde is. Die eenvoudige melodie verkry deur elemente van 

sekwens en herhaling 'n goeie bou. Die 6; 8-tydmaat met sy 
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wiegende J r J r -f iguur is 'n suksesvolle keuse. 'n Eenvoudige 

begeleiding vergesel die stem; in die refrein kry dit 'n nuwe 

figuur met 'n legato karakter (die incipit hierbo is van die 

vierstemmige harmonisering, nr 11, geneem). Enkele chromatiese 

akkoorde (m.4.1, 6.6, 11.1) verskyn as tussendominante; hulle en 

'n Italiaanse vergrote sesde (m.13.6) in die slotkadens ageer as 

harmoniese versiering. 

Alhoewel Wieglied heel mooi is, het dit tog 'n strenge ondertoon. 

Dit maak die liedjie waarskynlik meer geskik vir voordrag op 'n 

klein konsertverhoog as vir voordrag deur 'n moeder aan haar vaak 

kindjie. Miskien het Marais dit instinktief aangevoel, en bied 

daarom twee moontlikhede vir uitvoering aan. In die stel liedere 

Afrikaanse Slaapdeuntjies verskyn dit as sololied met klavier (nr 

12) en as 'n vierstemmige (SATB) verwerking daarvan (nr 11). Die 

musikale inhoud is in beide gevalle identies. 
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107 Winternag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Digter 

Incipit 

con Ped. 

Gedig 

Datum van 

Manuskrip 

komposisie 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Liedtipe 

Eugene Marais 

0 koud is diewind • jie en skraal---- En 

r 

2 strof es van 10 en 8 reels 

onderskeidelik; meestal tweevoetig, 

ook een- en drievoetig. Oorwegend 

anapestiese versmaat, ook jambies; 

onbetoonde naslae aan die einde van 

'n reel kan voorkom 

1947 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/80/187 

Ongepubliseer 

Nee 

D, 4/4 

Hoe stem: d' - g" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

Met Winternag het S le Roux Marais een van die beroemdste gedigte 

in Afrikaans uitgesoek om te toonset. 

gedig: 

Dekker se oor hierdie 

"Van dieselfde jaar ( 1905) is die subtiele natuurstemming 

Winternag, waarin Marais ineens met die soberste middele die 

suiwerste essensie van poesie bereik het. Daar is 'n fyn 

spel van dowwe lig en skaduwee in die gedempte, reelmatige 

verse waardeur die skraal Hoeveldswindjie kla en 'n 

oneindigheidsbesef huiwer. Die wisseling van klag en 

geheimsinnige natuurgebeure loop uit op die finaliteit en 

troos van die slot: 'en vinnig verbleek di t tot ryp in die 
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kou!' Hier is 'n suiwerheid van vormgewing, 'n 

suggestievermoe wat nog altyd 'n hoogtepunt bly in ons 

digkuns" (bl 56-57). 

Die vraag kan gestel word of 'n gedig wat met s6 'n hipoteek belas 

is suksesvol in musiek verklank kan word. Marais is oenskynlik 

bewus van sy moeilike taak. Hy probeer uitdrukking vind in 'n 

musikale idioom wat vir hom nuut is. Die antwoord op die vraag 

kan reeds v66r die bespreking gegee word, naamlik dat sy paging 

nie heeltemal slaag nie. 

Marais kies 'n eenheidstemming in uitgeskrewe strofevorm: dit is 

'n somber, stadig bewegende musiek sender ekspressiewe uitings in 

stem~ of klavierparty. Opvallend is onmiddellik die vele 

chromatiese verskuiwings in die harmonisering soos in geen ander 

lied v66r of na Winternag nie. Feitlik van agste-noot tot agste-

noot het die akkoorde 'n nuwe funksie. Oenskynlik probeer Marais 

om met die harmoniese kompleksiteit 'n musikale ekwivalent vir die 

dieptegang in die gedig te vind. Juis met sy gekompliseerde 

harmoniee mis hy die eenvoudige, duidelike seggenswyse en grasie 

van die digter. Dit is onverstaanbaar dat hy 'n musikale 

strofevorm vir die gedig kies. 

Desnieteenstaande slaag die toonsetting aanvanklik daarin om deur 

die verskuiwings en chromatiese bewegings 'n kille stemming te wek 

(m.1-6). Skilderend is ook die stygende frase in die stemparty op 

die woorde: 

"so wyd as die Heer se genade" (m.7). 

Eff ekvol is die chromatiese daling in mineur-derdes tussen stem en 

baslyn (m.9-13). Hierdie frase pas veral geed by die teks in die 

tweede strafe (m.24-26): 

"socs die lied van 'n meisie in haar liefde verlaat". 

Marais se gebruik van die r 6
4-harmonie is in soveel ander liedere 

betekenisvol en sterk, maar hier slaag di t glad nie. In die 

eerste strof e bring die akkoord die musiek terug na die 

oorspronklike toonaard, die uitgangspunt, op die volgende woorde: 

"soos winkende hande" (m.14.1). 

Dit is 'n uiters ongunstige plek aangesien die digter die 

luisteraar se blik hier wegvoer, hangend aan die horison. Ook in 
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die tweede strofe vind die sterk progressie plaas op: 

"en vinnig verbleek dit tot ryp in die kou", 

waarmee die stemming van die teks totaal gemis word (m. 29 .1). 

Hierna, in die koda, vang 'n Napolitaanse sesde (m.31.3) die 

ingeskuifde sug op "ah" nog uitstekend op, maar die heroiese einde 

is sekerlik 'n foutiewe musikale oplossing vir die besondere gedig 

(m.34-35). Hier heet die teks: 

"tot ryp in die kou", 

en Marais se toonsetting herinner aan dieself de soort slot soos in 

sy lied Die Roos. Daar pas woorde en musiek goed bymekaar, maar 

daar is die woorde ook heeltemal anders: 

"Goddank vir jou". 

Die vorm en rigting van die stemparty is as sodanig ui tstekend. 

Die klavierparty ondersteun die stem met 'n onafhanklike 

begeleidingsfiguur. Interessant is die onderlegging (die 

indeling, verdeling) van die teks van die tweede strofe as gevolg 

van die musikale strofevorm: 

"O treurig die wysie ... " (m.18 ens). 

In die eerste strof e is daar twaalf versvoete ( 6 reels) teenoor 

agt versvoete ( 4 reels) in die tweede strofe wat dieselfde musiek 

kry. Deur herhaling van reels in die tweede los Marais die 

probleem op en verkry daarmee ook 'n effektiewe intensivering van 

die woorde: 

"soos die lied van 'n meisie in haar liefde verlaat". 

Harmoniese verskuiwings met behulp van tussendominante vind binne 

die D maj-omgewing plaas: e min, b min, d min. Verminderde 

sewendes, vergrote sesdes, terughoudings, dubbele terughoudings, 

'n diatoniese sewende, iib5 en chromatiese verskuiwings op 'n 

dalende baslyn is ander harmoniese middele op Marais se 

kleurpalet. 

Die kompleksi tei t en versorging van Winternag toon dat Marais sy 

toonsetting wel s6 wou gehad het. Ten spyte van baie interessante 

en waardevolle besonderhede, is die totaalindruk onbevredigend. 

Veral die ongeslaagde einde maak die lied feitlik onbruikbaar. 
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108 Wit Duiwe 

1 Digter Elisabeth Eybers 

2 Incipit 

3 

4 

5 

6 

7 

Semplice 

Gedig 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer en datum 

SA Musiekbibliograf ie 

p 

'n Dui- we ry dryf tang • sum ver- by in 

4 strofes (4 sinne) van 3 reels elk; 

meestal met twee sterk aksente: 'n 

heff ingsvers 

1945 (RGN: 970/696) 

1947 (Mev ~arais) 

NALN: MM 160/970/696 

Ongepubliseer 

Nee 

8 - Toonaard en tydmaat 

9 Stemsoort en omvang 

10 Liedtipe 

F, C!, sempiice 

Middelhoe stem: e' - f" 

Stemmingslied, swaarmoedig 

Wit Duiwe verskyn in die digteres se eerste bundel Belydenis in 

die Skemering ( 1936), 'n jeugwerk, geskryf tussen haar sestiende 

en negentiende jaar. Oor hierdie bundel skryf Dekker die 

volgende: 

"Die gedigte bevat heelwat onklaarheid, onsuiwerheid, 

retoriese geswollenheid, heelwat konvensionele frases en 

wendinge. Daar kom nog menige ongelukkig gekose woord voor, 

menige vers wat ritmies swak is. Tog klink hier reeds 'n eie 

geluid op. Ons het hier reeds belydenispoesie in 'n 

seggingsvers waarin sy strewe na selfekspressie" (bl 232). 

Dekker se skerp karakterisering kan ook spesifiek op Wit Duiwe 

toegepas word. Met vier knap sinne is die digteres in staat om 'n 

somber stemming te skep en haarself ( "ek") probleembelaaid binne-
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in te plaas. Die tempo is stadig, amper stotterend; die woorde 

vol atmosfeer, emosioneel. Die kalmte in die natuur random haar 

animeer haar om die onrus in haar binneste te konfronteer. 

Hierdie gedig inspireer Marais tot een van sy ui tdrukkingvolste 

liedere hoewel di t op 'n heel temal ander basis funksioneer. Sy 

tempo is ook stadig (semplice). Die aanvanklike F maj-akkoorde 

skep 'n serene atmosf eer. Maar in plaas van stotterend die 

mededeling te maak, dra 'n lang vloeiende melodie die stemming aan 

die luisteraar oor. Die emosioneel gelade woorde soos "somber 

be~met", "worstel", "hart wat wil bid", "plegtige swye", "vergewe 

o Heer" steur uiteindelik die uitdrukkingsvolle musiek. In plaas 

daarvan om pieteitvol die belydenis van die digteres weer te gee, 

absorbeer Marais eers die atmosfeer, keer hom dan weg van die teks 

en skep in eie musikale taal 'n nuwe stemming. Sy ekwivalent blyk 

uiteindelik die waardevolste te wees. 

Marais gebruik 'n oortuigende mini ABAC-vorm: die teks van die 

eerste en derde strafes in die gedig is verwant en het beslis 

aanleiding tot die wederkering in die musiek gegee (m.3-6 = m.13-

18). Van elke strafe word minstens een reel herhaal (daar is net 

drie reels) om 'n musikaal gebalanseerde 2+2-mate konstruksie te 

verkry. Die opbou is goed: die B- en C-gedeeltes bring 'n styging 

in dramatiek met die klimaks kart voor die einde (m. 21) op die 

woorde "Vergewe, o Heer". Die vele skanderingsonreelmatighede in 

die teks lewer vir Marais geen probleem op nie. 

Die klavier speel in hierdie lied 'n belangrike rol. Veel meer as 

die stem dra die volgehoue agstenoot-bewegende-akkoorde tot die 

skepping van die atmosf eer by. Aanvanklik is di t rustig, later 

verklank die skuiwing deur verwante toonaarde ( deur middel van 

vele tussendominante in m.8-11 en m.18-19) die innerlike stryd en 

wroeging van die digteres, voordat sy tot die gebed, "Vergewe, o 

Heer", kan kom. Die verminderde sewende (altyd op die V met b9), 

Duitse vergrote sesde (m.11.4), 'n vergrote drieklank (m.3.4 ens), 

'n mineur iv (= vb9 , m.23.4) in die slotkadens, ook vertragings, 

geaksentueerde en ongeaksentueerde deurgangsnote, is ander 

harmoniese middele wat Marais gebruik. 

Wit Duiwe is 'n interessante en bruikbare lied wat ongelukkig 
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nooit in druk verskyn het nie. By uitvoering sal die sanger oor 

'n oplossing moet nadink om Marais se goeie musiek met Eybers se 

"ongelukkig gekose woord" (Dekker) te verenig. 
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5.3 Skoolliedere 

1 Hoerskool Clocolan 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Digter 

Eerste reel 

Vorm 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Toonaard en tydmaat 

stemsoort en omvang 

Hoerskool Ermelo 

Digter 

Eerste reel 

Vo rm 

Datum van komposisie 

Gedrukte kopie 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

Hoerskool Hofmeyr . 

Digter 

Eerste reel 

Vorm 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

317 

FC Avenant (skoolhoof, 1945) 

"Die Hoerskool op Clocolan besiel 

ons op die lewensbaan" 

2 strof es en refrein 

1945 (manuskrip) 

NALN: MM 174/80/1 

F, 4/4 

Middelstem: c' - f" 

JJ Spruyt 

"Ons het jou lief ou Ermelo, ons sal 

jou nooit vergeet" 

1 strof e en refrein 

1938 (RGN: 970/697) 

Ermelo Jaarboek, 1938 

ob c , 
Middelstem: db' - eb" 

Barbara Blom 

"Aan die voet van Tweelingkoppies" 

2 strofes en 'n refrein 

1977 (manuskrip) 

NALN: MM 160/79/49 

c, c 
Middelstem: c' - e" 
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4 Hoerskool Kakamas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Digter 

Eerste reel 

Vorm 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Toonaard en tydmaat 

Stemsoort en omvang 

318 

EWS Hammond 

"Langs groot Oranjes oewer" 

2 strof es en refrein 

9/2/1972 (manuskrip) 

NALN: MM 160/79/50 

D, 4;4 , mars tempo 

Middelstem: d' - e" 

5 Hoerskool Port Natal (Durban) 

(kon nie gevind word nie) 

1 

2 

T / 

Digter 

Datum van komposisie 

Dr Fleming 

ca 1950 (RGN 970/682) 

Die musiek van hierdie lied kon nie opgespoor word nie. Die 

skrywer het in 1985 met die skool gekorrespondeer, maar daar was 

geen reaksie nie. 

