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OPSOMMING 

 

Sowel Stefans Grové as N.P. van Wyk Louw is kontemporêre, 

Afrikaanssprekende kunstenaars wat binne ’n Westerse kultuur grootgeword het 

en in die Westerse kunstradisie opgelei is.  N.P. van Wyk Louw se epiese gedig, 

Raka, het as inspirasie vir verskeie kunswerke gedien, waaronder skilderye van 

Alexis Preller en Cecil Skotnes.  Twee vooraanstaande Suid- Afrikaanse 

komponiste is ook geïnspireer deur Van wyk Louw se werk:  Graham Newcarter 

se ballet Raka het in 1967 verskyn en ’n gelyknamige simfoniese toondig in die 

vorm van ’n klavierkonsert verskyn in 1996 uit die pen van Stefans Grové.  

Terwyl verskeie ander komposisies van Stefans Grové as onderwerpe van 

uitgebreide navorsing gebruik is, is relatief min bekend oor die aard en 

samestelling van hierdie toondig en die raakpunte en verskille wat tussen die 

musiek en die oorspronklike gedig bestaan.  Hierdie studie ondersoek die wyse 

waarop ’n erkende literêre werk deur ’n vooraanstaande Suid-Afrikaanse digter ’n 

nuwe gedaante aanneem binne die omvang en beperkings van ’n musikale vorm.  

Die studie fokus op hoe Stefans Grové verskillende musikale parameters soos 

ritme, melodie en struktuur in sy simfoniese toondig, gegrond op N.P. van Wyk 

Louw se epiese gedig Raka, aanwend. 
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1. INLEIDING 

 

1.1   Persoonlike motivering 

 

In 1999 was die skrywer ’n student in Musiekgeskiedenis, onder leiding van 

professor Stefans Grové, aan die Departement Musiek van die Universiteit van 

Pretoria.  Diep onder die indruk van Grové se indrukwekkende  musiekkennis en 

uitsonderlike komposisionele vernuf, het die keuse geval op sy Afrika Hymnus II 

as tema van die skrywer se honneursskripsie.  In die tema van die skrywer se 

meestersgraad bring hy sy  liefde vir Suid- Afrikaanse kunsmusiek en sy liefde vir 

die Afrikaanse letterkunde bymekaar. 

 

Sowel Stefans Grové as N.P. van Wyk Louw is kontemporêre, 

Afrikaanssprekende kunstenaars wat binne ’n Westerse kultuur grootgeword het 

en in die Westerse kunstradisie opgelei is.  Volgens W. E. G Louw (1966: 16) 

veroorsaak “die opkoms van ’n groot digter” iets soos ’n grondverskuiwing, in die 

sin dat die “skokgolwe van inspirasie” wat deur só ’n digter se werk uitgestuur 

word, nie ongesiens of ongehoord by ander kunstenaars verbygaan nie.  Dikwels 

bring hierdie inspirasie mee dat kunswerke ook in ander genres tot stand kom. 

 

N.P. van Wyk Louw se epiese gedig, Raka, het as inspirasie vir verskeie 

kunswerke gedien, waaronder skilderye van Alexis Preller en Cecil Skotnes, 

(Harmsen 1969: 6).  Twee vooraanstaande Suid- Afrikaanse komponiste is ook 

geïnspireer deur Van wyk Louw se werk:  Graham Newcarter se ballet Raka het 

in 1967 verskyn en ’n gelyknamige simfoniese toondig in die vorm van ’n 

klavierkonsert verskyn in 1996 uit die pen van Stefans Grové (Grové 2002: 224). 

 

Terwyl verskeie ander komposisies van Stefans Grové as onderwerpe van 

uitgebreide navorsing gebruik is, is relatief min bekend oor die aard en 

samestelling van hierdie toondig en die raakpunte en verskille wat tussen die 

musiek en die oorspronklike gedig bestaan. 

 
 
 



 2 

 

Die tema en sosio-kulturele milieu van die epiese gedig stel bepaalde uitdagings 

aan die komponis. Dit is moontlik dat bewustelike of intuïtiewe aanpassings in die 

komposisionele benadering tot hierdie werk gemaak is, ten einde die atmosfeer 

en tema van die gedig suksesvol te verklank.   

 

By die bestudering van die aard van enige kunsvorm word die wyse ondersoek 

waarop die kunstenaar bepaalde elemente of parameters van sy medium na 

willekeur aanwend om ’n bepaalde beeld of atmosfeer te skep.  So ’n ondersoek 

sluit ’n analise van die oorspronklike kunswerk of bronteks in. 

 

Die wyse waarop N.P. van Wyk Louw spesifieke fasette van die digkuns in sy 

epiese gedig Raka hanteer, is reeds deur verskeie literatuurwetenskaplikes 

bestudeer en ontleed (byvoorbeeld Kannemeyer 1984;  Grové 1990). 

 

Komposisie verskil van digkuns in dié sin dat dit tot ’n mate as “potensiële” 

kunsvorm bestaan.  Die artistieke werklikheid van ’n komposisie word eers 

ontsluit wanneer dit, in die uitvoering daarvan, as klank deur die luisteraars 

ervaar word. 

 
Om insig te bekom in die unieke vermenging van ’n literêre vorm (in hierdie 

geval, ’n epiese gedig) en die musikale verklanking daarvan (’n toondig in die 

vorm van ’n klavierkonsert), is dit nodig om beide die literêre en die musikale 

werk te ontleed.  Bent & Pople (2001: 526) beskryf musikale analise of ontleding 

as ”die uitleg van strukture in musiek, asook die identifisering van kleiner 

elemente en die ondersoek na die funksie van hierdie elemente” (vry vertaal). 

Sodanige analises behels die ontleding van bepaalde elemente soos ritme, 

melodie en vorm.  Ontledings is daarop gemik om beter begrip van die betrokke 

komposisie te verkry, hetsy deur die navorser, uitvoerder of luisteraar. 
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Verskeie van Stefans Grové se werke is reeds geanaliseer en die resultate 

daarvan is in artikels, skripsies en verhandelings gepubliseer.  Voorbeelde 

hiervan is Peter Klatzow se boek Composers in South Africa (1987) waarin ’n 

artikel deur Mary Rörich oor Stefans Grové verskyn. In haar breedvoerige 

bespreking word ’n algemene stylprofiel van die komponis geskep deur sommige 

van die belangrikste werke in sy oeuvre tot en met 1987 te bespreek.  Werke 

soos Vyf liedere (1982) en Kettingrye (1978) word in detail bespreek.  Van sy 

Afrika-geïnspireerde werke soos die Sonate op Afrika-motiewe (1984), Kwintet 

(1986) en Dansrapsodie: ’n Afrika Stad (1986) word egter bloot genoem (Rörich 

1987: 94).   

 

In 1992 verskyn ’n artikel van Christopher James in SAMUS wat Grové se 

Concertato Overture ontleed en spesifiek aandag gee aan motiwiese 

manipulasie, ritmiek, harmoniese aspekte, kontrapuntale elemente en orkestrasie 

(James 1992: 122).   

 

Twee ander navorsingsstudies bevat analises van spesifieke komposisies.  Die 

eerste is dié van E.A. Joubert wat in 1987 verskyn.  Hierdie studie is ’n 

stylanalitiese bespreking van die Sonate op Afrika-motiewe vir viool en klavier. 

Die vorm, harmoniese struktuur, tematiese materiaal en die motiefgebruik in die 

sonate word ondersoek.  Die tweede is ’n honneursskripsie van A. F. Johnson 

wat in 1992 verskyn.  Hierin word ’n analise gegee van Liedere en Danse uit 

Afrika.  Elke etude word in ’n afsonderlike hoofstuk bespreek aan die hand van 

deurlopende elemente soos vorm, ritme en melodie.   

 

In 1994 verskyn ’n artikel oor die Suid-Afrikaanse toondig deur D. Larkin in Ars 

Nova.  Sestien komposisies van verskillende komponiste word bespreek, 

waaronder Grové se toondig Wladimir se tafelronde.  Dié komposisie word 

vlugtig bespreek met verwysing na die verskillende dele en die orkestrasie. 
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Oor die komposisie Raka het daar egter nog net een artikel verskyn, te wete ’n 

artikel van I.J. Grové getiteld ”Die fyn, fyn net van die woord verklank: N.P. van 

Wyk Louw se Raka in musiek” in Tydskrif vir Geesteswetenskappe in 2002.  In 

hierdie artikel word bepaalde komposisies van Grové en Graham Newcarter 

bespreek en kortliks geanaliseer om die verband tussen teks en musiek aan te 

toon (Grové 2002: 224).  Die atmosfeer in die afsonderlike dele van Stefans 

Grové se komposisie word kortliks genoem. Voorts word die tradisionele 

vormprosedures van die concerto en die simfoniese toondig deurentyd in 

verband gebring met die tersaaklike werk (Grové 2002: 232).  Terselfdertyd word 

die verskillende temas geïdentifiseer en ’n vormskema uitgewys. Laasgenoemde 

word skematies voorgestel om die verhouding tussen teks en musiek aan te toon 

(Grové 2002: 233).  ’n Gedetailleerde analise van die werk word egter nie verskaf 

nie.  Eienskappe van die werk word in breë trekke geskets.  Die aanpassing van 

die gedig, ten einde die instrumentale weergawe daarvan te vergemaklik, geniet 

aandag.  Elemente soos vorm, ritme, permutasie en orkestrasie kom nie onder 

die soeklig nie. 

 

In 2006 verskyn ’n studie oor Stefans Grové uit die pen van Stephanus Muller en 

Chris Walton.  Dié boek, getiteld A Composer in Africa: Essays on the life and 

work of Stefans Grové, bevat kritiese artikels oor die musiek van Grové sowel as 

essays van studente oor die invloed wat Grové op hul vormingsjare gehad het.  

Die boek is van onskatbare waarde vir enige navorser omrede dit ’n volledige 

bibliografie van die komponis se musikale en literêre nalatenskap bevat.   

 

1.2   Doelstelling 

 

Hierdie studie ondersoek die wyse waarop ’n erkende literêre werk deur ’n 

vooraanstaande Suid-Afrikaanse digter ’n nuwe gedaante aanneem binne die 

omvang en beperkings van ’n musikale vorm.  Die studie fokus op hoe Stefans 

Grové verskillende musikale parameters soos ritme, melodie en struktuur in sy 
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simfoniese toondig, gegrond op N.P. van Wyk Louw se epiese gedig Raka, 

aanwend. 

 

 

 

1.3   Werkmetode 

 

Hierdie studie behels die analise van Stefans Grové se simfoniese toondig in die 

vorm van ’n klavierkonsert.  Om hierdie analise suksesvol uit te voer, word die 

aanwending van die komposisionele parameters ritme, melodie en struktuur 

beskryf en bespreek. Hierdie aspekte word per beweging georden, elk in ’n 

afsonderlike hoofstuk.  Harmonie word nie in detail bespreek nie, maar kom wel 

ter sprake met die identifisering van sekere akkoorde in die eerste beweging. 

 

Ooreenkomste en verskille met die epiese gedig Raka van N.P. van Wyk Louw 

geniet deurentyd aandag en word duidelik belig. 

  

Literatuur, wat relevante boeke en toepaslike vaktydskrifte insluit, is in die 

agtergrondstudie geraadpleeg en word deur die loop van die verhandeling 

aangehaal. 

 

Die partituur van die komposisie dien as primêre bron.  Verskeie 

musiekvoorbeelde is daaruit voorgehou, met die doel om die komposisionele 

parameters duidelik te illustreer (Grové 1996). 

 

1.4 Probleme ondervind 

 

In die werke wat Grové ná 1984 komponeer, verbeeld hy ’n Afrika-geïnspireerde 

klankwêreld deur middel van Europese vorme en instrumente – ’n unieke 

konglomeraat wat analise van sy werk aansienlik bemoeilik.  I.J. Grové (2001: 

455) merk tereg op dat Grové se werk geen maklike analises tot gevolg het nie, 
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miskien juis ook omdat hy geen 20ste-eeuse musiekstroming navolg en 

implementeer nie.  Eenvoudige harmoniese analises is nie moontlik nie, vanweë 

die feit dat die komponis timbre meer belangrik ag as ’n konvensionele 

harmoniese onderbou.  Verdere komplikasies word bewerkstellig deur Grové se 

nabootsings van Afrikamusiek.  Hy gebruik nie deurgaans bestaande inheemse 

melodieë nie, maar skep geslaagde nuutskeppings wat deur Westerse 

instrumente, wat Afrika-instrumente naboots, uitgevoer word.  Hierdie benadering 

stel uitdagende eise aan die werkswyses van die musiekwetenskaplike.  

 

Weens gebrek aan spasie was die skrywer genoodsaak om in sekere 

musiekvoorbeelde van die tutti gedeeltes sekere instrumente weg te laat.  In die 

betrokke gevalle is duidelik aangedui watter instrumente wel aangehaal is. 

 

1.5   Raka die epos: ’n kort oorsig 

 

Raka van N. P. Van Wyk Louw verskyn volledig in 1941, nadat die eerste deel 

reeds in Tussen die engtes (1940) gepubliseer is (Kannemeyer 1984: 402).  Daar 

bestaan twee weergawes van dié werk se ontstaangeskiedenis.  Volgens W. E. 

G. Louw het Raka in twee fases ontwikkel maar volgens die digter se weduwee, 

Truida Louw, was dit die produk van een ononderbroke werksessie (Van 

Rensburg 1990: 50). 

