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Die Kaapstadse Orkes 
lEN jaar van afwisselende 

swoeg en rus, swaarkry 
en beter dae, van strewe, 
gesukkel en wederwa<tr
dighede wat soms tot 
aan die grense van die 
moedeloosheid g e r a a k 
het, is net verby-tien 

jare wat vir die publiek van Suid-Afrika 
meer beteken bet op opvoedkundige 

· gebied as bul miskien ooit sal bese£. 
Dit was 'n saak van lewe en dood, en 

die stryd om te bestaan duur nog voort; 
maar laat ons hoop dat die pragtige 
Kaapstadse Orkes, wat net hul tiende 
verjaardig gevier het, triomiantlik uit al 
hul moeilikhede gedurende die nuwe jaar 
sal kmn. 

Hoe goed herinner ek my nog die jare 
1913-4 toe die koerante van Kaapstad vol 
was van ,;Ons eie Orkes." Daar was byna 
geen gesprek gevoer nie, of die naam van 
die Orkes was genoem. Elkeen wat enig
sins behng gestel het, het met verlange 
uitgesi.=m na die eerste uitvoering. 

Die da.g het dan ook aangebreek. Op 
28 Februarie 1914 het die Kaapstadse Orkes 
(toe nog genoem die Munisipale Orkes) sy 
eerste uitvoering gegee. 

Die program, wat in elke opsig 'n merk
waardige een was, veral vir 'n eerste uit
voering van 'n nuut-opgerigte Orkes, was 
soos volg: 

1. Oewerture tot ,Die Meest-ersingers van 
Neure:nberg" ............ R. \Vagner. 

2. Onvoltooide Simfonie, :Franz Schubert. 
3. -welsh Rhapsody ......... E. German. 
4. Oewerture tot ,Die Vrolike Vroue 

van Windsor" . . . . . . . . . 0. Nicolai. 
5. Twee Dele uit die Lieriese Reeks. 

Op. 54. (3) Nocturne. (4:) l\1ars van 
die Dwerge . . . . . . . . . . . . . . . E. Grieg. 

6. (a) Praeludium ......... A. Jarnefelt,. 
(b i Valse Triste . . . . . . . . . J. Sibelius. 

7. T""ee Hongaarse Danse ... J. Brahms. 
8. Seleksie-,, The Arcadians'' . . . . . . L . 

. Moncton ·en H. Talbot. 
9. Wals-,Toujours ou Jamais" ...... E. 

Waldte,ufel. 
10. Mars-,Lorraine" . .. ... L. Ganne. 

Om nou die hele. geskiedenis van die 
Orkes te beskryf; hoe hy in die lewe geroep 
is; al sy doen en late in die skynbare lmrte 
tydperk van tien jaar, sou 'n boekdeel be
siaan. On5 gaan dus net kor1Jiks aanstip. 

In 1!!13, met die verskuiwing van die 
Imperiale troepe van Suid··Afrikaanse 
bodem, het baie van die militere musiek
korpse wat voorheen veel gedoen het om 
genot v~an: musiekliefhebben; te verskaf, 
tot niet geraak-vir hierdie land altans---, 
en toe t.egin die Kaapstadse M.unisipaliteit 
voel dat bulle iets moes doen om hierclie 
leemte aan te suiwer, en nie net hierom nie, 
maar ook om hul reeds pragtige stad n0g 
meer aantreklik te maak. 

Daar is 'n kommissie aangestel geword 
om verslag uit te bring insake die tot
standbring van 'n Munisipale Orkes. 

Die kornmissie het toe in hul verslag 
gese dat hulle reken dat 'n ork~s soos volg 
opgemaak, vir 'n begin a.ltans, voldoend.e 
sal wees: 

Dirigent, Ieier, drie eHste viole, twee 
twede viole, een alt, twee violonselle, een 
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bas, twee klarionette, twee kornette, een 
skuiftrompet, een tamboer, een hoboe en 
een fagot; 'n totaa! dus van agtien spelers. 

Applikasies is gevra. geword ' 1ir 'n 
dirigent, en mnr. Theo. Wendt is ass.ulks 
aangestel. 