Die huidige skoolhoof, mnr ID Vorster, maak in sy MEd-tesis, Die 

ontwikkeling van die Afrikaanse Hoerskool in Natal met spesif ieke 

verwysing na die Hoerskool Port Natal (Uni versi tei t van Natal, 

1990), melding van die komposisie van Marais. Hy kon die musiek 

ook nie vind nie. 

6 Laerskool Potchefstroom (Laerskool ML Fick) 

1 Digter 

2 Eerste reel 

3 Vo rm 

4 Datum van komposisie 

5 Manuskrip 

6 Toonaard en tydmaat 

7 Stemsoort en omvang 

Onbekend 

"Hier waar die kinderstem in 

koorsang waai" 

1 strofe en refrein 

1949 

NALN: MM 160/79/51 

G, 6/8 

Middelstem: d' - e" 
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Uit korrespondensie wat die skrywer met die skoolhoof, mnr JHP van 

der Merwe gevoer het, kon afgelei word dat Marais se komposisie 

nie meer in gebruik is nie. 

5.4 Nasionale Volksliedere 

1 

2 

3 

Nigerie 

(kon nie gevind word nie) 

Digter 

Eerste reel 

Datum van komposisie 

Onbekend 

"Nigeria, we hail thee" 

November 1959 (NALN: MM 160/79/2) 

The Independence Celebration Officer, Lagos, Nigerie, het in 1959 

'n kompetisie uitgeskryf om onder die inskrywings 'n nasionale 

volktslied te vind. Die prysgeld daaraan verbonde was £1000, oo. 
Die woorde van die "National Anthem" ( 3 strofes) is gepubliseer 

met volgende aanwysings vir inskrywings: 

"Each entry must consist of one complete pianoforte score. 

No entries will be returned. Federal Government retains the 

copyright of the composition selected as National Anthem". 

Op 14/11/1959 het Marais sy komposisie gepos met volgende nota 

daarby: 

"I am sending you, per registered Air Mail post, my entry for 

the National Anthem Competition. 

I shall be much obliged, if, when you acknowledge receipt of 

same, you will kindly mention when the result will be 

announced, and through what medium." 

Volgens mevrou Marais het haar man nooit die uitslag van die 

kompetisie gehoor nie. Die manuskrip van die musiek kon ook nie 

gevind word nie. 
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HOOFSTUK 6 

DIE ANDER WER.KE 

Hoewel s le Roux Marais hoof saaklik as liederekomponis bekend 

geword het, het hy ook etlike ander werke gekomponeer. Veral die 

gewyde koorwerke vorm 'n sentrale deel van sy totale 

skeppingsproduksie. Informasie hieroor, en oor ander komposisies 

word in hierdie hoofstuk gegee. Aangesien die liedere die 

fokuspunt van die proefskrif is, word DIE ANDER WERKE nie in 

detail bespreek nie. 

6.1 Instrumentale werke 

6.1.1 Klavier 

1 Mymeringe 

1 Tipe werk 

2 Datum van komposisie 

3 Manuskrip 

4 Uitgewer 

5 SA Musiekbibliograf ie 

6 Toonaard en tydmaat 

Klaviersolo in drieledige vorm 

1916 (RGN: 970/696) 

NALN: 786.43 MAR/MS 

Ongepubliseer 

Nee 

F, 4 ; 4 , cantabile 

'n Tweede 

manuskripte 

heeltemal 

espressivo. 

klavierstuk met die naam 

in Bloemfontein gevind .1) 

'n ander karakter: F, 

Mymeringe is onder die 

Di t is onvol tooid en van 

moder a to con mol to 

Marais skryf op die eerste manuskrip "Mymeringe deur Tranquillo". 

Hy gebruik enkele kere 'n skuilnaam 

publiseer nooit onder 'n skuilnaam nie. 

volgende ook nog voor: 

op sy manuskripte, maar 

Buiten Tranquillo kom die 

Tempo 

Organo 

by Polonaise in c# min 

Dolce 

by Heer waar dan heen (nr 2 in die Eerste 

Koorboek) 

by Danklied 
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Nuit by Dit is laat in die Nag 

Fanie Marais by Daybreak (sy tweede lied); sy familie 

het hom "Fanie" genoem. 

Mymeringe is onder andere op die huldigingskonsert van die 

Pretoriase Afrikaanse Musiekklub op 27/08/1954 uitgevoer. 2) 

2 Polonaise 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tipe werk 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Klaviersolo in drieledige vorm, 

koda 

1935 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 160/80+204 

Ongepubliseer 

Nee 

c, 3;4 , allegro moderato 

In die middelste gedeelte (die B-deel van ABA) word die melodie 

van o Boereplaas (O Tannenbaum) gebruik. Die musikale inhoud van 

Polonaise is ietwat meer gekompliseerd as die van Mymeringe. Dit 

is ook vanui t 'n speel tegniese oogpunt meer pianisties. Di t is 

dikwels op konserte ui tgevoer soos blyk ui t verskeie programme, 

versamel in Marais se plakboeke. 3) Die komponis gebruik hier, 

soos by die vorige komposisie, weer 'n skuilnaam: 

daaronder egter ook s le Roux Marais. 

3 Verlange 

(kon nie gevind word nie) 

1 Tipe werk Klaviersolo 

2 Datum van komposisie 1935 (RGN: 970/696) 

3 Manuskrip Kon nie gevind word nie 

Tempo, 

Marais noteer self die titel van die werk op sy lys van werke aan 

Henning. Hoewel daar in hierdie geval geen rede vir twyfel oor 

die korrektheid van die inligting bestaan nie, kon die manuskrip 

van die kornposisie nie opgespoor word nie. 

4 Reverie 

Op 'n konsertprograrn van 9 Junie 1939 op Errnelo 4) word Reverie as 

'n klaviersolo aangegee. Di t is die enigste keer dat hierdie 

titel as 'n kornposisie van Marais opduik, en die rnanuskrip kon ook 

nie gevind word nie. 
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In die Tweetalige Woordeboek 

der Merwe en Hiemstra5 ) word 

(Engels/Afrikaans) van Bosman, Van 

"reverie" met 

vertaal. In die bespreking van Mymeringe 

die woord "mymering" 

is daarop gewys dat 

Marais 'n paar keer van 'n Franse of Italiaanse pseudoniem gebruik 

gemaak het (Tranquillo, Tempo, Organo, Dolce, Nuit). Analoog 

daarmee is dit die skrywer se mening dat Marais se Reverie 

dieselfde komposisie as sy Mymeringe is. 

5 My eerste Klavierboek 

In 1946 word hierdie klavierbundel met die ondertitel "Die mees 

moderne Afrikaanse Leerboek" deur R Muller (Kaapstad) uitgegee. 

Marais het die werk aan EJM (sy vrou) opgedra en die SA 

Musiekbibliografie het dit in sy lys opgeneem. 

In die voorwoord skryf Marais (skryffoute is nie deur die skrywer 

reggemaak nie): 

"Hierdie boek is nie 'n leerboek of 'n metode in die regte 

sin van die woord nie: di t is liewer 'n handboek met 

Afrikaanse woorde en wysies wat van die begin af aan die 

leerling kan gegee word sodra hy geleer het hoe om sy hande 

te hou en sy vingers te beweeg ens. Indien nodig, kan dit 

met enige leerboek gebruik word. In die hande van 'n ervare 

onderwyser kan dit as 'n leerboek dien. Veel sal van die 

ondervinding en diskressie van die onderwyser oorgelaat word 
wat betref die verduideliking van sommige tegniese punte waar 

dit in die verskillende lesse voorkom; die ouderdom en 

mentaliteit van die leerling sal dan in aanmerking moet 
geneem word. 

Die Afrikaanse kind sing graag, en dit help ontsaglik veel 

vir die ontwikkeling van sy gehoor as hy die liedjies sing 
terwyl hy die klanke met sy vingers op die klavier in 

beweging bring. 'n Singende kind bly geinteresseerd in sy 

lesse, en di t is 'n hulpmiddel om die lessies wat in die 

begin gebruik word nie te eentonig te laat word nie. 

Mag hierdie poging enigsins die groot leemte opvul wat daar 

vandag in so in groot mate in ons land bestaan. 

S. le R. MARAIS" 
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Die bundel bevat 50 eenvoudige speelstukkies waarvan 35 ook woorde 

het. Die musiek en 

volkswysies, meestal 

tegnies nog relatief 

In twee bylae word 

woorde is, met die ui tsondering van 'n paar 

deur Marais self gemaak. Die eerstes is 

maklik maar die stukke word later moeiliker. 

die eenvoudigste teoretiese kennis vir die 

beginner aangebied asook 'n paar "vingeroefeninge vir klein 

handjies". In nr 31 gebruik Marais reeds die tussendominant asook 

'n vergrote-sesde-akkoord, in nr 38 'n verminderde-sewende-akkoord 

en in die daaropvolgende nommers raak die kind vertroud met Marais 

se gebruik van chromatiese akkoorde. 

Die "handleiding" kan volgens vandag se standaarde as verouderd 

bestempel word. 

6.1.2 Orr el 

1 Moedersdag 

1 Tipe werk 

2 Datum van komposisie 

3 Manuskrip 

4 Uitgewer 

5 SA Musiekbibliograf ie 

6 Toonaard en tydmaat 

Fantasia vir Orrel 

1934 (manuskrip) 

NALN: MM 160/80/153 

MM 160/80/205 

Ongepubliseer 

Nee 
Bb C! 

I 

By die NALN word twee verskillende manuskripte van hierdie 

komposisie bewaar. Op die eerste noteer Marais duidelik: "Ermelo 

1934 11 • Die tweede (hier skryf Marais Fantasig_ vir Orrel) is 

sonder datum, maar die skrif dateer herkenbaar uit die tyd van sy 

Toccatina, naamlik 1971. Volgens Henning se informasie is die 

werk reeds in 1930 gekomponeer. 6) 'n Aanvaarbare verklaring sou 

wees dat Marais die komposisie in 1930 begin het, in 1934 voltooi 

het (eerste weergawe) en in 1971 hersien het (tweede weergawe). 

Die 1971-manuskrip verskil wel van die eerste: ter wille van 'n 

gladder vloei is een kenmerkende musikale f iguur wesentlik 

verander ( 'n agstenoot-figuur in sesdes word sestiendenoot 

arpeggios), enkele mate is bygevoeg en die einde is verleng. 
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2 Miniature Suite 

1 Tipe werk 

2 Datum van komposisie 

3 Manuskrip 

4 Uitgewer 

5 SA Musiekbibliograf ie 

6 Toonaard en tydmaat 

324 

Suite for the organ: Prelude, 

Pastorale, Aubade, Toccatina 

1930, 1971 (RGN 970/696) 

NALN: MM 160/80: 208, 210, 211, 

213 

Ongepubliseer 

Nee 

Prelude g, c 
Pastora le Ab, 6;8 

Aubade Eb , c 
Toccatina c, 3/4 

Die eerste drie stukke van die suite (Prelude, Pastorale en 

Aubade) is reeds in 1930 gekomponeer. Die vier stukke is as 'n 

groep eers in 1971 saamgevoeg toe Toccatina gekomponeer is. 7 ) 

Die manuskrip van al vier dateer ui t die jaar 1971. Marais wou 

blykbaar die komposisies as 'n stel uitgee en het die manuskrip 

netjies en duidelik oorgeskryf. Op die buiteblad daarvan is in 

mev Marais se handskrif genoteer: "Gereed vir publikasie". Dit 

is interessant en merkwaardig dat die laaste komposisie 

(Toccatina, 1971) nie juis in idioom verskil van die ander drie 

wat 40 jaar vroeer gekomponeer is nie. 

6 .1. 3 Kadetorkes 

Spandou-mars 

1 Tipe werk 

2 

3 

4 

5 

6 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard en tydmaat 

Fanfare vir kadetorkes 

(trompette en beuels) in 

drieledige vorm (ABA) 

ca 1960 (mev Marais) 

NALN: MM 160/79/48 

Ongepubliseer 

Nee 

c, 4; 4 

Die werk is geskryf vir en opgedra aan die Hoer Volkskool op 

Graaff-Reinet. 
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6.2 Dramatiese werke 

6.2.1 Operette 

1 Die Blomtuin 

1 Tipe werk 

2 Te ks 

3 Datum van komposisie 

4 Manuskrip 

5 Uitgewer 

6 SA Musiekbibliograf ie 

7 Tydsduur 

325 

Operette in 5 bedrywe. Soli, 

koor en figurante; klavierbege

leiding. Vir skoolgebruik 

SJM Osborne 

1933 (manuskrip) 

NALN: M 16/80/215 
Ongepubliseer 

Nee 

150 minute (SAMRO) 

Volgens Henning se aantekeninge het hierdie werk in 1937 

ontstaan.8) Hierdie datum word ook deur SAMRO aangegee. Marais 

noteer self 1933. 

Die volgende karakters tree op: Jan, Annie, Voeltjies, . Titania, 

Feetjies, Kabouters, Windfee, Doudruppels, Sonnestrale, Bytjies 

Vlinders, Blomfee, Koning in en Oberon . In die derde bedryf kom 

die Lied van die Blomkoningin voor wat Marais later as 

alleenstaande aangegee het. Die operette is nooit opgevoer nie, 

en volgens die manuskrip wil dit voorkom of die vyfde bedryf nie 

voltooi is nie. 