 

A. P. Grové se deeglike studie oor N. P. Van Wyk Louw se epos, Raka, het in 

1966 vir die eerste keer verskyn as deel van die Blokboekreeks, onder redaksie 

van D. J. Opperman.  Die  tweede uitgawe, wat in 1990 verskyn het, word in 

hierdie studie as riglyn vir ’n oorsig oor die epiese gedig gebruik.  Bogenoemde 

teks bespreek die epos aan die hand van sewe afdelings.   

 

Grové (1990: 3) gee drie moontlike scenarios wat tot die ontstaan van Raka 

aanleiding gegee het.   Eerstens ontstaan die gedig teen die agtergrond van die 

Tweede Wêreldoorlog, wat in 1939 uitgebreek en teen 1941 ( met die verskyning 
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van Raka) volskaals in Europa gewoed het.  Tweedens, die leesstof (publikasies 

van A. Huxley, F. D. en A. J. Herbertson en H. Bindloss) wat die digter 

geraadpleeg het en derdens die eienskappe wat Van wyk Louw se gepubliseerde 

werke op daardie stadium van sy lewe gekenmerk het:  ’n eerlike biegtoon, groter 

individualisme en ’n sterk besef van geroepenheid van die kunstenaar as profeet 

(Van der Walt 1967: 22).  Hierdie eienskappe of motiewe was eie aan die digters 

van Dertig.  

 

Die term “epos” dui op ’n “lang, grootse, verhalende gedig in verhewe styl” 

(Roodt & Pieterse 1992: 102).  Twee vorme kan onderskei word:  die volksepos 

en die literêre epos.  Die volksepos het sy ontstaan in die vertellings van ’n volk 

wat deur ’n kunstenaar as geheel saamgebind word.  Die werke van Homeros 

kan as voorbeeld genoem word.  Die literêre epos word deur ’n kunstenaar met 

’n spesifieke doel voor oë geskryf, byvoorbeeld Vergilius se Aeneïs (Grové 1990: 

6).   

 

Die volgende oorspronklike Afrikaanse werke kan as voorbeelde van die 

moderne epos dien:  Martjie van Jan Celliers, Trekkerswee van Totius, Die 

timmerman van D. F. Malherbe, Adam van W.E.G. Louw, Joernaal van Jorik van 

D.J. Opperman, Grou mure van S. J. Pretorius en Die bevryding van Ernst van 

Heerden (Grové 1990: 6).  Die benaming “moderne epos” word toegeskryf aan 

die feit dat die skrywers afwyk van die normale prosedures eie aan die klassieke 

epos.  Die enigste klassieke eienskappe wat behoue bly, is die sin vir die 

heroïse, verhaal en werklikheid (Grové 1990: 7).   

 

J. C. Kannemeyer (1984: 402) beskryf Raka as ’n epiese gedig, wat uit vyf dele 

bestaan, “paarrymend geskryf in ’n vierheffingsvers met ’n neiging tot die 

vyfvoetige jambiese maat, sodat die prosodiese skema van die gedig op ’n 

bimetriese grondslag berus”.  Volgens Ernst van Heerden (1969: 124) is Louw 

daarvoor bekend dat hy in helder, eenvoudige en ongekunstelde Afrikaans skryf.  

Dit het tot gevolg dat die lengte van die versreëls wissel.  Verder beweer H. A. 
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Mulder (1945: 200) dat dié epos ook ooreenkomste met die Griekse tragedie 

toon. 

 

Die verhaalgebeure in ’n epos is uiters prominent en is die middelpunt waarom 

alles draai.  Die teks moet egter aan sekere kriteria voldoen:  vele, prominente 

werkwoorde en die presiese tydsaanduidinge.  Dit het weer ’n invloed op die 

stemmingsritme en die tempowisseling van die verhaalgang (Grové 1990: 10).   

 

Die gebeure sentreer rondom die verskyning van die aapmens Raka in die 

lewens van ’n inboorlingstam en speel iewers in ’n moeras- en stroomgebied in 

Afrika af, wat volgens Rob Antonissen (1974: 247) geografies met die Kongo 

ooreenstem.   

 

In die eerste deel van die epos, Die koms van Raka, verskyn Raka aan die 

vrouens en kinders.  Die mans word van sy teenwoordigheid bewus deur die 

dooie diere wat hy as bewys van sy brute krag agterlaat.  Koki, die ratse kryger, 

is egter nie beïnvloedbaar nie.  Hy bemerk die verandering wat Raka se 

teenwoordigheid in sy stam se optrede teweeg bring.  In die tweede deel, Koki, 

word die uitsonderlike fisiese en geestelike eienskappe van die gelyknamige 

karakter besing.  Die eerste ontmoeting tussen Koki en Raka word ook in hierdie 

gedeelte beskryf.  In die derde deel, Die Dans,  probeer Koki, by die lig van die  

nagtelike vreugdesvure om sy stam te waarsku teen die gevaar wat Raka vir 

hulle inhou.  Hierdie pleidooi val egter op dowe ore en hy kom tot die besef dat 

hy alleen in die stryd teen Raka staan.  Die vierde deel, Die jag van Raka, open 

met die treffende beskrywing van hoe en waar Raka sy tyd verwyl.  Hierdie 

beskrywing staan in skerp kontras met die beeld van Raka se teenpool, Koki wat 

hom vervolgens vir die jag van en geveg teen Raka gereedmaak.  Die gedeelte 

eindig op ’n dramatiese wyse met die skielike verskyning van Raka.  Die 

slotgedeelte Die nag, beskryf die soekparty van dertigstuks man wat die lyk van 

Koki na die kraal toe terugbring, die reiniging van die lyk, die dodefees van die 

leierlose stam en Raka wat as oorwinnaar terugkeer. 
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A. P. Grové (1990: 12) beskryf Raka as ’n dramatiese gedig.  Hy maak hierdie 

stelling deur te verwys na die bou van die verhaal, die gebeurtenisse wat afspeel 

en die wyse waarop karakters funksioneer.  Die koms van Raka en die 

daaropvolgende verandering wat in die stamlewe plaasvind, asook spesifieke 

dramatiese momente dra tot die “groter spanningsboog” by.  Verder word die 

spanning deur die naderende klimaks (Koki se uiteindelike konfrontasie met 

Raka) verhoog 

 

Wat die dramatiese element nog verder versterk, is die komplekse jukstaposisie  

van Raka en Koki:  dié twee karakters word skerp teen mekaar afgeteken – maar 

nietemin word ooreenkomste ook tussen hulle opgemerk.  Volgens M. Toerien 

(1971: 46) kan Koki en Raka byna as ’n soort Janus-figuur geïnterpreteer word:  

een karakter met twee gesigte.  Enkele opvallende verskille kan hier uitgelig 

word:  Koki is die geestelike leier, sterk maar grasieus en rats,  die kultuurmens 

wat steun op tradisie en geskiedenis.  Raka kommunikeer met sluwe gebare: hy 

is die sogenaamde natuurmens wat net uit brute krag van oomblik tot oomblik 

bestaan (Grové 1990: 15).  Volgens E. Lindenberg (1967: 20) kom daar uit 

hierdie verskille ooreenkomste na vore: albei is liggaamlik mooi en fisies sterk. 

 

Soos reeds genoem speel die gebeure iewers in ’n Afrika-streek af.  W. E. G. 

Louw sê die verhaal is onlosmaaklik aan die gekose milieu verbind.  Al word die 

oerwoudwêreld terloops beskryf, word die verhaal en die milieu ’n eenheid, deur 

die gefokusde wyse waarop die skrywer sy gedagtes verwoord.  Van Wyk Louw 

gee deur sy taalgebruik ’n “’n volheid en ’n bestaansreg..” (Grové 1990: 16) aan 

die wêreld wat hy beskryf.  

  

Drie kritici lewer insiggewende kommentaar oor Louw se taalgebruik in Raka.  

Die eerste is J. E. Loubser, wat van mening is dat die digter gevoeligheid en 

taalgenialiteit aan die dag lê in die verrassende manier waarop hy taalmiddele 

aanwend ( Loubser 1954: 68).  Ernst van Heerden, weer, identifiseer 
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beeldspraak as belangrike taalmiddel in Raka.  In sy gebruik van metafoor en 

vergelyking word dit “duidelik dat die digter ’n artistieke eenheid en konformiteit 

verkry deur die algemene agtergrond van sy gedig op die fynste wyse met sy 

beeldspraak te integreer” (Van Heerden 1961: 149).  Die digter se broer, W. E. G 

Louw, identifiseer Van Wyk Louw se gevoel vir vorm, ryp besinning en 

staalhelder drif as dié element wat aan Raka ’n diep aardse klank verleen (Louw 

1941: 188). 

 

Die sluimerende simboliek agter dié epiese gedig het menige interpretasies van 

vele resensente en kritici tot gevolg gehad.  Hoewel hierdie interpretasies die 

gevaar loop om die betekenis van die gedig te vereng (Grové 1990: 23), is dit 

egter insiggewend om na enkele interpretasies te verwys.  G. J. Beukes en F. V. 

Lategan is van mening dat ’n simboliese interpretasies van die gedig nie net baie 

moeilik is nie, maar miskien ook gevaarlik en onnodig om presies te bepaal 

(Beukes & Lategan 1973: 77).  H. A. Mulder (1945: 198) beskryf Raka as ’n 

visioen wat in taal verklank is en wat onmoontlik in ’n enkele begrip vasgevang 

kan word.  Ook G. Olivier (1999: 626) beweer dat dié epos redelik oop vir 

interpretasie is.  Onderliggend aan die beeldspraak is die gedagte van die groei 

na hoër stadia van ontwikkeling, die stryd van kultuur teen natuur en patrone van 

ordening en strukturering.   

 

E. Lindenberg (1980 50) is van mening dat die gedig se beeldrykheid, daartoe 

bydrae dat geen interpretasie die moontlikhede van die gedig sal uitput nie.  Hy 

benader die gedig as ”’n waarskuwing teen die geringskatting van die magte van 

die onderbewuste, die driflewe, of as ’n somber siening van wat met die moderne 

samelewing kan gebeur wanneer massawaardes deurslaggewend word en die 

stem van die geestelike leier op dowe ore val”.   

 

F. I. J. van Rensburg (1990: 55) is dit eens dat Raka ’n implisiete oproep is tot 

menslike volheid en die volgehoue besef dat kulturele waardes deur fisiese krag 

onderstut moet word. 
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W.E.G. Louw gee twee interpretasies van die werk.  Eerstens is hy van mening 

dat Raka dui op die geestelike verwildering van ’n kultuurgroep wat hom te 

geredelik oopstel vir vreemde invloede.  Tweedens kan die epos gelees word as 

kommentaar op die biologiese feit dat die vergeestelike mens, wat op ’n hoër 

kultuurtrap staan, in die algemeen veel stadiger aanwas as die minder 

bevoorregte, soms minder intelligente mens.  Hierdie proses kan op die lange 

duur ’n groot bedreiging vir die geestelike beskawing van die Westerse mens 

beteken (Grové 1990: 24). 

 

Die slotwoord behoort egter aan die digter self.  Op vrae oor die dieper betekenis 

en die simboliek van Raka gee Van wyk Louw geen antwoorde nie.  Hierdie tipe 

vrae is moeilik om te beantwoord.  Hy noem die simboliese vers “klitsgras in die 

poësie” en verduidelik ’n goeie simbool as “iets wat hom nie deur een of ander 

tydgebonde beskouing wil laat vasvang nie en te ryk is vir slegs een enkele 

betekenis.  Wat wel verkeerd is, is die poging om een verklaring tot die enigste 

en finale te wil maak” (Louw 1970: 33). 

 

1.6   Die relevansie van Stefans Grové se komposisiekuns ten opsigte van 

die epos Raka 

 

Stefans Grové se komposisiekuns bestaan uit ’n magdom werke wat oor ’n 

uitgestrekte kreatiewe loopbaan van ver oor die sestig jaar versprei is.  Ter 

stawing van dié feit word die volledige werkslys, opgestel deur Muller en Walton 

(2006: 95-128), genoem.  In 1984 slaan sy musikale nalatenskap ’n nuwe rigting 

in.  Na aanleiding van ’n Damakuspad-ervaring in die komponis se kreatiewe 

loopbaan, ontstaan die reeks Music from Africa.  Grové beskou die ”Sonate op 

Afrika-motiewe” vir viool en klavier (wat deur die lied van ’n padwerker 

geïnspireer is - Muller 2006: 17) as ’n verbindingsbrug tussen sy Eurosentriese 

en Afrosentriese style.  Die eerste twee seksies dien as afskeid van sy eerste styl 
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en die daaropvolgende drie seksies as aanvaarding van sy nuwe styl (Muller 

2006: 17).   

 

Raka, ’n simfoniese toondig in die vorm van ’n klavierkonsert, is nommer vyftien 

in die Music from Africa-reeks.  Hierdie reeks word gekenmerk deur 

beskrywende titels wat tipiese Afrika-beelde voor die geestesoog roep, bv.  

“naglied uit die verte”, “dans van die toordokter” en “dwarrelkringe van die 

naaldekoker.”  Grové (2006: 58) merk tereg op dat hy in terme van beelde dink 

as hy komponeer.  Volgens I.J. Grové (1998: 23) behou die komponis ’n 

Westerse perspektief op sy komposisies deur middel van Westerse middele wat 

Afrika-elemente naboots.   

Bogenoemde toondig bestaan uit ses bewegings, elk met ’n beskrywende titel.  

