
OlE NUWE BRANDWAG. 

Jan Van Zyl oor die T oestand van Musiek in 
Suid~Afrika. 

E 
K stem heeltemal met Dr. Malan saam, dat Suid-Afrika, om die smaak 

vir musiek aan te wakker, 'n eie Volkslied moet he. Dit is noodsaak
lik vir 'n jong nasie en die ontwikkeling van 'n kultuur. Die blote feit 

van 'n populere Volkslied te besit, sou ons mense aanmoedig om te sing, 
hulle trots maak op hulle afkoms en ons in staat stel op een hoogte te staan met 
ander nasies. Daar is tog seker geen beter middel vir 'n nasie om homself uit 
te druk as die liedere van sy geboorteland nie. Die karakter van 'n volk 
blyk gewoonlik uit sy liedere. Ongelukkig het die musikale aanleg van 
Afrikaners nie die aanmoediging ontvang om ons so ver te bring, dat ons op 
belangrike Komposiesies kan spog nie. Dit is · natuurlik te wyte aan die 
worstelinge van ons volk in die verlede en ·'n sekere mate van onderdrukking 
en gebrek aan erkenning wat ons as nasie toegekom het. Maar noudat ons 
goeie reg op 'n eie Nasionaliteit erken is (as gevolg van ons leiers se onver
slapte volharding) het die tyd aangebreek om ons musikale talent te ont
wikkel. Ek is daarvan oortuig, dat die Afrikaners die siel vir musiek het, tn 
die gebrek aan waardering by ons mense is aileen die gevolg van onvoldoende 
ontwikkeling van hierdie kant van Kuns. Maar dit moet nie halfhartig aan
gepak word nie. Bowenal moet Afrikaners hulle eie mense ondersteun met 
veel groter geesdrif as totnogtoe die geval was. 

Kan daar vir iemand, wat die jarelange worsteling deurgemaak het, 
uie teleurstellings, sielesmart, en dikwels gebrek aan geldelike ondersteuning 
ondergaan het - as ook die ontmoediging voortvloeiend uit nasionaliteits
vooroordeel en talryke ander hinderpale te bowe moes kom eer hy erkenning 
verkry het - kan daar vir so iemand groter teleurstelling wees as gebrek aan 
ondersteuning van sy eie landgenote te ondervind? Dit is nie aileen jou land
genoot in die steek laat nie, maar dit verkleineer hom in die oe van dies wat 
~malend elke beweging van hom gadeslaan. 

Op die oomblik is die lied in Afrikaans nog in sy kinderjare en ten 
einde hierdie kant van ons kultuur te vestig moet ons veg, en hard veg. 

Anders sal dit wegsink en vir goed verdwyn. As dit gebeur, sou dit 'n 
treurige neerlaag vir ons saak wees. 

Ons het vandag Orammafoon-plate van ernstige Afrikaanse liedere, 
maar dit spyt my om te moet se, dat die verkoop van hierdie beter-klas plate 
uiters swak is. Die plate wat beste verkoop is die slegste soort musiek ~ 

74 Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012



JAN VAN ZYL OOR DIE TOESTAND VAN MUSIEK IN SUID-AFRIKA. 

en dit stel ons in 'n bespotlike lig. Ek hct bewys hiervoor. Net 'n paar 
dae gelede het 'n sekere heer, wat een van die grootste firma's van Musiek
handelaars in hierdie land verteenwoordig, dit nog as sy opienie uitgespreek, 
dat die Hollandse Suid-Afrikaner nie goeie musiek wil he nie en dat hy voor
nemens was aan ,His Master's Voice Maatskappy" te skryf om nie verder 
Afrikaanse plate van ernstige aard te maak nie. Hy het hom daarop be
roem, dat hy altyd die oortuiging gehad het, dat dit vergeefse moeite was om 
ernstige musiek vir die Hollandse Afrikaners te wil verskaf. 

Kan ons hom dit kwalik neem? Seer seker nie. Op stuk van sake 
het hy tog die onkostes gemaak om groot hoeveelhede Afrikaanse plate te 
bestel in die hoop, dat daar aanvraag voor sou wees, maar hy het teleurgestel 
uitgekom. Van een ding kan ek Afrikaners egter verseker: as die Grammo
foon-Maatskappy ophou Afrikaanse plate te maak, sal ons nooit weer belang
stelling by hulle wek nie. Ek kan sander vrees vir teenspraak se, dat ek 
grootliks verantwoordelik is vir die maak van plate met ernstige Afrikaanse 
liedere en die oorreding van H. M. V. om dit te doen. Toe hulle my die eerste 
keer genader het, was dit met die versoek dat ek die populere lied van humo
ristiese gehalte vir plate sou bydra - met andere woorde, iets van dieselfde 
aard as wat die kleurling-volk sing. My antwoord was dat ons 'n paging 
moes maak met die beter-klas lied, daar - soos ek te kenne · gegee het -
die Afrikaners wou opgehef word in kuns en nie ondergehou nie. Verder, dat 
hulle intelligente mense is en na verbetering street. Die gevolg was, dat hulle 
toegestem het en nog gewillig is om hulle uiterstc bes vir ons te doen, maar, 
tensy daar goeie ondersteuning van ons kant is, sal hulle, vrees ek, hulle ver
troue verloor. In daardie geval sou Afrikaanse liedere 'n gevoelige klap kry. 
Ek, persoonlik, is van mening, dat die skole hulleself moet interesseer in hier
die Afrikaanse plate en die bestes moet uitkies vir opvoedkundige doeleindes. 
Ons volk moet die belangrikheid van hierdie plate leer insien :- hulle is in 
Afrikaans, die kunstenaars is Afrikaners en Suid-Afrika moet hulle onder
steun. 
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AAN ELEKTRA. (naar Herrick.) 

Woorde: H. J. R. v. Druggen . Musiek: Anna Lambrechts Vos. 
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