2 Die Versoening 

1 Tipe werk 

2 Teks 

3 Datum van 

4 Manuskrip 

5 Uitgewer 

komposisie 

6 SA Musiekbibliograf ie 

7 Tydsduur 

Operette in 3 bedrywe. Sol i , 

koor en f igurante; klavier

begeleiding. Vir skoolgebruik 

Danie Marais 

1937 (RGN: 970/696) 

NALN: MM 34/1 
Ongepubliseer 

Nee 

120 minute (SAMRO) 

Die volgende karakters kom voor: Allen, Marie, com Andries, koor 

van Voortrekkers, en ander. In hierdie komposisie kom onder 
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and.ere Oktobermaand ( 1932) in 'n tweestemmige verwerking voor, 

asook Slaap, kindjie, slaap uit Afrikaanse Slaapdeuntjies (die 

datum wat Marais daar aangegee het is: 1939 - 1943). Marais gee 

later beide liedere as losstaande van die operette aan. 

Hierdie werk is nooi t opgevoer nie en volgens die manuskrip wil 

dit voorkom of die derde bedryf nie afgerond is nie. 

3 Lida en die Liedjieskrywer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tipe werk 

Teks 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Tydsduur 

"'n Ligte operette met 'n 

proloog en in 4 bedrywe, geskik 

vir studente of sekondere 

leerlinge" ( stof-omslag). Soli, 

koor en 

klavierbegeleiding 

Joan Retief 

figurante; 

1960 (RGN: 970.696) 

NALN: 173/72, 173/73 

FAK, Johannesburg, 1963 

Ja 

120 minute (SAMRO) 

Al tesaam 27 musikale nommers word deur vier hoofspelers - Lida, 

Karl, Renette, Baron - en verskeie ander karakters behartig. Die 

werk is opgedra aan die Hoer Volkskool, Graaff-Reinet, wat 

verantwoordelik was vir die eerste opvoering op 25 en 26 Maart 

1960. In 1962 word die operette in Bloemfontein opgevoer, in 1964 

in Thabazimbi, in 1970 in Heidelberg (Kaap), Franschhoek en 

Brandwag, in 1976 weer op Graaff-Reinet. 

V66r die eerste opvoering in 1960, skryf die Graaff-Reinet 

Advertiser: 

"'n Unieke bydrae tot die feeste in die jubileumsjaar van die 

Unie van Suid-Afrika word ... gelewer. Die operette sprankel 

van gevatte dialoog; u sal u verkneuter van pret in die 

komiese toneeltjies; u sal meeleef met 

ondertoon waarin die sterk menslike spreek. 

die ernstiger 

Korn geniet die 

fyn koorsang deur 'n gemengde koor van die Hoer Volkskool, 

solosang van die beste sangers en sangeresse in ons dorp; 

kom kyk na kleurryke danse, alles op splinternuwe musiek. 119 ) 
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Na die opvoering word in Die Burger berig: 

"Mnr Marais moet gelukgewens word met die suiwer paslike 

musiek vir hierdie operette. In hierdie werk het hy dertien 

nuwe liedere geskep, bui ten verskeie meerstemmige koorwerke 

en agtergrondmusiek. Dit gebeur selde dat 'n komponis so 'n 

fyne aanvoeling vir die wesentlike stemming van die woorde 

toon. Hier het woorde en musiek een geword. 11 10) 

Hoewel die operette taamlike populariteit geniet het, was daar ook 

kri tiese stemme. Dr Anton Hartman, destydse hoofdirigent by die 

SAUK, skryf op 26 Mei 1961 aan Marais: 

"Ons het bogenoemde operette aan ons musiekkomi tee voorgele 

en hulle bevinding is dat di t nie geskik is vir ui tsending 

nie. Daar ·is te min musiek, en wat daar is, het nie genoeg 

verskeidenheid nie. Die teks is heel temal geskoei op die 

lees van kontinentale operettas en ons sou beslis iets Suid

Afrikaans verkies het. ons Organiseerder van Jeugprogramme 

het ook daarna gekyk en keur di t om dieselfde rede af. U 

moet nie hierui t aflei dat ons van mening is dat die werk 

hoegenaamd geen meriete het nie. Dit is hoofsaaklik 'n 

kwessie van ongeskiktheid vir die radio. 11 11) 

Ook in die Oosterlig van 7/9/1962 is die volgende kritiese 

opmerkings te lees: 

"Die operet bevat al die tradisionele elemente wat 'n mens by 

werke van hierdie aard verwag. Daar was humor en 

geestigheid, romantiek en feestelikheid, vrolikheid en 

uitbundigheid. Wanneer dit egter as 'n oorspronklike 

Afrikaanse operet beskryf word, het di t eintlik net op die 

medium betrekking, want die gees, stemming en 

voorstellingsinhoud is tipies kontinentaals. Daar is dus 'n 

eff ense teenstrydigheid wat betref die Afrikaanse omgewing en 

byvoorbeeld die Italiaanse restaurateur en die swierige 

baron. 

Libretto" 1 2 ) 
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6.2.2 Hoorspele 

1 Betsie se Krismispop 

1 Tipe werk 

2 Datum van ontstaan 

3 Manuskrip 

328 

Hoorspel vir kleuters 

ca 1973 (mev Marais) 

Privaatbesit van mev Marais 

Aangesien daar slegs een getikte bladsy van hierdie werk bestaan, 

is dit 6f onvoltooid 6f die res het weggeraak. 

2 Die geel Blom 

1 Tipe werk Hoorspel vir kleuters 

2 Datum van ontstaan ca 1973 (mev Marais) 

3 Manuskrip Privaatbesit van mev Marais 

Hierdie werk bestaan uit 4 episodes (15 getikte bladsye) en is op 

11, 12, 13 en 14 Mei 1976 op die Afrikaanse Diens van die SAUK in 

die program Siembamba uitgesaai. 

eie kenwysie geskryf, Slaap nou 

voorlaaste komposisie. 

Marais het vir die hoorspel 'n 

my Liefling. Dit was sy 
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6.3 Koorwerke 

6.3.1 Koorboeke 

Marais was vir meer as 36 jaar kerkorrelis en koorleier, en het 

etlike gewyde koorstukke gekomponeer - in die meeste gevalle vir 

eie gebruik. Orie gewyde Koorstukke, Lofgesang en Nuwe Koorstukke 

het hy self Eerste, Tweede en Derde Koorboek onderskeidelik 

genoem. Die tekste van die komposisies kom uit die Nederlandse en 

later Afrikaanse Psalms en Gesange en Halleluja van die NG Kerk 

asook uit Die Bybel; presies waar die tekste vandaan kom, word in 

die aantekeninge oor die afsonderlike komposisies aangegee. 

1 Orie gewyde Koorstukke 

(Eerste Koorboek, 3 komposisies) 

1 Datum van komposisie 1930 - 1939 (RGN: 970/696) 

2 

3 

4 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

RGN: 783.84 

R Muller, Kaapstad, 1940 

Ja 

In sowel notebalkskrif as in solfanotasie gepubliseer. 

i Kom heilige Geest 

1 Te ks 

2 Toonaard en tydmaat 

3 Vo rm 

4 Bou 

ii Heer waar dan heen 

1 

2 

3 

4 

Te ks 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

Halleluja (1903) nr 78 

E (c# A E), 4 ; 4 , moderato 

ABB 2CA 

SATB-koor, solo-sopraan, 

(SA), trio (SSA); 

duet 

orrel-

begeleiding: unisoon met koor 

en onafhanklik met solostemme 

Psalms en Gesange (1895) 

Gesang 83: 3,4 

d » D » B, 4; 4 , moderato 

Driedelig 

SATB-koor, solosopraan; orrel

begeleiding: unisoon met koor 

en onafhanklik met solostem 
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iii Rust myn Ziel 

1 Teks 

2 Toonaard 

3 Vo rm 

4 Bou 

en tydmaat 

330 

Psalms en Gesange (1895) 

Gesang 22: 1,2,3 

F, 3; 4 , andante 

Drieledig: AB (uitgebreid) A 

koda 

SATB-koor, soli (SATB); orrel

begeleiding: unisoon met koor 

en onafhanklik met solostemme 

2 Lof gesang 

(Tweede Koorboek, 13 komposisies) 

1 Datum van komposisie 1932 (nr 5), 1933 (nr 8); ander 

voltooi in 1952 (RGN 970/696) 

2 

3 

4 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

RGN: 783.9A (= 173/62, 173/65), 

783.61A, 783.84, 173/67 

Boosey & Hawkes, Kaapstad, 1958 

Ja 

In sowel notebalkskrif as in solfanotasie gepubliseer. Prof dr GG 

Cillie skryf in sy voorwoord tot die publikasie: 

i 

"Met die bundel Lofgesang word die kerkkore van ons land 13 

uitgesoekte koorstukke van die bekende Afrikaanse komponis s 
le Roux Marais aangebied. Mnr Marais slaag daarin om in 

hierdie bundel vir ons 'n aantal eenvoudige koorstukke te gee 

wat tegelyk -melodieus is en ongetwyfeld in die smaak sal val. 

G'n een van die stukke is groot in opset nie, maar die bundel 

bied 'n ryke verskeidenheid van stemming, sodat die koorleier 

wat miskien nie baie opgeleide kragte tot sy beskikking het 

nie, hi er in gepaste stukke sal vind vir die meeste 

kerkgeleenthede, soos dankfees, lydenstyd, Kersfees, 

Pinkster, ensovoorts." 

Halleluja, ewig Dank en Ere 

1 Te ks 

2 

3 

Toonaard en tydmaat 

Vorm 

Psalms en Gesange (1936) 

Gesang 92 (1 vers) 

C (F, C), 4;4 , moderato 

Drieledig (ABA) 
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4 Bou 

ii Slaap maar !anger en rus 

1 Te ks 

2 

3 

4 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

iii Prys die Heer 

1 Te ks 

2 

3 

4 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

iv Rus van Vermoeides 

v 

1 

2 

3 

4 

Te ks 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

Langs stille Waters 

1 Te ks 

2 

3 

4 

Toonaard en tydmaat 

Vorm 

Bou 

331 

SATB-koor, solo-sopraan; orrel

begeleiding: unisoon met koor 

en onafhanklik met solostem 

Die Bybel (1933) 

Markus 14: 38, 41, 42 

F » Eb, 6;8 , molto espressivo 

Tweeledig: AB (B gebaseer op 

materiaal uit A) 

SATB-koor met sopraan- en 

bassolo; die orrelbegeleiding 

het nie 'n onafhanklike party 

nie behalwe in 'n kort 

tussenspel 

Psalms en Gesange (1936) 

Psalm 146: 1,3,8 

Bb, 4/2 

Eenvoudige koraal (strofies) 

Eenvoudige 

capella 

SATB-setting, 

Halleluja (1949) nr 259: 1,2,3 

F, C 

Eenvoudige koraal (strofies) 

Eenvoudige 

capella 

SATB-setting, 

Theo W Jandrell 

Ab, 4;4 , molto moderato 

Ontvouende vorm 

(ABCCDEAF) 

a-

a-

SATB-koor met sopraan- en 

altsolo; orrelbegeleiding met 

eie begeleidingsfiguur 
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Hierdie komposisie vir koor en soli is fei tlik identies met die 

lied vir solostem en klavier ui t die jaar 193 2. 'n Voorspel ( 5 

mate) is hier bygevoeg terwyl die naspel ( 4 mate aan die einde) 

weggelaat is. Die komposisie verskyn hier 'n 1 ; 2 toon hoer (Ab in 

plaas van G) . Opmerklik is dat die notebeeld vir die 

orrelbegeleiding dieselfde as vir die klavier is. 

vi Uit al my Bande, Droefheid en Wee 

1 Teks Halleluja (1949) nr 251: 1,2,3 

vii 

2 

3 

4 

Op 

1 

2 

3 

4 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

Berge en in Dale 

Te ks 

Toonaard en tydmaat 

Vorm 

Bou 

viii Heer, U's my Herder 

1 

2 

3 

4 

Teks 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

A, 6; 8 , andante 

Strofies (3); musiek het een

voudige drieledige konstruksie 

SSA- en SATB-setting, a-capella 

(of met uni soon orrel-

begeleiding) 

Psalms en Gesange (1949) 

Gesang 7: 1,2,4 

ob, 4/4 

Eenvoudige koraal (strofies) 

Eenvoudige 

capella (of 

begeleiding) 

SATB-setting, a-

met unisoon orrel-

Die Bybel, Psalm 23: 1,2,3,4 

(digter onbekend) 

E, ·4 I 4 , andante moderato 

Eenvoudige koraal (strofies) 

Eenvoudige SATB-setting, a

capella (of met unisoon orrel

begeleiding) 

Hierdie komposisie het reeds in 1933 ontstaan onder die titel God 

is my Herder. Marais bevestig dat God is my Herder en Heer, U's 

my Herder een en dieselfde komposisie is (RGN: 970/696 bl 22). 
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ix Kam na My toe 

1 

2 

3 

4 

Te ks 

Toonaard en tydmaat 

Vorm 

Bou 

333 

Die Bybel (1935) 

Matteus 11: 28,29,30 

F » Bb, 3;4 Andante religioso 

Tweeledig met herhalings: 