’n Uitgebreide simfonieorkes verklank die wel en weë van ’n Afrika-stam en hoe 

hul rustige bestaan wreed omvergewerp word deur die onverwagse verskyning 

van die aapmens, Raka.  
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2.  EARLY MORNING SCENE AT THE RIVER 

 

2.1 Inleiding 

 

In die sinopsis wat Grové aan die begin van die werk verskaf, plaas hy die 

gebeure vroeg in die oggend.  Hy skets ’n rustige toneel by die rivier, met slierte 

mis wat oor die oppervlak dryf.  Met voël- en insekgeluide wat opklink, arriveer 

die vroue om water te kom haal en met ’n sagte lied gaan hulle die dag 

tegemoet.  Binne hierdie ongerepte, voorwêreldse milieu, word die vroue 

meteens bewus van ’n bose teenwoordigheid.   

 

Van Wyk Louw plaas die eerste verskyning van Raka in die “loom namiddag” 

(Louw 1941: 5).   Die vroue gewaar hom eerste.  Hulle is baie weerloos soos wat 

hulle na ’n dag van arbeid in die groen landerye, rustig wandel tot by die koel 

seekoegate.  Hier verwyl hulle hul vrye tyd deur te gesels en te lag tot en met 

skemering en met die verskyning van die eerste sterre.  Een van die vrouens sal 

dit selfs versigtig die water in waag.  In hierdie voortydse nirvana maak Raka sy 

opwagting. 

 

I.J. Grové (2002: 232) beskryf die eerste deel van dié werk as ’n musikale 

skildering van voël-en insekgeluide in die vroeë oggend - ’n bekende musikale 

topos sedert die laat 19de eeu. Hieruit groei mettertyd ’n sangerige 

stemmingstema.  Deur die term “topos” te gebruik, impliseer Grové dat die 

komponis in ’n bepaalde tradisie van twee eeue gelede skryf.  Topos word 

gedefinieer as “a basic theme or concept, especially a stock topic in rhetoric” 

(Collins 1994: 1624). 
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2.2 Struktuur 

 

Hierdie kort beweging, gemerk as Andante, dien as ’n stadige inleiding van 27 

mate vir die veel uitgebreider tweede beweging.  Geen pouse kom tussen die 

twee bewegings voor nie.  Die titel van die beweging, Early morning scene at the 

river, word effektief uitgebeeld: ’n inleiding van 16 mate stel die ontwakende 

natuurgeluide vroeg in die oggend voor, deur middel van die verskillende intredes 

van die orkesseksies.  Die tema (wat deur die fagot en altviool gespeel word) tree 

in maat 17 in.  Hierdie tema, wat tot in maat 27 strek, kan in twee frases verdeel 

word, naamlik mate 17 tot 22 en mate 23 tot 27 (voorbeeld 1a en 1b). 

 

Voorbeeld 1a:  maat 17-22, fagot en altviool 

 

 

 

Voorbeeld 1b:  maat 23-27, fagot en altviool 

 

 

 

2.3 Ritme 

 

Die ritmiese aktiwiteite in hierdie beweging word tot die houtblaasseksie beperk – 

waarskynlik omrede dit dié seksie is wat werklike voëlgeluid in die komposisie 

naboots.  In kontras met hierdie woelige gesprek van die houtblaasseksie, is die 

sangerige rustigheid van die tema wat deur die altviool en die fagot gespeel word 

(voorbeeld 1a en 1b).  Om hierdie kontras duidelik te maak, word die ritmes van 

die houtblaasseksie uitgelig (voorbeeld 2 tot 8).   
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Voorbeeld 2a:  maat 11, piccolo 

 

 

 

Voorbeeld 2b:  maat 18, piccolo 

 

 

 

Voorbeeld 2c:  maat 23, piccolo  

 

 

 

Voorbeeld 3a:  maat 7, fluit 

 

 

 

Voorbeeld 3b:  maat 16, fluit 
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Voorbeeld 3c:  maat 19, fluit 

 

 

 

Voorbeeld 4:  maat 18, fluit en hobo 

 

 

 

Voorbeeld 5:  maat 17, hobo 

 

 

 

Voorbeeld 6:  maat 12, hobo en klarinet 

 

 

 

Voorbeeld 7:  maat 17, klarinet en tromboon  
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Voorbeeld 8:  maat 17, cor anglais 

 

 

 

Klein ritmiese impulse (uitgeskrewe mordente) kan gehoor word in die eerste en 

tweede vioolparty, soos in maat 18 (voorbeeld 9). 

 

Voorbeeld 9: maat 18, eerste en tweede viool 

 

 

 

2.4 Melodie 

 

Die sangerige tema tree in maat 17 in en word deur die fagot en altviool gestel 

(voorbeeld 10). 

 

Voorbeeld 10:  maat 17-27, fagot en altviool 
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Die tema het ’n dalende kontoer en uit 6 note bestaan.  In maat 17 word die 

motiewe waaruit die hele tema opgebou is, vasgelê.  Motief A bestaan uit twee 

dalende intervalle: ’n mineur terts en ’n majeur tweede.  Motief B bestaan uit ’n 

dalende rein kwart.  

(voorbeeld 11). 

 

Voorbeeld 11:  maat 17, motief A en B 

 

 

Die res van die tema bestaan uit motiewe A en B asook hul omkerings 

(voorbeeld 12). 

 

Voorbeeld 12: maat 17-27, motief A en B 

 

 

Die tema word verder uitgebrei deur die omvang te verbreed soos in mate 19 en 

22.  Die uitbreiding in maat 19 word vergroot in maat 23.  Vanaf maat 25 word 

verdere wysigings gemaak (voorbeeld 13). 

 

Voorbeeld 13:  maat 17-27 
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2.5 Tekstuur 

 

Wat opvallend is van hierdie beweging, is die tekstuur wat in verskillende lae 

opgebou word: agtergrond, middelgrond en voorgrond.  Die agtergrond waarop 

die materiaal gestel word, word deur die harp en guïro, verdeelde eerste en 

tweede viole en koperblaasseksie geskep. 

 

Die ontwakende voëls in die vroeë oggendure word hoofsaaklik deur die 

houtblaasseksie voorgestel, terwyl die melodie deur die altviool- en fagotpartye 

gespeel word.  

 

Die beweging open met die harp wat dieselfde figuur vanaf maat 1 tot 17 herhaal 

(voorbeeld 14).   

 

Voorbeeld 14:  maat 1, harp 

 

 

 

’n Bisbigliando op B, C, D-kruis, E-kruis, F-kruis, G en A-mol is aangedui.  Dit 

vorm ’n toontrap bestaande uit halftone.  Tesame is die glissando wat op die 

vierde pols geskied en bestaan uit die eerste vier note van die toontros.  Die 

speel-aksie van die glissando stem met die krap-aksie van die guïro ooreen.  

Hierdie voordurende klankagtergrond ondergaan ’n subtiele verandering in maat 

18, deurdat die akkoord verander na A, B, C, D-kruis en E-kruis.  Ook op die 

agtergrond is die guïro en die tromboongroep.  Die guïro speel afwisselend op 

die eerste en tweede pols en sluit aan by die krap-aksie van die harp.  Die 

 
 
 



 20 

tromboongroep skep ’n pedaalpunt op D tot en met maat 15.  Al drie die 

trombone speel op die toonhoogte D.  Die boonste twee maak ’n decrescendo op 

die toonhoogte terwyl die onderste tromboon, wat met ’n demper speel en flt 

gemerk is, slegs ’n agstenootwaarde speel en dan weer die toonhoogte los.  Dit 

het ’n sweepslag-effek tot gevolg (voorbeeld 15). 

 

Voorbeeld 15:  maat 2, tromboon en guïro 

 

 

 

Die middelgrond kan in twee dele verdeel word. Die eerste is die Franse horings, 

trompette, viole en altviole wat deur middel van akkoordformasies ’n  

homofoniese tekstuur skep.  Hierdie formasies kan afsonderlik as majeur of 

mineur beskryf word, maar vertolk geen harmoniese funksie nie.  James (1992: 

112) merk tereg op dat die musikale meerklank (harmonie in die wydste sin van 

die woord) een van die mees komplekse aspekte van Grové se werk is.  Hierdie 

aspek dra eerder by om die klankkleur van ’n werk te versterk.  Die reeks 

akkoordformasies wat vanaf maat 3 gehoor word stel die warrelende newelwolke 

wat oor die water hang voor (Grové 1996: 45).  

 

In voorbeeld 16 is die Franse horingparty aangehaal om hierdie formasies uit te 

beeld.  Die komponis maak meestal gebruik van mineurakkoorde in tweede  

omkering.  Nietemin begin die voorbeeld met ’n majeurakkoord in tweede 

omkering. 
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Voorbeeld 16:  maat 4-10, Franse horings 

 

 

 

Vanaf maat 3 speel die trompette ook ’n akkoordreeks wat uitsluitlik uit mineur 

akkoorde in tweede omkering bestaan (voorbeeld 17). 

 

Voorbeeld 17:  maat 3-8, trompette  

 

 

 

Die eerste viole is in vier partye verdeel en speel ook ’n akkoordformasie.  

Hierdie formasie is egter nie so maklik identifiseerbaar soos dié in die  

koperblaasafdeling hierbo genoem nie.  Formele akkoordspelings kan onderskei 

word, maar met die byvoeging van sekere tone word die ouditiewe 

herkenbaarheid vaag,  soos gesien kan word in die voorbeeld 18.  Die politonale 

akkoord in maat 3 bestaan uit A-mol majeur grondposisie met ’n C majeur in 

tweede omkering.  Die vertroebeling tree in met die vergrote kwart-interval wat 

die derde verdelingsgroep gespeel word.  Die komponis maak ook in die tweede 

vioolparty van hierdie werkswyse gebruik (voorbeeld 18). 
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Voorbeeld 18:  maat 3, eerste viole  

 

 

 

Die altvioolseksie speel egter tot en met maat 15 deurgaans net tweeklank-

intervalle.  Die gekose intervalle wissel van majeur tertse (soos in maat 3) tot rein 

kwarte en mineur tertse(voorbeeld 19). 

 

Voorbeeld 19:  maat 3-5, altviole 

 

 

 

Hierdie akkoordformasies ondergaan ’n verdigting in tekstuur deur die byvoeging 

van die verdeelde tjellopartye van maat 9 tot 15.  Hier verkies die komponis egter 

’n toontroseffek (voorbeeld 20). 

 

Voorbeeld 20:  maat 9-15, tjello 
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Die hantering van die homofoniese tekstuur van die bogenoemde 

instrumentgroepe getuig van die komponis se kreatiewe vernuftigheid.  Die 

akkoordblokke word nie gelyktydig gespeel nie, maar afwisselend.  Met elke 

intrede vind daar ’n crescendo plaas, gevolg deur ’n onmiddellike decrescendo.  

Hierdie gedurige klankopwellings stel die mis op die rivieroewers voor wat in die 

vroeë oggendson opkrul. 

 

Die tweede deel van die middelgrond word verteenwoordig deur die 

houtblaasseksie met die byvoeging van die trompet in maat 17.  Hierdie groep is 

verantwoordelik vir die voorstelling van die ontwakende voëlgeluide.  Elke 

instrument stel ’n spesifieke voël voor en speel dit afwisselend en in kombinasie 

met ander lede van die seksie.  Hierdie temas is gebaseer op werklike 

voëlgeluide.  Die komponis gebruik hierdie transkripsies vir die eerste keer in die 

tweede deel van die Afrika Hymnus I vir konsertorrel. 

 

Die piccolo is verantwoordelik vir drie temas.  Die eerste word gehoor in maat 11 

en word drie keer gespeel (voorbeeld 21). 

 

Voorbeeld 21:  maat 11, piccolo 

 

 

 

Die tweede is in maat 18 tot 19.  Let op die verlenging van die tema deur die 

herhaling van die motief in elke maat (voorbeeld 22). 
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Voorbeeld 22:  maat 18 en 19, piccolo  

 

 

 

Vervolgens herhaal die piccolo die tema ’n oktaaf hoër, wat die hobo in maat 17 

eerste speel (voorbeeld 23). 

 

Voorbeeld 23:  maat 23-25, piccolo  

 

 

 

Die fluit is, net soos die piccolo, verantwoordelik vir drie temas.  Die eerste word 

gehoor in maat 7. (voorbeeld 24). 

 

Voorbeeld 24:  maat 7, fluit  

 

 

 

Die tema van maat 16 word weer gehoor in die daaropvolgende maat, met die 

byvoeging van die hobo asook die wysiging van die tema in maat 18 (voorbeeld 

25). 

 

Voorbeeld 25a:  maat 16, fluit 
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Voorbeeld 25b:  maat 18, fluit en hobo 

 

 

 

Die laaste tema soos deur die fluit gespeel, is in maat 19-20 (voorbeeld 26). 

 

Voorbeeld 26:  maat 19-20, fluit  

 

 

 

Die hobo en klarinet speel in unisoon ’n tema vanaf maat 12 (voorbeeld 27). 

 

Voorbeeld 27:  maat 12, hobo en klarinet  

 

 

 

Die hobo speel die tema wat die piccolo in maat 23 speel in maat 17 (voorbeeld 

28). 

 

 

 

 

 
 
 



 26 

Voorbeeld 28:  maat 17, hobo  

 

 

 

Dieselfde tema wat in maat 18 gehoor is, word weer in maat 20 deur die hobo 

gespeel (voorbeeld 29). 

