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Waarom Nie Beter Musiek In 
Ons Bioskope Nie? 

H IERDIE artikeltjie is nie oor 
die musiek in films nie 
maar oor die musiek in o~ 
bioskope. Eintlik moes ek 

s~ die ,on-musiek" in ons bioskope. 
of die ,onmusikaliteit van ons bio
skoopbesture." 

In al die bioskope van ons land 
word v66r die voorstelllng en gedu
rende die pouse musiek gespeel en ·in 
sommige bioskope word ook gedu· 
rende die voorstelling nog wel . 'n 
musiektussenspel gelewer - hetsy 
op . die orrel, hetsy met 'n orkessie, 
betsy met plate en 'n besonder sui· 
were elektro-grammofoon. Eerlik ge. 
s~ het die ondenrinding my geleer 
dat die laasgenoemde metod.e die 
mees bevredigende is, want die be
stuurders kies meestal een of ander 
kiassieke · stuk ·van die ligtere soort, . 
waarvan daar op grammofO'onplate 'n 
eindelose sortering verkrybaar . is, al 
sou ons . radio-programme mens dik-
wels tot' 'n ander mening lei.. · 

In Europa gee hulle in die bio
skope ook musiek, maar daar is dit 
werklik musiek! Die voormusiek mag 
wei ligte dansmusiek bevat, maar as 
daar 'n tussenspel is, dan bestaan dit 
uit goeie musiek en as daar geen 
tussenspel is nie, word die plek daar
van deur die pouse-musiek ingeneem. 
Bulle het in Europa lanka! uitge
vind dat die groot klassieke kompo
niste almal musiek geskryf het wat 
selfs vir mense wa t niks van musiek 
weet nie, 'n onweerstaanbare aan
trekkingskrag het - musiek soos 
sommige van die bewegings uit Mo
zart se simfoniee en kamermusiek· 
werke en sommige van Beethoven se 
stadiger bewegings, musiek van Liszt 
(behalwe die platgetrapte Hon
gaarse Rhapsodie No.2), van Brahms, 
Schumann, Chopin, Berlioz, Wagner, 
om maar 'n paar voorbeelde te 
noem. AI hierdie komponiste en 
tientalle ander het selfs in hul swaar
ste werke stukke geskcyf wat suiwer 
melodieus, uiters aantr,.klik en tege
lykertyd musikaal is en wat die 
publiek sou leer om beke'~"d te raak 
met hul werk.e, sodat die bioskoop
publiek sy vrees vir betere musiek 
vanself verloor. Die bioskcpe in 
Europa. en veral in Holland, Skandi· 
navH5 en Duitsland, doen goeie werk 
ln hierdie opsig en het gemaak dat:. 
Beethoven vir die algemene publiek 
nie meer die naam is van 'n kom
ponis wie se musiek bo die gemid
delde mens se vuurmaakplek gaan 
nie, maar iemand wie se werk met 
eerbied dog sander vrees bejeen moet 
word. 

Vergelyk hiermee die toestand in 
ons land. Op die orrels word, indien 
moontlik, nog ergere musikale ge
mors gespeel as op die grammofoons 
van die orrellose bioskope. Dis regtig 
wonderbaarlik hoe onmusikaal die 
orreliste in ons bioskope lmn wees en 
watter volkome gebrek aan insig in 
ons volksgees hulle het. Onlangs was 
ek op 'n Saterdagaand in 'n bioskoop 
waarin die klompie agter op die 
balkon net lelrker jolig was en van 
harte saamgesing het. met die liedjies 
wat die bestuurder hulle gevra het om 
te sing. Ek gee hulle 'n pluimpie 
hiervoor, want om een of ander rede 
het die orrelis dit nodig bevind om 
sulke snaakse tierlantyntjies en sulke 
onmoontlike ritmiese figure in sy 
spel in te wewe, dat mens regtig dik
wels gewonder het waar hy nou 
eintlik was en dat almal veels te 
langsaam moes sing om hom kans te 
gee om by te bly. Maar afgesien 
hiervan: Die liedjies was (natuurlik) 
alma I Engels of Amerikaans ( ander 
musiek bestaan daar vir die orreliste 
nie!) en 'n Afrikaanse gehoor waar
van 99 persent nog nooit vir Londen 
gesien het nle en ook nie veel ver
lange koester om met Londen se mis 
kennis te maak nle, is gevra om saam 
te sing in die liedjie. ,Bring me back 
to Good old London Town.•• Die 
gevolg was 'n amper pynlike stilte, 
want toe die groot meerderheid nle 
lu voel om saam te. sing nic en 