AA 2 BB 2 • A2 en B2 het elk 'n 

kort codetta 

Melodie word alleen eenstemmig 

aangebied met klavier- of 

orrelbegeleiding. Kyk verdere 

aantekeninge by lied nr 54 

x Had ek maar Vlerke soos 'n Duif 

xi 

1 Teks 

2 Toonaard en tydmaat 

3 Vo rm 

4 Bou 

Lofsang van Maria 

1 Te ks 

2 

3 

4 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

xii Kam heilige Gees 

1 Te ks 

2 

3 

Toonaard en tydmaat _ 

Vo rm 

Die Bybel (1933) 

Psalm 55: 27,8,17,23 

b » D, 4;4, andante sostenuto 

Driedelig (ABC) 

SATB-koor met baritonsolo 

(groot omvang). Onafhanklike 

orrelparty in voorspel en saam 

met die solostem; uni soon saam 

met die koor 

Die Bybel (1933) 

Lukas 1: 46-50 

Eb» Ab, 4;4 , moderato 

Ontvouende vorm met herhaling: 

ABCB 2 

SATB-koor met sopraansolo (A en 

c dele). onafhanklike orrel

party in voorspel en saam met 

die soliste; unisoon met die 

koor 

Halleluja (1949) 120: 1,2 

c » Eb, 4; 4 , andante 

Driedelig (ABC) 
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Vraag-en-antwoord-spel tussen 

solo-sopraan en SATB-koor in A

deel. Daarna eenvoudige SATB

setting. Orrelvoorspel, daarna 

unisoon met stemme 

Hierdie is 'n ander komposisie as Kom heilige Geest uit die Eerste 

Koorboek. 

xiii Psalm 25 

1 Te ks 

2 Toonaard en tydmaat 

3 Vo rm 

4 Bou 

Psalms en Gesange (1936) 

Psalm 25: 6,7,4 

Ab (Db - Ab) I 3/4, moder a to 

Driedelig (ABC) waarvan die c-
deel die koraalmelodie uit die 

Psalms en Gesange aanhaal 

SATB-koor met solo-sopraan in 

die B-deel. 

tussenspel; 

met stemme 

Orrel voor- en 

anders ins uni soon 

Die subdominante toonaard van die B-deel verleen aan die 

komposisie 'n soort "lammigheid". Instinktief gebruik Marais die 

sterk koraal om die komposisie tot 'n oortuigende slot te bring. 

3 Nuwe Koorstukke 

(Derde Koorboek, 4 komposisies) 

1 

2 

3 

4 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

ca 1966 (SA Musiekensiklopedie 

bl 227), voltooi in 1973 

(volgens 'n brief van Marais 

aan Anton Hartman) 13) 

NALN: MM 160/180 - 182 

Ongepubliseer 

Nee 

In die onderhoud met die SAUK (13/6/1973) se Marais dat sy Derde 

Koorboek vyf stukke bevat. In die genoemde brief aan Anton 

Hartman maak Marais 66k van vyf stukke melding en gee die titels 

daarvan. Op die manuskrip noteer hy egter die volgende presies 

so: "Gereed vir Publikasie - Nuwe Koorstukke (4) 11 • 
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Die ontbrekende manuskrip is Kom na My toe, volgens die Hartman

brief. Hierdie titel verskyn oak in sy Lofgesang (Tweede 

Koorboek) en word daar as 'n sololied gepubliseer. Dit is 

moontlik dat Marais hierdie komposisie meerstemmig wou verwerk en 

in sy Derde Koorboek aanbied. 'n Eie voorbeeld het hy reeds met 

Langs stille Waters gelewer deur die sololied vir Lofgesang 

vierstemmig te verwerk. 

i Nader my God by U 

1 Teks 

2 Toonaard en tydmaat 

3 Vo rm 

4 Bou 

ii Dit is die Dag 

1 

2 

3 

4 

Te ks 

Toonaard en tydmaat 

Vo rm 

Bou 

iii Soek nou die Heer 

1 

2 

3 

4 

Te ks 

Toonaard en tydmaat 

Vorm 

Bou 

Halleluja (1949) nr 290 

F, 4; 4 , moderato 

Ontvouende vorm in 3 dele (ABC) 

SATB-koor, solo-sopraan, 

(sopraan en alt); 

begeleiding: uni soon 

en onafhanklik 

solostemme 

Die Bybel (1933) 

Psalm 118: 24,25,29 

D, 4; 4 , moderato 

Drieledig (ABA) 

met 

met 

duet 

orrel-

koor 

die 

SATB-koor met 

orrelbegeleiding: 

solo-sopraan; 

unisoon met 

koor en onafhanklik 

tussenspel 

Die Bybel (1933) 

Jesaja 55: 5,6 

Ab, 4;4 , molto espressivo 

Drieledig (ABA) 

SATB-koor (a capella?) 

in 

Orrel-

tussenspel van vyf mate dui op 

unisoonbegeleiding 

ongewoon is die toonaardteenstelling in die komposisie: Ab - E -

Ab. Nog drie ander ontwerpe vir die komposisie is op die 

manuskrip te vind. Hulle is volkome anders en onvoltooid. 
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iv Oat U Gees die Leraar Sterk 

1 

2 

3 

4 

Teks 

Toonaard en tydmaat 

Vorm 

Bou 

336 

Psalms en Gesange (1936) 

Gesang 87: 3 

E » A, 4; 4 , moderate 

Driedelige vorm: ABC, waarvan 

die c-deel die woorde van A 

gebruik met nuwe musiek 

SATB-koor, duet (sopraan en 

alt): orrelbegeleiding: unisoon 

met koor en onafhanklik met 

solostemme 

Hierdie komposisie is dieself de as die sololied met 

klavierbegeleiding van 1932 Och! dat uw Geest den Leeraar sterk'. 

Die teks van die sololied is geneem uit die Nederlandse Psalms en 

Gezange van 1895, vir die koorstuk uit die Afrikaanse uitgawe van 

1936. Die melodie en die begeleiding is in beide gevalle identies 

- 'n paar aanpassings is ter wille van die vierstemmige verwerking 

gemaak. 

Marais noteer die titel van die komposisie werklik Oat u Gees die 

Leraar sterk en laat die eerste woord van die sin "Gee" weg. 

6.3.2 

i Die 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ander Koorwerke 

Danker en die Lig 

Tipe werk 

Teks 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

Uitgewer 

SA Musiekbibliograf ie 

Toonaard 

Kantate vir solo-sopraan en 

koor: klavierbegeleiding 

Joan Retief 

ca 1966 (mev Marais) 

NALN: MM 160/80/171 

Ongepubliseer 

Nee 

d » F 

Marais noteer alleenlik koor - in hierdie geval waarskynlik 'n 

dameskoor wat eenstemmig sing. 'n Gedurige wisseling tussen 

soliste en koor vind plaas. Dit is 'n komposisie vir 'n 

(onbekende) spesiale geleentheid. 
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ii Gesang 80 

1 Tipe werk 

2 

3 

4 

Datum van komposisie 

Manuskrip 

SA Musiekbibliograf ie 

337 

Diskant vir sopraan 

Kon nie vasgestel word nie 

RGN: sander nonuner 

Nee 

Marais skryf verkeerdelik Psalm 83 op die manuskrip. Die wysie 

wat hy gebruik is die van Psalm 80 (Psalms en Gesange, 1936) God 

enkel lig. 
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HOOFSTUK 7 

SAMEVA'I''I'ING 

7.1 Inleiding 

Aanvanklik is die vraag gestel of 'n formule gevind kan word wat 

'n aanduiding kan gee waarom s le Roux Marais so suksesvol as 

liederekomponis was. Sy lewensgeskiedenis (Hoofstuk 2), 'n lys 

van sy komposisies (Hoofstuk 3), 'n blik na die digters en verse 

wat hy getoonset het (Hoofstuk 4) en uiteindelik 'n bespreking van 

al 108 sy liedere (Hoofstuk 5) het 'n insig in sy lewe en werk 

gegee. 

Die doel van hierdie proefskrif was nie in die eerste plek om 'n 

gedetailleerde ontleding van Marais se komposisiestyl te gee nie. 

Sy meer as honderd liedere het 'n besondere aantreklikheid maar 

die kompositoriese middele wat hy gebruik, is nie so gekompliseerd 

dat dit 'n stylanalise sou regverdig nie. 'n Voorbeeld: om vas 

te stel dat die boonste lyn van die klavierparty in heelwat 

liedere unisoon met die stem verloop, kan nie as 'n besondere 

ontdekking aangebied word nie, te meer as besef word dat die 

gebruik ook 'n bestanddeel van ander komponiste, tydgenote van 

Marais, se styl is. Daar is dus veel eerder gepoog om met die 

proefskrif as geheel en met die katalogus in die besonder toegang 

tot die mens en musikus te verskaf. 

Desnieteenstaande sou die skrywer hierdie proefskrif as onvolledig 

beskou as daar nie 'n beknopte samevatting van die mees algemene 

styleienskappe aangebied word nie. 

Marais se aktief ste tyd van komposisie het in sy Brandf ort/Ermelo

periodes geval, di t wil se vanaf 1924 - 1940. Die liedere Die 

Roos, Heimwee, Mali die Slaaf se Lied, Die Letaba, Oktobermaand, 

Huwe Somer, Kom dans Klaradyn, Lentelied, Treurlied, en vele 

ander, dateer uit hierdie periode. Word 'n blik na Europa gewerp 

vir komposisies uit dieselfde periode, word 'n byna skokkende 

ontdekking gemaak: 
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Arnold Schonberg se Gurrelieder is reeds in 1901 

gekomponeer 

Igor Stravinsky se Le Sacre du Printemps in 1913 

Bela Bartok se Bloubaard in 1918 

Alban Berg se Wozzeck is in 1920 voltooi 

Richard Strauss se Elektra in. 1909, Der Rosenkavalier in 

1919 

Hindemith se Mathis der Mahler in 1938. 

Interessant is nog om na die geboortedatums van enkele van Marais 

(1896) se Europese tydgenote te kyk: Schonberg 1874, Ravel 1875, 

Bartok 1881, Webern 1883, Poulenc 1899, Wolf 1903. Hoewel hulle 

alma! min of meer gedurende dieselfde tyd gelewe het getuig die 

komposisies van die Europese komponiste reeds van 'n ander tydvak 

in die musiekgeskiedenis vergelykend met die idioom wat Marais 

gebruik het. Maar nie net Marais skryf in hierdie styl nie; ook 

sy tydgenote in Suid-Afrika, onder andere Hans Endler (geb 1871), 

Sidney Richfield ( 1882) , ML de Villiers ( 1885), Stephen Eyssen 

(1890), Johannes Joubert (1894) en John Pescod (1898). 

Hoe is dit moontlik dat Marais (en vele van sy landgenote) 'n 

musikale idioom in 1930 gebruik wat skaars verder gaan as die van 

Schubert (1797-1828) of Schumann (1810-1856) of Mendelssohn (1809-

1847), met ander woorde, uit 'n tydperk ongeveer 'n honderd jaar 

vroeer as wat hy geleef het? 

Om presiese redes vir hierdie besonderheid te vind val buite die 

raamwerk van hierdie proefskrif. Dit kan egter vir 'n toekomstige 

student 'n interessante projek wees. 

In die geval van S le Roux Marais wil die skrywer tog enkele 

vermoedens vir die gebruik van sy anachronistiese musikale idioom 

noem. 

Marais het f ei tlik sy lewe lank op klein plattelandse dorpies 

gewoon, en dit uit vrye wil en keuse. Die stad in die algemeen, 

en Johannesburg in besonder, was vir horn desnieteenstaande 'n 

groot aantrekking en interessantheid en hy het altyd graag 

daarheen teruggekeer. Meer nog, dit was 'n behoefte by horn om die 

stad te besoek. Hy was steeds gretig om nuwe dinge te leer, en 

nuwe indrukke was vir horn .'n lewensnoodwendigheid. 
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Marais was 'n goed opgeleide rnusikus. Sy grondige teoretiese 

kennis het hy in Kaapstad en Londen aan gesiene rnusiekskole 

verwerf. Hy was 'n ywerige leser oor rnusiekrigtings en tendense, 

soos uit sy biblioteek gesien kan word. Hy was 'n ywerige 

luisteraar van al le "ernstige" rnusiek ( E-rnusiek) oor die radio. 

Sy versarneling van bladrnusiek getuig van 'n deeglike kennis. 

Marais was egter ook 'n stil en opreg beskeie mens. Hy het 

verkies om afgesonderd te woon en te werk, weg van die aktiwiteite 

van die stad se volle kultuurprograrn. Dit het ook beteken dat hy 

nie direk onderworpe was aan die invloede van die tydgenootlike 

Europese rnusiek nie. Hierin kan 'n rede vir sy oospronklikheid 

le. Alleen, weg van direkte invloede, kon hy horn toespits op sy 

anachronistiese styl. En orndat hy in so 'n goot mate op hornself 

aangewese was, kon hy sy kornposisietalent met oortuiging, volgens 

eie visie en eie voorstellings suksesvol ontwikkel. 

Marais se styl hang beslis saarn met die ontwikkeling van die 

Afrikaanse taal wat teen ongeveer 1900 nog nie so ver ontwikkeld 

was dat dit gedigte van hoe gehalte (poesie) vir toonsetting 

gebied het nie. Dit beteken dat ook Marais se voorgangers nog nie 

verse van hoe gehal te gehad het wat hulle kon toonset nie. Toe 

Marais teen 1924 begin kornponeer het, was daar dus nog uiters min 

liedere in Afrikaans met 

gevolgtrekking kan gernaak 

'n "klassieke klank" voorhande. Die 

word dat met so 'n geskiedkundige 

gegewenheid dit voorstelbaar is dat 'n kornponis sonder 

gewetensbesware van 'n anachronistiese kornposisiestyl gebruik kan 

rnaak. 