 

Voorbeeld 29:  maat 20, hobo  

 

 

 

Die cor anglais word twee keer vlugtig gehoor in mate 17 en 22 – in beide gevalle 

met dieselfde tema (voorbeeld 30). 

 

Voorbeeld 30:  maat 17, cor anglais 

 

 

 

’n Interessante klankkombinasie word gevorm deur die klarinet en die trompet 

wat dieselfde tema in maat 17 speel (voorbeeld 31). 
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Voorbeeld 31:  maat 17, klarinet en trompet  

 

 

 

Al die bogenoemde temas word nie net afsonderlik gehoor nie, maar in 

kombinasie met mekaar, soos wat die voëls een na die ander in die vroeë 

oggendure ontwaak.  Elke instrument is ook só gekies dat dit die beste by elke 

gekose voël pas (voorbeeld 32). 

 

Voorbeeld 32:  maat 17-18, cor anglais, klarinet, hobo, piccolo en fluit 

 

 

 

Bo-oor hierdie tapisserie van klank bestaande uit die verskillende bogenoemde 

lae, ontwaak daar dan die sangerige tema soos deur I. J Grové (2002: 232) 

vermeld (voorbeeld 1).  
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3.  RAKA APPEARS 

 

3.1 Inleiding 

 

In die eerste deel van dié epiese gedig dring Raka die milieu van die stamlede 

binne.  Raka tree gepas op sodat elke groep effektief deur sy optrede geraak 

word. 

 

Aan die vroue verskyn hy in die laatmiddag as hulle vir ontspanning na die rivier 

toe gaan.  Hy dans vir hulle ’n vreemde dans: wulps, paarlustig en geil van 

begeerte.  Hy bring vir hulle ’n jong bok wat hy met sy kaal hande gevang het, 

asook vrugte, neute en soetriet. 

 

Die kinders vermaak hy met sy kamstige hansworsery en vang vir hulle ’n groot 

vis. 

 

Die mans het sy krag bemerk aan die verskillende dooie diere wat hy agtergelaat 

het: hulle het elke dier aan sy krag geken en geweet watter vernuf aan die dag 

gelê moes word om dié diere te oorweldig. 

 

Grové kies om slegs sleutelelemente uit die hele verskyning van Raka te gebruik: 

hy verskyn net aan die vrouens en dans vir hulle sy kragtige dans wat bestaan uit 

verleidelike en soms komiese bewegings.   

 

I.J. Grové (2002: 232) identifiseer in hierdie deel die Raka-temakompleks (B), 

wat as voorbeeld 34 verskyn. 
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3.2 Struktuur 

 

Grové se verdeling Skrywer se verdeling 

Agitato 

• Maat 1-38 

Maat 1-38 

• Maat 1-23 

• Maat 24-31 

• Maat 32-38 

Vivace 

• Maat 39-67 

Maat 39-67 

• Maat 38-44 

• Maat 45-56 

• Maat 57-67 

Piu Mosso 

• Maat 68-242 (68-

93, 95-242) 

Maat 68-242 

• Maat 68-121 

• Maat 123-127 

• Maat 127-143 

• Maat 144-159 

• Maat 160-163 

• Maat 164-186 

• Maat 187-225 

• Maat 226-242  

Moderato 

• Maat 243-257 

Maat 243-257 

 

In die bogenoemde tabel word die afbakening van die werk, soos wat dit deur die 

komponis in die beweging aangedui word, uiteengesit.  Dit is moontlik gemaak 

deur die tempo-aanduidings en die dubbelmaatstrepe.  Die beweging word 

geopen met die gebruikmaking van die lae instrumente in die orkes (die tjello’s, 

kontrabasse, fagotte, kontrafagot en trombone).  In die openingseksie wat strek 

van mate 1 tot 38, word die Raka-temakompleks (voorbeeld 34) aan die 
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luisteraar bekendgestel.  Hierdie temakompleks word alreeds gesuggereer in 

mate 4 tot 5 in die fagot- en kontrafagotparty (voorbeeld 33). 

 

Voorbeeld 33:  maat 4-5, fagot en kontrafagot 

 

 

 

Die volledige tema word in mate 24 tot 25 deur die fagot-, kontrafagot-, tjello-, en 

kontrabaspartye gespeel (voorbeeld 34). 

 

Voorbeeld 34:  maat 24-25, fagot, kontrafagot, tjello en kontrabas 

 

 

 

Die volgende gedeelte strek van mate 39 tot 67.  Die treffende klavierintrede van 

maat 45 word voorafgegaan met ’n inleidingseksie deur die pouke, fagot en 

kontrafagot, stryk- en koperblaasafdeling.  Hierdie intrede bevat twaalf akkoorde 

wat groei uit een kiemsel in maat 45.  Die komponis verskaf spesifieke 

spelaanduiding aangaande die spesiale gebruik van die demperpedaal,  tesame 

met die aangeduide crescendo, wat strek van ’n piano tot fortefortissimo 

(voorbeeld 35). 
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Voorbeeld 35:  maat 45-55, klavier 

 

 

 

’n Tuttigedeelte volg op die klavier se eerste intrede en word ingelei deur ’n 

aantal mate waarin die kombinasie van die pouke, fagot, kontrafagot, stryk- en 

koperblaasafdeling weer eens gehoor kan word.  Hierdie seksie, wat strek van 

mate 68 tot 121, kan as ’n tipe tokkate vir klavier en orkes beskryf word.  Na ’n 

algemene pouse in maat 94, begin die klavier met ’n drie maat sologedeelte en 

word vanaf maat 97 begelei deur dieselfde instrumente as in die openingseksie 

(voorbeeld 36). 

 

Voorbeeld 36:  maat 95-97, klavier, fagot, kontrafagot en strykers 

 

 

 

Die volle orkes tree weer vanaf mate 109 tot 121 in.  Hierdie seksie sluit af met ’n 

herhalende figuur wat dien as ’n ruspunt (voorbeeld 37). 
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Voorbeeld 37:  maat 121-122, tutti 

 

 

 

Mate 123 tot 127 bevat ’n marimba-inleiding wat deur ’n enkellynige klavierseksie 

(voorbeeld 38) voorafgaan word.  Die klavierseksie word met die ingehoue 

sostenutopedaal gespeel. 

 

Voorbeeld 38:  maat 126-140, klavier 

 

 

Mate 144 tot 159 bevat die houtblaasseksie en daarna volg die koperblaasseksie 

in mate 160 tot 163.  Hierop volg ’n kontrapuntale dialoog tussen die marimba en 

die klavier (voorbeeld 39). 
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Voorbeeld 39:  maat 164-186, klavier en marimba 

 

 

 

Die volgende seksie strek vanaf mate 187 tot 225.  ’n Gesprek word hier tussen 

die klavier, strykers en koperblaasseksie gevoer. 

 

Die seksie wat strek van mate 226 tot 242 bevat nuwe materiaal in die 

klavierparty en word deur die strykerseksie ( wat flageolette speel) begelei 

(voorbeeld 40). 

 

Voorbeeld 40:  maat 226-229, klavier en strykers 
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Die moderato-gedeelte begin in maat 243 en strek tot in maat 257.  Dit herhaal 

die openingstema wat in mate 24 tot 26 gehoor is (voorbeeld 41). 

 

Voorbeeld 41:  maat 243-245, kontrafagot, tuba en kontrabas 

 

 

 

Voorbeeld 42:  maat 251-255, kontrafagot, tuba en kontrabas 

 

 

 

3.3 Ritme 

 

In hierdie beweging dans Raka ’n kragtige dans, soos die komponis in die 

sinopsis aandui.  ’n Dans wat “die kabbeling in sy spiere wys, ’n vreemde dans 

gevoer uit sy land:  geil van begeerte, van wilde vlug en vang en paring en 

uitskree onder die dwang van drifte wat geen naam of doel meer ken” (Grové 

1960: 6).  Die energie word bewerkstellig deur die ritmiese vitaliteit in die 

klavierparty sowel as in die orkes.  Hierdie vitaliteit word tot stand gebring deur 

gedurige metrumwisselings. 

 

Goeie voorbeelde hiervan is mate 164 tot 186, waar ’n dialoog tussen die 

marimba en die klavier gevoer word.  Dié twee instrumente tree ook in gesprek 

met die tuttigedeelte, wat vanaf mate 200 tot 221 gehoor word.  Die ritme in 

bogenoemde voorbeelde word hoofsaaklik verkry deur die komponis se gebruik 

van verskillende kombinasies van agstenootverdelings (groepering van twee en 
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drie).  Hierdie proses begin in maat 38, met ’n ritmiese motief van die pouke 

(voorbeeld 43). 

 

Voorbeeld 43:  maat 38-39, pouke 

 

 

 

In maat 68 neem die klavierparty die ritmiese vitaliteit oor met die konstante 

agstenoot beweging (voorbeeld 44). 

 

Voorbeeld 44:  maat 68-71, klavier 

 

 

 

Hierdie ritmiese voortstuwing word in maat 122 verbreek en word deur die 

marimba hervat.  In maat 226 word ’n vertraging in vitaliteit waargeneem, deur 

die terugkeer van die materiaal uit die aanvangsmate .   

 

Aksente en sforzando-tekens, asook dinamiese aanduidings op sterk sowel as 

swak polse, versterk die ritmiese dryfkrag verder .  Die tuttigedeelte van mate 

117 tot 121 word hier geïllustreer (voorbeeld 45). 
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Voorbeeld 45:  maat 117-121, tutti 

 

 

 

3.4 Melodie 

 

In hierdie beweging is daar nie sprake van die rustige melodie van die eerste 

beweging nie, maar wel die bekendstelling van die Raka-temakompleks (Grové 

2002: 232).  Hierdie temakompleks se eerste deel kan alreeds in maat 4 gehoor 

word.  Die materiaal bestaan uit ’n stygende mineurderde en ’n dalende 

majeursesde (voorbeeld 46). 

Voorbeeld 46:  maat 4, kontrafagot 

 

 

 

Hierdie kiemsel word in mate 9 tot 10 verder uitgebrei deur die byvoeging van 

nuwe materiaal (voorbeeld 47).  
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Voorbeeld 47:  maat 9-10, kontrafagot 

 

 

 

Wat hierdie kiemsel verder kenmerk, is die instrumente wat dit elke keer speel:  

fagot, kontrafagot, tjello’s, kontrabasse, en pouke.  In maat 72 word die tema 

deur die houtblaasseksie gestel. Verdere uitbreiding van die kiemsel word 

waargeneem (voorbeeld 48). 

 

Voorbeeld 48:  maat 72, houtblaasseksie 

 

 

 

Dieselfde gebeur in maat 97 in die fagot-, kontrafagot-, tjello- en kontrabaspartye. 

(voorbeeld 49). 

 

Voorbeeld 49:  maat 97 - 98, fagot-, kontrafagot-, tjello- en kontrabaspartye 

 

 

 

Die tweede deel van die temakompleks kom in mate 24 tot 26 voor, wat 

gekenmerk word deur die openingsinterval van ’n dalende majeurnegende 

(voorbeeld 50). 
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Voorbeeld 50:  maat 24-26, kontrafagot 

 

 

 

Hierdie tema kom weer aan die einde van die beweging in mate 243 tot 246 en 

mate 251 tot 254 te voorskyn.  Gewysigde permutasies van die tema word 

tydens die eerste herverskyning bespeur, deur wysigings aan die ritmes en 

intervalle (voorbeeld 51).   

 

Voorbeeld 51:  maat 243-246, kontrafagot 

 

 

 

Met die tweede herverskyning is die tema aansienlik getransformeer deur middel 

van uitbreiding van die laaste motief, asook ritmiese wysigings (voorbeeld 52). 

 

Voorbeeld 52:  maat 251-254, kontrafagot 

 

 

 

Nuwe tematiese materiaal kom in die gedeelte wat in maat 123 deur die marimba 

ingelei word, voor.  Dié tema bevat ’n prominente dalende kwartinterval 

(voorbeeld 53). 

 

Voorbeeld 53:  maat 123-125, marimba 
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Hierdie tema dien as basismateriaal vir die oorblywende ontwikkelings wat in die 

klavierparty, sowel as in die houtblaas- en koperblaasseksies voorkom.  Die 

middelseksie ondergaan ’n temaverandering wanneer die altviole en 

koperblaasseksie ’n vergrote weergawe van die tema speel (voorbeeld 54). 

 

 

Voorbeeld 54:  maat 190-192, Franse horing en altviool 

 

 

 

By nadere ondersoek toon hierdie tema ooreenkomste met die Raka-

temakompleks:  plaas ’n mens die tweede deel van die Raka-temakompleks en 

die marimbasolo naas mekaar, kan die verwantskap tussen die twee duidelik 

gesien word.  Daar het ritmiese sowel as intervalwysigings plaas gevind 

(voorbeeld 55). 

 

Voorbeeld 55a:  maat 24-26, kontrafagot 

 

 

 

 

 

 
 
 



 40 

Voorbeeld 55b:  maat 123, marimba 

 

 

 

3.5 Tekstuur 

 

In hierdie werk maak die komponis gebruik van verskeie kontrasterende teksture.  

Belangrike temas word deur enkellynige teksture soos dié van die Raka-

temakompleks in mate 24 tot 26 gekenmerk (voorbeeld 55) 

Hierdie tema word selde alleen gehoor:  die komponis plaas die tema eerder 

deurgaans teen ’n aangehoue agtergrond.  In die volgende voorbeeld word die 

tema in die kontrafagot-, tuba-, en kontrabaspartye gehoor, terwyl die aangehoue 

toontros in die tromboonpartye op die agtergrond bly klink (voorbeeld 56). 