deur 

Dr. Hans · Rompel 
buitendien wysie n6g woorde geken: 
bet, het die · paar wat daar wei mee 
bekend was, hatuurlik nie durf sing 
nie. Daarop het, nog verstandiger, 
'n Uedjie gevolg oor ,going to fight 
for the dear old country," 'n · liedj-ie 
wat am per ·· niemand ln die gehoor · 
geken het en . waarmee die galery'.ot . 
groep seer begryplik nie veel siin:.O 
patie gehad het nie. Mens wonder ot 
die bestuurder uit die doodse stilte., 
gevol~ deur,. ge:-fUli~eerde . g~~els~ry 
en lmdkeelse . maar sarkastiese . hoe.ra• 
geroep, sy les vir die toekomS geleer' 
het. Ons ondervinding van bestuur
ders en hul orreliste lei ons daartoe 
om dit te betwyfel. 

Totaal afgesien van dergelike stom· 
rniteite, is dit egter nog merkwaardig 
hoeveel ,onmusikaliteit" in die mu
siek van ons . bioskope ingevoer word. 
Sinkopasiemusiek is enige · tyd beter . 
as party van die vreeslike ,nommers" 
wat met graaf en pik uitgedelf word 
uit die stofhope waaronder dit jare 
lank veilig begrawe gele het. 'n Mens 
sou sweer dat daar geen geskikte 
musiek vir die doel bestaan nie, aan
gesien die tussenspele altyd om die
selfde spil draai van liedjies uit die 
verre verlede of minder lank gelede 
of verlede jaar of die hemel weet 
wanneer. Die meeste van die goed 

GARY OOOPEB 

moes nooit geskrywe gewees het nie! 
Teen die speel van ligte musiek is 
geen enkele beswaar nie - maar wei 

Gary Cooper, 'n Ster 
·w at Deur Volharding 

Oorwin Het 
H ARDE werk, onverbiddelike self-

kritiek, deeglike skoling en . nou
keurig-ontworpe ,opbou,•• het Gary 
se beperkte natuurlike · aanleg ge
maak tot wat ons vandag sten in 
prente soos The Plainsman, Desire en 
Mr. Deeds Goes to ·, Town. Gary is 
geen geniale akteur wat deur pure 
talent geword bet wat hy vandag is 
nie: Sy natuurlike aanleg is waar
skynlik nie besonderlik groot nie, en 
tog is hy vandag nie alleen een van 
Hollywood se populerste spelers nie, 
maar een van die beste. Hy is 'n skit
terende voorbeeld van wat die Holly
woodse metode kan bereik wanneer 
dit goed eri standvastig deurg.evoer 
word. 

Gary het ey Ioopbaan begin as 
Cowboy in ,Wildwest"-films - . 'n 
rol wat hom nie alte vreemd geval 
het nie, aangesien hy self 'n oud· 
Cowboy uit Montana is. Jare lank 
het hy nie besonderlik uitgeblink nie, 
totdat The Winning of Barbara Worth 
die aandag op hom gevestig het. 
Paramount het die oog op hom gekry 
en het hom rolle begin gee in ernsti
ger prente as die uit die , wilde wes
te.u Stadig maar seker is hy opge
bou tot ster en in sy geval het die 
publisiteitsopboa eindelik tred gehou 
met die van die toneelskool. Gary 
het egter eers in die voile lig van die 
publisiteit gekom toe hy teenoor Mar
lene Dietrich opgetree het in haar 
eerste prent. Morocco. Hy het in 
daardie prent spel gelewer wat ver
geleke · met die Gary van vandag, 
maar baie grof en ondiep was, maar 
hy het tog, ten spyte van die aan
wesigheid van die uitnemende Diet
rich, daarin geslaag om die aandag 
op homEelf te vestig. Daarna het hy 
vinnig gevorder. City Streets, met 
Sylvia Sidney teenoor hom, het al 
'n natuilrliker, mensliker Gary ge
toon en 'n sluimerende g evoel vir 
humor is deur Lubitsch in Design fqr 

Living in hom wakkergemaak. S~dig 
het Gary· se spel dieper · en opregter _ 
geword en met sy toenemende men
sekennis het sy vertolkinge ook steeds 
meer karakter begin toon. Sy tipiese 
handgroet het saam met hom gegroei 
van 'n gewone aanwendsel tot •n 
beweging vol intense, gekonsentreer- . 
de uitdrukkingsvermoe: dit vorm 'n 
pragtige toets van Gary se ontwikke
ling om hierdie groet. te volg van sy 
eerste verskyning as spottende ,jy 
traak my niks meer nie" in Morocco 
tot die diep-droewige, pateties-een
same gebaar aan die slot van Wed· 
ding Ni[Jh,t. 