Onder die vroee kornponiste was Marais een van die baanbrekers. 

Johann Potgieter skryf soos volg: 

"Onder die kornponiste van wie dit gese kan word dat hulle die 

Afrikaanse volk, en inderdaad Suid-Afrikaners van albei 

taalgroepe, bewus gernaak het van Afrikaans as sangtaal, is sy 

naarn waarskynlik die bekendste en rnees geliefde." 1) 

Die oprnerklikste eienskap vir die rnusieknavorser is dat Marais se 

idioorn in die 59 jaar van kornposisie, van Slaap Deuntjie in 1918 

tot by Slaap nou my Liefling in 1977 feitlik geen ontwikkeling 

toon nie. Sy beste liedere dateer uit die vroee kornposisiejare, 
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maar hulle verskil in materiaal en komposisietegniek weinig van 

die van die later jare. Inteendeel, dit wil voorkom of die vroee 

komposisies oor die algemeen 'n varser en oorspronkliker klank 

besit. Onwillekeurig dink die musikus hier aan Franz Schubert wie 

se eerste liedere Erlkonig, Gretchen am Spinnrade, en andere, van 

sy beste liedere was. 

Die hipotetiese vraag kan gestel word of Marais, indien hy meer 

blootgestel was aan internasionale musikale invloede, nie in 'n 

ander musikale idioom sou gekomponeer het nie. Die skrywer wil 

meen NEE. 1 Marais se musiek is gevestig in die landelike Suid

Afr ika van die dertiger- en veertigerjare, in die Afrikaanse taal, 

in die Engels-beinvloede kultuurlewe. Sy tot 'n mate epigonale en 

anachronistiese kompositoriese skryfwyse het hy uit diepe 

innerlike oortuiging gedoen. Mev Marais vertel dat hy byvoorbeeld 

min begrip gehad het dat twee keer na 'n werk van 'n tydgenootlike 

komponis geluister moet word om iets daarvan te verstaan. Nadat 

hy opgehou het om aktief te komponeer, het hy sy musikale idioom 

in sy skilderye voortgesit: realistiese, romantiese en plesier

verskaffende prente. Insiggewend is dat dit horn groot bevrediging 

gegee het om byvoorbeeld 'n kopie van 'n beroemde meester te maak, 

omdat "hy daardeur so veel kon leer", aldus mev Marais ( bv Numi, 

die blinde meisie). Marais wou steeds op kunssinnige wyse met sy 

skeppinge genot verskaf. 

7.2 Woord en musiek 

In Hoofstuk 2 (2.2.3.1) is 'n paar uitsprake van Marais in verband 

met sy komposisiemetode aangehaal. Die komponis het al tyd gese · 

dat die gedig sy bron van inspirasie is. 

Hierdie uitspraak van Marais oor homself kan n4 ontleding alleen 

voorwaardelik bevestig word. Terwyl die vers in die meeste 

gevalle bepalend vir die vorm en ook die inhoud van die musiek is, 

is daar etlike gevalle waar woord en musiek in skrille kontras met 

mekaar staan. Marais soek meestal 'n paar versreels of 'n strofe 

of selfs net 'n paar woorde uit wat die grondtoon van sy musiek 

bepaal. Een -spesifieke stemming word meestal vir die hele lied 

gebruik. In die ideale geval is die gedig 'n liriese uiting met 

min afwykings van die grondgedagte, en min detail. Daar is talle 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

342 

voorbeelde om aan te toon dat Marais die saak in hierdie opsig met 

groot sensitiwiteit benader het sodat woord en musiek 'n 

gevoelvolle sintese bereik. 

Marais versteur egter nie graag 'n vasgestelde stemming nie en dit 

het tot gevolg dat sy musiek ook tekste moet dra wat eintlik vir 

'n ander musikale uitdrukking vra. As Marais dus se: 

"Ek kry nie · eers die idee van 'n melodie en pas dan die gedig 

daarby aan nie" 2) 

is di t nie volkome korrek nie. JA, vir sover as die gedig die 

grondstemming bepaal, maar NEE as die gedig sy stemming verander. 

Hier is Marais dikwels nie in staat om 'n betekenis-verklankende 

ekwivalent te skryf nie. In sulke gevalle word inderdaad die 

indruk gekry dat die musiek sy onafhanklike gang gaan en dat die 

teks daarby ingeskuif word. 

Hierdie gevolgtrekking word veral bevestig as na Marais se gebruik 

van herhaling, 'n belangrike element in sy musiek, gekyk word: 

Presiese herhalings in woord en musiek van 'n deel of 

gedeelte kan voorkom. In hierdie gevalle kan dit ter wille 

van balans in lengte van die gedeeltes (A+B) of frases (a+b) 

gebruik word. Dit kan egter ook voorkom dat geen duidelike 

rede vir die herhaling gevind kan word nie. 

Herhaling van 'n musikale afsnit of frase met nuwe woorde kom 

dikwels voor. Hierdie soort herhaling kom veral by 

beginfrases voor en gee aan die musiek 'n maklik verstaanbare 

karakter en neig in die rigting van volksmusiek. Di t kan 

egter _gebeur dat die nuwe woorde 'n heel temal ander stemming 

het as die voorafgaande wat as inspirasie vir die musiek 

gedien het en dus nie daarby pas nie. 

Herhaling van reeds getoonsette woorde op nuwe musiek is nog 

die sinvolste tipe. Hiermee is Marais in staat om sy 

komposisie te verleng, en so verkry sommige liedere 

buitengewone lengtes. 'n Intensivering kan ook daarmee 

bereik word. Hierdie stylelement word veral in 'n koda 

aangewend om aan so 'n lied 'n oortuigende slot te gee. · 
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Die algemene gevoel wat gekry word is dat Marais soms met 

besondere sensitiwiteit 'n teks verklank, en ander kere glad nie. 

Di t wil voorkom of hy meestal spontaan en instinktief te werk 

gegaan het. Daardeur bereik hy dikwels sublieme momente van 

verhewe skoonheid, maar ook momente waar teks en musiek in totaal 

verskillende rigtings trek. 

7.3 Stemparty 

Marais se beste en sterkste eienskap is sy melodiee. Hy is 

werklik in staat om aantreklike, aanvallige, lieftallige 

eenvoudig mooi wysies te skryf. 

Ui t die aard van sy gedigkeuses is daar selde melodiee met 'n 

uitgesproke treurige karakter. Hulle is meestal blymoedig, vrolik 

en sonnig, maar kan ook nadenkend, bespiegelend en in 'n goeie sin 

sentimenteel wees. 

In tempo is hulle selde baie vinnig, en die stenuningsvolle, stadig 

vloeiende soort melodie oorheers. Enkele ui tsonderings soos die 

twee toonsettings op NP van Wyk Louw se verse, Rooidag en Nagrit 

asook Sluimer Beminde bevestig die re~l. 

In stemomvang (tessitura) is die meeste liedere geskik vir 'n 

middelstem. Die laagste note is selde laer as 'n geskrewe middel 

c en selde hoer as f#" of g". Daar is enkele uitsonderings wat 

spesif iek vra vir 'n hoe stem (bv As my Hart nou wil sing) of lae 

stem (bv Matrooslied). 

Volgens die keuse van die gedigte is die meeste liedere meer 

geskik vir 'n manstem as vir 'n vrouestem. Uitsonderings hier is 

die vele kinder- en slaapliedere wat waarskynlik beter by 'n 

vrouestem pas, en spesifieke vroueliedere soos Die Kampsuster. 

Di t wil ook voorkom of die liriese tenoorstem die beste reg aan 

die liedere sal laat geskied, aangesien die tessitura vir 'n 

bariton dikwels ongemaklik hoog le. 

Byna sander uitsondering noteer Marais sy liedere in die sopraan

sleutel (die G-sleutel). 

Marais is besonder lief vir die sprong van 'n sesde opwaarts in sy 
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melodielyn. Dit kom dikwels aan die begin van frases voor, maar 

soms ook in die verloop van die lied. Die uitnodigende karakter 

daarvan is onmiskenbaar, en dit kan selfs aangewend word waar dit 

volgens die teks minder vanpas is. 

'n Hele paar maal gebruik Marais 'n soort vocalise op 'n "ah"

vokaal. Dit is altyd 'n voortsetting van die melodie en meestal 

word daarmee gepoog om die duur van die stemming te verlE,mg, so 

asof die woorde opgeraak het en die sanger uit entoesiasme verder 

sing. 

Marais se melodiee het meestal 'n liriese inslag. Die dramatiese, 

skilderende of vertellende soort melodie is nie sy forte nie. In 

die een werklik dramatiese vertelling, Amakeia, poog die komponis 

op naiewe manier om met beskrywende tegnieke in stem en klavier 

die teks te verklank. Die sukses daarvan is matig. 

Marais se melodiee le meestal aangenaam op die stem. Hulle 

animeer die sanger tot entoesiastiese ui tvoering. Daar is ook 

enkele liedere wat aan die sanger goeie moontlikhede vir 

stemvertoon gee. Nooi t is Marais in hierdie opsig bui tensporig 

nie. 

7.4 Klavierstyl 

Die klavier speel nooit 'n dominerende rol in die samespel tussen 

sanger en klavier by Marais nie. Om die ouderwetse woord 

begeleiding te gebruik, is in die meeste gevalle 'n presiese 

beskrywing van die gegewe. Die tekstuur en funksie van die 

klavierparty is om aan die stem 'n welluidende harmoniese raamwerk 

te verskaf. Die figure is meestal selfstandig, ofskoon hulle 

tegnies selde 'n ekstravagante vorm aanneem. 

In die beste gevalle doen die klavierparty mee om 'n interessante 

eindproduk te verkry. So beskryf dit die fladderende vlindertjie 

in Lentelied, die ritselende blare en winde in Huwe Somer, twis en 

verwytende woorde asook die haelbui in Geboorte van die Lente, die 

vloei van die ri vier in Die Letaba, , die branders en water in 

Heimwee na die See, die galop van 'n perd in Hagrit, die vallende 

sneeu in Sneeu, die duisend sterre met 'n sekwensf iguur in 

Duisend-en-een. Stadig bewegende figure met chromatiese 
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verskuiwings kan die komponis besonder teksverklankend gebruik, en 

beskryf byvoorbeeld die gevoelens van 'n meisie in haar liefde 

verlaat in Winternag, of die rustelose soeke in Vergeefse Soeke. 

Stadig opeenvolgende drieklanke beskryf sereen 'n ry duiwe wat 

verbydryf in Wit Duiwe, en met 'n herhalende gepunteerde ri tme 

verkry Marais 'n patriotiese stemming in Die Voortrekkerslied, 

Suid-Afrika, 'n Lied van Suid-Afrika. 

In gevalle waar die begeleidingsfigure nie direk beskrywend is 

nie, gebruik Marais blokakkoordfigure, gebroke akkoorde, 

arpeggio's, die agste-kwart-agstenoot gesinkopeerde figuur ( r J r 
r J r ) en ander figure. 

Die begeleiding kan egter ook dikwels dun wees en lewer dan nie 'n 

bydrae tot die geheel ·nie; dit kan self ongeinspireerd wees. 

In die patriotiese liedere vergesel die boonste lyn in die RH die 

stem unisoon en ook 'n oktaaf hoer vir meer klank. 

Marais is lief vir 'n stap-vir-stap dalende (ook stygende) baslyn; 

dikwels gebruik hy pedaalpunte wat verskillende harmoniee vermeng; 

opvallend is die oktaaf bas-noot in die linkerhand aan die einde 

van so baie liedere. 

Besondere melding verdien 'n walsritme wat Marais drie keer 

aanwend in die 

brandwag ("Want 

dans met my) • 

eerste polsslag 

liedere Kom dans K1aradyn, Die Boerenooi staan 

mooi Isabel") en Oktobermaand (in die deel Kom 

Ui tgevoer met 'n Weense ins lag ( dws met 'n kart 

en 'n geaksentueerde tweede) kry die wals 'n 

meesleurende karakter. Interessant is dat die toonaard in al drie 

liedere dieselfde is (F maj), maar ook dat die melodiegewing van 

die beginfrases naverwant is aan mekaar. 

Marais maak baie dikwels van 'n soort resitatiewe begeleidings

figuur gebruik. Blokakkoorde op die hoofpolsslae van die tydmaat 

(bv op die eerste slag alleen, of die eerste en derde slag van 'n 
4; 4-tydmaat) gee aan die stem groat vryheid om die teks duidelik 

voor te dra. 
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7.5 Skandering 

Marais se skandering is meestal korrek. Veral as hy die gepaste 

tydmaatteken kies ooreenkomstig die gedig se ri tme, duik selde 

probleme op. In enkele gevalle begin hy egter 'n frase foutief en 

hou onwrikbaar aan sy ritmiese patroon vas, sodat die aanvanklike 

fout voortgesit word soos gesien in Langs stille Waters en Mali 

die Slaaf se Lied. onvoordel ige woordaksente, nie noodwendig 

foutief nie, kan ook vasgestel word. 

In die meeste gevalle is die skanderingsfoute by Marais vermybaar. 

Met effe meer oorleg kon hulle maklik uitgeskakel gewees het. 

