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K~arika tu urportret van Gustav Mahler. 

DIE Kaapse Orkes is gestig in 1914 deur die 
Stadsraad en het begm met dertig lede. 

Mnr. Tlheo. Wendt was die eel'!ste dirigent; hy 
het die orke;s gelei vir tien jaar (1914-1924). 
Mnr. Leslie Heward thet hom opgevolg en was 
diriaent aewees van 1924-1927. Toe net mnr. 

0 b . d' k William J. P:ckerill gekom as leier van Ie or es. 
Vanaf d:e o,p;rigting het hy as sub-dirige~t agee~. 
Tydens sy bestaan het die orkes met b~Je moeJ
liklhede te ,kmnpe gehad. In H)21 he~ d1~ Stads
raad die li01rraam aan die Kaapse Sklermland c:e 
Pub1isiteit's;

0

ereniging oonhandig, en in 1927 het 
die Stadsraad nog eenmaal di~ or.kes on.der sy 
vleuels geneem. o,p die oomlbhk ffiiaak d18 kon
serte 'n deel uit van Kaa,pstad se !ewe, en word 
be,skou as een v<m die Stadsraad se nut~t:g.ste in 
stellinge. rrnns hestaan d:e orkes. uit t,wee-ell· 
dertia lede · vir simfoniee en spesiale konserte 
word"' die l~detal venmeerder tot vyf-en-veertig. 
Hy geleentJheid van 'n musiekfees, soos in. hierdie 
week, kom daar nog eks,tra spelers wat dw get'd 
tot vyftig bring. . 
Di~ werk wat die here Wendt en Heward en 

Jede van die verskillende komitees gedoen het 
om die orke,s in stand te hou, sal nooit vergeet 
word nie. Die StaCLsulhsiedie wat die orkes ge
niet, is baie groot, maar dit lhet Kaapstad _'n mu
sikale .middelpunt van groot belang. en mvloed 
aemaak. Daar is vooraanstaande series konserte 
~vat sinds 1914 altoos gehou is: die Do~,derda~
simfoniekonserte, die Saterdag se ,Pops en dw 
Sonda.aaand -konserte. 

Die 
0

Stad1sraad ihet dit nou vir die Suid-Afr_I
kaanse Musiek1studente mak1lik ge'm,aak om die 
kuns van orkesspel te leer deur die studente wat 
in Suid-Afrika op,gelei i·s, 'n kans te gee om 
vak,atures te kan vul. 

Die kinderkonserte wat gedurende die ~inter
maande el,ke Maandag gelhou word, het ba1e go~d 
gedoen. Daar i·s nou b~ie jong kinder~ w~t dJe 
naam kan noem van emae Instrument m die or
kes as hulle dit hoor be~peel. Dit beteken dat 
die musikale toekoms van Kaap:stad gewaarborg 
is Nieteenstaande die feit is daar nog ~aie men
Sb in Kaapstad wat die orkes nog nooit gehom 
het nie. . 

Die nuwe werke wat. mnr. Pickerill gekles het 
om in die Mnsie1k£ees uit te voer, getuig van 'n 
veelsydige o

1
pvatting en van 'n ,poging om om; 

van die beste te gee. Al lankal. wou ons gra~g 
weDke van Gustav Yiahler op die program~a ·s 
he, maar die groot magte in .Kaapsta? het d1t al 
toos teeaehou. Mnr. Pickenll het dit nou deur
aesit e~ ons het nou die vie1·de simfonie van 
~Tahler gehoor. Dis die ldeinste simfon.ie van die 
neae Welt Ma:hler ae·s1krywe het, on d1t verlang 
ook n:e so ·~ bai~ groot besetting van instn~
mente nie. Ma:hler het vir die wenk 'n versie mt 

Des Knarben W unde:t~horn'' as grondslag ge
~eem: , , Wir geniessen den lhim,meischen 
Freuden. '' 
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<1USTAV NlAHLI!}H (1860-1911). 

, Gustav Mahler, vvat sy troo.s m die N atuur ge
soek het en so lank ge\:o;'orstel en gestry het tot 
hy in sy godsdiens gevind bet wat met sy .. mis
tiese en gelowige aard ooreengekom het, het hom 
met sy ideale 'n eensame in die poetiese wereld 
gevoel," so vertel ons sy biograwe. ,As skerp 
denker, groot fantas en eenvoud.ige gelowige. 
~taan hy in RY kuns a.s 'n man uit een stuk. 
Soos hy was, ihet :hy \hom gegee in sy musiel<. 
waarby sy fantasie onuitputlik gelyk het. '· 

Gusta.v Mahler. 

~Mahler is van Bohee:mse a:f\kom,s, en was ge
bore in 1860 in Kalischt, by Igau. 'roe hy vyf
tien jaar oud was, het hy na die konserwatorium 
in W eenen gegaan, waar hy gou 'n eerste ,pr;vH 
ge·we:n het vir klavierspel en komposie.sie. Sy. 
leraar het vlug sy buitengewone aanleg erken en 
het gese: ,Das ist der geboren M,usiker. Hier 
irre ich mirJh niclht. '' !Mahler het hom nie slegR 
vlua mus:ikaal ontwi·kkel nie, maar ook weten. 
skaplik; hy het die grootste geeste van die tyd 
onder sy vriende getel. Tydens sy lewe was hy 
rneer bekend as ,pianis en dirigent dan as kom-

Mnr. W. J. Pickerill, D1ngent van die Kaapse 
Orkes. 
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Karikat·uur,portret van Gnsta,v MahleJ'. 