Mnr. Wendt het dadelik pro beer om Jie 
Stadsraad te beweeg om die orkes van 
neentien tot dertig te vergroot, en sy poging 
het geluk. 

orkes kon aansh~it. . V anda.g is sake reeds 
beter, danksy die mvloed van die Kaap
stadse Orkes, direk of indirek. 

Die Orkes is eindelik op die been gebring 
en op 28 Februarie 19lr! is die eerste uit: 
voering gegee, soos hierbo genteld. 

Die Orkes het spoedig ontwikkel; en reeds 
in Julie van diesel£ de jaar het hul op toer 
gegaan en ag·en-dertig steele en dorpe 
vergas op hul pragtige musiek. Hulle het 
in 'n tydperk van nee weke sestig kon
serte gegee en meer as 2,000 myl afgele. 

MNR. THEO. WENDT, 
dirigent van die Kaapstadse Or·kes. 

Die spelers moes toe gesoek word, van 
wie slegs agtien in ons eie land gekry is. 

La at ons net hier, tussen haldes, se da t 
dit ons nie vreemd voorkom nie. Ons volk 
is nog ver, ver agter op die gebied van 
musiek, en dit verbaas uns dat hier destyds 
wel nog agtien spelers gekry is wat by so 'n 

Na hulle terugkeer in Kaapstad het die 
Groot Oorlog reeds uitgebreek. Ellmen het 
toe net oorlog gedink en oorlog gepraat. 
Die groot idees van die Stadsraad in ver· 
band met die vergroting en verbetering va_n 
verskillende konsertplekke het in ~Ule 
geval, die opkoms na die orkes-uitvoerwge 
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was nie te goed nie, maar dis 'n bose saak 
wat niemand goeddoen nie. Ten g~volge 
hiervan bet die Stadsraad, nadat mnr. 
Wendt daarop aangedring bet, die £tadsa.-1l 
eenma..tl per week afgestaan; en so bet die 
weeklikse Simfonie-konserte, wat die naam 
van die Orkes beroemd gemaak bet, hul 
ontstaan gekry. 

Die Orkes bet voortgegaan, maar re8ds 
het ons al gehoor dat dit nie betalend wg,s 
nie. Die gemidslelde get::tl konserte was 
300 pe!" jaar. Die toegang tot die konserte 
was destyda bespotlik laag, en geen wonder 
dat die Orkes daaronder gely het nie. 

In 1919 bet die Orkes weer op toer ge
gaan ; . en ek herinner my goed hoe anders 
dinge in Kaa pstad daar ,uitgesien bet tydens 
die afwesigheid van die Orkes. ·n Me::1s 
kon nie help om te merk dat daar erens 
'n groot leemte was nie, en 'n bewys bier
van was die voile saal met die eerste lwn
sert na die terugkoms van die Orkes. 

In 1920 het die skoen nog meer begin 
knyp. Sake het treurig gegaan met •lie 
Orkes, en die pragtige Donderdagaand.
Simfonie-konserte moes verban word. Dit 
het 'n o:eskudding verwek. Die koerante 

was vol daarvan. 'n Groot deputasie be
staande uit enige van die vemaamste en 
welbekendste manne in ons land bet die 
StadsrM.d gaan spreek om te sien wat ge
doen kon word. Reelinge is getre£ geword, 
en die Donderdagaandkonserte. bet weer 
begin-gelukkig vir Kaapstad en die gehele 
musieklewe van Suid-Afrika! 

Daar was egter nog 'n skroef los. Die 
doodsteek het gekorn toe die stoel vir 
Musiek aan die Johannesburgse Uniwer
siteit aan mnr. Wendt aangebied is, en hy 
dit ook aangeneem het. 

Hier het die Publisiteitsvereniging in die 
bresse gespring. Hulle het dit op hulsel£ 
geneem om die bestuur van die reeds wan
kelend0 Orkes oor te neem orider seker 
voorwa.g,rd~s. Mnr. Wendt, wat reeds up 
weg r1a Johannesburg was, is gesoebat ge
word om terug te korn. Gelukkig bet hy 
gehoor gegee, en die uniwersiteit was go9d 
geno0g om hom te laat kom. 

Sake het toe weer taamHk verbeter. In 
1921 bet die Orkes op Sif derde reis ge~aan. 
Dat hierdie toere van ontsaglike waarde vir 
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g~heel Suid-Afrika is, is geen twy£el san 
me. Graag sou ons sien dat die toere 
!anger en meer gereeld kon wees-maar dit 
vere.is geld. 

