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VOORWOORD

De eerste ideeën voor een onderzoek naar de toneelmuziek van Alphons Diepenbrock

ontstonden kort na mijn afstuderen in 1985. Na voltooiing van een doctoraalscriptie over de

vroege Goethe-liederen van Diepenbrock was mijn interesse in leven en werk van deze

componist ruimschoots gewekt. Daarbij verbaasde het mij in toenemende mate dat er van

het veelzijdige oeuvre van degene die Eduard Reeser ooit als enige verantwoordelijk had

gehouden voor de opleving van de Nederlandse muziek rond 1900, destijds – medio jaren

tachtig – zo zelden iets tot klinken kwam. Nieuwsgierig als ik was naar mogelijke parallellen

tussen muziek en andere kunsten, was het al spoedig de toneelmuziek die mijn speciale

aandacht trok. Juist het feit dat slechts instrumentale fragmenten daarvan zo nu en dan te

horen waren (de ouverture tot De Vogels en de suites uit Marsyas en Electra), riep bij mij

vragen op naar de oorspronkelijke setting van deze werken. Daarbij intrigeerde mij vooral de

kwestie van Diepenbrocks toepassing van het melodrama.

Andere werkzaamheden – mijn docentschap aan het Rotterdams Conservatorium en mijn

betrokkenheid bij de voorbereiding van de editie van de Complete songs for solo voice and

piano van Diepenbrock - deden het plan om de toneelmuziek te bestuderen geruime tijd in de

ijskast verdwijnen. Toen ik het daar in 1999 weer uit haalde en het vaste vorm begon aan te

nemen, kon ik profiteren van een aantal gunstige omstandigheden. De tiendelige editie van de

Brieven en Documenten (een ware Fundgrube!) was intussen voltooid en van de familie

Diepenbrock kreeg ik toegang tot de autografen en ander relevant bronnenmateriaal. Daarbij

waren Odilia Vermeulen en Ton Braas altijd genegen om mij te helpen bij het traceren van

ontbrekende puzzelstukjes. Ook Florian Diepenbrock heeft mij bereidwillig bijgestaan bij het

reconstrueren van de carrière van Joanna Diepenbrock als declamatrice. Dankzij een subsidie

van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek was ik in het seizoen

2004-2005 vrijgesteld van onderwijstaken. Deze mogelijkheid heb ik aangegrepen om het

finale gedeelte van het proefschrift te concipiëren. De zo rustgevende entourage van de

Bourgondische campagne, waar ik een groot deel van dat jaar doorbracht, was daarvoor zeer

bevorderlijk.

In het besef dat ik onmogelijk iedereen kan bedanken die mij tijdens het lange traject op de

een of andere wijze terzijde heeft gestaan, wil ik een aantal mensen speciaal noemen.

De vaak urenlange gedachtewisselingen met Eduard Reeser waren een belangrijke stimulans

in de eerste fase. Nadat hij zijn aanvankelijke scepsis over de haalbaarheid van het onderzoek
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had overwonnen, maakte hij mij genereus deelgenoot van zijn onuitputtelijke Diepenbrock-

expertise. Zelfs in zijn laatste levensjaar rustte hij niet voordat hij op al mijn vragen een

antwoord had gevonden. Mijn eerste promotor, Paul Op de Coul, ben ik bijzonder erkentelijk

voor zijn ondersteuning bij de opzet en de realisering van het proefschrift. Door zijn

suggesties was ik in staat mijn visie op het onderwerp telkens te verruimen. Onze discussies,

die zich uitstrekten tot tal van facetten van het muziektheater, heb ik als zeer verrijkend

ervaren. Daarnaast hebben Wessel Krul en André Lardinois als tweede en derde promotor in

belangrijke mate bijgedragen aan een aantal niet-musicologische, maar, gezien de reikwijdte

van het onderwerp, alleszins wezenlijke aspecten van deze studie. Voor hun inbreng,

variërend van het in de context plaatsen van typisch laat negentiende-eeuwse

cultuurhistorische verschijnselen tot het duiden van Griekse versmetriek en dramateksten, wil

ik beiden graag dank zeggen.

Het bestuderen van Diepenbrocks toneelmuziek in haar oorspronkelijke setting was naar mijn

mening uitsluitend zinvol, indien ook de ontwikkeling van toneel en dans rond 1900 daarin

betrokken zou worden. Een oriënterend overleg met theaterhistoricus Hans de Leeuwe gaf de

aanzet tot mijn verdere zoektocht naar de toneelmatige kanten van het onderwerp. Wat betreft

Willem Royaards en Balthazar Verhagen – naar geen van beiden is recentelijk onderzoek

gedaan – waren uit de archieven van het Theater Instituut Nederland waardevolle gegevens te

destilleren, waardoor nieuw licht werd geworpen op hun beider rol in relatie tot Diepenbrocks

toneelmuziek. Ook het archief van de kunstenaar Frits Lensvelt leverde ongekende bronnen

op aangaande de ontwikkeling van de mise-en-scène in Nederland. Van de medewerkers van

het TIN gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar Tuja van den Berg, van de medewerkers

van diverse andere bibliotheken en archieven die onmisbaar waren tijdens het onderzoek, wil

ik Joost van Gemert van de Letterenbibliotheek van de Universiteit Utrecht en Frits Zwart van

het Nederlands Muziek Instituut noemen.

Bijzonder erkentelijk ben ik professor Balthazar Verhagen jr., die mij vanuit Zuid-Afrika

welwillend uitgebreide documentatie ter beschikking stelde over leven en werk van zijn

vader. Een interview dat ik in 2003 had met de toen 93-jarige actrice Georgette Rimathé-

Reyewski, een oud-leerlinge van Verhagen, was een treffend voorbeeld van oral history.

Mijn dank gaat ook uit naar Nancy de Wilde (voor haar toelichting op de moderne dans in

Nederland), J. Richard Heuckeroth van Hessen (voor zijn informatie over zijn grootvader),

Nancy van der Elst (voor haar hulp bij het traceren van diverse personen), Jaap van Benthem

(voor zijn adviezen betreffende de analyse), Marcel Zijlstra (voor zijn kritische

kanttekeningen bij de duiding van Diepenbrocks opvattingen over gregoriaans), alsook naar
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Albert Clement en Ton Braas (voor hun suggesties ten aanzien van het gebruik van citaten in

Diepenbrocks toneelmuziek). Een speciaal woord van dank gaat uit naar Peter Favier voor het

vervaardigen van de CD met historische opnamen en naar Barbara Titus voor haar

constructieve hulp bij het schrijven van de summary.

Tenslotte: dit project zou ik niet tot een goed einde hebben kunnen brengen zonder het geduld

en de morele steun van René Bouman, mijn partner. Ook voor zijn inzet én de talloze uren bij

het redigeren van de bijlagenband, ben ik hem dankbaar.

Désirée Staverman

Chassey/Utrecht, januari 2006
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I. INLEIDING

1.1 Opzet studie en onderzoeksvragen

De toneelmuziek van Alphons Diepenbrock (1862-1921) neemt binnen de Nederlandse

muziekgeschiedenis van de vroege twintigste eeuw een bijzondere plaats in. Hoewel een deel

van deze muziek voor de Tweede Wereldoorlog met grote regelmaat tot klinken kwam, al dan

niet in scenisch kader, was er van serieuze belangstelling voor dit facet van Diepenbrocks

oeuvre na 1945 nauwelijks sprake meer.

De rode draad in de ontstaansgeschiedenis van Diepenbrocks toneelmuziek is zijn

samenwerking met Willem Royaards. Drie van de vijf composities zijn geschreven op

verzoek van deze regisseur die slechts in één geval niet verantwoordelijk was voor de

scenische productie. Behalve bij de muziek voor de komedie Marsyas of de Betooverde Bron

(1910), op tekst van Balthazar Verhagen, kon Diepenbrock zich baseren op teksten van

klassieke auteurs als Vondel (Gysbrecht van Aemstel, 1912), Aristophanes (De Vogels, 1918),

Goethe (Faust, 1918) en Sophocles (Electra, 1920). Voor dit toneelrepertoire bestond in

Nederland, afgezien van het werk van Vondel, nog geen traditie. De omstandigheid dat

Diepenbrock niet alleen componist was maar ook letterkundige, heeft het unieke karakter van

zijn toneelmuziek in hoge mate bepaald.

Deze studie onderzoekt de toneelmuziek vanuit drie invalshoeken. Eerst worden de

opvattingen van Diepenbrock en zijn medewerkers ten aanzien van het complex drama en

toneelmuziek aan de orde gesteld. Vervolgens staan ontstaansgeschiedenis en analyse van de

vijf werken centraal en tenslotte worden de uitvoeringspraktijk en de receptie van de

toneelmuziek tot aan de Tweede Wereldoorlog onderzocht. In de inleiding wordt

Diepenbrocks toneelmuziek in een internationale context geplaatst.

In mijn onderzoek ga ik uit van de stelling dat Diepenbrock in zijn toneelmuziek een nieuw

concept ten aanzien van het muziektheater heeft willen realiseren. Zijn keuze voor gesproken

tekst-met-muziek die grotendeels de plaats inneemt van gezongen tekst, is symptomatisch

voor zijn standpunt. Al in zijn niet zelden polemische artikelen voor De Nieuwe Gids en De

Kroniek (1891-1897) rekende Diepenbrock af met de ‘ouderwetse’ opera en het traditionele

ballet. Als alternatief hanteerde hij de Griekse tragedie als maatstaf in een streven naar een

nieuw concept voor het muziektheater dat zou voorzien in een herstel van de klassieke drie-

eenheid van woord, gebaar en muziek. Naast de feitelijke herleving van die tragedie op het
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toneel als ook de gedachtevorming daarover (door Friedrich Nietzsche en anderen), zijn

andere contemporaine ontwikkelingen zoals het muziekdrama van Richard Wagner, het

ideeëngoed van de ‘Gemeenschapskunst’, als ook nieuwe inzichten op het gebied van mise-

en-scène, dans en voordrachtskunst die zich vanuit het buitenland aandienden, weerspiegeld

in de opvattingen die Diepenbrock in zijn tijdschriftbijdragen heeft verwoord. Met de

veelzijdigheid van zijn inzichten wist hij telkens weer medewerkers en leerlingen te

inspireren. Het was Balthazar Verhagen die Diepenbrock als eerste tot het componeren van

toneelmuziek wist te stimuleren. Omdat Verhagens latere publicaties over drama en

voordrachtskunst niet denkbaar zouden zijn geweest zonder Diepenbrock, vormen deze bij het

onderzoek eveneens een belangrijke bron.

In Diepenbrocks toneelmuziek speelt het melodrama - de combinatie van gesproken woord en

muziek - een grote rol. Aangezien hij de teksten daarvan zonder enige ritmische indicatie

heeft genoteerd, is de coördinatie tussen gesproken woord en muziek a priori problematisch.

De vraag naar de door de componist beoogde relatie tussen de muzikale beweging in de

compositie en de versmetriek van de tekst in de melodrama’s staat centraal in mijn onderzoek.

Om die vraag te kunnen beantwoorden dient nagegaan te worden waarom Diepenbrock in zijn

toneelmuziek verschillende vormen van melodrama met eveneens verschillende soorten

begeleiding heeft toegepast. In samenhang daarmee moet zijn overtuiging getoetst worden,

dat het taalritme bepalend diende te zijn voor de ritmische vormgeving van zijn muziek. Een

overtuiging die hij niet alleen baseerde op de twee-eenheid van taal en muziek in de Griekse

oudheid, maar ook op destijds circulerende inzichten over de ritmiek van het gregoriaans. In

relatie daarmee dient de vraag te worden beantwoord in hoeverre Diepenbrocks partituren

aanwijsbare (ritmische) elementen bevatten die duiden op een beoogde relatie met de muziek

van de oudheid.

Niet minder van belang zijn de vele door Diepenbrock eigenmachtig aangebrachte

wijzigingen in teksten en vertalingen. Deze kwestie heeft niet alleen een grote rol gespeeld in

het compositieproces, maar had ook gevolgen voor de uitvoeringspraktijk en het tot stand

komen van edities.

Wat betreft de relatie van tekst en muziek vereist nog een ander aspect de aandacht. De

toneelmuziek is ontstaan in een periode waarin de componist uitermate gefascineerd was door

het aspect instrumentatie, zoals onder andere blijkt uit zijn bestudering van partituren van

Gustav Mahler, Richard Strauss en Claude Debussy. De vraag is nu welke ontwikkeling

Diepenbrocks orkestratie in de toneelmuziek heeft doorgemaakt en wat de betekenis is van het

aspect klankkleur in verband met de relatie van tekst en muziek. Problematischer is de
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kwestie van Diepenbrocks voorkeur voor concertuitvoeringen, die, afgezet tegen het idee van

een multidisciplinair kunstwerk, paradoxaal aandoet.

De uitvoeringspraktijk en de receptie van de toneelmuziek vormen in deze studie belangrijke

componenten. Analyse van een aantal in het kader van dit onderzoek ontdekte historische

geluidsopnamen maakt het mogelijk de diverse voordrachtsstijlen uit de eerste decennia van

de vorige eeuw, die destijds regelmatig onderwerp van discussie waren, nader te kenschetsen.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van iconografisch materiaal, zoals foto’s van de premières

en ander archiefmateriaal.

De samenwerking van Diepenbrock en Royaards en de resultaten daarvan zijn in dit derde

deel van mijn onderzoek de voornaamste thema’s. Op basis daarvan zal de kernvraag

beantwoord moeten worden in hoeverre het eerder geformuleerde, nieuwe concept voor het

muziektheater in deze ensceneringen is gerealiseerd. Zoals blijkt uit de correspondentie en uit

recensies van de eerste uitvoeringen, kwam de samenwerking tussen componist en regisseur

regelmatig onder druk te staan door tegengestelde belangen. Diepenbrock toonde zich keer op

keer ontevreden over de opvoeringen en raakte meer en meer gedesillusioneerd. Daarbij is het

gebrek aan initiatief van zijn kant evident, zó zelfs, dat het de vraag is of Diepenbrock

überhaupt toneelmuziek geschreven zou hebben, wanneer Royaards er niet geweest was.

Waarom Diepenbrock zich toch telkens weer liet verleiden tot een nieuw

samenwerkingsproject, waarin hij bij voorbaat weinig vertrouwen had, dient eveneens

verklaard te worden.

Tegen de hier geschetste achtergrond lag een postume waardering voor Diepenbrocks

toneelmuziek niet voor de hand. Het in 1921 opgerichte Alphons Diepenbrock Fonds, dat al

snel diverse edities het licht deed zien, heeft aanzienlijk bijgedragen aan de verbreiding van

dit deel van het oeuvre van Diepenbrock. De geslaagde Verhagen-enscenering van De Vogels

in 1925 en het onverwachte succes van die van Electra tien jaar later (gevolgd door tientallen

herhalingen), vormen de climax van de groeiende belangstelling voor Diepenbrocks

toneelmuziek. De herleving van de Griekse tragedie op het Nederlandse toneel was een feit.

Ook de creatieve receptie bleef niet uit: jongere componisten als Willem Pijper en Bertus van

Lier droegen, met Diepenbrocks voorbeeld voor ogen, op eigen wijze bij aan het genre

toneelmuziek. Na 1945 taande de belangstelling voor melodrama en toneelmuziek. Werken

als van Liers Antigone (1952) en De Perzen van Rudolf Escher (1963) zijn als uitlopers van

dit genre te beschouwen. Bij een opvoering van Diepenbrocks Electra in het Holland Festival
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van 1954 ontstonden er problemen over de uitvoering van het melodrama. Het feit dat

regisseur Ton Lutz de tekst op ‘normale’ wijze door de muziek heen wilde laten spreken

zonder rekening te houden met Diepenbrocks tekstzetting, demonstreert dat zijn melodrama

toen als gedateerd werd beschouwd.
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I.1.2 Toneelmuziek in internationale context

1.2.1 Toneelmuziek en melodrama

Het schrijven van toneelmuziek nam sinds het begin van de negentiende eeuw een grote

vlucht. Daarbij ging de onder meer door Johann Adolph Scheibe geformuleerde eis dat

toneelmuziek een essentiële bijdrage diende te leveren aan een dramatische voorstelling, een

steeds grotere rol spelen. Mozarts toneelmuziek bij Thamos, König in Egypten (1773, op tekst

van Gebbler), dat als een prototype hiervan geldt, heeft een vervolg gekregen in de

negendelige muziek bij Goethe’s Egmont van Ludwig van Beethoven (1810). In beide werken

komen zowel uitgebreide instrumentale delen alsook melodrama voor. Hoewel de meest

productieve componisten in dit genre uit het Duitstalige gebied afkomstig waren, vonden er in

het negentiende-eeuwse Engeland regelmatig voorstellingen met muziek plaats van drama’s

van Shakespeare en van Griekse tragedies. In het eerste geval sloten componisten aan bij een

lange traditie die teruggaat tot Shakespeare’s tijd, in het tweede geval betrof het opvoeringen

door studenten klassieke talen van de universiteiten van Oxford en Cambridge, die door onder

meer Parry, Stanford en Vaughan Williams van muziek werden voorzien. Terwijl

Shakespeare in de negentiende en twintigste eeuw ook Duitse componisten tot nieuwe

composities zou inspireren, baseerden anderen, zoals Georges Bizet en Edvard Grieg, zich op

het werk van contemporaine auteurs in de eigen taal. De Fransman voorzag L’Arlésienne van

Alphonse Daudet in 1873 van toneelmuziek en de Noor componeerde een grootschalige

toneelmuziek bij Ibsens Peer Gynt (1874) die nog altijd tot zijn meest uitgevoerde werken

behoort.

Toneelmuziek is per definitie gelegenheidsmuziek1 en veel destijds geliefde composities,

zoals die van Carl Maria von Weber bij Preciosa van Pius Alexander Wolff, zijn al lang in

vergetelheid geraakt. Andere, zoals de muziek bij Sophocles’ tragedie König Oedipus van

Franz Lachner of die bij Aeschylus’ Orestie van Max von Schillings, beleefden slechts één of

twee uitvoeringen. Een beter lot was Felix Mendelssohns Musik zu Ein Sommernachtstraum

von Shakespeare beschoren2, die in 1843 voor het eerst werd uitgevoerd voor het hof van

Friedrich Wilhelm IV in Potsdam. In de nieuwe editie van deze toneelmuziek veronderstelt

Christian Martin Schmidt zelfs dat het werk van de Engelse dichter zonder deze muziek

waarschijnlijk pas veel later een vaste plaats op de Duitse podia zou hebben gekregen.

1 Een uitzondering vormt Manfred van Robert Schumann, dat op eigen initiatief ontstond.
2 De muziek is gecomponeerd bij de Duitse vertaling van Ludwig Tieck.
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Mendelssohns naam bleef tot in de dagen van Max Reinhardt en Willem Royaards verbonden

met Shakespeare’s blijspel: ‘in jedem Fall galt bis zum Anfang des 20. Jahrhundert seine

Schauspielmusik als selbstverständlicher Bestandteil bei einer Aufführung der Komödie’.3 De

veronderstelling van Schmidt is ook toepasbaar op de Nederlandse situatie, waar Sophocles’

Electra in de jaren dertig van de twintigste eeuw een onverwachte publiekstrekker werd. Ook

hier zou de vraag gesteld kunnen worden of de tragedie ooit die populariteit zou hebben

verworven zónder de muziek van Alphons Diepenbrock. Deze intrigerende kwestie komt aan

de orde in deel IV.

Was toneelmuziek tot aan het einde van de negentiende eeuw een voornamelijk Duitse

aangelegenheid, hetzelfde geldt voor het melodrama. Sinds Jiri Anton Benda met zijn

succesvol ontvangen Ariadne auf Naxos en Medea (1775), in navolging van Rousseau’s

Pygmalion4, het melodrama tot een nieuw genre verhief, bleven ‘Melodram’ en

‘Bühnenmusik’ tot na het midden van de negentiende eeuw nauw verbonden. Vooral in het

kader van de in die periode ingezette herleving van de Griekse tragedie op het toneel kreeg

het melodrama een funktie, zoals de partituren van Mendelssohn en Lachner bij Sophocles’

tragedies laten zien. Een laatste grote opleving van toneelmuziek met melodrama begon kort

voor 1900, toen ook het concertmelodrama, dat gebruikt maakt van lyrische teksten, floreerde.