 

Voorbeeld 56:  maat 243-245,  kontrafagot, tuba, kontrabas en tromboon 

 

 

Dieselfde effek word gebruik in die marimbagedeelte, wat deur ’n 

strykerpedaalpunt ondersteun word (voorbeeld 57). 
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Voorbeeld 57:  maat 123-125, marimba en strykers 

 

 

 

In die klavierkadensa word die bogenoemde effek nageboots, maar nou nie deur 

middel van ’n ander instrument nie, maar deur die sostenutopedaal wat ingehou 

word.  Die klavier verskaf sy eie agtergrond waarop die figurasies gehoor word 

(voorbeeld 58).  Dit word bewerkstellig deur die simpatieke vibrasies van die 

snare waardeur die bo-tone hoorbaar word. 

 

Voorbeeld 58:  maat 126-128, klavier 

 

Verskeie kontrapuntale prosedures word ook aangewend.  Die eerste is die 

dialoog tussen die klavier en die marimba.  Daarna volg twee vierstemmige 

passasies in die houtblaasseksie (mate 144 tot 160) en die koperblaasseksie 

(mate 187 tot 188) (voorbeeld 59 en 60).   
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Voorbeeld 59:  maat 144-160, houtblaasseksie 

 

 

Die agstenootbeweging word verdeel tussen die drie trompetpartye.  Daarmee 

saam speel die Franse horings telkens slegs die aanvangsnoot van elke groepie  

 

Voorbeeld 60:  maat 160-161, Franse horings en trompette 
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Enkellynige teksture word verder gevarieer deurdat verskillende 

instrumentgroepe dieselfde melodie op verskillende wyses speel.  So ’n 

voorbeeld word gevind in mate 86 tot 89.  Die houtblaasseksie speel in unisoon 

en die eerste viole speel die aanvangsnoot van elke groepie (voorbeeld 61) 

Voorbeeld 61:  maat 86-89, fluit en viool 

 

 

 

Ter illustrasie van Grové se werkswyse in die tuttigedeeltes word mate 72 tot 74 

aangehaal.  Die fluit-, hobo-, en klarinetpartye speel die betrokke materiaal 

unisoon terwyl akkoordformasies in die fagot-, tromboon-, en strykerpartye 

gehoor word.  Die klavier speel deurgaans agstenootfiguraies (voorbeeld 62). 

 

Voorbeeld 62:  maat 72-74, tutti 
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Nog ’n voorbeeld van die bogenoemde proses kom in mate 97 tot 108 voor.  

Terwyl die klavier agstenootfigurasies speel, is die Raka-tema in die fagot-, 

kontrafagot-, tjello- en kontrabasparty teenwoordig.  Begeleiding in die vorm van 

kort akkoordformasies word deur die trombone, tweede viole en altviole gehoor.  

Bo oor die digte tekstuur van die onderliggende gedeeltes word ’n pedaalpunt in 

die eerste vioolparty gehoor (voorbeeld 63). 

 

Voorbeeld 63:  maat 97-98, tutti 

 

 

 

Die volgende tuttigedeelte strek vanaf mate 109 tot 121 waarin die Raka-

temakompleks nie gehoor word nie.  Die fagot-, kontrafagot-, tjello-, en 

kontrafagotpartye vervang die hoë pedaalpunt in die eerste vioolparty met ’n lae 

E-mol pedaalpunt.  Hierdie pedaalpunt word onderbreek deur kort 

agstenootmotiewe.  Die deurlopende agstenootfigurasies van die klavier word 

nou sporadies gehoor.  Akkoordformasies word deur die koperblaas- en 

strykerseksies gespeel terwyl die houtblaasseksie die betrokke materiaal unisoon 

speel.  Voorbeeld 64 bevat slegs die fluit-, Franse horing-, trompet-, klavier- en 

eerstevioolpartye ter illustrasie. 
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Voorbeeld 64:  maat 109-111, tutti 

 

 

 

In skerp kontras met die bogenoemde tekstuur, is die passasie van mate 226 tot 

232.  Flageolet akkoordformasies in die strykerpartye begelei die klavier.  ’n 

Moontlike verduideliking van die tekstuurverandering in maat 226, is in die epos 

self te vinde, waar N.P. van Wyk Louw aan die einde van die eerste deel skryf:  

 

“... dan het hulle gehoor/  ver en verdrietig, in die mis verloor / sy huil soos van ’n 

dier, of skielik ná / en skerp sy strandjut-lag, dan klae / en sagte snorke weer, en 

laat / as die kole koud was en die rokie slaat af / grond toe van die swaar mis en 

smoor / die kraal en hutte bitter, het hulle gehoor hoe / hy hard in die nag aan die 

dun pale snuif ...” (Van Wyk Louw 1941: 9) (voorbeeld 65) 
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Voorbeeld 65:  maat 226 -229, klavier en strykers 
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4. INTERLUDE:  VILLAGE LIFE BECOMES PEACEFUL AGAIN 

 

4.1 Inleiding 

 

Hierdie rustige tussenspel vorm ’n skerp kontras met die tweede en vierde 

bewegings.  Volgens I.J. Grové (2002: 232) besit die stadige derde deel dieselfde 

stemming as die eerste deel, wat as ’n pastorale toneel beskryf word.  In Grové 

se sinopsis word geen verwysing na só ’n terugkerende stemming gemaak nie. 

 

4.2 Struktuur 

 

Hierdie beweging bestaan uit slegs 45 mate en sentreer hoofsaaklik rondom die 

eerste beweging se rustige tema.  Die beweging open met ’n inleiding van twee 

mate, waarna die tema (met dieselfde instrumentekombinasie soos reeds in die 

eerste beweging gebruik is) intree (voorbeeld 66). 

 

Voorbeeld 66:  maat 3-13, fagot en altviool 

 

 

 

Die klavierintrede in maat 14 neem die tema by die bogenoemde instrumente 

oor.  Vanaf maat 31 word die tema deur die fagot-, altviool-, en die klavierpartye 

gefragmenteerd gestel. 
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4.3 Ritme 

 

In skerp kontras met die voorafgaande ritmiese vitaliteit van die tweede 

beweging, het die derde beweging ’n sluimerende atmosfeer, wat in 

saamgestelde tweeslagmaat ontvou.  Geen metrumswisselings word hier 

aangetref nie.  Die komponis maak wel van kruisritmes gebruik, deur die duole in 

die tema, gespeel deur die fagot, teenoor die agstenootbeweging van die 

marimba te plaas (voorbeeld 67). 

 

Voorbeeld 67:  maat 3-4, fagot, marimba en strykers 

 

 

 

Die ritmiese motief in die strykers het ’n jambiese gevoel (kort – lank, kort - lank) 

en dra by om die rustige atmosfeer van die beweging te versterk (voorbeeld 68). 
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Voorbeeld 68:  maat 1-4, strykers 

 

 

Die acciaccaturas in die marimbaparty en die kleiner nootwaardes in die 

klavierparty, versteur die ritmiese vloei (voorbeeld 69). 

 

Voorbeeld 69:  maat 29-30, klavier en marimba 
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4.4 Melodie 

 

In hierdie beweging keer die tema uit die eerste beweging terug.  Die ritme is 

aangepas om by die nuwe saamgestelde tweeslagmaatkonteks met die 

byvoeging van duole.  Die omvang is ook verander om te pas in die oënskynlike 

B majeur en G-kruis mineur toonsentrums (voorbeeld 70). 

 

Voorbeeld 70:  maat 3-13, fagot en altviool 

 

 

 

Na die stelling van die tema aan die begin van die beweging neem die klavier die 

tema oor (voorbeeld 71). 

 

Voorbeeld 71:  maat 17-21, klavier 

 

 

 

Aan die einde van die beweging word die tema gefragmenteerd deur die klavier, 

fagot en altviool gespeel (voorbeeld 72).   

 

 
 
 



 51 

Voorbeeld 72:  maat 31-45, klavier, fagot en altviool 

 

 

 

4.5 Tekstuur 

 

Die komponis onderskei homself in dié beweging as ’n meester op die gebied 

van orkestrale tekstuur deur middel van fyn nuanses.  Hierdie nuanses word 

deurgaans ondersteun deur die strykerbegeleiding wat aan die begin van die 

beweging waargeneem kan word (voorbeeld 73). 

 

Voorbeeld 73:  maat 1-2, strykers 

 

 

 
 
 



 52 

Voorbeelde 74-76 illustreer die orkestrale tekstuur in hierdie beweging.  In 

voorbeeld 74 word die melodie deur die fagot en die altviool gestel.  Hierdie 

melodie word deur die strykers begelei, soos reeds in voorbeeld 73 genoem is.  

Die tekstuur word verder verdig deur die byvoeging van die marimbapary wat ’n 

enkelmelodiese lyn speel.  ’n Kort ritmiese motief word deur die klarinet- en 

tjelllopartye gestel (voorbeeld 74). 

 

Voorbeeld 74:  maat 5-6, klarinet, fagot, marimba en strykers 
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In voorbeeld 75 word die subtiele tekstuurwysigings wat gedurende die beweging 

plaasvind, geïllustreer.  Die melodie word nog steeds deur die fagot en die 

altviool gestel.  Die begeleiding word verdeel tussen die eerste en tweede 

vioolpartye en verskil van die begeleiding in voorbeeld 74.  Die jambiese motief 

word in albei partye gebruik.  Die materiaal wat deur die marimba gestel is, word 

deur die klavier oorgeneem.  Terwyl die klarinet- en die tjellopartye ’n kort 

ritmiese motief behartig (voorbeeld 75). 

 

Voorbeeld 75:  maat 17-18, klarinet, fagot, klavier en strykers 
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Die tekstuur in voorbeeld 76 word verder gewysig van die voorafgaande twee 

voorbeelde.  Die marimba- en klavierparty behartig saam die melodiese materiaal 

wat vroeër apart deur elke party gestel is.  Artikulasie aanduidings wysig die 

strykerbegeleiding uiters subtiel.  ’n Bykomende ritmiese motief word in die 

klavierparty gestel, soortgelyk aan die motief wat in die klarinet- en tjelloparty 

gehoor word (voorbeeld 76). 

 

Voorbeeld 76:  maat 29-32, tutti 
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5.   KOKI, AND THE COMBAT WITH RAKA 

 

5.1 Inleiding 

 

In die tweede deel van N.P. van Wyk Louw se epos word Koki se fisiese 

skoonheid en rasegtheid besing.  Koki is die produk van die stam se suiwerste 

bloed, wat deur geslagte heen, uit die nederige lae opgestoot het.  As “rank 

kolom” en “warrelhoos” bewandel hy die aarde (Louw 1941: 12) – ’n beskrywing 

wat die beeld oproep van ’n atletiese, ratse kryger, fors van gestalte en vlug van 

voet.  Weens sy intellektuele vermoëns , is Koki bewus van Raka se invloed op 

sy stam en hul natuurlike aangetrokkenheid tot hom.  Sy andersheid maak hom 

’n “vreemde ras”, “bloot aan veel gevaar” (Louw 1941: 12).  Daarom is hy alleen 

in sy stryd teen die bose.   

 

In die sinopsis beskryf Grové Koki slegs as ’n jong kryger wat besef dat Raka ’n 

bedreiging vir sy stam inhou.  Sy interpretasie van die gebeure word nie vermeld 

nie. 

 

In ooreenstemming met N.P van Wyk Louw se teks, waarvan die vierde deel 

beduidend langer as die voorafgaande gedeeltes is, is die vierde deel van Grové 

se komposisie ook doelbewus die langste  (Grové 2002:232).  Net soos die epos 

in dié gedeelte ’n oorweldigende klimaks bereik, is die musiek in die vierde 

beweging van Grové se werk ook baie dramaties van aard.  In die openingsdele 

word Koki se tema bekendgestel:  die trompetfanfare is verwant aan die tema 

van die eerste beweging.  As gevolg van die militêre assosiasie met dié 

instrument, is die suggestie van uitdaging en durf betreklik voor die hand liggend.  

Die latere jukstaposisie van die twee persoonstemas (dié van Koki en Raka 

onderskeidelik) in dié gedeelte - ’n soort musikale geveg - kan daarom nie gemis 

word nie. 
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5.2 Struktuur 

 

Wanneer die inhoud van dié beweging bestudeer word, is ’n tweeledige tekstuur 

voor die hand liggend: eers word Koki beskryf en dan vind die geveg met Raka 

plaas.  Die struktuur van die beweging kan ook van die visuele afbakenings, soos 

deur die komponis in die partituur aangedui, afgelei word. 

  

Grové se verdeling Skrywer se verdeling 

Allegro 

Maat 1-24 

• Maat 1-3 

• Maat 4-7 

• Maat 8-13 

• Maat 14-19 

• Maat 20-24 

Molto vigoroso L’istesso tempo 

Maat 25-60 

• Maat 25-30 

• Maat 31- 33 

• Maat 34-36 

• Maat 37-45 

• Maat 46-60 

Moderato 

Maat 61-115 

• Maat 61-82 

• Maat 83-115 

 

In mate 1 tot 60 word die oorlogsdans van Koki verklank met die verskyning van 

die reeds genoemde trompet-tema.  Hierdie tema verskyn in mate 1 tot 3 

(voorbeeld 77). 