:uonis. Hy was egter altoos te s~treng vir :,y. 
crke!slede en het sy opienie nooit onder stoe~e o1 
ba:nke gesteek nie, maar het daar reg :roor Uiltge
kom. Tal,loos wa1s die veJ:ibale wat m omloop 
aewees het omt.rent sy eienaardige en vermaak
like wyse om sy wil deur. te s~t t~eno:or ander 
persone en van sy minagtmg v1r u:terl.Ik~ ver
toon. .Sy slap veltJhoed 'het hy n<;>01t v1r . n def
tige wou ruil nie, en ook sy huwehk het die aan
dag .getrek deur die eenvoud en totale gebrek aan 
dekorum. Hy het 'n lang reenjas aangetrek en, 
voorsien van 'n groot sambre-el vir twee persone, 
het hy met sy aanstaande vroutjie na _die stad-
huis gestap. . . . . 

Ma'h1er was ·n skltterende operadingent. As 
sodanig was hy werksaam in Praag, Lei,p.zig, 
Pes1sh, Hamburg en W eenen; oor sy opvoermgs 
word vanda!Q' noa geesdriftig ges:preek en geskryf 
en word 11V ~1s v·~orlbeeld o·estel vir jong dirigente. 
Hy het egter baie tee·sta~d~rs g~eh~d; by ;vas al
tcos te eenselwig en lhet no01t wou mgee vir men
se wat alle·s liewer.s hy die ou sleur sou ge:hou het 
nie. So het hy nooit vrede kon bewaar nie. Hy 
het die publiek gedwing om OIP tyd in bulle IPlaas 
te sit, anders moes hul wag in die gang tot die 
stuk klaanaespeel .was, en hy het ook verbied om 
in die han°de te klap tydens die naspele van die 
orkes. Sy te .streng en te energieke leiding het 
vir hom baie goeie betrek,kings bederwe. In Wee· 
nen het by 'n kontrak vir tien jaar aangegaan. 
Hoewel die betr.okke mense al die verbeterings 
wat hy aangebring het, erken het, het die komi
tee hom na twee jaar vir 'n hoe som geld vryge·· 
koop. 

Mahler het nege simfoniee geskry£; die tiende 
bet hy nie meer kon voltooi nie. Sy weduwe? 
het die tiende, hoewel nie vir publikasie bestem 
nie, .tog laat pulb1iseer in 1924. Mevr. M,ahJer 
het by hierdie uitgawe 'n kort voor·woord geskryf: 
,,Das Grundgefii:hl der zelhnten Symfonie ist 
Todesgewissheit, Todesleid, Todes:hohn. '' 

Willem Mengelberg het met sy orkes in AJn. 
sterdam baie pro,paganda vir die komponis ge
maak. Her,haa1delik het hy al die simfoniee laat 
uihvoer; ook in Am erika het Mengelbe~ vir dir 
bekendheid van Mahler gewerk. Die la.aste jare 
van Mahler se werksame lewe het hy· baie treu. 
rig deurge:bring. Die geweldige inspanning van 
gees en liggaam het selfs vir die sterk man te 
veel geblyk. In Mei 1911 het h;y die stryd vir 
die lewe moet opgee. 

GusTAv (voN) HoLST. 

, , 'Dhe Planets'' van die Engelse kom,ponis 
Gustav Holst wat op die Musiekfees uitgevoer 
is, is ook 'n nuwe werk vir Kaapstad. Gustavus 
Theodore von Holst wa-s gebore in 1874 in Chel· 
tenham. Voor die Oorlog het die vriende hom 
verseker dat d.ie lang naam 'n groot voordeel sou 

(Vervolg op bladsy 45.) 
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wees vir 'n Engelse· loop!baan. Toe die Oorlog 
uitJbreek, was dit juis die teende l, maar hy wou 
tog die naam nie verander nie totdat in 1918 hy 
sy dienste by die Kristelike J ongel.iedev.ereniging 
aangebied het en hy die raad gekry het om 
, , von'' van 1sy naa.m te ,skrap, aangesien die 
voorsetseltjie hom in sy nuwe betrekking nie sou 
help nie. Hy het toe wetlike stappe geneem om 
van die ,von'' ontslae te raak. Dit was die 
wens van sy vader dat hy 'n pianis sou word, 
maar hy het te baie neiging gehad vir kOIDJPO
neer. Ook het hy vingerkramp gekry, wat hom 
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(Vervolg van bladsy 39.) 

belet om die klavierspel verder te bestudeer. 
Holst was in die leer gewees vir komnosie:sie b~~ 
Oharles Stanford op die Koninklike Kollege vir 
Musiek, Londen. Hy het daar goeie vordering 
gemaak, en sy vriendskap met Vaughan \Vil-

4:5 

liams, oo.K 'n Engelse komponis van naam, het 
hom, soos Hol,st self beweer, baie gehelp. Hy 
het Sankrit gaan leer om die Oosterse gedigte 
s~lf te kan vertaal en dan te toonset. In Kaap
stad ken ons ne't maar , , Beni Mora,'' en nou het 
ons ook , , T1he Planets'' leer ken. Dit is 'n werk 
in sewe dele; die komponi·s voer OilJS van die een 
~·laneet na die ander; die reis gaan van Mars 
na Neptunus en na ander buitewer.eldlike del~ .. 
Die werk is 'n baie goeie voo:ribeeld van die teens
woordige Engelse musiek: gawe instrumentasie 
en besonder fraai bewel1k. 
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