Het experiment van Jean-Jacques Rousseau om declamatie en instrumentale begeleiding te

combineren, bedoeld als een alternatief voor de wat hem betrof vermaledijde Franse opera5,

had in het Duitse taalgebied een onvermoede weerklank gevonden.

Daar was in de laatste decennia van de achttiende eeuw de bezinning op de combinatie van

muziek en dramatische tekst ook op gang gekomen. Het melodrama mocht dan nieuwe

mogelijkheden bieden, als vervanging voor het recitatief en de aria uit de opera, van kritiek

bleef het daarom niet gevrijwaard. Nog afgezien van de uitvoeringstechnische problemen die

acteurs hadden met de coördinatie van tekst en muziek, riep dit genre ‘von unerquicklichster

Gemischtheit’, zoals Wagner het karakteriseerde in Oper und Drama6, telkens weer felle

reacties op. De polemiek die na de première van Humperdincks Köningskinder (1897)

losbarstte in het kamp van de muziekrecensenten, is daarvan een sprekend voorbeeld. In

Nederland was er naast waardering ook kritiek. Toen de Duitse voordrachtskunstenaar

3 Schmidt 1999, XII.
4 Het stuk werd in 1772 niet alleen uitgevoerd in Parijs, maar ook in Wenen en Weimar.
5 In zijn Lettre sur la musique Française (1753) had Rousseau betoogd dat de Franse taal niet geschikt was om
gezongen te worden.
6 Wagner 1984, 130.
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Ludwig Wüllner in 1905 Schillings’ Das Hexenlied in Amsterdam vertolkte, oordeelde Anton

Averkamp ‘dat het genre “Deklamatorium” of “Melodrama” niet mag opgenomen worden

onder de kunstvormen van hoogere orde. Het tweeslachtige ervan trad ditmaal, nu het nieuwe

er af was, al te zeer op de voorgrond.[…] Alleen het huwelijk van tekst en muziek op deze

wijze, is niet een gelukkig huwelijk. Zou het tenslotte niet beter geweest zijn voor beiden, als

zij ieder hun eigen weg waren gegaan?’7 Het melodramatisch spreken biedt echter ook

voordelen, vooral wanneer men zijn grensoverschrijdende kwaliteiten in ogenschouw neemt:

Melodram und melodramatisches Sprechen lassen sich als Modi des Übergangs beschreiben: Melodramatische

Passagen bieten szenisch-formale Übergänge, erfüllen also dramaturgische Funktion; melodramatisch unterlegter

Text kann Brüche herstellen; und melodramatisches Sprechen […] vermittelt dabei als spezifischer Modus des

Stimmgebrauchs zwischen der gesprochenen und der gesungenen Textdarbietung.8

Behalve dat een aantal componisten deze nieuwe mogelijkheden effectief wist toe te passen

binnen de opera, zoals Beethoven in Fidelio en Weber in Der Freischütz, is er ook binnen de

toneelmuziek gebruikt gemaakt van combinaties van melodrama en zingen. Voorbeelden

daarvan treffen we aan in de Faust-muzieken van Felix von Weingartner (1907) en van

Alphons Diepenbrock (1918). Voor de classicus Diepenbrock, voor wie Goethes Faust een

modern equivalent van de Griekse tragedie was, stond het drama uit de oudheid model voor

een nieuw type van muziektheater.

7 22-10-1905, Averkamp in De Amsterdammer.
8 Kühn 1999, 146.
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1.2.2 Herleving van de Griekse tragedie in de negentiende eeuw

Introductie

De herleving van de Griekse tragedie in de negentiende eeuw komt voort uit een

typisch romantisch heimwee naar de Griekse oudheid, als een alternatief voor de eigen

leefwereld waarin de mens vervreemd was geraakt van zijn goddelijke wortels en van zijn

medemens. Eerder al had Johann Joachim Winckelmann de perfectie van het antieke

Griekenland tegenover de onevenwichtigheid van de Duitse cultuur gesteld. Zijn ideaalbeeld

was voornamelijk gebaseerd op observeringen van beeldende kunst en architectuur: ‘Das

allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle

Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke’.9 Ten tijde van

Winckelmanns beroemd geworden uitspraak (1755), was er sprake van een oplevende

belangstelling voor de oudheid, die werd gevoed door diverse archeologische vondsten, te

beginnen met de opgravingen van Pompeii en Herculaneum.

De Sehnsucht naar het oude Griekenland staat ook centraal in Hyperion, oder der Eremit in

Griechenland (1797-1799), een briefroman van Friedrich Hölderlin met een sterk religieus-

mystieke inslag. Interesse in de literatuur van de Griekse oudheid vinden we sinds de late

achttiende eeuw als terugkerend thema ook bij Duitse auteurs als Lessing, Schiller, Schelling

en Hegel. Vooral de Griekse tragedie stond in hoog aanzien, waarbij de behoefte aan een

eigen Duitstalig drama dat de vergelijking met het oeuvre van bijvoorbeeld Shakespeare of

Racine zou kunnen doorstaan, meespeelde. Opmerkelijk is de aanname dat de Duitse taal

affiniteit met het Grieks zou hebben en dat daarom met kwantitatieve metriek in het Duits

goede effecten te bereiken waren: ‘This theory, already prefigured by Klopstock, was worked

out at inordinate length by the poet, scholar and translator Johann Heinrich Voss (1751-1826)

and, erroneous though it was, it served to fuel the growing fire of Hellenism by stimulating

the imitation of Greek metres in German poetry’.10

Niet minder opvallend is de vrijwel absolute voorkeur voor de tragedies van Sophocles die

zich de hele negentiende eeuw door manifesteert. Deze voorkeur, die we aantreffen bij

Friedrich Nietzsche maar ook nog bij Diepenbrock, gaat gepaard met een hardnekkige

negatieve waardering voor Euripides, die in de vroeg-romantische literatuurtheorie voor het

eerst is geformuleerd door Friedrich en August Wilhelm Schlegel. Deze ‘damnatio’ van

Euripides, ingegeven door Aristophanes en Plato, was gebaseerd op het idee dat er drie stadia

9 Winckelmann 1755, zoals geciteerd in Die Deutsche Literatur in Text Und Darstellung, Band 7, 31.
10 Silk en Stern 1981, 7.
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in de ontwikkeling van de Griekse tragedie waren geweest en dat met Sophocles’ tragedies

(de tweede fase) het summum aan perfectie en schoonheid was bereikt. De werken van

Euripides (de derde fase) vertegenwoordigden in deze visie het stadium van degeneratie.11

Als uitvloeisel van die vrijwel exclusieve aandacht voor Sophocles verschenen er diverse

nieuwe vertalingen van zijn werken, die niet zozeer bedoeld waren voor opvoeringen, alswel

ontstaan uit een behoefte aan wetenschappelijke nauwkeurigheid. Op universitair niveau

maken disciplines als filologie en ‘Altertumswissenschaft’ in deze periode een snelle

ontwikkeling door die zich eerst en vooral in Duitsland aftekent. De steeds verder

doorgevoerde specialisatie die hiervan het gevolg is, leidt in Nietzsches Die Geburt der

Tragödie (1872) tot een scherpe veroordeling van het contemporaine wetenschappelijk

denken en tot een nieuwe Sehnsucht naar de Griekse oudheid.

Herleving op het toneel

Met de opvoeringen van Antigone, König Oedipus en Oedipus auf Kolonos aan de hoven van

Potsdam en München was de renaissance van de Griekse tragedie, althans die van Sophocles,

in Duitsland al rond het midden van de negentiende eeuw een feit. Daarbij was sprake van

unieke samenwerkingsprojecten, met als doel een historisch verantwoorde en zo nauwkeurig

mogelijke reconstructie op basis van de nieuwe metrische Sophocles-vertaling van Johann

Jakob Donner.12 Gestimuleerd door de artistieke koning Friedrich Wilhelm IV, was de

Antigone-opvoering in Potsdam (1841) het resultaat van nauwe samenwerking tussen

kunstenaars en wetenschappers als August Böckh (filoloog), Ludwig Tieck (regie) en Felix

Mendelssohn (muziek). Dit initiatief deed internationaal van zich spreken: drie jaar later al

werd Antigone, met Mendelssohns muziek maar in Franse vertaling, gebracht in het Parijse

Odéon, dat voor de gelegenheid tot een Griekse tempel was omgebouwd.13 In Engeland, waar

de tragedie een jaar later in première ging, werden maar liefst 45 voorstellingen gegeven.

In Duitsland zelf werd Antigone in 1851 in een nieuwe regie van Franz Dingelstedt herhaald

voor Maximilian II in München. Mendelssohns muziek werd bij die gelegenheid gedirigeerd

door Franz Lachner. De omstandigheden waarin hier een jaar later König Oedipus voor het

eerst in Duitsland tot werd opgevoerd14, vertonen een opvallende gelijkenis met die in

Potsdam. Ook hier een filoloog (Thiersch), een regisseur (Dingelstedt) en een componist

(Lachner, de ‘Generalmusikdirektor’) die hun ‘Gesamtkunstwerk’ opdragen aan hun vorst:

11 Behler 1986, 342.
12 In 1839 gepubliceerd ‘Im Versmaß des Originals’.
13 Première op 21-03-1844.
14 Op 28-11-1852 in het Hoftheater.
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Darstellung, Inszenierung und Bühne wurden ganz ähnlich gehalten wie bei der Antigone-Aufführung; man gab

sogar – für die damalige Zeit eine Seltenheit – ein Programmheft heraus, das zwar nicht die Namen der

Schauspieler vermerkt, aber den “Königl. Hoftheater-Maler Herrn Simon Quaglio”, der für die Dekorationen

verantwortlich war.15

Deze opvoering, die één herhaling beleefde, werd in 1854 gevolgd door Oedipus in Kolonos,

met de in 1845 eveneens voor Potsdam gecomponeerde muziek van Mendelssohn.

Een duidelijke voorkeur voor de Oedipus-tragedies tekende zich in de loop van de

negentiende eeuw het eerst in Frankrijk af. In 1844, het jaar waarin de Antigone in Parijs ging,

werd daar ook Rossini’s dertig jaar eerder gecomponeerde Edipo Coloneo opgevoerd. Rossini

had zich gebaseerd op een eigentijdse Italiaanse vertaling van Giusti, gemodelleerd naar de

zestiende-eeuwse van Giustiniani.16 Giusti’s bewerking, vergeleken met de letterlijke

vertaling van Donner een relatief vrije, bood de componist de nodige armslag en was

aanleiding tot een merkwaardige mix van opera, oratorium en toneelmuziek. Een in 1858

uitgekomen Franse vertaling van Koning Oedipus door Jules Lacroix, die meer het karakter

van een bewerking heeft, lag ten grondslag aan talloze opvoeringen in de tweede helft van de

eeuw. Vooral de vertolking door de Franse acteur Jean Mounet-Sully werd internationaal

bekend. In het Romeinse theater van Orange, waar sinds de jaren zeventig regelmatig Griekse

tragedies werden opgevoerd, trad Mounet-Sully in 1888 voor het eerst op als Oedipus; tot

degenen die onder de indruk raakten van, dan wel zich lieten inspireren door zijn interpretatie,

behoorden Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal en in Nederland Albert Vogel.

Ook op de Duitse podia zou juist deze Sophocles-tragedie in de latere negentiende eeuw en de

vroege twintigste eeuw steeds vaker te zien zijn. Daarbij ging de vraag in hoeverre een

vertaling ook geschikt was voor het toneel, een steeds grotere rol spelen. Anders gezegd:

karakter en stijl daarvan zouden steeds meer hun stempel op een enscenering drukken. Tot de

nieuwe ook daadwerkelijk bij ensceneringen gebruikte vertalingen van Koning Oedipus

behoren resp. die door Adolf Wilbrandt (1865), die door Ulrich von Wilamowitz-

Moellendorff (1899) en de vertaling van Hugo von Hofmannsthal (1911). De laatstgenoemde

lag ten grondslag aan de beroemde enscenering van Konig Oedipus door Max Reinhardt, die

vanaf najaar 1910 door heel Europa gespeeld is. Op die vertaling zou ook Willem Royaards

zich baseren bij zijn opvoering van deze tragedie.

Van de drie hier genoemde vertalingen moeten de eerste en de derde als de meest vrije

worden aangemerkt. Anders dan die door Donner, zijn het eerder bewerkingen van het

15 Flashar 1991, 93.
16 In 1585 gespeeld bij de opening van het Teatro Olimpico van Vicenza met muziek van Andrea Gabrieli.
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Griekse origineel dan ‘vertalingen’ in letterlijke betekenis. Zowel Wilbrandt, een filoloog die

in München had gestudeerd, als Von Hofmannsthal, die zijn bewerking als voorbeeld nam,

reduceren, uit angst voor dramatische stilstand, de rol van het koor in de tragedie in

verregaande mate en daarmee de metafysische dimensie. Volgens onderzoeker Haak heeft

Willbrandt het koorlied op deze manier van alle ‘symbolische’ elementen ontdaan: ‘Hij

begreep ook niets van de tragische ironie, daar in de parodos van de Oidipous het koor van

grijsaards zich uitsluitend tot de goden richt, en niet, zoals het volk, tot Oidipous’.17 Deze,

speciaal voor opvoeringen ontworpen vertalingen, droegen bij aan de succesvolle

ensceneringen van beide Oedipus-tragedies zoals die in 1867 in het eerste seizoen van de

Meininger Bühne gegeven werden.18

Rond de eeuwwisseling ontstaan er zowel in Berlijn als in Wenen initiatieven om in

georganiseerd kader te komen tot opvoeringen van antieke drama’s. In Berlijn wordt hiertoe

in 1899 door regisseur Hans Oberländer ‘Der Akademische Verein für Kunst und Literatur’

opgericht. Wenen zou twee jaar later volgen.19 De hiermee vergelijkbare Nederlandse

vereniging ‘Het Klassieke Drama’, die in 1925 op initiatief van Balthazar Verhagen zou

worden opgericht, zal nog ter sprake komen. Als eerste wapenfeit werd in Berlijn in februari

1900 König Oedipus opgevoerd in de nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde vertaling van

de beroemde Duitse filoloog Wilamowitz, die ook als adviseur optrad. De muziek was van de

hand van Max von Schillings20, de jonge Max Reinhardt trad op als de ziener Teiresias. De

door Wilamowitz geautoriseerde regie was realistisch met grote massascènes in de stijl van

Meiningen, waarbij de koorgedeelten door Schillings als uitvoerige koormelodrama’s gezet

waren. Nadat enkele maanden later ook Antigone van Sophocles in Berlijn was opgevoerd,

volgde op 24 november 1900 de trilogie van Aeschylus, Orestie, ook in de vertaling van

Wilamowitz en opnieuw met muziek van Von Schillings. Het succes van deze grootschalige,

uit zeven akten bestaande, theaterproductie (met vijf herhalingen in Berlijn) werd echter

gerelativeerd, toen twaalf dagen later een andere en overigens drastisch bekorte versie van

deze cyclus in Wenen in première ging.21 Hoewel Paul Schlenther, directeur van het

Burgtheater, door Wilamowitz’ vertaling was aangezet tot een enscenering, liet hij zich

weinig gelegen liggen aan de tekst. Hij maakte korte metten met de koorliederen, een naar

17 Haak 1977, 36.
18 König Oedipus op 3-1-1867 en Oedipus in Kolonos op 14-4-1867.
19 ‘Wiener Akademischen Verein für Kunst und Literatur’.
20 Van deze muziek is uitsluitend de proloog bewaard.
21 De voorstelling duurde slechts 123 minuten, meer dan de helft van de tekst was geschrapt.
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zijn mening achterhaalde en voor het moderne theater onbruikbare conventie22, met als gevolg

dat een andere muzikale invulling gevonden moest worden. Hoewel de Berlijnse initiatoren,

Oberländer en Wilamowitz, scherpe kritiek uitten op Schlenthers eigenzinnige aanpak, gingen

de twee aldus ontstane versies, de Berlijnse en de Weense, beide een eigen leven leiden.

Reinhardt en de Griekse tragedie

De regisseur die bovenal heeft bijgedragen aan de herleving van het Griekse drama op het

toneel, zowel van de tragedie als van de komedie, was Max Reinhardt. In zijn eerste periode

als regisseur23 wist hij tussen 1903 en 1911 een zestal ensceneringen tot stand te brengen, met

vrijwel steeds een groot aantal reprises. Daarvan waren de monsterproducties van König

Oedipus (seizoen 1910-1911) en Orestie (1911-1912) de meest spraakmakende. Niet minder

opmerkelijk was zijn aandacht voor de komedie: zijn enscenering van Lysistrata (1908) van

de tot dan toe nog nauwelijks opgevoerde Aristophanes beleefde zelfs 57 voorstellingen.

Daarvoor was een eigentijdse proloog geschreven door Hugo von Hofmannsthal, in deze jaren

Reinhardts vaste medewerker.

Reinhardt moet de vertalingen door Wilamowitz, die hij uit eigen ervaring kende, te statisch,

te weinig theatraal hebben gevonden. De stijl van Hofmannsthals expressionistische

bewerkingen – van wie hij als eerste Electra ensceneerde – sloot wel aan op zijn

regieconcept. Voor deze regisseur was een toneeltekst niet meer dan een aanleiding. Zijn

ideaal van de ‘atmosphärische Illusion’, waarbij gestreefd werd naar een

gemeenschappelijkheid tussen het nieuwe ‘Großraumpublikum’ en het podiumgebeuren,

realiseerde hij door het inzetten van honderden koorleden in de massascènes, vergezeld van

allerlei optische en akoestische effecten.24

Nederland

Nederland liep een halve eeuw achter op de ontwikkeling in Duitsland. In 1891 waagde het

Utrechtse Studententooneel zich aan een opvoering van Koning Oedipus van Sophocles in de

vertaling van H. van Herwerden.25 De studenten hadden de classicus en toneelkenner Maurits

Mendes da Costa als raadsman aangetrokken en de Utrechtse musicus Johan Cornelis Marius

van Riemsdijk gevraagd om muziek bij de tragedie te componeren. Na een jaar van

zorgvuldige voorbereiding vond op 11 april de première plaats in de Utrechtse Schouwburg.

22 Flashar 1991, 119.
23 Reinhardt werd in 1905 directeur van het ‘Deutsches Theater’ in Berlijn.
24 Flashar 1991, 129.
25 Van Herwerden 1880.
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Er volgden nog drie voorstellingen die zoveel belangstelling trokken dat er extra treinen

tussen Utrecht en Amsterdam ingezet werden.26 Met deze amateuropvoering werd

geschiedenis geschreven, want het was voor zover bekend de eerste maal dat deze tragedie in

Nederland op het toneel werd gebracht. Er stond Mendes da Costa een klassieke, tekstgerichte

enscenering met gestileerde houdingen en gebaren voor ogen:

Vóór alles was het bij mij uitgemaakt, dat ik álle krachten moest inspannen om aan de geheele voorstelling een

cachet te geven van voorname wijding. Dáárdoor zou, mijns inziens, het publiek gepakt worden; terwijl als ik de

onvoorzichtigheid had de menschen te willen inpalmen door een schijntje van hartstochtelijk spel, het stellig en

zeker faliekant zou uitkomen.27

Mendes da Costa was in 1885 ook betrokken geweest bij een schoolopvoering van

Sophocles’Antigone door Amsterdamse gymnasiasten, waarbij de muziek van Felix

Mendelssohn-Bartholdy werd gedirigeerd door Daniël de Lange. Maar aangezien die

opvoering in het Grieks werd gegeven, was deze slechts voor ingewijden toegankelijk.28 De

Utrechtse Oedipus-voorstellingen zouden aanleiding worden voor de eerste professionele

enscenering in Nederland, vijf jaar later door de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch

Tooneel, waarbij Mendes da Costa opnieuw als regisseur werd aangetrokken en ook de

muziek van Van Riemsdijk werd uitgevoerd. In deze opvoering was Louis Bouwmeester

Oedipus, de jonge Willem Royaards speelde enkele bijrollen.29 Intussen had de al genoemde

Mounet-Sully het Nederlandse publiek laten kennismaken met zijn sterk persoonlijke

interpretatie van Oedipe Roi, toen de Comédie Française in 1892 Amsterdam en Den Haag

aandeed. Zo was de tragedie binnen enkele jaren in vertolkingen van uiteenlopend karakter te

zien geweest.