 

Voorbeeld 77:  maat 1-2, trompet 
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In mate 61 tot 115 word die geveg tussen Koki en Raka uitgebeeld.  Eerstens 

verskyn die Raka temakompleks in mate 61 tot 79.  Twee voorbeelde word 

gebruik om die Raka temakompleks te illustreer.  Voorbeeld 78 bevat nege 

dreigende akkoorde in die klavierparty gevolg deur die tema in die kontrafagot 

(voorbeelde 78 en 79) 

 

Voorbeeld 78:  maat 61-72,  klavier en kontrabas 

 

 

 

Voorbeeld 79:  maat 74-78, kontrafagot 
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Die Koki-tema en die Raka-temakompleks word teenmekaar gestel in die geveg 

wat uitgebeeld word in mate 61 tot 115 (voorbeeld 80). 

 

Voorbeeld 80:  maat 88-102,  fagot, kontrafagot en trompette 
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5.3 Ritme 

 

Die ritmiese vitaliteit van hierdie beweging is in skerp kontras met die eerste en 

derde beweging.  Dit dra by tot die karakteruitbeelding en antisipeer die 

naderende geveg.  Die Koki-tema word aan die begin van hierdie beweging 

gehoor.  Die trioolfigure en die aksente op beide sterk en swak polse word 

aangewend om die triomfantlike trompettema te versterk (voorbeeld 81). 

 

Voorbeeld 81:  maat 2-16, trompet 

 

 

 

In maat 20 verskyn ’n kort ritmiese motief in die Franse horing-, tromboon- en 

strykseksie wat die ritmiese beweging van die klavier antisipeer (voorbeeld 82). 

 

Voorbeeld 82:  maat 20, Franse horing 

 

 

 

 
 
 



 60 

Die sestiendenootfigure van die klavierparty (mate 25 tot 28) is ’n duidelike 

bevestiging van die komponis se strewe na ritmiese energie in die molto vigoroso 

seksie.  Die sestiendenote is ongewoon gegroepeer, ’n tipiese styleienskap van 

Stefans Grové se musiek, en die aksentuering word verkry deur aksent- en 

artikulasieaanduidings (voorbeeld 83). 

 

Voorbeeld 83:  maat 25-26, klavier 

 

 

Vanaf mate 31 tot 34 neem die altvioolparty die sestiendenootbeweging oor 

(voorbeeld 84). 

 

Voorbeeld 84:  maat 31, altviool 

 

 

 

’n Nuwe ritmiese motief word vanaf maat 43 in die tuttigedeelte gebruik wat die 

ritmiese beweging verder versterk (voorbeeld 85).  Hierdie nuwe motief bestaan 

uit kwartnoot trioolfigure.  Slegs die eerste vioolparty word gebruik ter illustrasie.  

Hierdie kettingreaksie word verder gevoer deur die klavierparty wat die ritmiese 

beweging oorneem tot in maat 60. 
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Voorbeeld 85:  maat 43, eersteviool 

 

 

 

Die Koki-tema tree in maat 46 in gesprek met dié nuwe ritmiese materiaal wat in 

die tuttigedeelte gestel word (voorbeeld 86).  Let op na die trioolmotiewe in maat 

51. 

 

Voorbeeld 86:  maat 46-56,  trompet 

 

 

 

Met behulp van die tom-toms word die ritmiese beweging verder versterk 

(voorbeeld 87). 

 

Voorbeeld 87:  maat 49-51, tom-toms 

 

 

In maat 61 word die ritmiese beweging tot stilstand gebring deur die intrede van 

die Raka-temakompleks.  Hierdie stilstand word onderbreek deur die kort, 

ritmiese motiewe van die klavierparty wat in maat 83 intree (voorbeeld 88). 
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Voorbeeld 88:  maat 83, klavier 

 

 

 

Ritmiese voortstuwing word bewerkstellig deur verskeie figurasies in die 

klavierparty, wat strek van maat 87 tot aan die einde van die beweging.  Hierdie 

figurasies bestaan uit verskillende sestiendenootgroeperings, aksenttekens en 

artikulasieaanduidings.  Enkele voorbeelde word hier genoem om die geveg 

tussen Koki en Raka uit te beeld (voorbeeld 89 -92).  In voorbeeld 92 word 

meerklank-acciaccaturas gebruik, te same met die aksentteken op pols vier. 

 

Voorbeeld 89:  maat 87, klavier 

 

In voorbeeld 94 word die konvensionele verdeling van die sestiendenoot figure 

verander na groepies van drie.  

 

Voorbeeld 90:  maat 96-97, klavier 
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Skerp kontras word verkry deur die gebroke oktawe in die lae register af te wissel 

met die akkoorde in die hoë register (voorbeeld 91). 

 

Voorbeeld 91:  maat 104-105, klavier 

 

 

 

Die Koki-temakompleks (voorbeeld 98) ondergaan ook ritmiese verandering om 

die stryd met Raka uit te beeld.  Die trioolfigurasies in die openingsmate van die 

tema word vervang met sestiendenootfigure.  Weer eens word die ritmiese 

voortstuwing versterk deur aksentaanduidings en acciaccaturas (voorbeeld 92). 

 

Voorbeeld 92:  maat 91-95, trompet 

 

 

 

Verskeie ritmiese figurasies kan ook in die verskillende orkespartye opgemerk 

word.  In die eerstevioolparty verskyn die volgende sestiendenoot trioolfigure.  

(voorbeeld 93). 

 

Voorbeeld 93:  maat 90-91, eerste viool 
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Terselfdertyd in die Franse horingparty, verskyn die volgende ritmiese figurasies.  

Aksenttekens word op die swak pols van die sestiendenootfigure geplaas om 

sodoende die ritmiese spanning te verhoog (voorbeeld 94). 

 

Voorbeeld 94:  maat 90-91, Franse horings 

 

 

Met behulp van aksent- en artikulasieaanduidings, verkry die fluitparty ook 

ritmiese vitaliteit (voorbeeld 95 en 96). 

 

Voorbeeld 95:  maat 99-100, fluit 

 

 

 

Voorbeeld 96:  maat 102-103, fluit 

 

 

Die geveg bereik ’n dramatiese klimaks vanaf maat 107 tot 115.  In voorbeeld 97 

speel die tutti in unisoon saam met die klavierparty.  Die fluitpartye word hier 

aangehaal as verteenwoordigend van die res van die tutti. 
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Voorbeeld 97:  maat 107-111, fluit en klavier 

 

 

 

5.4 Melodie 

 

Die Koki-tema (voorbeeld 98) en Raka-temakompleks (voorbeeld 111) word eers 

afsonderlik in die beweging en daarna saam in die uitbeelding van die geveg 

gehoor. 

 

Die Koki-tema verskyn aan die begin van die beweging en strek vanaf maat 2 tot 

17 (voorbeeld 98). 

 

Voorbeeld 98:  maat 2-17, trompet 
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Maat 2 (voorbeeld 98) dien as ’n kiemsel en bestaan uit twee opeenvolgende 

dalende kwartintervalle, ’n stygende kwintinterval en ’n dalende majeurtweede 

interval (voorbeeld 99). 

 

Voorbeeld 99:  maat 2, trompet 

 

 

 

Motiefuitbreiding kom aan die einde van maat 5 en aan die begin van maat 6 

voor, met die byvoeging van ’n nuwe trioolfiguur en slotnoot (voorbeeld 100). 

 

Voorbeeld 100:  maat 5 en 6, trompet 

 

 

 

Mate 9 tot 12 dien as melodiese sowel as ritmiese uitbreiding van die 

voorafgaande mate (mate 5 tot 6).  Let op na die toevoeging van die F-kruis 

(voorbeeld 101). 

 

Voorbeeld 101:  maat 9-12, trompet 

 

 

 

Mate 14 tot 16 dien as slotfrase van die Koki-tema en bevat trioolmotiewe 

(voorbeeld 102). 

Voorbeeld 102:  maat 14-16, trompet 
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Die Koki-tema word weer vanaf mate 46 tot 60 gestel (voorbeeld 103).  Met 

hierdie tweede verskyning is die tema ’n halftoon laer getransponeer. 

 

Voorbeeld 103:  maat 46-60, trompette 

 

 

 

Ritmiese ooreenkomste kan waargeneem word tussen mate 2 tot 3 en 46 tot 47 

(voorbeeld 104 en 105).  Die laaste trioolritme in maat 2 word verander na twee 

kwartnote in maat 47. 

 

Voorbeeld 104:  maat 2-3, trompette 
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Voorbeeld 105:  maat 46-47, trompet 

 

 

 

Vanaf maat 49 ondergaan die tema verdere ritmiese ontwikkeling.  Let veral op 

na maat 51 met die herhaling en uitbreiding van die trioolfiguur in maat 51 

(voorbeeld 106). 

 

Voorbeeld 106:  maat 49-51, trompet 

 

 

 

Mate 58 tot 60 dien as slotfrase vir die tweede stelling van die tema (voorbeeld 

107). 

 

Voorbeeld 107:  maat 58-60, trompet 

 

 

 

Die Koki-tema ondergaan verdere ontwikkeling in dié beweging.  Maat 91 en 92 

ondergaan ’n ritmiese gedaanteverwisseling.  Die kontoer bly egter onveranderd 

(voorbeeld 108). 
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Voorbeeld 108:  maat 91-92, trompet 

 

 

 

Mate 93 tot 95 is die slotfrase van die Koki-tema.  Hierdie laaste stelling van die 

tema is in ritmiese verkleining (voorbeeld 109). 

 

Voorbeeld 109:  maat 93-95, trompet 

 

 

 

Die Raka-temakompleks verskyn weer eens in maat 61 met die lae dreigende E-

pedaalnoot, wat in die kontrafagot- en kontrabaspartye gehoor kan word en die 

nege opeenvolgende akkoorde wat deur die klavier gespeel word (voorbeeld 

110). 

 

Voorbeeld 110:  maat 61-72,  kontrafagot, kontrabasse en klavier 
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Die tweede deel van die temakompleks maak sy verskyning vanaf mate 74 tot 

79.  Hierdie verskyning verskil ritmies van die eerste stelling van die tema in die 

tweede beweging (voorbeeld 41).  Ritmiese wysigings is ook by bogenoemde 

aangebring (voorbeeld 111). 

 

Voorbeeld 111:  maat 74-79, kontrafagot 

 

Wanneer die geveg tussen Koki en Raka begin, word die tweede deel van die 

Raka-temakompleks in mate 89 tot 92 gestel.  ’n Ritmiese vereenvoudiging is 

opvallend (voorbeeld 112). 

 

Voorbeeld 112:  maat 89-92, fagot, kontrafagot en kontrabas 
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Die laaste verskyning van die Raka-temakompleks in die vierde beweging is van 

maat 100 tot 102.  Ritmiese- en intervalwysigings is waarneembaar deur die 

byvoeging van ’n trioolfiguur en ’n jambiese motief (voorbeeld 113). 

 

Voorbeeld 113:  maat 100-102, fagot en kontrafagot 

 

In dié seksie wat strek vanaf maat 83 tot 115, word die Koki-en Raka-temas 

afwisselend gehoor: eers die Raka-tema in mate 89 tot 92, dan die Koki-tema in 

mate 91 tot 95 - laastens, die Raka-tema in mate 100 tot 102.  Die Koki-tema 

verskyn slegs eenkeer in ’n nuwe ritmiesaangepaste gedaante wat bestaan uit 

sestiende note (voorbeeld 114). 

 

Voorbeeld 114:  maat 88-102, fagot, kontrafagot en trompet 
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5.5 Tekstuur. 

 

Verskeie tekstuurtipes kom in hierdie beweging voor.  Die komponis se gebruik 

van ’n aangehoue akkoord in die altviool-, tjello en kontrabaspartye skep ’n basis 

vir die Koki-tema en die Franse horingmotief wat afwisselend daarteen gestel 

word (voorbeeld 115). 

 

Voorbeeld 115:  maat 1-3, strykers, trompette en Franse horings 

 

 

 

Vanaf maat 25 tot 30 is die klavier sonder orkesbegeleiding.  In die tuttigedeelte 

wat volg neem die altviool die sestiendenootfigurasies van die klavier oor.  Die 

houtblaasseksie speel kort, ritmiese motiewe, met die strykers wat die beginnoot 

van elke motief pizzicato speel.  Die basklarinet en kontrabas dien as basis wat 

die bogenoemde ondersteun (voorbeeld 116). 
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Voorbeeld 116:  maat 31-32, tutti 

 

 

Vanaf maat 46 word die Koki-tema afwisselend teenoor die tutti orkes gestel .  

Dié tema word sonder begeleiding gehoor en word deur die tuttigedeeltes wat in 

’n nuwe ritmiese gedaante verskyn geantwoord.  Die klavierparty dra by tot die 

digte tekstuur deur middel van ’n uitbreiding van die trioolfiguur van in die 

tuttigedeelte (voorbeeld 117).  Ter illustrasie van die bogenoemde word slegs die 

fagot, Franse horings, trompette, klavier en kontrabas aangehaal. 
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Voorbeeld 117:  maat 46-48, fagot, Franse horings, trompette, klavier en 

kontrabaspartye 

 

 

 

In maat 49 word die Koki-tema saam met die cassa rulante en die tom toms 

gestel (voorbeeld 118).  Die tom toms en die cassa rulante bied ’n ritmiese basis 

wat die Koki-tema ondersteun. 

 

Voorbeeld 118:  maat 49-51, trompet, cassa rulante en tom toms 
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Die bogenoemde voorbeeld word gevolg deur ’n gedeelte waarin die 

houtblaasseksie en klavier mekaar afwissel.  (voorbeeld 119). 