Farewell to Arms bet vir die eerste 
maal getoon watter dieptes van tra
giek Gary werklik kon bereik. En dan 
volg vinnig opmekaar die fyn-aange
voelde skz-yWersroi in The W eddirig 
Night, met sy tragiek . en sy idilliese 
liefde; die heerlike Europese humor 
van Desire (weer teenoor Dietrich! ) ; 
die tipies-Amerikaanse verspotheid 
van Capra se Mr. Deed8 Goe8 to · 
Town en die kragtige , Wild Bill 
Hitchcock" van The Plain8man. Tus
senin kom daar dan •n paar avontuur
films van Gary se vroeere gehalte -
prente wat hy speel sander enige 
moeite, bywyse van verposing: Lives 
of a Bengal Lancer, The GeneraJ Died · 
at Dawn, ens. Tydvullers sonder enige 
blywende betekenis. 

Gary se spel berus op die suiwere 
uitdrukking van twee verskillende 
kante van sy eie persoonlikheid. Hy 
is enigsill8 'n tipe-speler, maar het 
groot diepte, absolute suiwerheid en 
sterke opregtheid bereik. Ligte spot, 
'n vaste, suiwere · menslikheid wat 
selfs in die mees fantastiese omstan
dighede nog sy houvas op die werk
likheid weet te behou, en 'n gevoel 
vir humor wat hom beveilig teen enige 
spQor . van· sentimentaliteit - dit il:f 
vandag die mees · karakteristieke 
eienskappe van Gary O>oper as film
ster. 

teen die speel van slegte Ugte mu
siek. As die mense dan hul vreealik· 
ste restourantmusiek moet he ( wat 
ek, uit lang ondervinding, sterk be
twyfel), dan kan hulle dit af en toe 
kry, maar daar is so baie beter 
musiek om te speel en dit i~ ook nie 
nodig om altyd en ewig by dieselfde 
stukke te bly nie. Ek kan ons orre
liste - en wat dit betref, die bio
skoop-orkeste ook - die versekering 
gee . dat daar nog baie ander musiek 
is wat die publiek sal geniet, behal'we 
Liszt se Tweede Hongaarse Rhapsodie 
en . Liebestraum No. 3, Sinding 9e 
,Frlihlingsrauschen," Strauss · se 
.,,Blaue Donau,". Lin~\{.e se ,Nota," ~~~ 
ander soortgelyke stukke wat die 
bioskoop se idee van wat . die ,klas
sieke musiek" is, skyn te verteen~ 
woordig. Ek is selfs bereid om eniga 
bioskoopbestuur te voorsien van •u 
lys van aantreklike, melodieuse mu
sieknommers uit die werklike klas
sieke, wat hulle 'n hele tydjie Ianger 
besig sou hou as wat hulle dink : en 
dit sonder om te raak aan die 
opera's, wat tog ook so baie aantrek· 
like musiek bevat sonder dat 'n mens 
gedwing word om te verval tot die 
ewige ,Paljas-A-Ria" en die soldate
koor uit ,.Faust." Hierdie' is die 
ergste beswaar teen ons bioskoop
orreliste en dirigente - die volkome 
gebrek aan oorspronklikheid en alge
rn.ene musiekkennis: hulle ken minder 
musiek as die gemiddelde beginnende 
grammofonis - of tenminste hul uit· 
voerings gee daardie indruk. En hulle 
doen nie die minste moeite om gebruik 
te maak van hul pragtige kans om die 
publiek iets te laat hoor wat tog die 
moeite werd is nie. Miskien dink 
hulle dat die publiek nooit iets bete~ 
wil boor nie, maar as hulle die op
merkings kon hoor wat somtyds deur 
daardie selfde publiek oor hulle ge. 
maak word, sou hulle miskien tot 'n 
ander insig kom. Niemand eis dat 
die bioskoop-tussenspele tot mini&· 
tuur-simfoniekonserte moet word nie, 
maar hulle moet ook nie die kinder
agtige knoeipartye bly wat hulle nou 
is nie - en daarmee se ek nog maar 
niks van die grof-onmusikale spel wat 
gewoonlik gelewer word! 

Dokter: ,Het jy my raad gevolg om 
'n uur voor ontbyt warm koffie to 
drink?" 

. Pasient: . ,Ek het my uiterste pro. 
beer, dokter, maar ek kon nie Ianger 
as vyfUen minute aanhou nie." 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012


	Waarom nie beyer musiek in ons bioskope nie?