26 Mendes da Costa 1916, 124.
27 Ibid., 131.
28 Opvoering op 18 december 1885 in de Stadsschouwburg.
29 Première op 21 november 1896.
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1.2.3 Melodrama in de Duitse toneelmuziek vanaf 1840

Het niet-gefixeerde melodrama

Met zijn toneelmuziek bij Antigone (1841) heeft Mendelssohn een voorbeeld gesteld dat tot

ver in de negentiende eeuw is nagevolgd. Binnen het concept van de toenmalige opvoering

gold als principe om uitsluitend die onderdelen van de tragedie van muziek te voorzien die in

de oudheid met muziek werden uitgevoerd. Dat waren de koorliederen en de zogenaamde

epirrhematische scènes, de dialogen tussen acteur en koor. Voor de koorliederen (uitgevoerd

door Thebaanse oude mannen) gebruikte Mendelssohn het mannenkoor (ook als dubbelkoor),

voor de dialoogscènes experimenteerde hij voor het eerst met het ongebonden melodrama met

instrumentale begeleiding, waarbij Antigone een spreekrol heeft gekregen.

Dat betekent niet dat Mendelssohns Antigone-partituur vrij van oratoriumelementen is: deel

III, een koorlied waarin baritonsolo en koor elkaar afwisselen, herinnert sterk aan het vijf jaar

eerder ontstane Paulus (1836). Deel IV begint met een koorlied, waarvan de eerste strofe en

de antistrofe gezongen worden door vier solisten, waarna het complete koor unisono volgt.

Een dialoog tussen Antigone (melodrama) en koor (unisono gezongen) sluit hierop aan.

Binnen dat in principe niet-gefixeerde melodrama zijn twee stijlen te herkennen. Hoewel

Mendelssohn geen ritmische notatie heeft gebruikt voor de spreekstem, is op enkele plaatsen

wel degelijk een exact samengaan van stem en begeleiding bedoeld; ‘mit den Noten’ en ‘a

tempo’ zijn aanwijzingen die volgen op enkele vrij gedeclameerde zinnen (I 1, deel IV,

melodrama Antigone).

Dit model met mannenkoor en melodrama vinden we terug in de toneelmuziek van onder

meer Lachner, van Saint-Saëns30 en van Van Riemsdijk. Zoals vermeld liet Franz Lachner

zich bij het componeren van zijn muziek bij König Oedipus inspireren door Mendelssohns

Antigone-partituur, maar bij Lachner ontbreken de solistisch gezongen partijen. Lachner gaat

verder: naarmate in de tweede helft van de tragedie de dramatische spanning en de emotionele

geladenheid van de dialogen toeneemt, weerspiegelt dat zich in een melodramastijl die die

van Mendelssohn in uitgebreidheid en diepgang overtreft. Een fraai voorbeeld uit deze

vergeten toneelmuziek31 is de laatste beurtzang: een mix van koorlied en melodrama, waarin

Oedipus zich op indringende wijze beklaagt nadat de gruwelijke waarheid hem is

geopenbaard. Het aandeel van het orkest is daarbij substantieel. In de aansluitende dialoog

tussen Oedipus en Kreon is de partij van Oedipus als melodrama gezet, terwijl Kreon op

30 De muziek bij Antigone van Saint-Saëns is in 1894 uitgevoerd in Parijs.
31 De partituur is nooit gedrukt.
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neutrale toon spreekt, zonder muziek. De slotbede van Oedipus wordt uitsluitend begeleid met

vier fluiten.32

Het gefixeerde melodrama

Tot de Duitse componisten van de generatie 1860 die het melodrama toepasten in

toneelmuziek, behoren Humperdinck en Von Schillings. De eerste die kwam tot een vorm van

melodrama, waarin de ritmische en melodische gang van de spreekstem in hoge mate

verweven was met de begeleidende muziek, was Engelbert Humperdinck. Deze nieuwe vorm,

waarvoor hij een speciale notatie ontwikkelde, noemde hij ‘das gebundene Melodram’.

Weliswaar hadden onder meer Weber (in de al vermelde toneelmuziek bij Preciosa, 1820) en

Robert Schumann (in de Manfred-muziek, 1852) al getracht om tot een fixatie van het

melodrama te komen, maar deze betrof alleen het ritme.33

Humperdinck was van mening dat het melodrama zich beter leende tot realistische expressie

dan de opera. Bovendien hoopte hij met deze nieuwe vorm een bijdrage te leveren aan de

herleving van de reciteerstijl van het antieke Griekse theater.34 Vrijwel geheel in deze

melodramastijl geschreven is het sprookje Königskinder, dat op 23 januari 1897 onder weinig

gunstige omstandigheden in München werd opgevoerd. De heftige polemiek die toen werd

uitgelokt is symptomatisch voor de actualiteitswaarde van het onderwerp. Zoals Edgar Istel

nog drie jaar na dato memoreert in de inleiding van zijn dissertatie over Jean-Jacques

Rousseau’s Pygmalion, waren daarbij Friedrich Rösch en Paul Marsop de belangrijkste

tegenstanders, terwijl Max von Schillings en Richard Batka het juist opnamen voor

Humperdincks nieuwe melodramavorm.35

Volgens de bij de première aanwezige Von Schillings mislukte de eerste voorstelling omdat

de stijl van Königskinder te nieuw was en de repetitietijd te kort.36 Humperdincks melodrama

vereist een totale afstemming van spreekstem en begeleiding: zowel in toonhoogte als in

ritmiek is de vocale partij geënt op motieven uit het orkest. Ook het spreektempo is

vastgelegd: bij iedere nieuwe aanduiding in de partituur staat een metronoomcijfer (I2,

dialoog Königssohn en Gänsemagd). De aanwijzing voor de notatie van de spreektstem luidt:

‘Die in den melodramatischen Sätzen angewandten “Sprechnoten” ( ) sind dazu bestimmt,

32 Zie ook CD-opname van F. Lachner, König Oedipus uit 1991, door het mannenkoor van de Bayerische
Rundfunk en het Münchner Rundfunkorchester o.l.v. Jörg-Peter Weigle (Audite 97.425).
33 In de slotscène van Manfred, het Klostergesang: melodrama van de Abt (ritmische gefixeerd) tegen het koor
dat achter de scène vierstemmig het Dies irae zingt.
34 4-08-1895, brief aan Seidl.
35 Istel 1901, 1.
36 Kravitt 1976, 577.
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Rhythmus und Tonfall der gesteigerten Rede (Melodie des Sprachverses) mit der

begeleitenden Musik in Einklang zu setzen’.37 Humperdinck heeft overigens toegegeven dat

zijn eisen in dit opzicht alleen gerealiseerd zouden kunnen worden door een acteur met een

muzikale achtergrond.38 Dat met dit type melodrama een belangrijke nieuwe ontwikkeling in

gang was gezet, werd in 1898 gesignaleerd door Richard Batka:

Er [Humperdinck] verfolgte darin die Idee, ein Mittelding zwischen Rede und Gesang zu schaffen, das sich

ebenso bequem zum Singen erheben als zum Sprechen herabsinken konnte. […] Ja, nicht nur das Tempo der

Rede wollte er […] bestimmen, sondern auch der Tonfall der Rede, den ganzen Ausdruck des Vortragenden

fixieren. Wer den ‘Sprechpart’ der Köningskindermusik daraufhin aufmerksam durchgeht, wird darin eine ganz

außerordentliche declamatorische Kunstleistung wahrnehmen.

Batka tracht een door andere auteurs vaak genoemd bezwaar van Humperdincks

melodramastijl te ontzenuwen:

Der Einwand, daß diese Vorschriften für die Schauspieler eine die freie Äußerung ihrer Individualität

behindernde, eine Gezwungenheit der Rede nothwendig nach sich ziehende Maßregel bedeuten, ja streng

genommen unwahr seien, ist durch vereinzelte, fleißig und verständnisvoll vorbereitete Aufführungen

widerlegt.39

Mogelijk was dergelijke kritiek er de oorzaak van dat het melodisch en ritmisch gefixeerde

melodrama pas in Schönbergs Pierrot Lunaire (1912) een werkelijk vervolg kreeg. Toch vond

Humperdincks voorbeeld enige navolging: in de opera’s Lobetanz van Ludwig Thuille (1897)

en Moloch (1906) van Schillings komen enkele korte passages gefixeerd melodrama voor.

Zoals al vermeld heeft Max von Schillings de koorliederen in zijn uitgebreide toneelmuziek

voor Aeschylus’ Orestie (1900) gezet als melodrama’s, waarmee hij afweek van de

negentiende-eeuwse traditie. In nauw overleg met regisseur Oberländer was daarbij een zeer

gedifferentieerd systeem ontworpen.

Für die sententiösen und lyrischen Chorpartien war nach den Forderungen von Wilamowitz das Unisono-

Sprechen des Chores vorgesehen, das mit der Instrumentalmusik von Schillings zur neuen Kunstform des

37 Deze manier van noteren, met een kruisje dat de notenkop vervangt, is aanvankelijk door Schönberg
overgenomen.
38 Kravitt, 577.
39 Stephan 1960, 185-186.
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Chormelodrams gesteigert wurde. […] Die dramatischen Chorpartien wurden von einem Chorführer

gesprochen.40

Dat acteurs en musici in de melodrama’s niet aan de verwachtingen van de componist, die

zelf de première leidde, hadden kunnen voldoen, blijkt uit zijn correspondentie.41 Veel meer

zou Schillings van zich doen spreken met zijn twee jaar later gecomponeerde melodrama Das

Hexenlied, dat overigens, evenals Humperdincks Königskinder, maar om andere redenen,

inzet zou worden van felle discussies.

Diverse melodramavormen in afwisseling met gezongen partijen en koren

Een toneelmuziek waarin verschillende melodramastijlen in afwisseling met gezongen

liederen en koren tot een levendig geheel zijn gecombineerd, is de Musik zu Goethe’s Faust

van Felix von Weingartner. In de literatuur over Faust-composities dan wel over melodrama

is aan dit werk tot nu toe opmerkelijk weinig aandacht besteed. Een uitzondering vormt Ernst

Kravitt die er op wijst dat Von Weingartner in zijn Faust-muziek de realistische

mogelijkheden van het reciteren op een bijzondere manier heeft gebruikt.42

Deze muziek klonk voor het eerst bij de Faust-opvoering in Weimar in 1908 toen het precies

een eeuw geleden was dat daar Faust deel I voor het eerst was opgevoerd.43 Hoewel de

muziek volgens de componist goed werd vertolkt onder leiding van Peter Raabe, was de

kritiek op de opvoering als zodanig niet onverdeeld gunstig. Na Weimar werd deze uitvoerige

partituur (zowel deel I als deel II van Faust zijn van muziek voorzien) gebruikt bij

opvoeringen in München, Keulen en Chemnitz. Ter gelegenheid van de laatste opvoering, een

herinstudering onder zijn persoonlijke leiding, legde Felix von Weingartner zijn intenties vast

in twee artikelen. Heel bewust wilde hij daarbij een tegenwicht creëren voor bestaande Faust-

opera’s:

Mein eigener Versuch entsprang im Gegensatz zum konzertanten und opernhaften Character älterer “Faust”-

Musiken dem Bedürfnis, ohne Rücksicht auf überlieferte Formen eine Musik zu schaffen, die der Dichtung

selbst entspringt, und die keine anderen Aufgaben hat, als dort einzugreifen, wo es die Dichtung erfordert, aber

auch dort zu schweigen, wo die Musik vielleicht möglich, aber nicht notwendig ist.44

40 Flashar 1991, 114.
41 Detig 1998, 107.
42 ‘The joining of words and music in late romantic melodrama’, in MQ (12) 1976, 571-590.
43 De opvoering vond plaats met Pasen 1908.
44 Von Weingartner, 1916, 28-29.
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In de compositie is onderscheid gemaakt tussen personages die uitsluitend zingen, personages

die spreken en zingen, en koren die diverse groepen representeren. Tot de eerste categorie

behoren de aartsengelen (nr. I, Prolog im Himmel)45, maar ook de bedelaar die zichzelf

begeleidt op de gitaar, tot de tweede Mephistopheles en Margarete. Faust wordt uitsluitend

sprekend, al dan niet melodramatisch, ingevoerd. Typerend voor Von Weingartners

respectvolle opstelling ten aanzien van de tekst en van Goethes eigen aanwijzingen, is zijn

keuze om de liedjes in Auerbachs Keller en Margaretes Es war ein König in Thule zonder

enige begeleiding te zetten, ‘in slichter, volksliedartiger Weise’.46

Het in deze partituur rijkelijk voorkomde melodrama, is op twee manieren toegepast. Naast

het traditionele ongebonden melodrama, zijn er diverse ritmisch gefixeerde passages. Zo is,

wanneer Faust bij zijn eerste optreden bezocht wordt door een geest, zijn partij ‘vrij’ en die

van de geest bijna geheel ‘im Rhythmus gesprochen’, waardoor deze een verhoudingsgewijs

grotere intensiteit krijgt (I3, deel I). Opmerkelijk hierbij is de uitvoeringsaanwijzing van de

componist aan de dirigenten:

In den melodramatischen Partien ist es die Aufgabe des Orchesters, die Sprache der Schauspieler, deren Freiheit

nicht gehemmt werden darf, stimmungsgemäß zu untermalen; jedes Vordrängen hat daher zu unterbleiben.

Außer an den wenigen Stellen, wo der Schauspieler seine Rede der Musik zulieb unterbrechen oder im

Rhythmus sprechen muß, hat der Dirigent sein Tempo nach dem des Schauspielers zu richten […].47

Een aantal malen heeft Von Weingartner melodrama en koor gecombineerd, in Deel I onder

meer in de Domszene en in de daaropvolgende Walpurgisnacht. De manier waarop in de

Domszene het vierstemmige koor dat het Dies irae zingt in de dorische modus, gecombineerd

met de vrij sprekende Böser Geist en Margarete, is vergelijkbaar met Diepenbrocks zetting

van deze scène, met dat verschil dat hier niet de Gregoriaanse sequens is gebruikt. Ook laat

Von Weingartner het orkest bewust weg, er is slechts een fugatische orgelbegeleiding.

Hoewel de criticus van het gezaghebbende tijdschrift Bühne und Welt na de eerste uitvoering

in 1908 zijn waardering uitsprak voor het feit dat Von Weingartner diverse koren en liederen

zonder begeleiding had gezet, vond hij de muziek op veel plaatsen te overheersend en vaak

niet in overeenstemming met Goethes intenties:

45 Door Diepenbrock als melodrama gezet, zie ook III. 3.3.
46 Von Weingartner, 34.
47 Aanwijzing in het voorwerk van het piano-uittreksel.
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Goethes Intentionen zuwider wird der Erdgeist nicht singend, sondern sprechend eingeführt; ferner sind der

Bauerntanz, die Pudelszene auf dem Felde und die Entzauberung im Studierzimmer, die Szenen in Auerbachs

Keller, in der Hexenküche, im Dome, die romantische Walpurgischnacht [sic] […] mit mehr oder weniger

eindringlichem musikalischen Gezweig umsponnen oder überwuchert.48

1.2.4 Toneelmuziek in Nederland tussen 1890 en 1940 en de problematiek van het

melodrama

De geschiedenis van de toneelmuziek in Nederland begint met de muziek bij Koning Oedipus

van J.C.M. van Riemsdijk. Aan deze toneelmuziek (bestaande uit voorspel, zes koren en

melodrama), heeft de auteur bewust een archaïsch karakter willen verlenen. Hij gebruikt

diverse modale ladders en laat het mannenkoor grotendeels unisono zingen. In het voorspel (e

dorisch) zijn bovendien twee ‘oudgriekse’ melodieën verwerkt, die de componist moet

hebben aangetroffen in de in Histoire et théorie de la musique de l’antiquité van F.A.

Gevaert.49 Net als Saint-Saëns en Diepenbrock was Van Riemsdijk, die enige tijd lessen had

gevolgd aan het Brussels conservatorium, een ijverige lezer van deze omvangrijke studie.

De vormgeving van de koorliederen in deze Oedipus-muziek is klassiek: de strofische

responsie vertaalt zich vrijwel steeds in een herhaling van de muziek bij de antistrofe. In het

eerste koorlied, waarvan alle drie de strofen en antistrofen, met korte orkestrale tussenspelen,

zijn gecomponeerd, is variatie aangebracht door de tweede strofe niet door het mannenkoor te

laten zingen, maar door een baritonsolist. Hiervoor heeft Mendelssohns Antigone-muziek

model gestaan. Dit koorlied begint in a klein, dat, althans in de gezongen gedeelten,

consequent zonder voortekens is toegepast. Het zesde gedeelte, de laatste dialoog tussen

Oedipus en het koor, is een melodrama. Terwijl Lachner bij deze tekst koos voor de

afwisseling van gezongen koorstrofen en melodrama, heeft Van Riemsdijk zowel de

koorstrofen als de repliek van Oedipus als melodrama gezet. Het opent met een korte

orkestrale inleiding in c klein (6/8, Adagio); in de eerste versregels wisselen spreekstemmen

en koor elkaar af op de manier die ook Mendelssohn gebruikte (rusten met fermates);

verderop gaan muziek en gesproken woord ook samen (I 4, deel 6). Typerend voor het

eclectische karakter van dit stuk is het vijfstemmige slotkoor (B groot), dat – gezongen door

mannen- én vrouwenstemmen – het midden houdt tussen een Bach-koraal en een koorstuk

van Mendelssohn. Bij de Utrechtse opvoeringen heeft Van Riemsdijk zelf gedirigeerd.

48 Francke 1908, 642-644.
49 Onder meer een melodie die zou behoren tot de eerste Pythische Ode van Pindarus; zie ook Gevaert 1875,
Band I, appendix, 446; 450.
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Het evenement is uitgebreid besproken in de pers. Kritiek was er vooral op het tempo van het

spel en de plechtstatige manier van spreken. De intenties van Mendes da Costa werden niet

door iedereen gewaardeerd, want zijn collega Vinkesteyn schreef: ‘Enige verheffing van stem

in meer dan één passage zou hebben meegewerkt de hartstochten te doen uitkomen’.50 Ook

Frederik van Eeden was teleurgesteld over de gestileerde aanpak. In de Nieuwe Gids laakte hij

de gebruikte vertaling en sprak kleinerend van een ‘popperig boeltje’; de muziek was

‘welluidend’, maar ook ‘gezocht-vreemdsoortig’.51 Aanmerkingen waren er ook op het tempo

van de muziek, dat te langzaam zou zijn52, en de koorliederen die leken op kerkmuziek.