 

Voorbeeld 119:  maat 52-53,  houtblaasseksie 

 

 

 

Die Raka-temakompleks word gestel teen die van ’n lae E-pedaalpunt, wat deur 

die kontrabasse gespeel word (voorbeeld 120). 

 

Voorbeeld 120:  maat 61-68, tutti 
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Die slotseksie van maat 83 tot 115 bevat verskeie tekstuurtipes.  Twee 

verskillende voorbeelde (mate 90 en 91; mate 107 en 108) van die komponis se 

werkswyse word hier geïllustreer.  Mate 90 en 91 is in skerp kontras met mate 

107 en 108 (voorbeeld 122).  In die eerste geval speel die fagot, kontrafagot, 

tromboon en kontrabasse die Raka-tema.  Ritmiese figurasies kom in die Franse 

horings, strykers en klavier se partye voor, terwyl die houtblaasseksie die 

strykers verdubbel.  (voorbeeld 121).   

 

Voorbeeld 121:  maat 90-91, tutti 

 

Die tekstuur verander van ’n digte tekstuur met verskeie onafhanklike partye na 

’n tekstuur waar die tutti orkes in unisoon speel.  In die tweede voorbeeld speel 
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die tutti in ritmiese unisoon, in afwisseling met die klavier (voorbeeld 122).  In 

hierdie voorbeeld word slegs die eerste fluit, klavier en kontrabas gegee. 

Voorbeeld 127:  maat 107-108, tutti 
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6. KOKI’S MOTHER CLEANSES HIS SLAIN BODY BY THE NIGHT FIRES 

 

6.1 Inleiding 

 

In die vyfde deel van N.P van Wyk Louw se epos, word die stam se 

dodefeesvierings uitgebeeld en word die reiniging van Koki se lyk as fokuspunt 

beskryf.  Die persoon wat hiervoor verantwoordelik is, word deur N.P van Wyk 

Louw beskryf as “die oudste van die vroue” (Louw 1941: 28).  Weens haar 

ouderdom, is ’n groot gedeelte van die stam se geskiedenis aan haar bekend.  

Sy is ook verantwoordelik om baie van die liedere en gebruike van die stam aan 

die jonger geslag oor te dra.  Met die afsterwe van Koki, wat goed aan haar 

bekend was, sing sy ’n treurlied.  Sy roep verskeie herinneringe op terwyl sy die 

lyk met pluksels gras skoonwas.  Die gang van die stamlewe word beskryf met ’n 

treffende herhaling van die frase “van geboorte en dood” (Louw 1941: 28).  Die 

beeld van Koki se sterk vader word opgeroep.  Koki se fisiese skoonheid word in 

detail beskryf: van ratse bendeleier tot forse kryger.  Ook sy braafheid word 

besing: nie net het Koki die moed gehad om Raka te konfronteer nie – hy het ook 

die oortuiging gehad om tot die dood toe te veg “teen iets wat beestelik en 

magtiger is” as hy (Louw 1941: 29).  In haar stilte bekla sy ook die weerloosheid 

van die stam, veral omdat hulle nou leierloos is. 

 

Die komponis verander subtiel aan die bestaande scenario.  In sy sinopsis slaap 

die hele stam, terwyl Koki se moeder by hom waak. 

 

Volgens I.J. Grové (2002: 232) is die vyfde deel ’n klankbeeld van die ou vrou 

wat Koki se liggaam reinig.  Die stemming is eteries en verwys weer eens terug 

na die eerste beweging. Die Koki-tema verskyn nou as ’n uitdrukkingsvolle en 

tegnies vindingryke treurduet met orkesbegeleiding, tussen die twee 

solokontrabasse wat in die sopraanregister speel. 
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6.2 Struktuur 

 

Die titel van hierdie beweging stel twee duidelike beelde teenoor mekaar.  Koki 

se moeder wat besig is om sy liggaam te reinig en die nagvure wat sporadies 

opflikker.  Dit word deur twee musiekbeelde (A en B) voorgestel, wat mekaar om 

die beurt afwissel en dus ’n soort rondovorm tot gevolg het. 

 

Die besetting van die A-gedeeltes is deurgaans twee kontrabasse wat in hul 

sopraanregister speel.  By nadere bestudering is hierdie gedeeltes ’n 

herverskyning van die Koki-tema uit die vierde beweging, nou net in ’n nuwe 

gedaante gegiet (voorbeeld 123). 

 

Voorbeeld 123:  maat 1-3, kontrabasse 

 

 

 

Die besetting B-gedeeltes is vir fluit, trompet, strykers en klavier.  Twee elemente 

word duidelik in die B-gedeeltes onderskei.  Die eerste is ’n klankryke 

kombinasie vir fluit en trompet.  Dié kombinasie beeld die flikkering van die vuur 

uit deur die lae register van die fluit en uitgeskrewe mordente (voorbeeld 124).  

Hierdie uitgeskrewe mordente kom in die lae register van die eerste fluit voor 

tussen die C-kruis en D-kruis.  Die beginnote van elke mordent word gedupliseer 

in die tweede fluitparty. 
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Voorbeeld 124:  maat 11-12, trompet en fluit 

 

 

 

Die tweede element van die B-gedeelte word deur die klavier gestel.  Wat hier 

opval is die prominente gebruik van ’n mineurnegende-interval (voorbeeld 125). 

 

Voorbeeld 125:  maat 20-21, klavier 

 

 

 

’n Skematiese voorstelling van die struktuur sien soos volg daarna uit: 

 

A1 (maat 1-10) 

B1 (maat 11-26) 

A2 (maat 27-31) 

B2 (maat 32-41) 

A3 (maat 41-47) 

B3 (maat 47-55) 

A4 (maat 55-60) 

Koda (maat 60-66) 
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6.3 Ritme 

 

Ritmiese aktiwiteite kom in hierdie beweging tot stilstand en staan in skerp 

kontras met die tweede en die vierde bewegings.  Dit is nietemin interessant om 

die ritme van die A-gedeeltes te ondersoek.  Subtiele wysigings kom deurentyds 

voor, soos byvoorbeeld duidelik gesien kan word in mate 1 en 4.  Die beginritme 

in die eerstekontrabas-party word in maat 4 gewysig, en wat opvallend is, is die 

jambiese ritme in die tweedekontrabas-party (voorbeeld 126 - 129). 

 

Voorbeeld 126:  maat 1-4, kontrabasse 

 

 

 

Voorbeeld 127:  maat 27-31, kontrabasse 
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Voorbeeld 128:  maat 41-47, kontrabasse 

 

 

 

Voorbeeld 129:  maat 55-60, kontrabasse 

 

 

 

Die kwintoolfigure in die B-gedeeltes sorg vir subtiele ritmiese opflikkerings wat 

’n mate van ritmiese voortstuwing in hierdie deel tot gevolg het (voorbeeld 130). 

 

Voorbeeld 130:  maat 9, fluit 
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In mate 18 tot 19 neem die strykers die kwintoolfiguur oor.  Die beginnote van 

elke kwintoolfiguur verkry prominensie deur aksenttekens en die fluit en trompet 

wat hierdie note dupliseer (voorbeeld 131). 

 

Voorbeeld 131:  maat 18-19, strykers, fluit en trompet 

 

 

 

In mate 40 tot 41 speel die klavier, strykers en fluite die kwintoolfiguur 

afwisselend (voorbeeld 132).   
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Voorbeeld 132:  maat 40-41, klavier, strykers en fluite 

 

 

 

In mate 51 tot 52 word die fluit en klavier gekombineer.  Die kwintoolfiguur word 

subtiel gewysig met die byvoeging van ’n tweede figuur in die klavierparty 

(voorbeeld 133). 
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Voorbeeld 133:  maat 51-52, fluit en klavier 

 

 

 

’n Nuwe kombinasie maak sy verskyning in maat 53 – dit het ’n ander soort 

klankleur tot gevolg.  Die kwintoolfiguur word gelyktydig deur die viool en fluite 

gespeel (voorbeeld 134). 

 

Voorbeeld 134:  maat 53, tweede viool en fluite 

 

 

 

Ritmiese samehang word verkry deur dié jambiese motief wat in die A- sowel as 

die B-gedeeltes voorkom (voorbeeld 135).  

 

Voorbeeld 135:  maat 2, tweede kontrabas 
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Voorbeeld 136:  maat 5, eerste kontrabas 

 

 

 

Voorbeeld 136:  maat 16-17, trompet en tweede viool 

 

 

 

Voorbeeld 137:  maat 36, eerste fluit 

 

 

 

6.4 Melodie 

 

Die melodiese materiaal wat in hierdie beweging voorkom, word gevind in die A-

gedeeltes en word hoofsaaklik deur die kontrabasduet gespeel.  By nadere 

bestudering is hierdie gedeeltes aan die Koki-tema, wat aan die begin van die 

vierde beweging voorkom, verwant.  Deur gebruik te maak van ’n dalende 

kontoer en twee opeenvolgende kwartintervalle, word ’n tipiese Afrika-sfeer 
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geskep.  Hierdie atmosfeer word verder versterk deur die nabootsing van ’n 

musiekboog met die gebruik van die twee kontrabasse. 

 

Mate 1 tot 3 word in mate 4 tot 5 herhaal, maar met melodiese sowel as ritmiese 

wysigings.  Die melodiese materiaal in maat 1 word  deur die twee kontrabasse 

verdeel, soos gesien in maat 4.  In mate 6 tot 9 word die reeds genoemde 

kwartintervalle deur middel van herhalings en omkerings uitgebrei (voorbeeld 

138).   

 

Voorbeeld 138:  maat 1-10, kontrabasse 

 

 

 

Wanneer die melodie vir die tweede keer gehoor word, is dit ’n korter weergawe 

van die oorspronklike.  Die tweede kontrabas speel ’n ritmies-gewysigde 

weergawe van maat 1, maar die intervalsamestelling is dieselfde.  Nuwe 

materiaal word in die eerstekontrabas-party aangetref.  Die dalende kontoer word 

behou (voorbeeld 139) 
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Voorbeeld 139:  maat 27-31, kontrabasse 

 

 

 

Die derde verskyning van die A-gedeelte is meer gewysig as die voorafgaande 

gedeeltes deur die byvoeging van die F-kruis.  Die oorwegende dalende kontoer 

bly steeds behoue (voorbeeld 140). 

 

Voorbeeld 140:  maat 41-47, kontrabasse 
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Die vierde verskyning van die A-gedeelte keer terug na die vorm van die 

oorspronklike melodie, alhoewel dit ritmies verskil (voorbeeld 141). 

 

Voorbeeld 141:  maat 55-60, kontrabasse 

 

 

 

6.5 Tekstuur 

 

In hierdie eteriese beweging maak die komponis van subtiele tekstuur nuanses 

gebruik.  Met behulp van die kontrabaskombinasie, word die stil lied van Koki se 

moeder verklank.  Hierdie tweegesprek open die werk en strek tot in maat 9 

(voorbeeld 142). 

 

 

 

 
 
 



 90 

Voorbeeld 142:  maat 1-9, kontrabasse 

 

 

 

Met die herverskyning van die A-gedeelte is die kontrabasduo deurgaans 

aanwesig, maar met die byvoeging van ’n lae E-pedaalpunt wat deur die 

oorblywende kontrabasse gespeel word (voorbeeld 143). 

 

Voorbeeld 143:  maat 27-28, kontrabasse 
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Hierdie lae E- pedaalpunt is ook in die klavierparty aanwesig (voorbeeld 144). 

 

Voorbeeld 144:  maat 24-25, klavier en kontrabas 

 

 

 

Met die laaste verskyning van die A-gedeelte word die lae E-pedaalpunt deur die 

kontrabas en die klavier gespeel, terwyl strykerflageolette die agtergrond voltooi.   

 

Die B-gedeelte verskyn met ’n derde jambiese motief as ’n binnestem in die 

klavierparty.  Hierdie motief is ’n nabootsing van die motief, wat in die 

eerstekontrabas-party teenwoordig is (voorbeeld 145).   
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Voorbeeld 145:  maat 61-63,  strykers, klavier en kontrabasse 

 

 

 

Die mees beduidende tekstuurwisselings vind in die B-gedeeltes plaas.  Die 

komponis se vernuftige gebruik van timbremodulasie word hier tentoongestel.  

Die eerste element word in die fluit- en die trompetpartye aangetref, in die vorm 

van ’n toontros met fyn dinamiese graderinge.  Hierdie statiese akkoord verkry 

vitaliteit deur die byvoeging van die kwintoolfiguur in die fluitparty (voorbeeld 

146). 
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Voorbeeld 146:  maat 11-12, fluite en trompette 

 

 

Die voorafgaande materiaal word deur die viool- en altvioolpartye oorgeneem.  

Die effek van ’n toontros word met die note F, E-mol, C en B en nuwe ritmiese 

materiaal geskep.  Verder word die kwintoolfiguur deur die viool- en 

altvioolpartye gespeel.  Op die eerste pols van elke kwintoolgroep verdig die 

tekstuur subtiel met die byvoeging van die fluit en trompet.  Daardeur verkry die 

toontros ’n minder statiese karakter (voorbeeld 147). 

 

Voorbeeld 147:  maat 18-19, fluit, trompet, viool-en altvioolparty 
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In maat 20 tree die klavierparty in.  Die lae E van die kontrabasse word deur die 

lae E van die klavier versterk.  Die demperpedaal word deurgaans afgehou om 

die sonoriteit te verhoog.  Dit word verder versterk deur die hoë regterhandparty 

van die klavier.  Die aangehoue note in die fluit- en trompetpartye en die 

strykerflageolette vul die res van die agtergrond in (voorbeeld 148). 