Hieruit kan afgelei word dat die behoud van die bestaande ritmiese 

figure in sulke gevalle vir horn belangriker was as 'n korrekte 

skandering - maar di t sou 'n verkeerde gevolgtrekking wees. In 

genoeg ander gevalle verander die komponis sy ritmiese patrone tog 

ter wille van korrekte woordaksente. Die enigste logiese 

gevolgtrekking wat gemaak kan word is dat Marais 'n goeie 

natuurlike aanvoeling vir korrekte skandering het - in die gevalle 

waar sy instink horn nie gelei het nie, het foute hom ook nie baie 

bekommer nie. 

7.6 Harmonie 

By die ontleding van die meer as honderd beskikbare liedere van 

Marais, is dit opvallend dat sy harmoniese sisteem oor die periode 

van vyftig jaar feitlik onveranderd gebly het. Die algemene 

kenmerk en hooffunksie van die harmoniserings is dat hulle al tyd 

daarna strewe om 'n aantreklikheid en welluidendheid aan die 

geheel te verleen. 

Die harmonisering van die meestal diatoniese melodiee word dikwels 

met heel eenvoudige akkoorde gedoen, maar ook met chromatiese 

opeenvolgings. Chromatiek speel by Marais 'n belangrike rol, maar 

nadat die verskeidenheid van akkoorde eers vasgestel is, bly hulle 

altyd dieselfde. Die gebruik van besondere akkoorde kan nie 

noodwendig met besondere teksverklanking in verband gebring word 

nie: 

Tussendominante van meestal verwante maar ook onverwante 

toonaarde kom die meeste voor. Nie ongewoon nie is 'n 

reeks tussendominante opeenvolgend na mekaar. 
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Die verminderde-sewende-akkoord in al sy vorme (gebaseer 

op I-chromb9 , II-chromb9 , vb9 ) is baie populer. 

Die vergrote-sesde-akkoord in Italiaanse, Duitse en 

(selde) Franse vorm, en ander vorme op die verlaagde 

sesde trap verskyn keer op keer. 

Enkele kere word die Napolitaanse sesde gebruik. 

Ander chromatiese akkoorde is iib5 , ivb5 (wat ook van 'n 

V-akkoord afgelei kan word), I# 5 , harmoniese 

verskuiwings, geaksentueerde en 

hulpnote, deurgangsnote en dies meer. 

ongeaksentueerde 

Die chromatiek word by Marais meestal aangewend om kleur aan sy 

harmoniserings te gee; as versiering. 'n Konnotasie met die teks 

as interpretasie daarvan kan in die minste gevalle vasgestel word. 

Dikwels neig hy ook tot oorversiering. 

In enkele gevalle word die chromatiek gebruik om 'n komplekse 

gedagtegang, 'n "verhewe inhoud", in die vers te illustreer. 

Hierdie liedere is in die geheel gesien minder suksesvol: 

sterk mijn Siel, Vergeefse Soeke, Winternag. 

Wees 

Marais gebruik meer mol toonaarde as kruistoonaarde. Interessant 

is dat sy laaste komposisies merendeels in kruistoonaarde verskyn. 

Die gebruik van die I 6
4-akkoord teen die einde van 'n lied is byna 

'n onvermydelike progressie. Marais is in staat om die akkoord 

met groat affek en sukses te gebruik om sy musiek tot 'n 

oortuigende einde te laat kom. 

'n Besondere effek is Marais se gebruik van die direkte 

mineur/majeur teenstelling van toonaarde (bv a/A, soos in Mali, 

die Slaaf, se Lied). Etlike liedere begin in die mineur toonaard 

en die tweede deel verskyn in die direkte majeur. Die kri tiese 

luisteraar sal onthou dat hierdie stylelement ook graag deur Franz 

Schubert gebruik is. 

Vele liedere eindig in 'n ander toonaard as waarin dit begin het. 

Die IV of V word by voorkeur gebruik maar ook onverwante toonaarde 

is moontlik. 
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Melding moet gemaak word van die fei t dat Marais by die gebruik 

van die verminderde-sewende- en vergrote-sesde-akkoorde baie 

dikwels enharmoniese skryffoute maak. 

7.7 Vonn 

Marais gebruik verskillende vormsoorte vir sy liedere: daar is 

strofeliedere, eenledige, tweeledige (AB), drieledige (ABA), en 'n 

ontvouende vorm. Hy laat horn in die meeste gevalle deur die gedig 

lei, en dit is ook meestal suksesvol. Daar is ook vele voorbeelde 

waar hy 'n ander weg inslaan as wat die gedig aanbied, en hy kan 

daannee besondere effekte verkry, soos in Die Boerenooi staan 

brandwag en Die Haan het geval. Dit kan egter ook misluk soos in 

Amakeia. 

Marais gebruik graag die drieledige vorm of 'n driedelige 

indeling. Die middeldeel is dan gewoonlik stadiger en meer 

gematig in uitdrukking. Die klavierparty speel in hierdie gevalle 

'n belangrike rol: dikwels het die eerste deel dan 'n beweeglike 

begeleiding en die middeldeel 'n rustige stemming (in die IV), of 

dit kan selfs in 'n resitatiewe styl met blokakkoorde wees. Na 

die reprise kan 'n koda verskyn. In 'n strofelied kan die 

middelste strof e 'n ander begeleiding he, en di t gee die gevoel 

van 'n drieledigheid. 

7.8 Slotwoord 

Die herkou aan Hoofstuk 5 noodsaak die skrywer tot 'n addisionele 

opmerking: die ontledings van die afsonderlike liedere het daartoe 

gelei dat die tekortkominge dikwels vanuit 'n tegnies

kompositoriese blik aangeteken is. Aan die einde van die 

bespreking kan dit dus wees dat eerder 'n negatiewe beeld van so 

'n lied ontstaan. Die konstruksies van Marais se liedere is oor 

die algemeen relatief eenvoudig. Dit is uit die aard van die saak 

by die ontledings van sulke liedere meer voor die hand liggend om 

foute aan te toon as om 'n suksesvolle maar eenvoudige konstruksie 

te loof. Die tekortkominge in Marais se liedere bestaan, maar 

ontneem nie noodwendig 'n lied van sy aantreklikheid nie. 

Deur die studie het die skrywer meer as net die musikus S le Roux 

Marais leer ken, en het dit is as 'n baie positiewe en verrykende 
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lewenservaring ondervind. Marais was 'n veelsydige en begaafde 

mens met 'n kreatiewe talent op vele gebiede, en hy het op 

verskeie terreine veel bereik. 

Die sterkte van Marais se musiek le in die aanvalligheid daarvan. 

Dit is mooi en bevredigend om na te luister. Dit is singb~ar en 

bekoorlik. Die tekste wat hy gebruik het is meestal van die soort 

waarmee die "gewone" luisteraar homself kan identifiseer: 

liefdesliedere, natuurgedigte, kinderverse, stemmingsliedere. 

Bowenal is Marais in staat om sy musiek te laai met veel warmte. 

Sy liedere betrek die luisteraar persoonlik en wek die gevoel van. 

egte, deurleefde emosies. Hierin le waarskynlik ook die geheim 

van die komponis se musiek wat vir so baie toehoorders vandag nog 

verstaanbaar en selfs inspirerend is. 

Watter plek neem s le Roux Marais in die ry van komponiste in 

Suid-Afrika in ? 

In sy soort epigonale en anachronistiese styl verteenwoordig sy 

liedere 'n vroee hoogtepunt in die Afrikaanse liedereskat .. Die 

skrywer voorsien dat in die "Nuwe Suid-Afrika" die punt binnekort 

bereik sal word waar kul tuurdraers en geskiedskrywers ondersoek 

sal begin ins tel wat die Afrikaanse kul tuur tot dusver werklik 

voortgebring het. Vanui t hierdie oogpunt het Marais se liries 

sentimentele liedere besondere eienskappe: 

Die meeste van sy liedere is in die Afrikaanse taal. 

Die sentiment van sy liedere is tipies Afrikaans; hulle 

besit die "Heimatdialekt", waarvan Gustav Freytag praat 

(kyk Hoofstuk 1.9). Dit maak dat sy liedere vir sy eie 

mense dierbaar is en dat hulle liefgehe kan word. 

Hulle het ook 'n eie seggenskrag, 'n eie musikale idioom 

wat maak dat hulle ook aantreklik is vir diegene wat die 

taal nie verstaan nie. 

Marais is deel van die kultuurgeskiedenis van Suid-Afrika; sy 

liedere reeds volksbesit. So lank die Afrikaanse taal en kultuur 

bestaan, so lank sal s le Roux Marais se liedere gesing word. 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

350 

BYLAE 

A LIED ERE 

A.1 GEPUBLISEERDE LIEDERE 

1928 Vier Afrikaanse Sangstukkies 
1 Wees sterk mijn siel 
2 Slaap Deuntjie 
3 Viermaal gesien 
4 Amors Konf ettie 

1929 Heimwee 

JFE Celliers 
JRL van Bruggen 
Toti us 
JFE Celliers 

JRL van Bruggen 

1930 Die Roos en a.nder Af rikaanse Lied ere 
(Opgedra aan mev B du Preez) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1932 
1932 

1932 Twee 
1 
2 

Die Roos 
Dis al 
As saans 
Die Kindjie 
Met 'n Mandjie Rose 
Kinderlied 
Gebedjie 

Karol and 
Die Letaba 

Gewyde Sangstukke 
Langs stille Waters 
Och! dat uw Geest den 

sterk' 

1933 Vyf Kunsliedere 
1 Voor jou en my 
2 Geboorte van die Lente 

Leeraar 

3 Malie, die Slaaf, se Lied 
4 Avond 
5 Sluimer, Beminde 

1934 Bosveldtoe en twee ander Liedere 
1 Bosveldtoe 

1935 
1936 

1936 

2 Gee my! 
3 Huwe Somer 

Kom dans Klaradyn 
Lentelied 
Herfsaand 
Hei:mwee na die See 

1937 FAK 

1937 
1937 

1 
2 
3 

Die Voortrekkerslied 
Maar een Suid-Afrika 
suid-Afrika 

Helde rus 
Matrooslied 

AG Visser 
JFE Celliers 
AD Keet 
CJ Hofmeyr 
AG Visser 
AD Keet 
JFE Celliers 

CF Visser 
Victor Pohl 

Theo W Jandrell 

Psalms en Gesange 
(Ges B3:3, 1895) 

A van Scheltema 
AG Visser 
c Louis Leipoldt 
A van Scheltema 
Dirk Mostert 

CF Visser 
JRL van Bruggen 
Eitemal 

CF Visser 
JRL van Bruggen 
CM van den Heever 
JRL van Bruggen 

CJ Langenhoven 
AD Keet 
Theo W Jandrell 

Dirk Mostert 
ID du Plessis 
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1937 Twee Huweliksliedere 

1938 

1938 

1 Huwelikslied 
2 Troulied 

Ses 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Die Boodskap van die Ossewa 

Kunsliedere 
Moeder 
Bosveld Huisie 
Salut d'Amour 
Lied van die Wonderboom 
Amoreuse Liedeken 
Treurlied 

PH Langenhoven 
SJM Osborne 

BA de Wet 

AD Keet 
Ben Dreyer 
AG Visser 
AG Visser 
Dirk Mostert 
C Louis Leipoldt 

1939 
1943 

Sluimerlied "HS" 
Die Boerenooi staan brandwaq CF Visser 

1947 Afrikaanse Slaapdeun~jies 

1968 

1970 

Een- twee- en vierstemmige liedere 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Nu we 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Doe-doe 
Doe, doe, my Baba 
Doe, doe, my Baba 
Buite suis die sagte Windjie 
Soesa my Lammetjie 
Buite suis die saqte Windjie 
Slaapliedjie 
Aandlied 
Slaap, Kindjie, slaap 
Slaap, Kindjie, slaap 
Wieglied 
Wieglied 
Middagslapie 
Klaas Vakie 
Voortrekker Wieglied 

Die Ster uit die Ooste 

Lied ere 
Oktobermaand 
Die Donkerstroom 
Duisend-en-een 
Die Balling se Boodskap 
Rus en Stilte 
'n Gebed 
Daar's 'n Tyd 
As ek moat sterwe, Liefste 
Dit is laat in die Nag 
Rooidag 
As my Hart nou wil sing 

JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
Hilda Postma 
Hilda Postma 
JRL van Bruggen 
JRL van Bruggen 
Hilda Postma 
Hilda Postma 
AG Visser 
AD Keet 
Victor Pohl 

Francois Marais 

c Louis Leipoldt 
AG Visser 
AG Visser 
Dirk Mostert 
ID du Plessis 
ID du Plessis 
Dirk Mostert 
"Nehemia" 
AD Keet 
NP van Wyk Louw 
ID du Plessis 
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1970 Goue Gerf 
(Alfabeties) 
1 Die Kaan bet geval 
2 Ek min jou so 
3 Gelukwensliedjie 
4 Heideweelde 
5 Lentebries 
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6 'n Lied van Suid-Afrika 
7 Roep jou en roep my 
8 Vir oulaas weer 

Bessie Kotze 
Bessie Kotze 
Bessie Kotze 
Burger Gericke 
Bessie Kotze 
JRL van Bruggen 
Bessie Kotze 
Hilda Postma 

sj 
sj 
sj 

Moederharte SJM Osborne 
Van Taf elberg se Strand CF Visser 
Voortrekkerslied (nr 2 in ob) CJ Langenhoven 

A.2 ONGEPUBLISEERDE LIEDERE 

A.2.1 VOLTOOID 
(Chronologies, volgens komposisiedatum) 

1919 
1919 
1931 
1932 
1932 

Daybreak 
Autumn Leaves (verlore) 
Die Stem van Suid-Afrika 
Danklied 
Land van die Vlaktes 