Enkele kritische kanttekeningen betroffen de rol van de muziek in het geheel, waarmee in

feite vooruit gelopen werd op latere discussies over de verhouding tussen muziek en drama in

dergelijke opvoeringen. Na de enscenering van 1896 schreef Floris van Hall hierover:

Er is veel gesproken en gedebatteerd over de rol, die de muziek en bijzonder het gezongen koor in Koning

Oidipous vervult. Men heeft geklaagd, dat dit koor een te grote plaats in het stuk inneemt en op de

aangrijpendste ogenblikken de indruk verstoort […]. De vraag is of niet door een kleinere bezetting van koor en

orkest, een meer op de achtergrond en of ter zijde treden van het koor een beter effect zou te verkrijgen zijn.53

Volgens Daniël de Lange was de ‘storende indruk’ die de muziek toen maakte echter te wijten

aan de ondermaatse uitvoering54, want, zo meende de recensent, ‘de muziek van Van

Riemsdijk bezit nog altoos dezelfde aantrekkelijkheid door haar sober en bijna naïef

karakter.’55

Pas in 1919-1920 zou er opnieuw sprake zijn van muziek bij Griekse tragedies,

gecomponeerd door Nederlandse componisten: de Electra-muziek door Diepenbrock en de

muziek bij Antigone door Willem Pijper. Intussen was er wel een traditie ontstaan voor het

laten schrijven van toneelmuziek, in de eerste plaats bij de treurspelen van Vondel.

Voor de opening van de nieuwe Amsterdamse Stadsschouwburg in januari 1895 was Bernard

Zweers aangezocht om muziek te schrijven bij Gysbrecht, die bij die gelegenheid werd

gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Kes.56 Zweers had Vondels

treurspel voorzien van orkestrale voor- en tussenspelen en de reien meerstemmig gezet. De

50 Haak 1977, 55.
51 Van Eeden, 1891, 331/335.
52 Haak 1977, 55: volgens de recensent van het Utrechts Nieuwsblad was dat ingegeven door de tekst.
53 Haak 1977, 73.
54 O.l.v. Gottfried Mann; niet duidelijk is welk orkest er speelde.
55 Haak 1977, 73.
56 Op 18-01-1895.
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Rey van Amsterdamsche Maagden en de Rey van Klarissen voor vierstemmig vrouwenkoor,

de Rey van Edelingen de Rey van Burghzaten voor gemengd koor, waarbij de laatste a capella

gezongen werd. De felle discussies die ontstonden naar aanleiding van deze voorstelling-met-

muziek werden vooral uitgevochten in het kersverse weekblad De Kroniek. Deze centreerden

zich op de uitvoeringspraktijk van Vondel in het algemeen, en meer bijzonder op de rol van

de muziek. Ook Diepenbrock, die intussen zelf de Reyzangen uit Gysbrecht had

gecomponeerd, schreef een kritische bespreking voor De Kroniek.

Voor Willem Royaards, die in 1908 de NV Het Tooneel oprichtte, was muziek bij een

enscenering van Vondel een wezenlijk onderdeel. De componisten die vanaf dat moment

regelmatig betrokken waren bij zijn voorstellingen, waren Cuypers en Diepenbrock. Indien

Diepenbrock de muziek bij Adam in Ballingschap (de openingsvoorstelling van Het Tooneel

in september 1908) zou hebben geschreven, zoals Royaards gewenst had57, had hij de reien

daaruit waarschijnlijk ‘gezongen’ gezet, zoals hij eerder ook de reien uit Gysbrecht van

Aemstel als koorstukken had gecomponeerd. Deze keuze zou Diepenbrock, zoals nog

uitvoerig besproken wordt, ook nog ten tijde van de opvoeringen van Gysbrecht door

Royaards (première 1912) met verve verdedigen.

Hubert Cuypers maakte echter een andere keus dan Diepenbrock en ook dan zijn voormalig

leraar Zweers. In de muziek voor Adam die hij in twee weken tijds afleverde,

worden de reien ‘gesproken’. Behalve aan dit melodrama, een nieuw verschijnsel binnen de

Nederlandse toneelmuziek, werd er in de pers ook aandacht besteed aan de Dans van de

Engelen, waarvan de choreografie was ontworpen door decorontwerper Piet de Moor:

Deze dans is voor een muzikaal oor een verrassing. De melodiën zijn doorschijnend als de dag en het gemak,

waarmede hier de techniek is beheerscht, maken dit gedeelte van een bekoorlijke bevalligheid. De telkens

terugkeerende combinatie van 4/4 en 2/4 maat houden ’t rythme statig en lenig.58

Cuypers moest bij de reprises van Adam in Ballingschap genoegen nemen met een ensemble

van minder dan tien musici, hetgeen hem bij de uitvoering van de orkestrale voor- en

tussenspelen parten speelde. Maar, zoals onderzoeker Emile Wennekes haarfijn uit de doeken

doet, heeft zijn medewerking aan deze uiteindelijk zo succesvolle enscenering de componist

57 Diepenbrock vond de beschikbare tijd te kort en raadde Hubert Cuypers aan (zie ook II.2.3).
58 Ides 1910, 337.



22

geen windeieren gelegd.59 Daarnaast beproefde Cuypers in deze jaren ook het

concertmelodrama.

In de zomer van 1910 had Alphons Diepenbrock de muziek bij de komedie Marsyas of de

Betooverde Bron (tekst Balthazar Verhagen) voltooid, waarin het melodrama, dat hij in deze

partituur voor het eerst toepaste, een grote rol speelt. Mogelijk is bij de vormgeving de

muziek van Cuypers, die Diepenbrock in september 1908 had gehoord, van invloed geweest.

Diepenbrock dirigeerde bij de voorstellingen van Marsyas in oktober en november 1910 een

ensemble van 30 musici uit het Concertgebouworkest. In deze toneelmuziek zijn niet alleen

de nimfendansen als melodrama gezet, maar ook diverse monologen. De coördinatie van

gesproken-woord en muziek bleek bij de opvoeringen problematisch, vooral in de lange

Epiloog van Apollo, niet alleen vanwege het ontbreken van een ritmisch houvast voor de

declamatie, maar ook vanwege de nadrukkelijk aanwezige orkestrale begeleiding. In zijn

latere toneelmuziek heeft Diepenbrock vastgehouden aan het ongebonden melodrama, ook al

bracht dit steeds weer uitvoeringstechnische moeilijkheden met zich mee.

Voor een jongere generatie, die ervaring had met de toneelmuziek van Diepenbrock, was het

ongebonden melodrama niet langer een vanzelfsprekende zaak. Zowel Willem Pijper als

Bertus van Lier zochten naar een systeem om het melodrama in hun toneelmuziek wel te

fixeren, zowel ritmisch als ook qua toonhoogte. Ook de in 1923 begonnen samenwerking

tussen Pijper en Verhagen, die diverse Griekse teksten voor de componist vertaalde, heeft

hierbij een rol gespeeld. Bovendien moet in aanmerking genomen worden dat Pijper door zijn

werk als recensent uitstekend op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen op het terrein

van toneelmuziek en melodrama in Duitsland en Frankrijk. In 1922, toen hij werkte aan een

nieuwe versie van zijn Antigone-partituur60, formuleerde hij zijn gedachten over melodrama

in een uitvoerig essay getiteld ‘Gesproken muziek’. Daarin hield Pijper als eerste in

Nederland een pleidooi voor het melodrama in de nieuwe, gefixeerde vorm: ‘De componisten

zullen er zich aan moeten gewennen de gesproken stem als gezongen lijn te behandelen’.

Bovenal moest een tekst ‘natuurlijk’ gesproken worden, want ‘een muzikaal declameerende

stem is iets anders dan een zingende stem’. Pierrot Lunaire van Schönberg kon Pijper dan

ook niet beschouwen als een geslaagd voorbeeld van het nieuwe melodrama, want, behalve

dat het ritme ‘uitelkaargetrokken’ en ‘amusisch’ was, werden er door de componist ‘volmaakt

onmogelijke dingen van den stemomvang van zijn spreker’ vereist. Pijper betoogt dat de

59 Wennekes 1999, 254.
60 In eerste versie uitgevoerd door Utrechtse Gymnasiasten op 27 maart 1920.
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intervallen van de spreekstem van nature klein zijn, waarbij hij – met Rousseau’s beweringen

over de invloed van de taal op de vocale muziek in de hand – wijst op het weinig melodieuze

karakter van de Nederlandse taal.61

In zijn twee jaar later gecomponeerde muziek bij de Bacchanten van Euripides zijn deze

opvattingen gerealiseerd: ‘In The Bacchae […] is to be seen Pijper’s concrete response to

Arnold Schoenberg’s use of declamation. The chorus-leader’s part remains within a limited

range of a sixth to an octave […]’.62 Net als Verhagen die de Nederlandse vertaling had

vervaardigd, raakte Pijper onder de indruk van Euripides’ stijl, die hij vergelijkt met die van

Shakespeare, en van zijn ‘boeiende rhythmische combinaties’. Zoals Pijper zelf toelicht is het

getal 3 – in ritmisch, melodisch en harmonisch opzicht - de kiemcel van het achtdelige werk

geworden: ‘de rhythmische gegevens zijn ontleend aan de Sapphische strofe en aan den

cretischen péon’.63 De in dit werk vaak voorkomende combinatie van driedelig en tweedelig

ritme zou op deze versvoeten teruggaan. In de Sapphische strofe treedt een verschuiving van

het ritme op die resulteert in een afwisseling van driedelig en tweedelig, de paeon (lang-kort-

kort-kort) heeft eveneens de tweedeling en de driedeling in zich.

In Pijpers muziek bij de Bacchanten was een belangrijke rol weggelegd voor de eerste

kooraanvoerster, een mezzosopraan. In deze partituur komen verschillende melodramavormen

naast elkaar voor: niet-gefixeerde (op een liggende bas), ritmisch gefixeerde en ritmisch en

melodisch gefixeerde. Daarnaast heeft Pijper in dit werk een enkele keer de combinatie van

spreekstem en zangstem gebruikt, waarbij de laatste alleen vocaliseert (I5, deel VII, Exodus,

m. 1-11.) De woorden van de bode waarmee de Exodus opent zijn niet gefixeerd, ze dienen

vrij gesproken te worden boven de aangehouden akkoorden in de strijkers en het herhaalde

ritme van de trom. Het teken aan de sleutel in de lage strijkerspartijen, dat Pijper bij dergelijke

passages in zijn toneelmuziek regelmatig gebruikt, is een aanduiding voor ‘maten waarvan de

duur niet metrisch kan worden bepaald (fermata)’.64 Zoals het voorbeeld demonstreert is de

wel gefixeerde partij van de kooraanvoerster (m. 6 e.v.) niet melodieus, maar gecentreerd

rond enkele noten. Met deze ‘psalmodiërende’ manier van tekstdeclamatie, dacht Pijper een

equivalent gevonden te hebben voor de koorstijl in de Griekse oudheid.

De opvoering van de Bacchanten door Utrechtse Gymnasiasten ter gelegenheid van het 450-

jarig bestaan van hun school, vond plaats op 18 december 1924 in de Utrechtse

61 26-02-1922, ‘Muziekkroniek’ in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad.
62 Ryker 1993, 47.
63 Programmaboekje 1924, 24.
64 Pijper in zijn partituur van Antigone, 16.
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Stadsschouwburg voor een publiek van genodigden (I6, affiche).65 Voordien waren vertaling

en muziek al uitgeprobeerd: in een try-out in november declameerde Verhagen alle rollen,

met de componist aan de piano.66 De regie van de enscenering was in handen van J.J. Noorle

Jansen, die als leraar aan het gymnasium was verbonden. Pijper leidde het orkest, dat bestond

uit 24 musici merendeels van het Utrechtsch Stedelijk Orchest. Vermeldenswaard is de

bijzondere indruk die de voordracht van de dan 18-jarige Bertus van Lier volgens Top Naeff

gemaakt moet hebben in de al genoemde rol van bode.67 In de pers is verdeeld gereageerd op

Pijpers nieuwe aanpak van het melodrama. In april 1927 werd de derde en definitieve versie

van zijn Antigone–muziek uitgevoerd in combinatie met de in 1925 ontstane muziek bij het

satyrspel De Cycloop, net als de Bacchanten op tekst van Euridipes. Bij die gelegenheid

kwam Constant van Wessem tot de conclusie dat Pijper in de muziek bij de Bacchanten meer

had bereikt dan in zijn overige muziek bij Griekse drama’s.68

Het lag voor de hand dat Bertus van Lier, die net als Diepenbrock classicus én componist was,

zich ook zou richten op het componeren van muziek bij Griekse tragedies. Niet alleen had

Van Lier meegewerkt aan uitvoeringen van toneelmuziek van Pijper, bij wie hij in 1926

compositielessen nam, ook zijn ervaring als recensent en dirigent (onder meer van

Diepenbrocks Muziek bij Electra) zal daarin meegespeeld hebben. Het is kenmerkend voor

Van Lier dat, toen hem in 1932 verzocht werd om muziek te schrijven voor een opvoering van

Sophocles’ Aias – opnieuw voor leerlingen van het Utrechts Gymnasium – hij besloot om zelf

een nieuwe vertaling te maken, aangezien hij die door Burgersdijk niet geschikt vond om te

componeren. Alleen door de tragedietekst zelf metrisch te vertalen zou het mogelijk zijn om

de originele Griekse versritmiek zo dicht mogelijk met zijn muziek te benaderen. Ook in het

geval van zijn toneelmuziek bij Antigone, die in 1952 is voltooid, gebruikte Van Lier zijn

eigen vertaling. Betreffende de muziek voor een Griekse tragedie was deze componist van

mening dat deze niet mag worden opgevat als begeleiding, ‘of als stemmingverwekkende,

toegevoegde achtergrond-van-klank. Want zij is juist essentie van het geheimste emotionele

gebeuren […]’. Van Lier doelde hierbij op de woord-toonverhouding in de reizangen waarin

‘noch zingen noch dichten afgescheiden begrippen’ waren.69 De meeste bij Griekse tragedies

gecomponeerde muziek, zoals die van Mendelssohn en van Van Riemsdijk, maar ook die van

65 Op 23-12-1924 vond een openbaar toegankelijke herhaling plaats.
66 Zie: Ryker 1993, 50-51.
67 Paap 1972, 68.
68 30-04-1927, in De Groene Amsterdammer.
69 Van der Steur 1969, 260.
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Diepenbrock, beantwoordde, wat hem betrof, niet aan dit criterium. De partituren die van Lier

ontwierp bij de genoemde tragedies vragen om nader onderzoek.

Bijlage: Toneelmuziek in Nederland 1890-1940
Jaar Componist Titel (auteur/vertaler) Bijzonderheden
1891 J.C.M. van Riemsdijk Koning Oedipus (Van

Herwerden)
Voorspel, koren en melodrama

1894 B. Zweers Gysbrecht van Aemstel (Vondel) Voor- en tussenspelen, koren
1908 H. Cuypers Adam in Ballingschap (Vondel) Voor- en tussenspelen, koren

als melodrama
1910 A. Diepenbrock Marsyas, of de Betooverde Bron

(Verhagen)
Voorspel, Entr’acte en
melodrama’s

1910 Cuypers Lucifer (Vondel)
1912 Diepenbrock Gysbrecht van Aemstel Voorspel, Reyzangen en Finale

(melodrama)
1916 R. Heuckeroth Narcis en Echo (Verhagen) Verloren
1917 Diepenbrock De Vogels (Deknatel) Ouverture, melodrama’s, lied

en koren
1918 Diepenbrock Faust (Adama van Scheltema) Melodrama’s, liederen en koren
1920 Diepenbrock Electra (Boutens) Voorspel en melodrama’s

W. Pijper Antigone (Brinkgreve) Voorspel, koren (melodrama’s)
en epiloog

1922 Heuckeroth Een winteravondsprookje
(Shakespeare)

1924 Pijper De Bacchanten (Verhagen) Proloog, koren (melodrama’s),
exodus en epiloog

1925 Pijper De Cycloop (Verhagen) Proloog, koren, exodus
1926 Pijper Antigone (3e versie, Verhagen) Melodrama’s herzien
1932 B. van Lier Aias (Van Lier)
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1.3 Opleving van melodrama en voordrachtskunst rond 1900

1.3.1 Componisten

De opbloei van het concertmelodrama in het fin de siècle ging hand in hand met een opleving

van de voordrachtskunst. Maar terwijl die opleving een internationaal karakter had, zich

uitstrekkend van het Duitse tot het Franse en het Nederlandse taalgebied, was de enorme

productie van melodrama’s rond 1900 vooral een Duitse aangelegenheid. Het feit dat er van

Schillings’ Das Hexenlied binnen enkele jaren na de première edities verkrijgbaar waren met

Franse, Engelse en Russische vertaling, demonstreert echter hoe gewild het genre was. Bij

Schillings’ uitgever Rob. Vorberg in Leipzig, ook de editor van de melodrama’s van Richard

Strauss, verschenen zelfs een vijftal arrangementen van bekende pianostukken van Chopin,

waaraan Poolse gedichten waren toegevoegd.70

Het melodrama als experiment

Het is onwaarschijnlijk dat de generatie van Humperdinck, Schillings en Strauss op de hoogte

was van de melodrama’s van Franz Liszt, ontstaan tussen 1858 en 1878. Toch zijn deze ‘mit

melodramatischer Pianoforte-Begleitung zur Deklamation’ geschreven stukken in veel

opzichten richtingwijzend voor het latere concertmelodrama. De voorkeur voor balladeteksten

(met de ode een geliefd genre voor het melodrama), hun thematiek, en een daarmee

samenhangende spookachtige en morbide sfeer: al deze kenmerken vinden we ook in het

latere concertmelodrama. Is Liszts zetting van de onder componisten populaire ballade Lenore

van Bürger een schoolvoorbeeld van effectvolle tekstillustratie in de pianobegeleiding,

Lenau’s ballade Der traurige Mönch (1860) is onder zijn handen tot een kort, maar zeer tot de

verbeelding sprekend melodrama geworden. De componist zelf achtte het stuk vanwege zijn

voor die tijd uiterst geavanceerd idioom (met hele-toonstoonladder en reeksen overmatige

drieklanken) – dat hier op suggestieve wijze de tekstinhoud onderstreept – weinig vatbaar

voor uitvoering: ‘Wahrscheinlich aber werden sie nicht zu gebrauchen sein, so bodenlos wüst

und ungeheuerlich erklingen diese tonartlosen Dissonanzen’.71 Meer dan het lied zou het

‘Konzertmelodram’ de fantasie van de componisten van de generatie 1860 prikkelen en

uitnodigen tot een experimentele schrijfwijze.

Zoals al gebleken nam Max von Schillings het genre melodrama serieus. Niet alleen gebruikte

hij melodramatische passages in opera en toneelmuziek, ook wijdde hij zich aan het

70 ’Frei nach K. Ujejski für melodramatischen Vortrag mit Pianoforte eingerichtet von Richard Burmeister’.
71 Schwarz-Danuser 1997, 84.
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‘Konzertmelodram’. Dat genre verrijkte hij in 1902 met het meest spraakmakende melodrama

van zijn tijd: Das Hexenlied. Hoewel Ernst von Wildenbruch, de tekstdichter, zijn grote

ballade over een door schuldgevoelens overmande monnik op verzoek van de componist had

bekort, heeft Das Hexenlied nog altijd een half uur speeltijd. De verwantschap in thematiek

met Liszts ballade Der traurige Mönch is, ondanks de schaalverschillen, opmerkelijk.

Das Hexenlied is symfonisch van opzet (met voorspel en tussenspelen) en maakt gebruik van

een vijftal leidmotieven.72 Ondanks de prominente rol van het orkest (met uitgebreide hout-

en kopersectie), is de structuur uitgewogen en de dynamiek genuanceerd zodat de spreekstem

niet in het gedrang komt. Drie bijna even lange delen representeren achtereenvolgens het

kloosterleven, de verzoeking van Medardus (waarin het door twee soloviolen geëxponeerde

liefdesmotief de boventoon voert) en de verbranding van de heks (en de onophoudelijke

aanwezigheid van haar ‘lied’: een uitgesponnen althobothema). Elk van deze drie delen begint

met een tekstblok zonder muziek, alvorens over te gaan in melodrama. Hoewel Schillings hier

afzag van het ‘gebundenes Melodram’, moeten een aantal passages ‘genau im Rhythmus!’

klinken, waarbij een ritmische notatie voor de spreekstem is gegeven. Die tekstregels dienen

met extra klem te worden gedeclameerd, zoals, midden in het tweede gedeelte, de woorden

van het meisje:

Du kannst noch weinen, du weinest um mich […] (I 7)

Samenwerking componist-declamator

Veel van deze concertmelodrama’s zijn ontworpen voor een bepaalde declamator.