Na die skrik wat die publiek van Kaap
stad in 1921 ondervind het, het hul tog 
weer wakker geword; en die jaar 1922 was 
een van die beste jare, finansieel, vir die 
Orkes gewees. Gedurende hierdiA jaar .het 
die Orkes twee kort kunsreise aanvaar, die 
twede waarvan finansieel hopeloos was. 

In 1923 bet die Bestuur weer gesien dat 
hulle n,oes inkort; hul bet selfs aan die 
ontslaan van enige lede van die Orkes 
gedink. , 

W aarom moet sulke drastiese maatreels 
tog 0oit nodig word in verband met ,Ons 
Orkes ·' ? Ons moet eerlik se ons verstaan 
die sake nie. Ons hoor telkens van :finan
siele agteruitgang in die Orkes, telke:ns 
word daar op een of ander manier aange
klop 0m hulp. Ons weet dat baie van ons 
lesers ha.rt en siel vir die Orkes is. Skrywer 
hiervan bet baie op die platteland rond
gereis en weet wat die gevoel vir die Orkes 
is. Sal daar dan tog nie 'n einde aan die 
wisselvalligheid van die bestaan van die 
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Orkes kom nie? O.i. is die Orkes absoluut 
onmisbaar vir Suid-Afrika. Die goeie, 
groot en edel werk wat hy reeds in sy kort 
bestaan verrig bet, s~:Jl nooit bese£ word nie. 
Daar is niemand of min mense wat die moei
likhede begryp waarmee mnr. \¥endt en sy 
getroue lede te kamp het om die Orkes cp 
so 'n hoe peil te hou. W aar le dan die 
£out? 

* * * * * 
28 .Februarie 1924 was a~n die nader. 

Groot pogings is aangewend om 'n werklike 
groot tienjarige bestaansfees te vier. 
Alles is gedoen wat kon gedosn word, en 
'n feesweek is vasgestel. 

Die "\veek bet geloop vana£ l\1aandagaa:!:ld 
25 F8bruarie tot Saterdagaand 1 Maart 
1924; eu wat alles in die week deur die 
Orkes gedaan is, moes werJdik bonatuurlike 
kragte van mnr. \¥ endt en die lede van die 
Orkes geverg bet. 

Hoe graag sou ons gesien het dat geheel 
Suid-Afrika 'n gedeelte van die feesweek 
van die tienjarige bestaau ,van die Orkes kon 
bygewoon bet. 
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Dit sou te veel plek opneem as ons alles 
moes beskrywe.-daarom gaan ons net 
spesiaal die aandag kortliks bepaal by die 
konserte van \Voensdagaand. 27 Februarie 
en Donderdagaand 28 :F8bruarie. 

Die uitstaande ieterns op die program 
van vVoensdagaand was ci.ie Sesde Simfonie 
(Patetiek) van Tschaikovsky en die Graal
toneel uit Parsifal, van Wagner. 

Die Simfonie is gedirigeer deur mnr. 
Lyell Taylor, van die Durbanse Orkes. 
Ons bet nog nooit di~ .Patetiek so gehoor 
nie. Dat mnr. Taylor wei alles uit die 
Orkes gehaal bet wat moontlik was, is onge
twyfeld; en dat ons dit geniet bet, is ook 
waar; maar o£ hy wei die ware gees van 
die stuk, in a.lle opsigte, weergegee bet, 
staan te betwy£el. 

Die Graal-toneel, wat onder Ieiding van 
mnr. Wendt was, is uitgevoer deur die· ge
samentlike kore van die , , Cambrhn 
Society'' en die Dameskoor van die Kollege 
van Musiek, Kaapstad, saam met die Orkes. 
Ons voel onssel£ grootliks bevoorreg da t ons 
ook hier in ons eie land iets van hierdie 
gehalte kon hoor. Ons sien met verlange 
uit na meer sulke s,ande en hoop dat dit 

moontlik sal wees nog voordat die Orkes 
eers weer 'n ],eesweek moet belewe. 