1934 Kinderliedere 

1938 
1945 
1947 
1948 
1949 
1949 
1954 
1960 
1961 

1961 
1976 
1976 
1976 

1 Die Stroompie 
2 Krisante 
3 Aandblomme 
4 Rosef ees 
5 Lente 

Rosek.nappies 
Wit Duiwe 
Winternag 
Die Kampsuster 
Eenmaal 
Nagrit 
Amakeia 
Unief eeslied 
Praestantia Praevaliat 

Pretoria 
sweet Gardenia 
Stil Karoo 
Slaap nou my Lief ling 
Psalm 23 

Longfellow 
Longfellow 
CJ Langenhoven 
ID du Plessis 
CF Visser 

CJ Hofmeyr 
AE Carinus 
AE Carinus 
AE Carinus 
AE Carinus 

JRL van Bruggen 
Elisabeth Eybers 
Eugene Marais 
JFE Celliers 
ID du Plessis 
NP van Wyk Louw 
AG Visser 
ID du Plessis 

Dr J Pienaar 
Queenie Breach 
Olwagen 
s le R Marais 
Kezia Hamman 
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A.2.2 

A.2.3 

SONDER 'n DATUM 
(Alfabeties) 

Bym.ekaar 
Off erande 
Sneeu 

353 

Verqeef se Soeke 
Voortrekkerslied (no 3) 

ONVOLTOOID 
(Alfabeties) 

Bymekaar (2e melodie) 
Bym.ekaar (Je melodie) 
Die stille Waterrosie 
Kom Dollllllel (melodie van 
"Kom Patertjie") 
'n Lied van die See 
Ontwaak nou my Lief ling 
Skemerliedjie 
Karoland (2e melodie) 

CF Visser 
ID du Plessis 
AD Keet 
SJ Pretorius 
JFE Celliers 

CF Visser 
CF Visser 

· CJ Langenhoven 
Dirk Mostert 

AD Keet 
Theo W Jandrell 
JRL van Bruggen 
CF Visser 

A.3 SKOOLLIEDERE 
(Chronologies volgens komposisiedatum) 

1938 
1945 
1949 
1950 
1972 
1977 

Hoerskool Ermelo 
Hoerskool Clocolan 
Laerskool Potchef stroom 
Hoerskool Port Natal 
Hoerskool Kakamas 
Hoerskool Hofmeyr 

B LIEDERE IN VERSAMELBUNDELS GEPUBLISEER 

B.1 Die FAK-Volksangbundel 1) 
(Alfabeties ingedeel) 

JJ Spruyt 
FC Avenant 
Onbekend 
Dr Fleming 
EWS Hammond 
Barbara Blom 

Orie van die liedere, Die Voortrekkerslied, Maar 
een Suid-Afrika en Suid-Afrika is in die 1937-
ui tgawe van die FAK vir die eeiste keer gepubliseer 
en bet nerens anders verskyn nie. Al die ander 
liedere is alleen of saam met ander uitgegee. 
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Titel van Lied Verskillende Uitgawes 2) 
1937 '40 1 47 1 49 '61 1 70 '79 

1 Amor se Konf etti 3) * * * * * * 
2 As saans * * * 
3 Bosveld Huisie * * * * * 
4 Die Roos * * * * * * 
5 Die Voortrekkerslied * * * 
6 Hei:mwee * * 
7 Helde rus * * 
8 Huwelikslied * * * * * * 
9 Ko:m dans Klaradyn * * * * * * 
10 Haar ~en suid-Afrika * * * * * * * 11 Salut d'Amour * 12 Slaap Deuntjie * * * * * * 13 Sluimer, Beminde * * 14 Suid-Afrika * * * * * * 

B.2 Goue Gerf 4) 
(Alfabeties ingedeel) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Buite suis die sagte Windjie (2-st) 
Die Boerenooi staan brandwag (3-st) 
Die Boodskap van die Ossewa (4-st) 
Die Haan bet geval (3-st) 
Doe, doe, my Baba (4-st) 
Ek min jou so (3-st) 
Gelukwensliedjie (4-st) 
Heideweelde (1-st) 
Kom dans Klaradyn (4-st) 
Lentebries (3-st) 
'n Lied van suid-Afrika (4-st) 
Maar een Suid-Afrika (4-st) 
Roep jou en roep my (3-st) 
Vir oulaas weer (3-st) 

JRL van Bruggen 
CF Visser 
Ben de Wet 
Bessie Kotze 
JRL van Bruggen 
Bessie Kotze 
Bessie Kotze 
Burger Gericke 
CF Visser 
Bessie Kotze 
JRL van Bruggen 
AD Keet 
Bessie Kotze 
Hilda Postma 

Van die liedere word 8 vir die eerste keer in die bundel 
gepubliseer: 

Die Haan het geval, Ek min jou so, Gelukwensliedjie, 
Heideweelde, Lentebries, 'n Lied van Suid-Afrika, 
Roep jou en roep my, Vir oulaas weer 

Hulle is spesiaal vir hierdie bundel gekomponeer in 
opdrag van M Casaleggio. Die gedigte is ook aan Marais 
voorsien. 5 ) Die ander 6 liedere in die bundel het 
reeds voorheen in druk verskyn, alleen of met ander. 
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B.3 Sing sag :menig Lied 6) 

1 
2 
3 
4 
5 

Die Roos 
Geboorte van die Lente 
Lied van die Wonderboom 
Met 'n Mandjie Rose 
Salut d'Amour 

B.4 So sing ook die Harl; 7) 

355 

1 
2 

Mali, die Slaaf, se Lied 
'n Treurlied 

B.5 Liedjies vir Voortrekkers 8) 

Voortrekkerslied 

B.6 SUid-Afrikaanse Kersliedere 9) 

Die ster uit die Ooste 

AG Visser 
AG Visser 
AG Visser 
AG Visser 
AG Visser 

c Louis Leipoldt 
C Louis Leipoldt 

CJ Langenhoven 

Francois Marais 
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BIBLIC>GR.A.FIE 

A PRIMeRE BRONNE 

1 Alle beskikbare manuskripte en gepubliseerde komposisies 
van Marais is deur die skrywer bestudeer. Vir 
besonderhede oor uitgewers, datums, en argivale 
bewaarplekke, sien Hoofstukke 5 en 6. 

2 Die gedigte van al die getoonsette liedere is vir sover 
hulle beskikbaar was in die oorspronklik gepubliseerde 
vorm bestudeer. Die skrywer het di t nie nodig geag om 
besonderhede oor hierdie publikasies op te neem nie. 

B BOEKE EN ANDER GEPUBLISEERDE BRONNE 

1 

2 

3 

Antonissen, R: 
Aanvang tot die 
1960 

Die 
Hede, 

Af rikaanse 
Nasionale 

Letterkunde 
Boekhandel, 

Bouws, J: Komponiste van Suid-Afrika, 
Stellenbosch, 1971 

Bouws, J: Suid-Afrikaanse Komponiste, 
Kaapstad, 1957 

van die 
Kaapstad, 

Albertyn, 

Balkema, 

4 Bot, AK en Kritzinger, MSB: Letterkundige Leesboek, Van 
Schaik, Pretoria, 1931 

5 Capell, R: Schubert's Songs, Duckworth, Londen, 1957 

6 Coetzee, AJ: Ritme en Skandering, Tafelberg, Kaapstad, 
1972 

7 Coetzee, prof Abel en Hattingh, dr SC: Letterkundige 
Begrippe, Van Schaik, Pretoria, 1951 

8 Debryn, Carmen: Vom Lied zum Kunstlied, Goeppinger 
Akademische Beitrage, Kuemmerle, Kiel, 1983 

9 Dekker, G: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, Nasou, 
Kaapstad, 1964 

10 Duerr, Walter: Das deutsche Sololied im 19.Jahrhundert, 
Heinrichshovens, Wilhelmshaven, 1984 

11 Erpf, H: Form und Struktur in der Musik, Schott, Mainz, 
1967 

12 Grove, AP: Woord en Wonder, Nasou, Kaapstad, 1955 

13 Grove, AP en ~Otha, Elize: Handleiding by die Studie 
van die Letterkunde, Nasou, Kaapstad, 1966 

14 Henning, CG: S le Roux Marais, Lantern, Julie 1965. 
Die "rofwerk" vir hierdie artikel word by die 
Staatsargief onder die nommer RGN 970/613-699 bewaar 
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15 Henning, PH: 'n Boer in Argentinie, Nasionale Pers, 
Kaapstad, 1940 

16 International Biographical Centre, Men of Achievement, 
Vol 7, Melrose Press, Cambridge, 1980 

17 Lemmer, Petrus J: . 
Bloemfontein, 1949 

Hoe luister ons?, Nasionale Pers, 

18 Levy, Michael s: Catalogue of serious music, original 
works, arrangements and orchestrations, published and in 
manuscript, by Southern African composers and arrangers, 
SAMRO, Johannesburg, 1984 

19 Ludemann, WA: 'n Stylanalise van 
motette, ongepubliseerde MMus-tesis, 
die Oranje-Vrystaat, 1981 

Hugo Distler se 
Universiteit van 

20 Malan, J: Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie, . Oxford 
University Press, Kaapstad, 1984 (III) 

21 Nienaber-Luitingh, M en Nienaber, CJM: Woordkuns, Van 
Schaik, Pretoria, 1974 

22 Opperman, DJ: Digters van Dertig, Nasou, Kaapstad, 1953 

23 Personeel van die Johannesburgse Openbare Biblioteek: 
Register van Afrikaanse Poesie, Pretoria, 1957 

24 Pienaar, EC: Die Triomf van Afrikaans, Nasionale Pers, 
Kaapstad, 1946 

25 Potgieter, JH: 'n Analitiese Oorsig van die Afrikaanse 
Kunslied met klem op die werke van Nepgen, Gerstman, Van 
Wyk en Du Plessis, ongepubliseerde DMus-proefskrif, 
Universiteit van Pretoria, 1967 

26 Schouten, H: Drie Franse Liederenkomponisten, Holland, 
Amsterdam, 1950 

27 Schumann, Robert: Gesammelte Schriften iiber Musik und 
Musiker, uitgegee deur Martin Kreisig, Breitkopf & 
Hartel, Leipzig, 1914 (V) 

28 Smit, E: Musiekopvoeding, ongepubliseerde DPhil-
proefskrif, Universiteit van Stellenbosch, 1985 

29 Van Aardt, CP en Kotze, JA: Inskerping, Perskor, 
Johannesburg, 1977 

30 Van der Merwe, FZ en Van de Graaf, Jan: Suid-Afrikaanse 
Musiekbibliografie, Tafelberg, Kaapstad, 1974 

31 Van der Mescht, HH: Die liedere van Hubert du Plessis 
(gebore 1922), ongepubliseerde DMus-proefskrif, 
Universiteit van Suid-Afrika, 1987 

32 Van Niekerk, dr Lydia: De Eerste Afrikaanse 
Taalbeweging en Letterkundige Voortbrengselen, Nasionale 
Pers, Kaapstad, 1920 
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33 Venter, EA: Ons Geskiedenisalbum, dr EA Venter, 
Potchefstroom, 1983 

34 Vorster, ID: Die Ontwikkeling van die Afrikaanse 
MEd-tesis, Ho~rskool in Natal, ongepubliseerde 

Universiteit van Natal, 1990 

35 Zoozmann, Richard: Zitatenschatz der Weltliteratur, 
Verlag Prakt. Wissen, Berlin, 1954 

C PERSOONLIKE ONDERHOUDE 

1 Mev Marais, Cypress Grove 35, Graaff-Reinet, op 14 en 
15/08/1984, 8/09/1984, 26/08/1987 asook talle 
telef oongesprekke 

2 Mev Johanna Richter en Hester Weitz ( beide nee Marais, 
susters van die komponis) , Krugerlaan 43a, Lyttleton, 
Pretoria, op 1/10/1984 

3 Mev Morenda Hi tge (nee Rex, suster van mev Marais) , 
Caledonrylaan 95, Graaff-Reinet, op 15/08/1984 

4 Dr CG Henning, Universiteit van Durban-Westville, in 
Augustus 1984 en September 1987 

5 Prof Nienaber, NALN, Bloemfontein, op 6/8/1987 
6 Mev Joan Retief, Graaff-Reinet, op 25/8/1987 

D KOERANTE EN PERIODIEKE PUBLIKASIES 

Marais het deur die jare plakboeke met knipsels van sy 
aktiwi tei te as musikus gemaak. Hulle word by die NALN in 
Bloemfontein bewaar. Fotostatiese afdrukke van die knipsels 
word by die Staatsargief onder die reeksnommers RGN 810 ( 6-
146) en 838 bewaar. Party knipsels het geen nommer nie. 

Die berigte is uit koerante, artikels in weekblaaie en ander 
periodieke publikasies versamel. In baie gevalle ontbreek 'n 
presiese datum (bv net 1941). Dikwels is die publikasie 
waarin dit verskyn het nie bekend nie. Die outeur word selde 
vermeld. 

As die datum nie bekend was nie, is 'n oop spasie gelos. In 
die geval waar geen naam van die koerant beskikbaar was nie, 
is die dorp waar dit verskyn het indien bekend, genoem. Vir 
die koerant Graaff-Reinet Advertiser word die afkorting GRA 
gebruik. 