Schillings schreef Das Hexenlied voor Ernst von Possart, de intendant van het Münchener

Hoftheater. Hij verzorgde, met de componist aan de piano, in 1902 de première, de eerste

uitvoering met orkest, eveneens met Von Possart, volgde een jaar later. Hoewel diverse

voordrachtskunstenaars deze ballade – al dan niet met muziek - op hun programma namen, is

Das Hexenlied toch vooral verbonden met de naam van de zanger en declamator Ludwig

Wüllner, die er zelfs een geluidsregistratie van maakte. Bij één van de eerste uitvoeringen die

Wüllner van dit werk in Nederland gaf, was ook Diepenbrock aanwezig.

Ook de twee melodrama’s van Richard Strauss, niet met orkest maar met pianobegeleiding,

zijn gecomponeerd voor Von Possart. Daarvan zou Enoch Arden (1897) op een Duitse

vertaling van de ballade van Alfred Lord Tennyson, internationaal grote bekendheid

verwerven. Compleet uitgevoerd, met alle niet gecomponeerde tekstgedeelten, duurt dit stuk

72 Bij Forberg verscheen ook een editie met pianobegeleiding.
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bijna een uur. Twee jaar later schreef Strauss nog het korte melodrama Das Schloß am Meer

op tekst van J.L. Uhland.

Onder invloed van de populariteit van het Duitse melodrama, zijn er ook in Nederland een

aantal concertmelodrama’s geschreven. Een vroeg voorbeeld daarvan is Des Zangers Vloek

(1895) eveneens naar een tekst van Uhland, van de Bossche componist Martinus Bouman.

Van Hubert Cuypers werden de melodrama’s Terwe (1906) en Die Wallfahrt nach Kevlaer

(1912, tekst Heine), bekend. Terwe, een lang, verhalend gedicht van de Vlaamse dichter René

de Clercq, ontstond in nauwe samenwerking met de Limburgse declamator Alphons Laudy.

Nadat Cuypers en Laudy in maart 1908 een succesvolle première van het ‘declamatorium’

hadden verzorgd in Antwerpen, wist de eerste uitvoering in Nederland op 28 december 1909

de aandacht van de muziekrecensenten op zich te vestigen. Het oordeel was vrijwel unaniem

gunstig, waarbij Terwe de vergelijking met Das Hexenlied goed doorstond. Is het melodrama

in dit stuk niet gefixeerd, in Die Wallfahrt, dat Cuypers opdroeg aan Ludwig Wüllner, is de

spreekstem ritmisch geheel gefixeerd (I8). Diepenbrock heeft al in 1912 een uitvoering van

dit werk van Cuypers bijgewoond, maar reacties daarover zijn niet bekend.73 Toen Die

Wallfahrt in 1919 door Wüllner werd gedeclameerd, was de kritiek niet onverdeeld gunstig:

‘De declamatie [...] werd van een onnatuurlijke gedragenheid, die bij dit eenvoudige gedicht

niet paste’. J.B. Schuil weet dit echter aan de muziek:

Wüllner trachtte het naive wel in zijn toon en zijn dictie te brengen, maar de muziek dwong hem tot een zoo

langzaam en plechtstatig tempo, dat het geheel topzwaar werd. De componist Hubert Cuypers plaatste zich

hinderlijk tusschen de dichter en den declamator, de voordracht werd geforceerd en het evenwicht was

verbroken.74

I.3.2 Voordrachtskunstenaars: van Von Possart en Wüllner tot Vogel en Royaards

Behalve de Duitse zanger en voordrachtskunstenaar Ludwig Wüllner is ook Ernst von Possart

regelmatig in Nederland opgetreden. Von Possart debuteerde in 1861 als acteur en werd in

1878 Schauspieldirektor van het Hoftheater in Berlijn. Intussen had hij zich tevens tot

(opera)regisseur ontwikkeld en in 1893 volgde een benoeming tot intendant in München. De

ensceneringen van opera’s van Mozart en Wagner die hij daar tot stand bracht, waren

spraakmakend. Vooral het feit dat hij bij Mozarts werken streefde naar authenticiteit wat

73 Op 29-06-1912 tijden het Nederlandsche Muziekfeest.
74 16-05-1919, Schuil in het Haarlems Dagblad.
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betreft de muzikale realisering en de gebruikte tekst, was vernieuwend.75 Von Possart was ook

toneelschrijver en voordrachtskunstenaar. Behalve dat er diverse melodrama’s voor hem

geschreven zijn, heeft hij zich als declamator aan Shakespeare gewijd en schreef hij in 1907

de studie Die Kunst des Sprechens.

Iemand die door zijn persoonlijkheid veel opzien baarde, was de al genoemde Wüllner.

Wüllner was zijn carrière begonnen als acteur bij het Meininger Hoftheater en had in 1903

meegewerkt aan de eerste Duitstalige opvoering van Oscar Wildes Salome (regie van Max

Reinhardt), waarin Wüllner de rol van Herodes had vervuld. Verder had hij filologie

gestudeerd. Zijn activiteiten als acteur weerhielden hem er niet van tevens een carrière als

zanger op te bouwen.

Het moet om die reden zijn geweest dat hij door sommige critici in spottende zin tot

‘singender Schauspieler’ werd bestempeld. Volgens Wilhelm Mauke, die dit vermeldt in een

artikel uit 1902 getiteld Ludwig Wüllner, ein musikalischer Charakterkopf, was deze

combinatie juist een meerwaarde voor zijn liedvertolkingen:

Das Wesentliche an der künstlerischen Erscheinung Wüllners ist die Verwischung der ästhetischen Grenzlinien

zwischen Bühne und Podium. Wüllner entnimmt dem gewaltigen Komplex der Mittel des dramatischen

Darstellungsvermögens eine Reihe mit vornehmsten Geschmack auserlesener intimer Nuancen und mimischer

Accente, um sie für das lyrische Kunstwerk, das Lied, anzuwenden.76

Opmerkelijk is dat Wüllner hier bestempeld wordt tot moderne zanger ’par excellence’

vanwege zijn door een voortdurend rubato verlevendigde voordracht.77

In Nederland trok Wüllner als zanger en als declamator in korte tijd de aandacht van publiek

en pers, samen met zijn vaste begeleider, de Nederlandse pianist Coenraad Bos. Zijn

liedrecitals vermelden naast het traditionele repertoire niet alleen moderne liederen van

Richard Strauss en Hugo Wolf, maar ook van de jonge Nederlandse componiste Anna

Cramer. De koordirigent Anton Averkamp had veel bewondering voor Wüllner: ‘Een van de

sterkste bewijzen voor de enorme uitwerking van een krachtige dictie is wel de buitengewone

indruk dien de zanger Dr. Ludwig Wüllner maakt’.78 Wel vond Averkamp dat Wüllners

zangstem aanmerkelijk minder ontwikkeld was dan zijn spreekstem.

75 Zie: Jugendstil-Musik? 1987, 169. Voordracht door Von Possart over de herenscenering van Don Giovanni in
1896.
76 Mauke 1902, 1179.
77 Ibid., 1180.
78 Averkamp 1928, 134.
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Diepenbrock heeft Wüllners interpretatie van Das Hexenlied in 1905 gehoord, maar daarover

is geen reactie overgeleverd.79 Aangenomen moet worden dat hij voor Wüllner geen enkele

waardering kon opbrengen, want na het bijwonen van één van zijn liedrecitals beschreef hij

hem als een ‘charlatan’.80 Wat de componist moet hebben gestoord was zijn hang naar

theatrale effecten, als ook het feit dat de zanger zijn persoonlijkheid zo nadrukkelijk etaleerde.

Diepenbrocks enige andere uitlating over Wüllner, na het horen van de declamator in Manfred

van Schumann in maart 190981, is eveneens negatief. Volgens Elisabeth Diepenbrock vond hij

hem ‘vreselijk’ en het werk van Schumann ‘totaal verouderd’.82 Averkamp prees Wüllner

juist om ‘de geweldige beheersching van de techniek en zijn voordracht zoo imponeerend van

overtuiging, waarheid en autoriteit.’ Interessant is dat Averkamp hem daarbij vergeleek met

Von Possart, die hij jaren eerder de titelrol in Byrons Manfred in Amsterdam had horen

vertolken. Averkamp vond dat de sonore, open klinkende stem van Von Possart geschikter

was voor het karakter van Manfred dan ‘het gesombreerde timbre van Wüllner’; maar als

vertolker had deze wel voordelen:

daartegenover staat dat de laatste meer warmte, meer gloed, meer overtuiging heeft; alles maakt bij hem meer

den indruk van spontaan gevoeld en weergegeven te zijn. Bij Possart wordt men voortdurend herinnerd aan de

groote kunstvaardigheid, de virtuositeit van den declamator. Het is bij Possart alles meer bestudeerd, maar

minder doorvoeld en daarom maakt Wüllner toch ten slotte grooter indruk.83

Das Hexenlied in verschillende interpretaties

Diverse voordrachtskunstenaars hadden Das Hexenlied op hun repertoire, zodat

vanzelfsprekend verschillende interpretaties ontstonden. Ook de twee bekendste Nederlandse

declamatoren, Willem Royaards en Albert Vogel, hebben dit stuk uitgevoerd, maar daarvan

zijn geen geluidsopnamen bekend.

Uit persreacties is naar voren gekomen dat Wüllners stijl van voordragen uitgesproken

theatraal was, waarbij het tot uiting brengen van de diverse emoties in een tekst voorop stond.

Van deze voordrachtskunstenaar zijn diverse geluidsopnamen bewaard die het mogelijk

maken het door de recensenten geconstateerde te toetsen. Zo’n document is de registratie uit

1933 die Wüllner en Schillings van Das Hexenlied in de versie met orkest hebben gemaakt.

79 20-05-1905, uitvoering in het Concertgebouw o.l.v. Von Schillings.
80 19-02-1906, Diepenbrock aan J. Jongkindt, BD V, 94.
81 ‘Dramatisches Gedicht in drie Abtheilungen von Lord Byron’.
82 26-02-1907, dagboek E. Diepenbrock, BD V, 349. Diepenbrock had de generale repetitie bijgewoond.
83 Recensie van Wüllners optreden van 14 maart 1909 met het Concertgebouworkest o.l.v. Mengelberg
(onbekende bron).
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Hoewel de voordrachtskunstenaar toen al 75 jaar was, neem ik aan dat zijn stijl van

voordragen in wezen ongewijzigd was gebleven. De tekst wordt op deze opname zeer

plastisch vertolkt en zwaar aangezet, met een grote intensiteit. Belangrijke woorden worden

‘uitgerekt’, terwijl om de spanning op te voeren ook versnellingen voorkomen: zo ontstaat de

indruk van rubato. Voor de verschillende personages uit de tekst, gebruikt Wüllner diverse

registers van de stem, ook wordt er met stemverheffing, op plechtige toon, gesproken.

Bovendien beweegt hij zich regelmatig op de grens van zingen en spreken. Duidelijk hoorbaar

is hoe de declamator op dergelijke momenten enkele noten uit de begeleiding ‘leent’ (CD 1).84

Een vergelijking met een moderne opname van Das Hexenlied brengt eens te meer de

eigenaardigheden van Wüllners voordracht aan het licht. In een uitvoering uit 1994 wordt de

tekst gesproken door een vrouwelijke zangeres, Martha Mödl.85 Wat opvalt is de minder

nadrukkelijke voordracht en de grotere distantie, de tekst spreekt meer voor zichzelf. Van

stemverheffingen in de zin van Wüllner is geen sprake, laat staan van ‘gezongen’ passages

(CD 2).

Invloed van Ludwig Wüllner in Nederland

Hoewel Wüllners exuberante stijl in Nederland gemengde reacties opriep had hij als

voordrachtskunstenaar enige invloed: in Albert Vogel sr. (1874-1933) vond hij een navolger.

Deze beschreef Wüllners optreden als ‘in hooge mate eenvoudig, maar tegelijkertijd van een

impoonerende schoonheid’.86 Opmerkelijk is dat zijn optreden juist niet op toneelspel zou

hebben geleken. Vogel, een gewezen beroepsofficier, had zich, evenals Willem Royaards (zie

het vervolg), onder de hoede gesteld van de voordrachtskunstenaar Alexander Strakosch,

professor aan de Schauspielschule van Max Reinhardt. Volgens onderzoekster Caroline de

Westenholz was het onderwijs aan de Berlijnse toneelschool voor Vogel echter een

teleurstellende ervaring.87 Zo miste hij er onderricht in gebarenspel en plastiek. Na het horen

van Wüllners interpretatie van Das Hexenlied, nam Vogel dit melodrama ook op zijn

repertoire en voerde het werk vanaf 1908 uit in meerdere talen, waaronder in het

Nederlands.88 Waarschijnlijk voerde Vogel de ballade meestal zonder muziek uit. Hugo

Nolthenius vond zijn interpretatie van Das Hexenlied in 1909 ‘te gauw exstatisch’ […] en

84 Zie ook: Staverman 2001, 48.
85 Uitvoering door het Kölner Rundfunkorchester o.l.v. Jan Stulen.
86 De Westenholz 2003, 154.
87 Ibid., 134.
88 Na het overlijden van de dichter in 1909.
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‘vermoeiend’ [...].89 Hoewel Vogel zijn favoriete melodrama niet heeft vastgelegd, is het

mogelijk aan de hand van andere geluidsfragmenten een indruk van zijn voordrachtstijl te

verkrijgen.

Later propageerde Vogel de woordkunst ook op andere manieren. Nadat in 1919 zijn

publicatie Voordrachtskunst90 was verschenen, werd hij benoemd tot docent redekunst aan de

Universiteiten van Leiden en Utrecht. In Het Woord, het eigen orgaan van de door hem in

1926 opgerichte ‘Maatschappij tot Bevordering van Woordkunst’, verschenen uitgebreide

artikelen over Wüllner als voordrachtskunstenaar.91

‘Verzen zeggen’ in plaats van declameren

Het waren niet alleen Duitse invloeden die hun stempel hebben gedrukt op de Nederlandse

voordrachtskunst. Zoals nog uitvoerig aan de orde komt, vond er in ons land een herbezinning

plaats op de stijl van declameren in het kader van de discussies over toneelvernieuwing die al

vóór 1900 een aanvang hadden genomen. Een van de eersten in Nederland die aandacht

vroegen voor het aspect van het verzen zeggen, was Nieuwe Gids-redacteur Frank van der

Goes. Hij deed dat in een beschouwing uit 1888 over de opleiding voor acteurs.92 Iemand die

het declameren met aandacht voor klank en ritme al vroeg in praktijk bracht was de

voordrachtskunstenares Titia van Gelder.93 Zij hechtte zeer aan soberheid en vermeed

optredens in grote zalen.94 Van groot belang daarbij waren nieuwe impulsen van Franse zijde.

Het optreden van Paul Verlaine (1892), maar ook de eerste voorstellingen van het Théatre de

l’oeuvre van Aurélien Lugné-Poe in ons land (1893), speelden daarbij een rol van betekenis.

De 19-jarige Nederlandse actrice die toen de rol van Mélisande vertolkte in Maeterlincks

Pelléas et Mélisande was Marie Kalff, die samen met Jacqueline Sandberg lessen bij Cateau

Esser volgde. Marie Kalff zou vanaf 1900 in Frankrijk bekendheid krijgen als actrice en

voordrachtskunstenares. In die laatste hoedanigheid heeft zij in Nederland regelmatig

Maeterlinck-avonden verzorgd.95

89 6-02-1909, Nolthenius in het Weekblad voor Muziek.
90 Vogel, 1919/1932.
91 In: Het Woord, I,5 (1927) 65-70. Hoewel niet gesigneerd, neem ik aan dat het artikel van de hand van Vogel
is.
92 ‘De opleiding van tooneelspelers’, in De Nieuwe Gids 3/6.
93 Op 15-02-1904 declameerde zij uit werk van Gorter, Hooft en Vondel voor de Rotterdamsche Kunstkring.
Titia van Gelder huwde de schilder-schrijver Jacob van Looy.
94 Aanvankelijk had Van Looy in 1904 zelfs een uitnodiging van de Rotterdamsche Kunstkring afgeslagen omdat
er teveel toehoorders zouden zijn, zie Van Kalmthout 1998, 180.
95 Onder meer op 03-05-1902 voor de Rotterdamsche Kunstkring.
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 ‘La voix la plus blanche’

In hun zoektocht naar een nieuwe wijze van declameren werden jonge Nederlandse

kunstenaars geïnspireerd door de bescheiden en eenvoudige wijze waarop Paul Verlaine zijn

gedichten las. De Franse dichter beriep zich daarbij op Stéphane Mallarmé: ‘Et je pris ma

voix la plus blanche pour réciter, psalmodier plutôt, à la manière de Mallarmé lui-même’.96

Op een dergelijke voordrachtswijze die uitgaat van de klank en het ritme van een vers,

baseerde André Jolles, de jonge toneelcriticus van De Kroniek, zijn cursus ‘verzen zeggen’.

Ook Diepenbrock, die voor Verlaine’s optreden uit Den Bosch was overgekomen, had deze

alternatieve declamatiestijl verwelkomd.97 Dat het die aandacht voor klank en ritme was die

hij bij professionele acteurs zozeer miste, blijkt wel uit zijn recensie van de Gysbrecht-

voorstelling in 1895. Daarin uitte hij zijn teleurstelling over het ontbreken van ‘het geringste

zweempje begrip van het solenneel-sonore karakter der verzen’.98

Toch begon de nieuwe benadering vruchten af te werpen. Want in 1899 schreef Jolles over

een voordracht door Willem Royaards van Julius Caesar van Shakespeare: ‘Hij zeide de

regels rythmisch zonder al te zwaar te scandeeren, geen enkele zin ging verloren, geen woord

was onverstaanbaar, voortreffelijk was de overgang van verzen in proza’.99 Ook werd

Royaards door Jolles geprezen omdat hij vermeden had ‘zijn acteurschap hinderlijk op den

voorgrond te schuiven’.

‘Het hoogste schoon is voor mij het woordschoon’

Voordat hij als regisseur begon is Willem Royaards vaak opgetreden als

voordrachtskunstenaar, waarvoor hij enkele seizoenen zijn activiteiten als acteur onderbrak.

Via Jacqueline Sandberg, een leerlinge van André Jolles, heeft Royaards al vroeg kennis

gemaakt met de hiervoor beschreven nieuwe wijze van declameren. In verband daarmee staat

zijn uitspraak:

het hoogste schoon is voor mij het woordschoon. Ik verlang niet uitsluitend verzen als kleed eener schoone

gedachte, maar een proza waarin alle rhythmische schoonheid vergeefs gezocht blijft, is een bedelaarskleed voor

het dramatisch schoon gedachte.100

96 Thys 1955, 180.
97 Zie: 29-11-1892, Diepenbrock aan A. de Graaf, BD I, 408.
98 VG, 85; zie ook II.2.1.3.
99 30-04-1899, Jolles in De Kroniek.
100 Naeff 1947, 60.
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Het repertoire

Vanaf 1898 ontwikkelde Royaards een serie voordrachtsprogramma’s van uiteenlopend

karakter.101 In het eerste seizoen vermeldde het programma Julius Caesar van Shakespeare,

de Geboorteklok van Willem van Nassau van Vondel en werk van Multatuli. Ook de

eigentijdse Nederlandse dichtkunst kwam spoedig aan bod. In 1904 heeft Royaards het

Nederlandse publiek laten kennismaken met het eerste deel van Goethes Faust in de

oorspronkelijke taal, in de vorm van een voordracht van ruim drie uur. Tijdens zijn verblijf in

Berlijn, waar hij vanaf het seizoen 1904-1905 cursussen volgde bij Reinhardt, ontwikkelde

Royaards zijn programma van ‘Duitsche Voordrachten’. Daarbij werd hij begeleid door

Strakosch, die hem ook lessen in stemtechniek gaf. Dat programma bestond uit een

combinatie van poëzie en proza, met naast balladen van Theodor Fontane en dramatische

fragmenten van Goethe en Lessing ook Das Hexenlied. In Duitsland introduceerde Royaards

twee Nederlandse gedichten: het Klokke Roelandt van Albrecht Rodenbach en Ode aan

Rembrandt van Jacobus van Looy.102 Terug in Nederland, verzorgde Royaards in het seizoen

1907-1908 een serie van zes matinees in de Kleine Zaal van het Concertgebouw. De keuze

van auteurs wijst vooruit naar zijn activiteiten als regisseur: Henrik Ibsen (Rosmersholm),

Willem Kloos (Rhodopis en Sapho), Joost van den Vondel (Gysbrecht van Amstel),

Shakespeare (Koning Lear), Adriaan van Oordt (Floris V) en Goethe (Iphigenie auf Tauris).