Die konsert van Donderdagaand was in 
een woord kolossaal. Die heer Anton 
Maaskof£ bet ons weergegee twee dele uit 
die Concerto in D van Beethoven vir Viool 
en Orkes-die enigste Concerto wa t Beet
hoven geskryf bet-, en daama bet ons die 
massiewe neende Simfonie met Slotkoor, 
van Beethoven, gehoor. Voorwaar 'n 
merkwa.f=trdige aand ! Dit bet gevoel of .)ns 
steeds aan die grense van die hemel gesweef 
het. Die beer l\1aaskoff laat min van hom
self sien. Sy toon is miskien nie alte 
groot en vol nie, maar cUt kom ons voor cr£ 
hy uitgeblink het in die Concerto. Ons 
verlang om hom nogmaals te hoor. 

Die Neende Simfonie!! Dis onbeskry£
lik. DzLar is geen end aan die prag van 
hierdie grootse Simfonie nie, en waar ons 
nog die geleentheid gehad h8t om die Slot
koor (deur die ,Cambrian Society" en 
die Darneskoor van d.ie Kollege vir Musiek) 
te hoor, het dit ons heeltemal oorgeplaas in 
'n ander wereld. 
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"W'aarom moet ons Orkes tog so sukkelom 
'n bestaan? Sal niemand dan in Suid
A frika t.oveel belang in m1~siek stel dat hy 
of sy, al was dit dan mi hul dood, ons 
pragtlge Orkes uit al sy moeilikhede r.,al 
kan help nie? Dis goed J~t t ons die Orkes 
waardeer, maar net waardering sal hov.11 
nie in die !ewe hou nie 

* * * * * 
Saterdag 1 1\'faart, die la::tste aand van die 

Fees·vveek, het mnr. Wendt 'n goue horlosie 
ontvang as bl;yk van sy getroue en gewa:tr
<Leerde dienste; maar nie net 'n horlosie was 
geno·2g ont die waardering van die onder
Hte,uners te betoon nie; hy was ook bekroon 
n1et 'n louerkrans, en ons Ineen mnr. 
\Vendt weet wat. ciit beteken. 

* * * * * 
Hou Inoe<l, jul yweraar(:l, hon moed: 

die jarelange werk sal nooit en kan ook nooit 
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verlore wees nie. Vir ons is julle nie die 
Kaapstadse Orkes nie, maar wei reeds 
,Ons Orkes." Ons wens julie aile geluk Lil 

voorspoed toe met die nmve jaar. 
* * * * * 

Die Burger neem nou die saak van die 
Orkes erns.tig op. Dit verheug ons. 

Iemand 'ivat wens om onbekend te bly, 
het £1,000 toegese tot c~ie instandhouding 
van die Orkes, op voorwaarde dat die 
Munisiv1liteit van Kaapstad nie minder ~!S 
£7,500 per jaar hydra nie en die publhk 
van Kaapstad jaarliks, vir drie jaar, 
£3,000 opbring vir die h~standhouding vna 
die Orkes. 

Dis mislden goed dat die vriend wens 
om inbekend te blv, daar hv anders van 
baie van sy kosbar~ tyd mag beroof word 
de,ur die aann:;.nr1e en lees van dankbe
tuigings vaE aile kante. Wie hy ook mag 
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wees, ens is oortuig dat hy 'n groot gees 
in die ::;amelewing rnoet wees. Ons dank 
hom vir sy edel voorbeeld. 

Die B'argcr· gee nou aan die hand dat 
Kaap.stad, soos b.v. Amsterdam, die hand 
in die sak moet steek en 'n fonds l>y
mekaar maak wat groot genoeg sal we•3s 
om uit die rente daarvan r]ie bestaan van 
die Orlms te verseke~--'n kolossale voorst.31, 
maar wu.arom son .1:\aapstad dan die ewige 
skande oor hom haal om .. ,Ons Orkes" in 
duie tc laat val? 

Ons is bly om te sien dat mnr. vVendt 
gedurcmde sy rondreise qpgemerk het dat 
die ontwikkelde jong Afrikaner haie 
entoesiasties is oo: d~e Orkes en dat hy 
meen daL ook bulle nw ,~al toelaat dat die 
Orkes in duie val hie. Dis ook die hoop 
wat ons koester, en mag die hoop tog nie 
beskanrn word nie. 
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