3/09/1929 

1931 
10/10/1936 

6/1939 

16/06/1939 
11/1940 

30/08/1941 

1941 

Wepener 

Ermelo 
Die Burger 
Ermelo 

Die Transvaler 
Ermelo 

Die Burger 

Cape Times 

"Vrystaatse seun onderskei 
horn" 

"S le Roux Marais" 
"Uitvoering komposisies 
van S le R Marais" 
"Uitvoering deur orrelis" 
"Af skeid van mnr s le R 
Marais" 
"Musiekuitgawe" (Emal): 
berig oor Heimwee 
"Wellington choir" 
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10/12/1943 

12/1945 

10/1946 
15/10/1946 

16/10/1946 

1947 

26/10/1947 

31/10/1947 

24/07/1954 

1954 

30/08/1954 

1/1955 

1960 

3/1960 

1962 
7/09/1962 

10/09/1962 

7/08/1964 

21/04/1966 

25/04/1966 

10/08/1966 

1969 

5/08/1970 

1/1971 

5/02/1971 

2/1971 

26/07/1973 

Die Oc;>sterlig 

Bloemfontein 
Die Volksblad 

Die Burger 

.359 

Die Huisgenoot 

Sondagnuus 

Die Ruiter 

Eikestadnuus 

Benoni 

Pretoria News 

Rooi Rose 

Jaarblad Ermelo 
Hoerskool 
GRA 

Arkiana (GRA) 
Die Burger ? 

GRA ? 

Die Oosterlig 

Die Laevelder 

Die Vaderland 

Die Burger 

GRA 

Pretoria News 

Taalgenoot 

Ster 

. Die Burger 

GRA 

"Suid-Afrikaanse 
komponiste" (F Koekemoer) 
"Teachers wed" 
"S le Roux Marais word 
gehuldig" 
"Music Society's meeting" 
"Hulde aan Afrikaanse 
komponis" 
"Afrikaanse 
gehuldig" 
"Suid-Afrikaanse 

komponis 

komponiste nr 6: S le 
Roux Marais" (Jan Bouws) 
"Afrikaanse komponis word 
skilder" 
"Kam dans Klaradyn" (Danie 
Marais) 
"Hy het Afrikaans tot 'n 
sangtaal verhef" (Fritz 
Stegman) 
"S le Roux Marais 
kunsskilder" (G v d W) 

as 

"Local talent shines" 
(Alexina) 
"Lente en sonskyn" (Anna 
Bender) 
"S le Roux Marais" (mev H 
Veltman) 
"G-R presteer met eerste 
opvoering van Afrikaanse 
operette" 
"Klank, kleur en 
"Operette met 
oorgawe 
(Libretto) 

poesie" 
genot en 
uitgevoer" 

"Operetta vir drie dae 
opgevoer" 
"S le Roux Marais, 
Langenhoven van Afrikaanse 
Musiek" 
1•Gevierde komponis besoek 
Alkmaar" 
"S le Roux Marais vanaand 
vereer" 
"Van Mimi met liefde" (WO 
Kiihne) 
"S le Roux Marais komponis 
en skilder" 
"SA composer's new album 
of songs" 
"Gevierde komponis het sy 
volk, sy taal en sy God 
lief" 
"Die Afrikaanse 'Schubert' 
is 75 jaar oud" (Vera 
Gibson) 
"Sulke 
verdien 'n 
(Sebastiaan 

musiekjoernale 
gereelde plek" 
Brill) 

"Groot eer vir komponis 



Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za

6/02/1975 

19/12/1975 

30/01/1976 

1976 

2/02/1976 

22/04/1976 

6/05/1976 
7/06/1976 

14/06/1976 

14/06/1976 

14/06/1976 

1976 

6/1976 

2/1979 

2/10/1980 

7/02/1985 

E RADIOPROGRAMME 

360 

GRA 

Die Huisgenoot 

Die Oosterlig 

Die Burger 

GRA 

GRA 

GRA 
GRA 

GRA 

GRA 

GRA 

Florida 

Natal Mercury 

GRA 

GRA 

GRA 

van Graaf f-Reinet" 
"Le Roux Marais was op 1 
Februarie 79 jaar oud" 
"Die man wat ons volk laat 
sing het" (G Olwagen) 
"Hy het kwas vir klavier 
verruil" 
"Ballades in volkstoon 
welkom" (WA Hofmeyr) 
."SA' s most celebrated song 
writer turned 80 on 
Sunday" 
"Volkskool gaan operette 
in die stadsaal opvoer" 
"Kleuterstorie aanvaar" 
"Operetta by HVS on 
Saturday" 
"Lida-hulle 
verrassende 
(Eduard Hough) 

was 'n 
aanbieding 11 

"Lida en 
liedjieskrywer" 
Hamman) 
"Marais, Retief en 
dieselfde asem?" 
"s le Roux Marais 
vereer" 

die 
(Kezia 

Els in 

van a and 

"Unpublished work and 
(Dora African spiritual" 

Snowden) 
"Die Rietbronse Kamerkoor 
huldig komponis" 
"Le Roux Marais vereer 
deur FAK" 
"Ons dink terug" 
Lategan) 

(Mimi 

1 Bierman, B: Geliefde sanger, SAUK, 2/2/1971 
2 McDonald, D: Komponiste van Suid-Afrika, 17/2/1949 
3 Onderhoud deur SAUK met Marais: 13/9/1973 
4 Van Eeden, D: Hy laat sy mense sinq, SAUK, Jan/Feb 1976 

F BRIEWE 

Korrespondensie wat Marais in sy hoedanigheid as komponis 
gevoer het word by die NALN in Bloemfontein bewaar. Die 
skrywer het in hierdie dokumente enkele waardevolle 
besonderhede gevind. 
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VER.WY SINGS 

Hoof stuk 1 

1 M Casaleggio, hoofredakteur van die Goue Gerf, skryf op 11 

Mei 1967 aan Marais: " ••• ingesluit die • • • grondgedigies. 

Die toonsetting verkies ons graag in stemme - SAB-verwerkings 

is baie welkom" (NALN: Marais-leer sender nommer) 

2 Malan III 1984:224 

3 

4 

5 

Van der Merwe/Van de Graaf 

Potgieter 1967:47 

Bouws 1971:64-65 

1974:136 

6 Bierman Geliefde sanqer SAUK, 2/2/1971 

7 Van Eeden Hy laat sy mense sing SAUK, Jan/Feb 1976 

8 PH Henning 1940 Hoofstukke 1-4 

9 Zoozmann 1954 

Hoofstuk 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

CG Henning RGN 970/613-699 

Kopie van geboortesertifikaat in besit van die skrywer 

Marais-susters in Pretoria, 1/8/1984 

CG Henning RGN 970/699:4 

Venter 1982i434 

CG Henning RGN 970/655:4 

Marais-susters in Pretoria, 1/8/1984 

ibid 

CG Henning RGN 970/696:3 

CG Henning skryf in sy oorspronklike aantekeninge "Malherbe". 

Later tik hy "Malan" op sy manuskrip, en "Malan" verskyn ook 

in sy ' Lantern-artikel. Dit is beslis 'n tikfout. Op 'n 

bladsy waarop Marais die datums van sy lewensgeskiedenis 

gerekonstrueer het, skryf hy self 11Malherbe" (RGN 970/684:4) 

CG Henning RGN 970/699:5 

Marais-susters in Pretoria, 1/8/1984 

CG Henning RGN 970/699:6 

14 Marais-susters in Pretoria, 1/8/1984 

15 Mev Marais Graaff-Reinet, 15/8/1984 

16 SAUK-onderhoud, 13/9/1973 

17 ibid 
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18 CG Henning RGN 970/699:7 

19 Bouws 1971:65 

20 CG Henning RGN 970/699:7 

21 CG Henning RGN 970/699:8 

22 Smit 1985:71-77 

362 

23 Marais-susters in Pretoria, 1/8/1984 

24 Brief van mev Marais aan skrywer, 16/8/1984 

25 CG Henning RGN 970/696:4 

26 CG Henning RGN 970/699:8 

27 Telefoongesprek met mev Marais, 29/7/1987 

28 Marais-susters in Pretoria, 1/8/1984 

29 Mev Marais Graaff-Reinet, 15/8/1984 

30 Mev Marais Graaff-Reinet, 15/7/1987 

31 Dawid McDonald Komponiste van Suid-Afrika SAUK, 17/2/1949 

32 CG Henning RGN 970/699:9 

33 

34 

Mev Marais 

Mev Marais 

Graaff-Reinet, 15/7/1987 

Graaff-Reinet, 15/8/1984 

35 ibid 

36 Brief van mev Marais aan skrywer, 16/8/1984 

37 Mev Marais Graaff-Reinet, 15/8/1984 

38 Op die program is 'n aantekening: "Die orrel is dwarsdeur 

pneumaties ingerig en is gebou deur EF Walcker & Co, 

Ludwigsburg & Wilrtburg" (RGN 970/699:10). Miskien is daar 'n 

tikf out en moes die sin lees "Ludwigsburg & Wii.rzburg" of 

"Ludwigsburg in Wiirttemberg". 'n Wiirtburg bestaan nie 

39 CG Henning RGN 970/699:11 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Mev Marais Graaff-Reinet, 15/8/1984 

Brief van mev Marais aan skrywer, 16/8/1984 

CG Henning RGN 970/685:6 

CG Henning RGN 970/696 

Sien Hoofstuk 3.5 

CG Henning 

ibid 

RGN 970/699:11 

Mev Marais Graaff-Reinet, 8/9/1984 

Marais-plakboek 

RGN 810/15 

Ongeidentifiseerde koerantuitknipsel 

Sien Hoofstuk 6.1.1 

CG Henning RGN 970/699:17 

Marais-plakboek 

RGN 810/11 

Ongeidentif iseerde koerantuitknipsel 
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52 Brief van Marais aan prof Nienaber, 3/3/1972 

CG Henning RGN 970/699:19 53 

54 Marais-plakboek 

Af skeid van Marais 

Ongeidentif iseerde 

RGN 810/10 

koerantuitknipsel 

55 

56 

57 

CG Henning 

Mev Marais 

RGN 970/699:20 

Graaff-Reinet, 8/9/1984 

Marais-plakboek Koerantuitknipsel 

RGN 810/15 

uit cape Times, 

58 Marais-plakboek Konsertprogram RGN 810/14 

59 Mev Marais Graaff-Reinet, 8/9/1984 

60 CG Henning RGN 970/699:21 

61 Mev Marais Graaff-Reinet, 14/8/1984 

62 Mev Morenda Hitge Graaff-Reinet, 8/9/1984 

63 CG Henning RGN 970/699:22 

64 Mev Marais Graaff-Reinet, 14/8/1984 

65 CG Henning RGN 970/699:23 

66 Mev Marais Graaff-Reinet, 14/8/1984 

1941 

67 

68 

Brief van die SA Akademie aan Marais, 1/5/1946 

Mev Marais Graaff-Reinet, 15/8/1984 

RGN 810/20 

69 CG Henning RGN 970/699:55 

70 Die Volksblad, 15/10/1946 

71 

72 

73 

Mev Marais 

Mev Marais 

Graaff-Reinet, 15/8/1984 

Graaff-Reinet, 14/8/1984 

RGN Marais-leer sander nommer 

74 Sien chronologiese lys in Hoofstuk 3.7 

75 CG Henning RGN sander nommer {SAUK-nota 16) 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Mev Marais 

Sondagnuus, 

Mev Marais 

ibid 

CG Henning 

ibid 

Mev Marais 

ibid 

Graaff-Reinet, 9/9/1984 

26/10/1947 

Graaff-Reinet, 9/9/1984 

Lantern, Junie 1964:4 

Graaff-Reinet, 14/8/1984 

84 Langspeelplaat met datum agterop in mev Marais se besit 

85 Mev Marais Graaff-Reinet, 14/8/l984 

86 CG Henning RGN 970/699:45 

87 Mev Marais Telefoongesprek, Julie 1987 

88 CG Henning RGN 970/699:52 

89 SAUK-onderhoud, 13/9/1973 
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90 Mev Marais Graaff-Reinet, 14/8/1984 

91 ibid 

92 NALN MM 160 

93 CG Henning skryf in sy Lantern-artikel 11 1930-1934 11
• Dit moet 

lees: 1930-1941 

94 Mev Marais Graaff-Reinet, 8/9/1984 

95 Sien Hoofstuk 2.1.6 

96 NALN MM 100 - 79/11-29 

97 ibid 

98 SAUK, 13/8/1973 
99 Mev Marais Graaff-Reinet, 8/9/1984 

100 Marais-plakboek RGN 810/33 

101 Marais-plakboek RGN 810/sonder nr 

102 Marais-plakboek RGN 810/141 

103 Mev Marais Graaff-Reinet, 14/8/1984 

104 Marais-plakboek Ongeidentifiseerde koerantuitknipsel 

RGN 810/89. Volgens mev Marais moontlik 1961 

105 Marais-plakboek RGN 810/115 

106 Marais-plakboek RGN 810/sonder nr 

107 SAUK-onderhoud, 13/9/1973 

108 Marais-plakboek Ongeidentifiseerde koerantuitknipsel, 

3/9/1929 RGN 810/6 

109 Marais-plakboek RGN 810/6 

110 CG Henning RGN 970/699:13 

111 CG Henning RGN 970/699:14 

112 Marais-plakboek Ongeidentifiseerde koerantuitknipsel, Junie 

1939 RGN 810/11 

113 Die Burger, 30/8/1941 RGN 810/13 
114 Huisgenoot (?), 10/12/1943 RGN 810/16 

115 Volksblad, 15/10/1946 RGN 810/24 

116 Eikestadnuus, 24/7/1954 RGN 810/141 

117 Pretoria News, 30/8/1954 RGN 810/64 
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