Recensies

Over de eerste serie voordrachten zijn de persreacties verdeeld. Duidelijk wordt dat Royaards

met Julius Caesar, een voordracht van twee en een half uur, grote indruk heeft gemaakt. Zijn

stijl van declameren is niet door alle auteurs op dezelfde manier ervaren. Zo schrijft een

recensent in maart 1899: ‘Gelijk ieder persoon in Shakespeare’s drama zijn sterk sprekend

eigen karakter heeft, zoo kwam ook iedere persoon in dit schitterend reciet met een sterk

sprekend karakter uit’.103 Maar een getuige van Royaards’ voordracht van hetzelfde werk in

Londen, kwam ten aanzien van dit aspect tot een andere conclusie: ‘Hij bracht niet te veel

afwisseling in de stemmen, het werd geen tooneelspelen, het bleef reciet, voordracht’.104 Zo’n

karakterisering vinden we ook van Royaards’ lezing van Max Havelaars toespraak tot de

hoofden van Lebak van Multatuli: ‘De voordracht was ook - en dat valt al weder te prijzen -

101 Naeff 1947, 77.
102 Programmaboekje ‘Duitsche Voordrachten’ van Willem Royaards (bron TIN)
103 12-03-1899, Pavidus in ‘Persbeoordeelingen over voordrachten door Willem Royaards’ (TIN).
104 20-06-1899, C.D. in het Algemeen Handelsblad.
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vrij van toneeleffect’.105 Interessant is dat ook Albert Vogel dit bekende Multatuli-fragment

op zijn programma had. De Westenholz geeft een boeiende beschrijving hoe beide

kunstenaars deze voordracht tijdens hun respectievelijke tournees door Indonesië ieder vanuit

hun eigen optiek brachten, Royaards staande, Vogel zittende.106 Wat we helaas niet te weten

komen is in welke mate hun declamatie verschilde.

In hoeverre nu Royaards de nieuwe onder meer door Jolles gepropageerde wijze van

voordragen heeft toegepast, blijft de vraag. Want betreffende Julius Caesar lezen we:

Het verheugt me dat Royaards in de dramatische voordracht meer en meer gebroken heeft met een wijze van

verzen-zeggen, die alleen bij lyriek te verdedigen is en ook daar niet overdreven mag worden, nl. het opofferen

van den zin aan den klank.107

Hoewel de voordrachtskunstenaar dus de diverse personen uit het toneelstuk wel degelijk

verschillend getypeerd heeft ‘door stembuiging, door gebaar en mimiek’108, was zijn stijl

kennelijk minder exuberant dan die van Ludwig Wüllner: ‘Wat ons gisteravond Royaards het

meest bewonderen deed was de volkomen afwezigheid van trucs en effectmakerij [...]’. De

anonieme recensent toonde zich onder de indruk van de klankschakeringen van Royaards’

stem, waarmee hij zowel ‘het gedonder eener volksmenigte’ als ook ‘het smeekgefluister van

een angstige vrouw’ kon uitbeelden, ‘echter zonder ooit te vervallen in die kunstenmakerij

met de stembanden, die ons in voordragers zonder voldoende voorbereiding zoo vreeselijk

hindert’.109 Er zijn geen reacties overgeleverd van Diepenbrock op optredens van Royaards

als voordrachtskunstenaar.

Lodewijk van Deyssel versus Willem Royaards

Royaards is een aantal malen opgetreden in één programma met de dichter Lodewijk van

Deyssel, onder de titel ‘Proza-Voordracht’. Daarbij sprak Van Deyssel over eigen werk,

105 Ongesigneerd [1903?]
106 De Westenholz, 123.
107 Van Nouhuys in ‘Persbeoordelingen’, 7.
108 31-01-[1900], in ‘Persbeoordelingen’ (ongesigneerd), 9.
109 Ibid., 8.
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terwijl Royaards gedichten voordroeg. In dat kader bracht Royaards ook de al genoemde

voordracht van Faust I. Het contrast tussen beide sprekers moet opvallend geweest zijn:

Lodewijk van Deyssel, die zacht voor weg las de zinnen die hij zelf schreef in oogenblikken van hevige emotie,

zóó intiem dat de zaal te groot was, de hoorders ver stonden van het innige...[...] En Willem Royaards, die op het

kleine tooneel verzen zei, door een ander geschreven, [...] die acteerde [...], die bewoog met armen en beenen,

die nooit, ook een klein poosje maar, bleef in dezelfde houding, hetzelfde gebaar, wien de ruimte te eng was zich

te kunnen bewegen, zooals hij wilde.

Over het initiatief om Goethe’s Faust in gedeclameerde vorm te brengen, is deze recensent

kritisch: ‘En dan heeft Royaards zijn kunnen overschat, [...] waar mijn inziens door deze

voordrachtswijze, hoe groot de kunstenaar ook zijn moge, geen wáár beeld te geven is van dit

werk. Afwisseling in stem en gebaar zijn niet voldoende’.110 Een anonieme auteur schrijft dat

‘dit ondernemen [...] boven menschelijke kracht gaat’. En over de stijl van voordragen: ‘In ’t

algemeen merkten wij in Royaards’ voordracht te zeer een streven naar afwisseling, ook in het

zeggen der verzen bij Faust zelf, een spelen met de stem, wat voor ons aan den beoogden

indruk schade deed.’111 Ook de recensent van het Nieuws van de Dag vindt: ‘Royaards heeft

zich een taak opgelegd, tegen welke niemand, hoe groot hij ook zij, opgewassen is. Hij heeft

gezegd, gedeclameerd en geacteerd, iederen persoon willen verpersoonlijken, in stem en

karakter. Deze verschillende eischen zijn niet te vereenigen, zij stichten verwarring’. Niet

alleen ontstond zo een indruk van tweeslachtigheid, ook was Royaards’ stijl ouderwets: ‘Deze

manier en de vele geluidsuitbarstingen herinnerden aan de Weimarsche School, die haar tijd

gehad heeft’.112 Weer een andere recensent meende zelfs dat Royaards Goethes drama

geweld had aangedaan: ‘Ook is hij Faust gaan gebruiken als middel om zijne virtuositeit in

zeggings- en voordrachtskunst, in gebaren en stembuiging, te doen uitkomen [...]’.113 Dit kon

Royaards niet over zijn kant laten gaan. In een open brief stelde hij zich niet op deze wijze

van ‘een totaal gemis aan piëteit’ jegens de tekst te laten beschuldigen, door iemand die zich

achter zijn initialen verborg.114

De recensies over Royaards als voordrachtskunstenaar wekken de indruk dat zijn stijl van

declameren vanaf de Duitse periode een meer uitgesproken en theatraal karakter heeft

gekregen.

110 16-11-1904, G.v.L. in het Algemeen Handelsblad.
11116-11-1904, in de Nieuwe Rotterdamse Courant (ongesigneerd).
112 17-11-1904, in het Nieuws van de Dag (ongesigneerd).
113 4-12-1904, I.E.Jr. in De Amsterdammer.
114 11-12-1904, Royaards aan de redactie van De Amsterdammer.
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Geluidsopnamen

Zowel van Willem Royaards als van Albert Vogel zijn er geluidsregistraties bewaard uit de

jaren twintig, ten dele van dezelfde fragmenten. Zo hebben beide kunstenaars uit

Shakespeare’s Julius Caesar, de Rede van Brutus (het ook door Jolles besproken fragment)

opgenomen. Royaards spreekt zeer duidelijk en gedecideerd, met heldere stem, in een rustig

tempo. Regelmatig worden klinkers als de dubbele o (hoort; gelooft) en e (meer) verlengd

omwille van accentuering van een lettergreep. Hij maakt gebruik van stemverheffing, vooral

aan het slot van het fragment, maar in vergelijking met de besproken opname van Ludwig

Wüllner is die stemverheffing bescheidener en minder frequent (CD 4). In Vogels vertolking

van dit fragment115 is het juist de stemverheffing die het meest opvalt: hij gebruikt meer

registers van de stem en laat zijn stem galmen. Zijn voordracht is nadrukkelijker en veel

pathetischer, ook ‘schreeuwen’ wordt niet geschuwd (CD 3).

Samenvatting

Reacties van Diepenbrock op optredens van Vogel of van Royaards ontbreken. Over Vogels

docentschap aan de universiteit was hij sceptisch aangezien deze het Latijn niet beheerste, een

wat Diepenbrock betrof onmisbare basis voor bestudering van de retorica.116 Van Royaards’

veelvuldige optredens als voordrachtskunstenaar moet Diepenbrock op de hoogte geweest

zijn, maar niet duidelijk is of hij die ook heeft bijgewoond. In elk geval was zijn stijl van

voordragen hem al vroeg bekend. Ook heeft Diepenbrock regelmatig de voorstellingen van de

NV Het Tooneel bezocht. Na de opvoering van Vondels Adam in Ballingschap in 1908 schijnt

de declamatie van Jacqueline Royaards meer indruk op hem gemaakt te hebben dan die van

Royaards zelf.117

115 Opname 1924.
116 27-04-1910, Diepenbrock aan B.Verhagen, BD IV, 256. Uit de brief blijkt dat Verhagen Vogel Latijnse les
zou gaan geven.
117 2-09-1908, dagboek E. Diepenbrock, BD VI, 3.
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I.3.3 Theorievorming

Introductie

Met de opleving van de voordrachtskunst rond 1900 werd een tendens tot professionalisering

zichtbaar. Er verschenen diverse grotere en kleinere publicaties en er kwamen

opleidingsmogelijkheden voor voordrachtskunstenaars in spe. In Nederland hadden zowel de

Amsterdamse Tooneelschool als het in 1884 geopende Amsterdamse conservatorium het vak

‘declamatie’ in hun curriculum opgenomen. Eén van de docenten van het eerste uur was

Frank van der Goes. In 1895 werd de ‘Vereeniging tot Beoefening van Vocale en

Dramatische Kunst’ onder leiding van de zangeres en declamatrice Cateau Esser opgericht.

Jacqueline Sandberg, die zich aanvankelijk onder Essers hoede had gesteld, toonde zich

ontevreden over de lessen. De manier waarop de betekenis van de woorden door klank en

gebaar moesten uitkomen noemde ze ‘overdreven expressief’. In een brief aan Lodewijk van

Deyssel schreef ze: ‘Ze vindt mijn stem monotone, dat wil ze veranderen. O, ze is zoo grof,

rood, groen, bruin, fijne nuances ziet ze niet’.118 Kennelijk stond het uitgangspunt van Cateau

Esser haaks op de ideëen van André Jolles. Zoals vermeld kozen jonge

voordrachtskunstenaars als Willem Royaards, Eduard Verkade en Albert Vogel er voor om

hun studie in Berlijn te vervolgen.

Na de eeuwwisseling werden declamatie en voordrachtskunst onderwerp van theorievorming

en ten behoeve van het onderricht verschenen diverse methodes. Zo ontwierp Verhagen zijn

Prosodie der Voordrachtskunst (1918/1924) voor zijn lessen aan de Amsterdamse

toneelschool, waar aankomende acteurs en voordrachtskunstenaars werden opgeleid. Albert

Vogel, zelf een bekend voordrachtskunstenaar, richtte zich met zijn in dezelfde periode

verschenen Voordrachtskunst juist op een publiek van geïnteresseerde leken.119

In het gezaghebbende Duitse tijdschrift Die Musik verscheen in de jaargang 1904-1905

een meerdelige publicatie, getiteld Die Technik der musikalischen Deklamation. Anders dan

Verhagen of Vogel richtte de auteur, Edmund von Freyhold, zich niet tot de uitvoerende

kunstenaar, maar tot de componist. Von Freyhold stelde zich ten doel een ‘Theorie der

118 Kemperink 1995, 126.
119 De Westenholz 2003, 243.
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musikalischen Deklamation’ te ontwerpen, die niet zoals de studie van Wilhelm Kienzl120

historisch opgezet is, maar ‘theoretisch vorauseilend’.121

Zijn publicatie is een systematische handleiding voor de componist van vocale muziek, maar

heeft ook implicaties voor de melodramacompositie en voor de uitvoerende kunstenaar. In de

eerste plaats dient de componist respectvol om te gaan met de tekst die hij kiest, hij mag die

niet naar zijn hand zetten. In zijn inleiding waarschuwt de auteur tegen het ‘skandierend

singen lassen’, waaraan veel componisten zich schuldig hebben gemaakt:

Dieser regelmässige Tonfall der Silben ist gewissermassen nur wie das Netz der Längen- und Breitengrade auf

einer Landkarte. Es darf nicht zur aufdringlich wirkenden Hauptsache werden. Man würde ja einen Rezitator, der

Dichtungen einer Zuhörerschar skandierend zum Besten geben wollte, sofort wegen dieser offenbaren

Verhöhnung des Publikums mit Hurra aus dem Tempel jagen.122

Von Freyhold behandelt een groot aantal aspecten van de woord-toon verhouding, waarbij hij

de componist telkens door middel van ‘foutieve’ voorbeelden uit het bestaande lied- en

operarepertoire attendeert op valkuilen, zoals onjuiste accentuering:

- ‘Kurze Silben sollen nicht mit unverhältnismässig langen Noten belegt werden. Lange,

gedehnte Töne dürfen nur auf lange Silben fallen’;

- ‘Man vermeide alle rhythmisch-prosodischen Gewaltsamkeiten, namentlich auf kurzen

Silben’.123

Richtte deze auteur zich uitsluitend op het Duitstalige repertoire, in 1915 verscheen in

Amsterdam een studie van de componist J.P.J. Wierts, getiteld Ons Hollandsch lied en de

muzikale declamatie (1915). Voor zijn liederen en koorwerken heeft Wierts vrijwel

uitsluitend Nederlandse teksten gebruikt en in zijn publicatie behandelt hij het Nederlands lied

in al zijn gradaties. Daarbij richt hij zich in eerste instantie op het zangonderwijs en op ‘zang-

liefhebbers’. Het tweede deel, getiteld ‘Muzikale Declamatie’, is in zijn opzet duidelijk geënt

op de artikelen van Von Freyhold en richt zich meer tot de componist. Net als de Duitse

auteur waarschuwt Wierts tegen kunstmatige accentuering, als gevolg van de gewoonte van

het scanderen.124 Wierts heeft Diepenbrock een exemplaar toegestuurd. Zijn studie noopte de

120 Die musikalische Declamation, Leipzig, 1880.
121 Von Freyhold 1904, 7.
122 Von Freyhold 1904, 9.
123 Von Freyhold, 115; 120.
124 Wierts [1915], 63.



40

componist – anno 1916 - tot de observering dat die ‘te veel onder den invloed der Duitsche

muziek’ was ontstaan:

Niet alleen wordt er over de muziek der romaansche volken – noch over de kunstmuziek, noch over het

Gregoriaansch – niet gesproken, maar de fouten der Nederlandsche componisten, door imitatie van Schumann

ontstaan, […] worden door U niet evenzeer gereleveerd als de declamatiefouten.125

Vogels Voordrachtskunst (1919) heeft als ondertitel Theoretische en praktische

beschouwingen en is opvallend breed van opzet:

Het boekje is een typisch voorbeeld van elocutionaire retorica. Het voorziet in een complete cursus in de

voordrachtsleer voor de geïnteresseerde leek. Het houden van toespraken of betogen, het debatteren, de

voordracht van proza en poëzie en het muziekdeclamatorium worden alle besproken.126

Een opvallend aspect van Vogels benadering van zijn onderwerp is de aandacht voor de non-

verbale communicatie. Mimiek en gebaar zijn voor het voordragen minstens even belangrijk

als het spreken zelf, er zijn paragrafen over ‘mimische beweging’ en ‘pantomimisch

vermogen’. Vogel onderscheidt verschillende ‘stijlen der welsprekendheid’, met als uitersten

‘de dunne en de pathetische’ stijl. Zijn kenschets van deze laatste is sterk persoonlijk

gekleurd:

Deze zal het best voldoen voor een menigte die onder den invloed van sterke emoties of wereldschokkende

gebeurtenissen verkeert. Bij dezen stijl behoort een bronzen geluid en een krachtig gebaar. Het is de stijl, die

onverbiddelijk meesleept en overweldigt en de redenaar, die op volmaakte wijze pathetisch weet te zijn, beschikt

over enorme gaven.127

Vogel wijdt ook een paragraaf aan het declameren op muziek. Wat betreft het samengaan van

woord en muziek in het melodrama meent hij dat ‘een absolute eenheid’ zogoed als

onbereikbaar is:

Van de voordrager nu, wordt gevergd: dat hij de stemming van beide, zoowel van het gedicht als van de muziek

zal weergeven, gezien door zijn geest. Heeft hij eerbied voor het gedicht, dan zal hij dit nergens geweld willen

aandoen en rekening moeten houden den rhythmusgang, die het vers voorschrijft en de interpuncties die daarbij

behooren, en ook de dramatische effecten geven, zooals zijn litterair begrip hem gebiedt. Is hij musicus, dan

125 3-02-1916, Diepenbrock aan J.P.J. Wierts, BD VIII, 49.
126 De Westenholz 2003, 243.
127 Vogel 1919, 136-137.
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zullen die woorden voor hem slechts de accenten mogen dragen, die de componist er aan toekent en zal hij het

geheel doordringen van het muzikale rhythme.128

Het dilemma dat Vogel hier heeft geformuleerd, raakt, hoewel beschouwd vanuit een andere

invalshoek, de door Von Freyhold geschetste problematiek. Aan het begrip ‘scanderen’ geeft

Vogel een ruimere betekenis dan de Duitse auteur:

Dit scanderen omvat meer, dan een letten op leesteekens en rusten, hoewel men die met zorg moet weten te

benutten in dienst van de uitdrukking […]. Scandeeren bedoelt in hoofdzaak: het onderscheiden en samenvatten

die diè woordgroepen in een volzin, die een bij-elkaar-behoordend klank- of uitdrukkingsgeheel vormen en dus

niet het in versvoeten verdeelen van een gedicht. 129

Hoewel Vogel zelf hoge verwachtingen had van de impact van zijn boek, dat hij ook in het

Duits en het Engels wilde laten publiceren, verschenen er slechts enkele recensies.

In 1924 publiceerde Balthazar Verhagens zijn Prosodie der Voordrachtskunst, een nieuwe

versie van een schooluitgave van de Amsterdamse Toneelschool.130 Met het oog op zijn

lessen ‘Poëtica’, pleit Verhagen, naar analogie met de muzikale vakopleiding, voor een

‘solfège der poëzie’, aangezien velen zich schuldig maken een ‘een gemis aan “poëtisch”

inzicht’.131 Als studiemateriaal bevatten beide edities dan ook een groot aantal gedichten,

variërend van poëzie van Vondel en Huygens tot aan Gorters Mei, steeds voorzien van een

ritmische analyse.