 

Voorbeeld 148:  maat 20-21, klavier, kontrabas, strykers, fluit en trompet 
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7. RAKA RETURNS AS CONQUEROR 

 

7.1 Inleiding 

 

In die laaste deel van N.P van Wyk Louw se epiese gedig, genaamd “Die nag”, 

besluit die komponis om twee gebeure te verbeeld.  Die eerste, die ou vrou wat 

Koki se lyk reining, is alreeds in die vorige hoofstuk bespreek.  Die tweede is die 

terugkeer van Raka.  Terwyl die reinigingsritueel plaasvind is die res van die 

stam verwikkel in ’n dodefeesviering.  Wat die fees uitsonderlik maak, is die feit 

dat geen gebruiklike liedere gesing word om die afsterwe van die held te betreur 

nie.  In die plek daarvan is slegs “die kloppende trom en die stil geweld van die 

glansende voete” (Louw 1941: 30) hoorbaar. 

 

Die dansers besing Koki se krag en ratsheid, maar die dronk lofuitings is van 

korte duur.  Raka word openlik vereer - en so ontstaan daar ’n nuwe era in die 

stamgeskiedenis.  Te midde van hierdie fees, verskyn Raka vanuit die niet en rig 

groot skade aan mens en dier aan.  Die epos eindig met die besef dat Raka nooit 

die stam sal verlaat nie.   

 

Die komponis verklank in hierdie kort beweging Raka se terugkeer as 

oorwinnaar. 

 

7.2 Struktuur 

 

Die komponis se tempo-aanduidings, dubbelmaatstrepe en pouses vergemaklik 

die vaslegging van die struktuur.   

 

Grové se verdeling Skrywer se verdere verdelings 

Allegretto   

• Maat 1-18 

 

Maat 1-18 

• Maat 1-5 

• Maat 7-12 
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• Maat 13-18 

Più mosso   

 Maat 19-30 

Maat 19-30 

Molto agitato 

 Maat 31-54 

Maat 31-54 

• Maat 31-47 

• Maat 49-54 

Presto 

 Maat 55-74 

Maat 55-74 

• Maat 55-66 

• Maat 67-74 

 

Die eerste seksie, Allegretto, strek van maat 1 tot 18 en bestaan uit drie kleiner 

seksies: mate 1 tot 5, 7 tot 12 en 13 tot 18.  In mate 13 tot 18 maak die Raka-

temakompleks sy verskyning. 

 

Die tweede seksie, Più mosso, strek van maat 19 tot 30.  Mate 31 tot 54, die 

Molto agitato, vorm die derde seksie en bestaan uit twee kleiner seksies: mate 

31 tot 47 en 49 tot 54.  Die beweging sluit af met die vierde seksie, Presto, van 

mate 55 tot 74, wat en bestaan uit twee kleiner seksies: mate 55 tot 66 en 67 tot 

74. 

 

7.3 Ritme 

 

Die ritmiese vitaliteit van die slotbeweging staan in skerp kontras met die vyfde 

beweging.  Die jambiese ritme van die A-gedeelte van die vyfde beweging 

(voorbeeld 142) word weer in die openingseksie van die slotbeweging gebruik.  

In mate 4, 11 en 16 verskyn dié ritmiese motief in die koperblaasseksie 

(voorbeeld 149). 
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Voorbeeld 149:  maat 4, Franse horing 

 

 

 

Die ritmiese karakter van dié beweging sluit aan by die tweede en vierde 

bewegings.  Dit word reeds deur die trompetseksie in die Più mosso-gedeelte 

geantisipeer (voorbeeld 150).  

 

Voorbeeld 150:  maat 19-20, trompetseksie 

 

 

 

Tesame met die bogenoemde motief, speel die klavier kort sestiendenootpatrone 

(voorbeeld 151). 

 

Voorbeeld 151:  maat 23, klavier 
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Die Molto agitato-gedeelte (mate 31 tot 54) begin met die klavier wat 

agstenootfigurasies (3+3+2) speel.  Dit is ’n presiese herhaling van mate 95 tot 

108 van die tweede beweging.  Die eerste note van die onderskeie 

agstenootgoepe word met behulp van aksenttekens beklemtoon (voorbeeld 152). 

 

Voorbeeld 152:  maat 31-32, klavier 

 

 

 

Die bogenoemde agstenoot groeperings word ook in die tuttigedeeltes herhaal 

(voorbeeld 153). 

 

Voorbeeld 153:  maat 34-35, strykers 

 

 

 

Die tydmaatteken verander in maat 55, wat ’n verandering van die 

klavierfigurasies in maat 57, met die aanbreek van die Presto tot gevolg het.  Die 

 
 
 



 99 

dubbelnoot acciaccaturas en die aksenttekens verleen sterk ritmiese finaliteit aan 

die slotseksie (voorbeeld 154). 

 

Voorbeeld 154:  maat 57-59, klavier 

 

 

 

7.4 Melodie 

 

Gedurende die finale beweging verskyn die Raka-temakompleks twee keer.  Met 

die eerste intrede (maat 13-16) speel die kontrafagot eers die tema, voor dit in 

maat 15 deur die fagotte verdubbel word (voorbeeld 155). 

 

Voorbeeld 155a:  maat 13-16, kontrafagot. 

 

 

 

In vergelyking met die eerste intrede in die tweede beweging (voorbeeld 34), is 

slegs die laaste deel van die tema gewysig.   
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Die tweede intrede is in mate 57 tot 65.  Soos in die vorige bewegings speel die 

fagot-, kontrafagot-, tjello- en kontrabaspartye die intrede (voorbeeld 156). 

 

Voorbeeld 156:  maat 57-65, fagot-, kontrafagot-, tjello- en kontrabaspartye 

 

 

 

Die weglating van die majeursewende-interval aan die begin van die tema is 

opvallend.  Die eerste gedeelte van die tema word drie keer herhaal met klein 

intervalwysigings wat aangebring word.   

 

7.5 Tekstuur 

 

Dié beweging is hoofsaaklik vir die volle orkes georkestreer.  Die openingsmate 

word in unisoon deur die fagot-, kontrafagot-, tjello- en kontrabaspartye gestel, 

teenoor die pizzicato van die strykers.  Let ook op na die subtiele dinamiese 

aanduidings (voorbeeld 157). 

 

Voorbeeld 157:  maat 1-3, fagot-, kontrafagot-, tjello- en kontrabaspartye 
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’n Voller koperblaasseksie volg hierop (voorbeeld 158). 

 

Voorbeeld 158;  maat 4-5, Franse horings, trompette, trombone en tuba 

 

 

 

Die voorafgaande tekstuur word herhaal in maat 7 tot 12. 
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In maat 13 word die Raka-temakompleks alleen deur die kontrafagot gestel en 

mettertyd word ander instrumente bygevoeg (voorbeeld 159). 

 

Voorbeeld 159:  maat 13-17, kontrafagot 

 

 

 

Die tekstuur van mate 19 tot 30 bestaan uit sporadiese stellings van 

motiefmateriaal afkomstig van die Raka-temakompleks.  Die driestemmige 

trompetseksie word aangevul deur die sestiendenootfigure van die klavier.  Die 

strykers en koperblaasseksie speel eenmalige kort ritmiese motiewe (voorbeeld 

160-162). 

 

Voorbeeld 160:  maat 19-20, trompet 

 

 

 

Voorbeeld 161:  maat 23, klavier 
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Voorbeeld 162:  maat 26, Franse horings 

 

 

Vanaf maat 31 kom ’n tuttigedeelte voor.  Die klavierparty speel deurlopende 

agstenootfigurasies tesame met die unisone beweging in die houtblaasseksie.  

As harmoniese ondersteuning speel die lae deel van die orkes ritmiese figurasies 

(voorbeeld 163). 

 

Voorbeeld 163:  mate 34-35, tutti 
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Aan die einde van die seksie verander die tekstuur deurdat die klavier 

afwisselend met die res van die orkes speel (voorbeeld 164). 

 

Voorbeeld 164:  mate 49-54, tutti 

 

 

 

Met die aanvang van die laaste seksie speel die klavier saam met die fagot, 

kontrafagot, tjellos en kontrabasse ’n gewysigde Raka-temakompleks. (voorbeeld 

165). 

 

Voorbeeld 165:  mate 57-58, tutti 
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8. SLOT 

 

Die populariteit van die simfoniese toondig bereik ’n hoogtepunt aan die einde 

van die negetiende eeu en aan die begin van die twintigste eeu.  In hierdie genre 

word verskeie ideale van die betrokke tydsgees saamgevat:  om die multi-

beweging komposisie tot ’n hegter eenheid saam te bind en om aan 

instrumentale programmusiek dieselfde belangrikheid te verleen as die van 

opera.  Dieselfde kan gesê word van die klavierkonsert.  Menigte komponiste 

verkies hierdie genre om aan van hul bekendste en mees uniekste werke vorm te 

gee.  Stefans Grové voeg dié twee bogenoemde vorme saam in sy komposisie 

Raka (’n simfoniese toondig in die vorm van ’n klavierkonsert). 

 

Die epiese gedig, Raka, van N.P. van Wyk Louw word beskou as ’n hoogtepunt 

in die Afrikaanse letterkunde.  Dit dien as inspirasie vir die gelyknamige 

komposisie van Grové.  Die vraag ontstaan of die komposisie van Stefans Grové 

’n geslaagde verklanking van die betrokke werk is.  Die oorspronklike werk moet 

dalk te veel prys gee as dit verklank word in die nuwe komposisie (Macdonald 

2001: 806).  Die gevaar bestaan dat die essensie van die epos skade sal lei en 

nie tot sy reg sal kom nie.  In hierdie geval is die uitgebreide epos aansienlik 

verkort in die sinopsis wat die komponis aan die begin van die komposisie 

verstrek.  Die lengte van die epos maak dit ook nie sinvol om die hele epos ’n 

volledige verklanking te regverdig nie.  Wat die sinopsis noodsaaklik maak, is die 

redelike onbekendheid van die epos, Raka, by die breër publiek.  Die sinopsis 

wat Grové skep, is sprekend van ’n vervloë prekoloniale Afrika ver verwyderd 

van die hedendaagse kontinent vol van korrupsie, bloedvergieting en 

hongersnood.   

 

Belangrike dramatiese elemente uit die epos is deur Grové gekies wat treffend 

deur die musiek uitgebeeld word:  twee kontrasterende karakters (Raka en Koki) 

en hul uiteindelike geveg.  Hierdie dramatiese gebeure staan in skerp kontras 

met die rustiger momente wat die musiek uitbeeld, soos die opening van die 
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werk met die ontwakende natuurgeluide en Koki se treurende moeder.  Die 

skrywer is van mening dat die komposisie ’n suksesvolle uitbeelding van die 

sinopsis is.  Wat egter dalk nie sterk op die voorgrond tree nie, is die simboliese 

betekenis van die epiese gedig van N.P. van Wyk Louw.   

 

Soos reeds genoem is die simfoniese toondig in die vorm van ’n klavierkonsert 

gegiet.  Weens die dramatiese aard van die epiese gedig het dit dieselfde effek 

in die musiek tot gevolg.  Dit vereis dan van die gekose instrument gelykstaande 

dramatiese kwaliteite.  Ook die vermoë van die instrument om op gelyke voet 

met ’n uitgebreide orkes te kan funksioneer.  Die keuse van die klavier as solo-

instrument in hierdie concerto is uiters geslaagd.  Die gesprekvoering tussen 

klavier en orkes word ten volle deur die komponis benut.  Grové ontgin die 

klankmoontlikhede van die klavier op unieke wyses en is sprekend van die 

komponis se diepgaande kennis van die spesifieke instrument.  Dit dra by om die 

dramatiese eienskappe van die komposisie suksesvol te verklank. 

 

Die oënskynlike ontoeganklikheid van Grové se komposisiekuns kan ’n skeiding  

tussen die luisteraar en die komponis tot gevolg hê.  Dit word suksesvol oorbrug 

deur ’n komposisie te koppel aan ’n buite-musikale idee - in die geval ’n epiese 

gedig van ’n gerekende Suid-Afrikaanse skrywer – asook die gekose vorm van 

die klavierkonsert. 

 

Binne die bogenoemde strukture kan kenmerke van Grové se komposisiekuns 

geïdentifiseer word.  Komposisies besit beskrywende titels wat helder beelde 

voor die geestesoog oproep.  Hierdie titels impliseer die unieke strukture waarin 

elke beweging vorm verkry.  Geykte Westerse vorme soos sonatevorm word nie 

gebruik nie maar besit eerder ’n episodiese karakter.  Hierdie concerto in ses 

bewegings kan eerder in drie verdeel word, deurdat die stadige korter bewegings 

as inleidings dien tot die langer vinniger bewegings. 
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Oorspronklike melodieë wat die komponis skep, besit eienskappe wat eie aan 

Afrika is soos ’n oorwegende dalende kontoer en ’n beperkte omvang.  Hierdie 

melodieë ondergaan permutasie deur die toonhoogtes en ritmes te wysig. 

 

Die ritmiese vitaliteit in hierdie komposisie word bewerkstellig deur verskeie 

metrumwisselings en die agstenoot wat dien as kleinste nootwaarde, wat 

gestalte vind in groeperings van twee en drie. 

 

Hierdie komposisie is ’n geslaagde poging om Afrika-geïnspireerde musiek in 

Westerse vormstrukture te giet. 
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