Een voordrachtskunstenaar dient zich volgens Verhagen terdege bewust te zijn van de

karakterverschillen in zijn repertoire. In het hoofdstuk over ‘poëzie’ worden epische, lyrische

en dramatische poëzie onderscheiden, waarmee hij een nieuw element in zijn Prosodie

introduceerde dat voortkwam uit zijn intensieve bestudering van de Griekse tragedie. Als bron

voor de Griekse poëzie zou de dithyrambe ter verering van Dionysos beschouwd moeten

worden. De epische poëzie, afkomstig van het gesproken woord van de koorleider, heeft als

hoofdkenmerk ‘de objectiviteit, de beschouwing, de bespiegeling’.132 De lyrische poëzie is als

muziek: ‘De lyriek is daarom ook van alle poëzie het innigst verwant aan de muziek, die

128 Ibid., 176.
129 Ibid., 182.
130 Verhagen 1918
131 Ibid., 7.
132 Ibid., 17.
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louter gevoelsleven is […]’.133 Beide soorten stellen dan ook hun eisen aan de

voordrachtskunstenaar:

Want men kan zeggen, dat in de epische poëzie het verhaal, het plastisch beeld primair is en de verwante

aandoeningen in den scheppenden èn den herscheppenden kunstenaar wekt, maar dat er bij het ontstaan en het

voordragen van lyrische poëzie een proces plaats heeft van omgekeerde orde: daar is het muzikaal ontroerde

gevoel de eigenlijke vruchtbare, scheppende spheer, waaruit de plastiek der beelden zich geleidelijk losmaakt.134

Anders dan in zijn eerste versie had Verhagen zich niet meer laten leiden door de

gebruikelijke theorieën op het gebied van de voordrachtskunst, zoals die van J. Kinker uit

1810.135 Verhagen vond Kinkers op de antieke prosodie gebaseerde theorie voor het

Nederlandse vers in 1924 niet langer houdbaar:

M.a.w. onze kort-lang theorie is een onwezenlijk, onwaar iets en de onbruikbaarheid daarvan, zoodra men

begint, onze Poëzie met de levende stem te herscheppen, heeft geleid tot een ander, niet minder gevaarlijk

uiterste: een anarchie in de verwaarloozing, zelfs ontkenning van een levenden rhythmus: het voordragen van

verzen, alsof het proza was.136

Kwantiteit

In het hoofdstuk De Rhythmus van het vers gaat Verhagen nader in op de kwantiteit. Hij

vergelijkt de lengteverhouding in de Griekse en Latijnse versbouw met muziek: ‘zooals daar

een kwart noot even lang duurt als twee achtsten te zamen, zoo ook was in den klassieken

versbouw èèn lange (- ) in tijdsduur gelijk aan twee korten (uu)’.137 Ook in de eerste editie

staat dat er een nauwkeurige verhouding van één staat tot twee zou hebben bestaan tussen de

arsis en de thesis. Ter illustratie is daarbij het ritme van een niet nader gespecificeerde

Latijnse dichtregel in kwarten en achtsten genoteerd.138 Een foto van een poëtica-les laat geen

twijfel bestaan over Verhagens opvatting over de kwantiteit. Op het schoolbord staan kwarten

en achtsten genoteerd om het begrip kwantiteit uit te leggen (I9, foto ca 1920).139

Verhagen week hierin niet af van de opvatting die in de negentiende en ook nog in een deel

van de twintigste eeuw algemeen geldig was.140 Zo houdt ook August Gevaert in zijn

133 Ibid., 20.
134 Ibid.
135 J. Kinker, Proeve eener Hollandsche Prosodia (……., 1810).
136 Verhagen 1924, 3.
137 Ibid., 32.
138 Verhagen 1918, 12.
139 In: Stabielen en Passanten, 125 jaar Amsterdamsche Toneelschool 1874-1999 (Amsterdam, 2000), 32.
140 Dit wordt bevestigd door de graecus prof.dr. A. Lardinois.
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bespreking van de kwantiteit vast aan de verhouding één staat tot twee: La longue acquiert la

valeur exacte de deux brèves ou d’un temps double.141 Deze opvatting vinden we onveranderd terug in

een studie van Thrasybulos Georgiades uit 1958.142 Tegenwoordig is men tot nieuwe en meer

genuanceerde inzichten gekomen inzake de lengteverhouding.143

Spraakmelodie en voordrachtstoon

In Spraakmelodie en voordrachtstoon noemt Verhagen degene die voordraagt intermediair,

hij bemiddelt tussen de auteur en het publiek en moet daarom zijn eigen persoonlijkheid niet

te veel op de voorgrond plaatsen. Daarbij dient hij ‘in gelijke mate een beroep te doen op

verstand, gevoel en verbeelding’.144 Er wordt gepleit voor het vasthouden aan een ‘eenheid

van toonhoogte en toonsterkte’, want de ‘nuanceeringen der spreekstem liggen tusschen zeer

enge grenzen’.145 Ook bij het gebruik van accenten moet spaarzaamheid betracht worden en

het is niet de bedoeling van toonhoogte te veranderen. In het tweede gedeelte van dit

hoofdstuk komt Verhagen tot de kern van zijn ideeën over goede voordracht, de ‘poëtische

spreektechniek’, die echter slechts ten dele te leren is: ‘maar er is eene tweede “techniek”, de

onmateriëele, de idiëele, de poëtische, die afhankelijk is van onze kunstzinnigheid […]’.146

Ook hij is er van overtuigd dat de menselijke stem gebruikt moet worden ‘voor het uiten van

alle nuanceringen van gevoelens en stemmingen, waartoe het menschelijk gemoed in staat

is’147, maar stelt daarbij dat de ‘Apollinische wet van het maat houden in alle dingen’ niet

genoeg in acht genomen kan worden. Zoals hij in het begin van het hoofdstuk waarschuwde

tegen ‘leesdreun’ en de ‘gevaren der wanlogica’, zo veroordeelt hij hier ‘pathetische

uitbarstingen’:

Men zij er steeds op bedacht, dat het gezwollene, dik-opgelegde, niet-overwogen en niet-innerlijk doorleefde

pathos, dat zoo vaak voor kunst wordt aangezien, de zuiver-hoorenden en kunst-zinnigen niet alleen niet zal mis-

leiden, maar hun een gruwel is en een hekel eveneens.148

141 Gevaert, Bd. 2 (1881), 95.
142 Georgiades 1958, 11
143 West 1982, 20. Zoals uiteenzet in zijn studie Greek Metre was de verhouding van lange en korte lettergrepen
in veel gevallen niet 2:1, maar was het verschil kleiner. Zo zou er in Homerische hexameters waarschijnlijk een
verhouding van 1.6 tot 1.8 voor de lange lettergreep ten opzichte van de korte gegolden hebben.
144 Verhagen 1924, 70.
145 Verhagen 1924, 71-72.
146 Verhagen 1924, 76.
147 Verhagen, 77, met verwijzing naar Cicero, De oratore libri tres. Mogelijk heeft Verhagen de hier geciteerde
passage zelf vertaald.
148 Verhagen, 68, 73 en 78.
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Samenvatting

De methodes van Vogel en Verhagen verschenen kort na elkaar en zijn symptomatisch voor

de twee visies op het fenomeen voordrachtskunst zoals die in de eerste decennia van de

twintigste eeuw in Nederland leefden. Waren voor Vogel volume en stemverheffing, maar

ook mimiek en gebarentaal, onmisbare elementen in het declameren, voor Verhagen gold

eerder het omgekeerde. Zijn publicatie geeft een indicatie over het karakter van zijn lessen.

Herinneringen van oud-leerlingen aan zijn eigen spreken vormen hierbij een waardevolle

aanvulling: zijn hiervoor beschreven uitgangspunten worden door hen bevestigd. Verhagens

eigen stem had weinig volume, maar een nadeel was dat niet:

Want was het misschien niet juist dit tekort aan stemvolume, dat hem ertoe gebracht heeft, ’n versregel zoo te

zeggen als hij alleen dat kon? Verdiept en verinnerlijkt, alles geheel en uitsluitend naar de zuiver beteekenis der

woorden.149

Volgens zijn oud-leerling Georgette Rimathé-Reyewski was Verhagens wijze van voordragen

juist ‘heel modern’ vanwege de ‘simpele eenvoud’: ‘dat was ook het wonderlijke dat hij ons

leerde dat je om iets indrukwekkends te brengen, helemaal niet luid hoeft te spreken, het kan

zelfs heel zacht’.150 Nieuw was de hier omschreven stijl anno 1928 echter niet, gezien de al

besproken voordrachtswijze die André Jolles al vóór 1900 propageerde in zijn cursus ‘verzen

zeggen’.

Verhagen sprak niet alleen zacht, maar ook ‘met nauwelijks stemverheffing’. In dat opzicht

was zijn manier van voordragen volgens Rimathé tegengesteld aan die van Vogel, die zij rond

1930 nog enkele malen hoorde: ‘Ik vond het toen al afschuwelijk, gedoe, ouderwets ook.

Eigenlijk nog van dik hout zaagt men planken’.151 Verhagens interesse in Vogel als

voordrachtskunstenaar, en daarmee als kandidaat docent voor de toneelschool, is dan ook

opmerkelijk. In een recensie uit 1912 van Vogels vertolking van Das Hexenlied maakt de

jonge Verhagen duidelijk waardoor hij getroffen was: ‘dat is zijn buitengewone zuiverheid

van dictie, de eerbied voor het vers, het rijm, voor het logische accent en zinsverband,

waaraan ook bij de meest hartstochtelijke opvlammingen geen geweld wordt aangedaan’.152

Wellicht was zijn enthousiasme voor Vogel bekoeld ten tijde van de tweede versie van zijn

Prosodie. Intussen was ook diens Voordrachtskunst verschenen. Hoe Verhagen dacht over die

149 November 1939, L. van Waveren-Scheltema, in: Toneelrevue.
150 Interview Rimathé, oktober 2003.
151 Interview Rimathé.
152 5-04-1912, in Het Vaderland. Persmap A. Vogel, TIN.
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publicatie is niet bekend, maar mogelijk is dat boek een stimulans geweest om zijn Prosodie

te herzien. Van Diepenbrock zijn geen reacties overgeleverd op deze twee methodes. Niet

onwaarschijnlijk is dat hij van de Prosodie der Voordrachtskunst die in 1924 zou verschijnen,

de tekstversie onder ogen heeft gehad die circuleerde in de Tooneelschool en dat hij daarover

met Verhagen heeft gesproken.

I.4 Inbedding in de Nederlandse situatie

1.4.1 ‘De Tachtigers’ en de klassieken

Tot Diepenbrocks medestudenten klassieke talen aan de Amsterdamse Universiteit behoorden

Willem Kloos, Jacques Perk, Herman Gorter, Hein Boeken en Aegidius Timmerman.

Waarom de vier beginnende, dan nog onbekende dichters, de meeste colleges ‘saai en dor en

dood en vervelend’ vonden, is door Timmerman treffend beschreven: ‘van het bestaan eener

schoonheid in de Grieksch-Romeinsche letterkunde had geen onzer professoren eenig

vermoeden of hield dat althans zorgvuldig geheim’.153 Dit gebrek aan esthetische benadering,

waarover ook Diepenbrock zich herhaaldelijk heeft beklaagd, was voor Kloos aanleiding om

zich te bepalen tot zelfstudie. In december 1882 publiceerde hij de gedichten van zijn al

gestorven vriend Jacques Perk154 en drie jaar later richtte hij samen met Albert Verwey De

Nieuwe Gids op, die als de periodiek van ‘De Tachtigers’ de geschiedenis zou ingaan. Kloos’

inleiding tot Gedichten van Jacques Perk is te beschouwen als het programma van Tachtig,

waarin ‘de literaire theorie en kritiek van een bloeiperiode der Nederlandse poëzie de richting

[werd] gewezen.’155 Van de criticus werd objectiviteit vereist, want kunst diende nog

uitsluitend op haar eigen merites te worden beoordeeld. Kloos en de zijnen konden hun visie

op een nieuwe dichtkunst waarin vorm en inhoud één zouden zijn baseren op opvattingen van

vroeg negentiende-eeuwse Engelse dichters als Percy Shelley156 en John Keats. En net als

voor deze romantici was Homerus voor de Tachtigers, maar vooral voor Kloos en de jonge

Gorter, het ideaalbeeld van ‘de dichter’.

Als negentienjarige, nog voor aanvang van zijn studie, ontwierp Kloos, naar eigen zeggen

onder de indruk van Grote’s History of Greece, zijn eerste dramatisch fragment: Rhodopis.

153 Timmerman [1938] 184.
154 Jacques Perk 1859-1881.
155 Brandt Corstius 1968, 5.
156 Shelley, A Defense of Poetry.
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Nadat het was geweigerd door De Gids, verscheen het in 1880 in het tijdschrift Nederland.

Twee andere evenmin voltooide dramastukken, Sappho en Okeanos, hadden ook Griekse

thema’s als onderwerp en wijzen in dat opzicht vooruit naar de komedie Marsyas, of de

Betooverde Bron die Balthazar Verhagen in 1910 zou schrijven. Okeanos is door Kloos

opgedragen aan Diepenbrock.157

Herman Gorter was als student zo geboeid door de Griekse poëzie dat hij deze ook als

onderwerp had gekozen voor zijn dissertatie, die met hulp van Diepenbrock, die als mentor

van Gorter steeds in nauw contact met hem had gestaan, tot stand moet zijn gekomen. Tot

teleurstelling van de auteur werd deze studie echter niet geaccepteerd door zijn promotores158,

waarna hij besloot tot een proefschrift over Aeschylus, dat in enkele maanden tijd is

voltooid.159 Daarin vraagt Gorter aandacht voor de verschillende maatschappelijke context

van Aeschylus en Sophocles: ‘Aeschylus als de man uit de tijd van de “opgang, strijd en

overwinning” van de bourgeoisie, Sophocles als de man van haar “rijpheid”’. Over de laatste

schrijft Gorter: ‘Van dien tijd van macht en rijpheid is Sophocles de hooge, groote, machtige

zanger. […]. In zijn hooge rust, machtige zelfbewuste kracht en harmonisch evenwicht geeft

hij den tijd van bloei en welvaart weer.’160

Rhodopis van Kloos, een drama in verzen gesitueerd in het Griekenland van de zevende eeuw

voor Christus, is twee maal opgevoerd. Na de eerste opvoering (voorjaar 1894) werd in De

Nieuwe Gids gesproken van ‘het eerste Hollandsche drama, dat de nieuwe letterkunde heeft

voortgebracht’.161 De voorstelling, waarvoor door Cornelis Sweers muziek was

gecomponeerd, heeft de aandacht getrokken van Willem Royaards, die het in een brief aan

Diepenbrock betreurde dat hiervoor niet Kloos zelf als regisseur was aangezocht.162 Toen het

stuk vier jaar later in een enscenering van de jonge Antoon Molkenboer werd gebracht met

medewerking van leerlingen van Cateau Esser, sprak André Jolles in De Kroniek van ‘een

jammerlijke vertooning’. Niet alleen vond hij het stuk zwak, ook de aankleding en de manier

waarop de verzen werden gezegd, deugden niet.163 Hoewel Kloos er niet in was geslaagd om

157 ‘Voor den broozen, maar grandiosen en onkreukbaren Alfons Diepenbrock’, BD II, 498.
158 11-04-1889, Herman Gorter aan Diepenbrock, BD I, 186.
159 Gorter promoveerde in oktober 1889 op het proefschrift De interpretatione Aischyli Metaphorarum.
Diepenbrock woonde inmiddels in Den Bosch en was niet aanwezig bij de promotie.
160 Fresco 1978, 121.
161 Tideman in De Nieuwe Gids, IX (2) 118; Rhodopis was, samen met Okeanos, opnieuw verschenen in De
Nieuwe Gids van augustus 1893.
162 26-05 en 30-05 1894, W. Royaards aan Diepenbrock, BD II, 181; 184. Nadere informatie over de muziek van
Sweers heb ik niet kunnen traceren.
163 Kemperink 1995, 149.
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complete theaterstukken te ontwerpen, bleven de Griekse tragici hem intrigeren, zoals blijkt

uit zijn correspondentie met Diepenbrock, nadat dichter en componist, vanaf 1909, hun oude

vriendschapsbanden weer hadden aangehaald.164 Tussen 1918 en 1920 heeft Kloos enkele

vertalingen van tragedies gemaakt. In die periode heeft hij ook belangstelling voor

Diepenbrocks toneelmuziek aan de dag gelegd en voorstellingen bijgewoond van Faust en

van Electra. Daags na de Faust-opvoering in Den Haag op 10 april 1918, stuurde Kloos de

componist een reactie waarin hij zich lovend uitsprak over de muziek.165

Sinds zijn studiejaren had Kloos zich kritisch opgesteld ten aanzien van vertalingen uit het

Grieks. De vertaling van Antigone van Sophocles door J. van Leeuwen (1897) was hem te

steriel: ‘Ik vrees dat hij in de kunst van het literair werken, van het precies en mooi in goed-

klinkende woorden brengen van ongevoelde dingen, te weinig onderlegd, dat hij niet genoeg

artiest is, om een grooten geest als den koninklijken Sophocles te geven wat hem toekomt’.166

Om te demonstreren hoe het anders en beter zou kunnen besloot Kloos Antigone zelf te

vertalen, wat volgens Diepenbrock ‘een congeniale vertolking van een meesterwerk’

leverde.167 Over de vertaling van Alcestis van Euripides was Diepenbrock aanmerkelijk

minder positief. Terwijl Kloos zich gaandeweg had ontwikkeld tot een bewonderaar van

Euripides, bleef Diepenbrock bij zijn voorkeur voor Sophocles. In zijn inleiding bij de

vertaling betoogde Kloos omstandig dat Euripides sinds de vroege negentiende eeuw ten

onrechte was verwaarloosd.168 Zijn visie bracht Diepenbrock tot de conclusie dat hun

uitgangspunten aangaande de ‘waardering van de Grieksche tragici’ onverenigbaar waren:

‘Over ’t geheel kan ik mij daarin niet vereenigen met je wijze van zien dat je bij de

beoordeeling der antieke litteratuur te veel het individueele litteraire gevoel als maatstaf

neemt, alsof het de verzen van tijdgenoten gold’.169 Diepenbrock nam in dit opzicht nog

steeds een andere positie in dan de – voormalige – ‘Tachtiger’. Over de vertaling van Alcestis

als zodanig zijn geen reacties van Diepenbrock overgeleverd. Volgens de classicus W.J.W.

Koster170, die deze vertaling juist heel knap vond, had Kloos in zijn inleiding een duidelijke

164 7-05-1909, felicatiebrief van Diepenbrock voor Kloos’ zijn 50ste verjaardag, BD VI, 111. De toon van het
niet ingezonden artikel dat Diepenbrock in het najaar van 1910 heeft ontworpen voor het Gedenkboek van de
Nieuwe Gids was een hele andere: daarin sprak hij van ‘bittre herinneringen’ aan de periode waarin hij zijn
artikelen voor dit tijdschrift schreef.
165 11-04-1918, Kloos aan Diepenbrock, BD IX, 336.
166 Prinsen 1931, 13; ook Van der Steur kwam betreffende deze vertaling tot de conclusie dat deze te kort schiet
in de ‘weergave van de poëtische geladenheid’ van Sophocles: Van der Steur 1969, 31.
167 16-05-1918, Diepenbrock aan Kloos, BD IX, 351; de vertaling van Kloos noemt Van der Steur
‘oninteressant’, 187.
168 Euripides 1920, V-LIX.
169 27-05-1920, Diepenbrock aan Kloos, BD X, 218.
170 Koster was leerling van Diepenbrock in deze periode.
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voorkeur voor Euripides uitgesproken, omdat deze als auteur moderner en tijdlozer zou zijn

dan Aeschylus en Sophocles.171

Ook voor andere Nederlandse schrijvers en dichters, geboren tussen 1860 en 1870, was de

antieke wereld een bron van inspiratie. Dat geldt voor Louis Couperus, in wiens historische

romans onder andere het antieke Rome een rol speelt, maar ook voor de als classici

geschoolde dichters Jan Hendrik Leopold en Pieter Cornelis Boutens. Boutens, die

gepromoveerd was op Aristophanes, ontplooide een opvallende activiteit als vertaler van

onder andere Griekse tragedies. Naast vertalingen van Aeschylus en Plato, vertaalde hij van

Sophocles Koning Oedipus en Electra. De laatste, op verzoek van Willem Royaards

vervaardigde vertaling, zou aanleiding worden tot fundamentele problemen bij de

totstandkoming van Diepenbrocks Electra-muziek.

I.4.2 De Kroniek: ‘Gemeenschapskunst’ en Vondelherleving

Op 1 januari 1895 verscheen het eerste nummer van De Kroniek, een ’algemeen weekblad’,

dat, anders dan De Nieuwe Gids tien jaar daarvoor, bewust zonder programma werd

gepresenteerd. Met een brede algemeen-culturele opzet, een sterk maatschappelijke inslag en

een eenvoudige opmaak presenteerde De Kroniek zich als een alternatief voor het tijdschrift

van De Tachtigers. In het eerste nummer hield oprichter en hoofdredacteur, de jurist en

politicus Pieter Lodewijk Tak, een pleidooi voor de verbinding van kunst en samenleving.

Aandacht voor de verschillende kunsten was er in vier vaste, door specialisten verzorgde,

rubrieken: schilderkunst (Jan Veth), muziek (Alphons Diepenbrock), toneel (Jan Kalf en

André Jolles) en literatuur (Frans Coenen en W.G. Hondius van den Broek). Voor

afbeeldingen zorgden Marius Bauer en Antoon Molkenboer, de laatste legde zich toe op

politieke (spot)prenten. Kenmerkend voor de open opstelling van het nieuwe weekblad was de

internationale oriëntering. Er werd regelmatig aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen in

vooral de Engelse en Franse kunst, onder meer op basis van wat buitenlandse tijdschriften

daarover publiceerden. Hoewel Diepenbrock aanvankelijk met ‘groote tegenzin’ reageerde op

het verzoek tot medewerking aan De Kroniek172, heeft hij in de vier jaar dat hij aan De

Kroniek was verbonden niet minder dan 39 bijdragen geleverd, waarbij hij zich niet beperkte

tot het onderwerp ‘muziek’.

171 Koster 1932, 61.
172 28-12-1894, Diepenbrock aan A.W. Timmerman, BD II, 245.
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Opmerkelijk is hoeveel aandacht er in de eerste jaargangen werd besteed aan ‘toneel’, het was

een hot item. Anders dan Veth en Diepenbrock waren Kalf en Jolles niet verbonden geweest

aan De Nieuwe Gids. Zij vertegenwoordigden de jongste generatie onder de medewerkers en

deden door veelal polemische bijdragen ieder op eigen wijze van zich spreken: terwijl Kalf de

verrichtingen van het beroepstoneel in gedegen beschouwingen bekritiseerde, nam Jolles die

onder het pseudoniem ‘Piet de Smeerpoets’ op de hak met persiflage en spotternij. Een

duidelijke visie op toneel sprak uit Kalfs bijdrage aan het eerste nummer van De Kroniek dat

begon met de stelling ‘Het drama is de synthese der kunsten in beelding van het Leven’. Kalf

pleitte voor een nieuw type toneel dat een alternatief moest zijn voor het naturalistische, en

waarvoor hij onder meer het middeleeuwse mirakelspel, waarin de relatie tussen mens en God

centraal stond, als voorbeeld zag. Zijn uitleg van het begrip ‘Leven’ was kenmerkend voor

zijn denken: ‘”Leven” is niet zomaar het zintuiglijk waarneembare leven zoals dat elke dag

aan ons voorbij trekt. In De Kroniek wordt “Leven” gedefinieerd als “het bewegen der

verhoudingen tussen mensch en God”’.173 Bovendien zou het nieuwe type toneel niet langer

individuele kunst dienen te zijn, maar sociale, gelieerd aan de maatschappij:

‘Gemeenschapskunst’.

Het begrip ‘Gemeenschapskunst’ was in 1892 geïntroduceerd door de schilder en

kunstcriticus Jan Veth naar aanleiding van de Eerste Bossche Wand (over de stichting van de

stad Den Bosch in de twaalfde eeuw) van Antoon Derkinderen. In zijn betoog over de hier

toegepaste monumentale stijl gebruikte Veth het beeld van de middeleeuwse kathedraal:

het hoogste kunstwerk door een gemeenschap voortgebracht, één levend symbool van de

hoogste gedachten en gevoelens der Middeleeuwen. In het opkomende socialisme zag Veth

een behoefte aan een nieuw gemeenschapsgevoel: ‘Een nieuwe kunst zal daarin zijn plaats

moeten innemen. Dat zal niet langer zijn de kunst van het individu, maar Gemeenschapskunst,

de kunst die drager is van de hoogste gevoelens en gedachten van de Nieuwe

Maatschappij’.174 De interpretatie die Diepenbrock (destijds in nauw contact met

Derkinderen) een jaar later in Schemeringen, zijn laatste artikel voor De Nieuwe Gids, aan het

begrip gaf, komt in het volgende hoofdstuk ter sprake.

Kalf had aan het slot van zijn bijdrage de aandacht gevestigd op een ‘Vondeltooneel’ van

enkele jongeren onder leiding van André Jolles. Jolles, die in 1893 de vereniging ‘De Jonge

Joost’ had opgericht, stelde zich ten doel het correct ‘zeggen’ van Vondels verzen te

173 Kemperink 1995, 117.
174 Braches 1973, 29.
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praktiseren met een aantal amateurs. De bestaande, professionele uitvoeringspraktijk van

Vondels werk vormde stof te over voor de toneelcritici van de De Kroniek.

Vondelherleving

Er was anno 1895 alle aanleiding om zich te bezinnen op een herleving van Vondels

treurspelen, in het bijzonder op het enige nog regelmatig gespeelde, Gysbrecht van Aemstel.

Daarvan was een jaar eerder een monumentale, pretentieuze editie verschenen, als resultaat

van een uniek samenwerkingsverband tussen toonaangevende kunstenaars als A.P. Berlage

(decorontwerpen), Derkinderen (versieringen) en Zweers (muziek).175 In een uitgebreide

inleiding ging Vondelkenner Leo Simons in op de achtergronden van het treurspel, dat hij in

de traditie plaatste van Homerus en Vergilius, terwijl hij in zijn visie op de uitvoeringspraktijk

veel van wat gewoonte was bij de opvoeringen veroordeelde. De eerste Gysbrecht-opvoering

die in januari 1895 in de nieuwe Amsterdamse Stadsschouwburg werd gegeven, was, ondanks

de toevoeging van de muziek van Zweers (waarvoor Simons in zijn Inleiding had gepleit), in

veel opzichten nog conventioneel. Deze opvoering maar ook de editie moesten het in De

Kroniek ontgelden, waarbij vooral Jan Kalf fel van leer trok. Dat de enscenering door de

Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel niet deugde, was behalve aan de

rommelige, nog realistische regie, vooral te wijten aan het feit dat de acteurs zich met metrum

en rijm geen raad wisten: ‘Allen, zonder uitzondering, braken de verzen in stukken, als waren

het dorre takken en niet de groene, buigzame twijgen van een vollevende, bloeiende boom.’176

Diepenbrocks nog te bespreken, eveneens in De Kroniek verschenen kanttekeningen bij de

Gysbrecht-muziek van Bernard Zweers, liggen in het verlengde van deze kritiek. Negatieve

reacties op de Gysbrecht-editie lagen minder voor de hand, gezien het streven naar

Gemeenschapskunst en de suggesties voor een meer gestileerde aankleding die daarin werden

gedaan. Dat de kritiek van Kalf, onder meer op de in zijn ogen slechte en te realistische

uitwerking van de decorontwerpen, een polemiek uitlokte met Simons, is niet

verwonderlijk.177

Alle discussies ten spijt was er van de kant van het professionele toneel vooralsnog weinig

verandering te verwachten. Jolles windt er in zijn kritiek op de voordracht van de Rey van

Amsterdamsche Maagden tijdens de Nieuwjaarsvoorstelling van Gysbrecht van 1899 geen

doekjes om: ’van stem, intonatie, metriek, rijm, methode, geen spoor; het jufje voert in dons-

175 De editie verscheen bij De Erven F. Bohn (Haarlem, 1894); in een latere editie werden de Gysbrecht-Reyen
van Diepenbrock toegevoegd.
176 Kemperink 1995, 138.
177 In De Kroniek van 27-01-1895.
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omzoomd gewaad, met wuivende slappe handjes, iets als een waggelenden ronde-dans uit

[…]’.178 De alternatieven die in deze jaren door amateurs werden ontwikkeld, kwamen slechts

zelden over het voetlicht. Wel heeft Jolles met een openbare zegrepetitie van twee bedrijven

uit Vondels Maegden ‘overtuigend’ gedemonstreerd welk resultaat kon worden bereikt met

aandacht voor ritme en klank.179

1.4.3 Toneelvernieuwing in Nederland: buitenlandse invloeden

Introductie

Tussen 1891 en 1896 waren er in Nederland drie interpretaties van uiteenlopend karakter te

zien geweest van Koning Oedipus van Sophocles. Mendes da Costa, die de

studentenopvoering van 1891 had geënsceneerd, beschreef in zijn herinneringen hoe hij in

1892 het optreden van Mounet-Sully als Oedipus had ervaren: ‘Ik vond het – zijn

melodramatische opvatting in aanmerking genomen – zeldzaam mooi, en bovenal

bewonderde ik zijn uiterlijk en kleeding […]; maar geërgerd heb ik me, meer nog dan bij

andere rollen, die ik te Parijs van hem heb gezien, over zijn ongemotiveerd schreeuwen’.180

A.C. Haak heeft de Nederlandse en de Franse enscenering op diverse punten vergeleken. Hij

wijst op de ‘historische verantwoorde montering’ bij de Utrechtse voorstellingen, die haaks

stond op de ‘onvoldoende’ toneelschikking in de Franse voorstelling, en de aandacht die door

Mendes was besteed aan ’de zang en de gebaren’. Bovendien had ‘Mendes da Costa […] de

uitvoering gestileerd, de emotie ontstond door het woord; Mounet-Sully was in zijn spel zo

hartstochtelijk dat hij met Kreon op de vuist ging en de herder aan het slot van het stuk op de

grond wierp om hem tot een bekentenis te dwingen’.181 In schril contrast met de beschrijving

van de Franse acteur staat de impressie die Allard Pierson geeft van het spel van de

Nederlandse Oedipus182 in dezelfde scène: ‘Zo verlaat hij het toneel van zijn grootheid. Hij

heeft geen woord gezegd dat blijk geeft van verbittering; geen aanklacht gericht tegen de

goden; ook niet de minste poging aangewend om de schuld van zich af te wentelen […]’.183

178 8-01-1899, in De Kroniek.
179 Op 6-02-1898 in Maison Couturier, zie Royaards-Sandberg 1979, 37-38.
180 Mendes da Costa 1927, 130.
181 Haak 1977, 62.
182 J.J. Jansen, de student die deze rol speelde, zou in de jaren twintig onder de naam J.J. van Noorle Jansen de al
besproken tragedie-opvoeringen van Utrechtse gymnasiasten leiden.
183 Haak 1977, 63.
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Te oordelen naar de recensies moet de Koning Oedipus-voorstelling door Het Nederlandsch

Tooneel van 1896 een tweeslachtige en rommelige indruk hebben gemaakt. De nieuwe

opvattingen over stijl van Mendes da Costa, waarvoor de professionele acteurs niet gevoelig

bleken, kwamen, vergeleken met de opvoering van 1891, nauwelijks uit de verf. De Oedipus-

creatie van Louis Bouwmeester was realistisch en appelleerde direct aan de emoties, waarmee

hij overigens bij velen een grote indruk achterliet.184 Behalve Kalf had ook Van Hall

bezwaren tegen de dictie van Willem Royaards (in twee kleine rollen), wegens zijn ‘manier

om hoog zingzangend met veel rollende r’s de verzen als deinende golven te declameren’.185

Ook de muziek van Van Riemsdijk werd, zoals al ter sprake gekomen, kritisch beoordeeld.

Aangezien het optreden van het koor al tijdens de repetities problematisch was gebleken,

beperkte men zich bij latere voorstellingen uitsluitend tot de instrumentale gedeelten, om

tenslotte de muziek helemaal weg te laten.186

Het zou interessant zijn om te weten hoe Diepenbrock op deze drie verschillende

ensceneringen gereageerd zou hebben. Er zijn daarover echter geen uitlatingen van hem

bekend en ik neem aan dat hij in deze periode geen voorstellingen van Koning Oedipus

heeft bijgewoond.187

Buitenlandse invloeden

Ook al hield het beroepstoneel nog vast aan realisme en romantiek in de speelstijl, het denken

over toneelvernieuwing en mise-en-scène was al volop in gang op het moment dat De Kroniek

begon te verschijnen (januari 1895). In het eerste nummer was een aankondiging opgenomen

voor een optreden van het Franse Théâtre de l ’Oeuvre. Al in december 1893 had het

gezelschap van Lugné-Poe in Nederland voorstellingen gegeven van Pelléas et Mélisande van

Maeterlinck en van Rosmersholm van Ibsen. Niet alleen putte deze regisseur uit een repertoire

met een metafysische dimensie, maar ook was de speelwijze van het gezelschap, met rustige

en langzame gebaren, in hoge mate gestileerd. De grote indruk die deze optredens op jonge

Nederlandse kunstenaars als Kalf en Jolles, maar ook op Diepenbrock, maakten, hing ook

samen met de ‘prachtige manier van verzen zeggen’, waarin het, net als bij Verlaine, niet ging

184 Jan Kalf vond hem zelfs te prefereren boven Mounet-Sully.
185 Aldus van Hall, in Haak 1977, 71.
186 Haak 1977, 73 en 74.
187 In 1889 was Diepenbrock gevraagd om een inleiding te geven op de dramatische cantate Oedipus van
Théodore Gouvy, die op 23 februari in Den Bosch werd uitgevoerd o.l.v. Léon Bouman. Diepenbrock is niet op
deze uitnodiging ingegaan.
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om de betekenis van de woorden, maar om de klank en het metrum.188 In deze voorstellingen

nam het ‘woord’ dus een centrale plaats in. Hoewel de opkomst van een niet-realistisch toneel

veelal gerelateerd was aan de ontwikkeling van literaire stromingen als het symbolisme,

kwamen er ook impulsen uit andere hoek.

Iemand die zich al vóór 1900 heeft laten inspireren door het gedachtegoed van de Zwitserse

musicus en theaterhervormer Adolphe Appia, was Antoon Molkenboer. Voor deze

Nederlandse schilder en decorontwerper was het niet de tekst, maar het visuele aspect dat

centraal stond. Twee stukken van hem, De Sprook van den Zanger (1895) en Mincelijn

(1898), behoren tot de interessantste Nederlandse experimenten uit deze jaren. Molkenboer

schreef de teksten, gefingeerde ‘middeleeuwse’ verhalen, zelf en ontwierp ook de decors. De

Sprook van den Zanger, uitgevoerd door leerlingen van de tekenschool in 1895, geldt als de

eerste opvoering met gestileerd decor in Nederland.189 Mincelijn, dat door vijftien levende

beelden werd weergegeven, was een prestigeproject dat zorgvuldig was overdacht en

voorbereid. Vooraf vond een tentoonstelling plaats van de decors en de kostuums, zelf hield

Molkenboer lezingen over zijn opvattingen en er verscheen een fraai geïllustreerde teksteditie.

Het project kan beschouwd worden als een voorbeeld van Gemeenschapskunst: doel was om

te laten zien hoe een ‘decoratief geheel’ kon worden bereikt door een eenheid van decor,

kostuums, verlichting en toneelschikking. In zijn ontwerp spelen kleuren en ornamentale

motieven een grote rol. Zo is elke hoofdfiguur herkenbaar aan zijn kleurenschema en

motieven. Hoewel het tekstboekje en de tentoonstelling positieve reacties hadden opgeroepen,

werd de voorstelling zelf190 aanmerkelijk kritischer beoordeeld. Dat juist Albert Verwey

vanuit zijn achtergrond als literator in De Kroniek tot de conclusie kwam dat Molkenboer een

verkeerd uitgangspunt had gehanteerd door de ‘dekoratieve verbeelding’ centraal te stellen in

plaats van de tekst, geeft aan hoe nieuw Molkenboers opvatting was.191 De beschouwing die

Diepenbrock over Mincelijn zou schrijven voor De Kroniek, bleef onvoltooid. Het bewaard

gebleven concept verraadt dat hij wel degelijk waardering had voor Molkenboers experiment,

maar ook dat hij geen oordeel wenste uit te spreken over het resultaat.192 Behalve dat het

symbolische gebruik van motieven en kleuren Diepenbrock zal hebben aangesproken, wordt

duidelijk dat het probleem van de toneelverlichting en de decoratie ook hem in deze jaren

bezig houdt.

188 Kemperink 1995, 122.
189 Thys 1956, 185
190 Op 24 maart 1898, gegeven door amateurs, waaronder behalve familieleden van Molkenboer ook Ludgardis
en Maurits Diepenbrock.
191 Kemperink 1995, 148.
192 VG, 313.
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Zowel Diepenbrock als Molkenboer zijn in hun gedachtegang beïnvloed door Appia.

Diepenbrock schijnt al vroeg met zijn ideeën kennis gemaakt te hebben via de brochure La

mise en scène du drame Wagnérien (1895). Er is door diverse auteurs verondersteld dat de

medewerkers van De Kroniek dankzij hem in aanraking zijn gekomen met deze theorieën, en

dat ook Molkenboer door hem op het spoor van Appia’s werk is gezet.193 Appia kende een

nieuwe rol toe aan de belichting, een element dat qua expressieve mogelijkheden

vergelijkbaar was met muziek.194 Vanuit het onderscheid tussen ‘lumière diffuse’ en ‘lumière

active’, stelde Appia een uiterst genuanceerde toepassing van vaste en mobiele lichtbronnen

voor:

il lui incombe désormais de mettre en valeur, dans leur plasticité, les corps en les volumes, par le moyen de

projecteurs dirigés, et mobiles, de façon que les luminosités et les ombres soient réelles; il lui incombe de les

faire apparaître selon des découpages et des combinaisons dynamiques, modifiables, allant du noir total jusqu’à

la lumière du jour la plus vive, en passant par tous les crépuscules, par toutes les nuances du clair-obscur; et cela,

selon les situations, selon les atmosphères. 195

Vanaf 1901 heeft Molkenboer kostuums en attributen ontworpen voor ensceneringen van de

Wagner-Vereeniging.196 Daarvoor hoopte hij inspiratie op te doen in Bayreuth, maar uit zijn

in twee artikelen verwoorde indrukken van Wagner-ensceneringen daar spreekt voornamelijk

teleurstelling. Molkenboer vroeg zich af hoe het verklaarbaar was dat ‘op dit tooneel het

decoratief begrip zóó achterlijk’ was.197 De in Bayreuth gehanteerde realistische opvatting ten

aanzien van Wagners werk berustte op een ‘groote fout’:

Vooral het Wagner-tooneel bedoelt nooit het geven van directe werkelijkheid. De figuren, die elkaar in het

Drama ontmoeten (Ring) zijn abstracte wezens, die in hun strijd om de Liefde en het Goud, de dragers zijn van

een wijsgerig stelsel: deze figuren zijn door hunne verpersoonlijking der groote algemeene Ideëen absoluut

onreëel. Wagner voert die onwerkelijkheid op tot een hoogte van symboliek […]. Wanneer nu de muzikale

zoowel als litteraire teekening als geheel onreëel moet worden erkend, moet ook het visionaire deel der

uitvoering daaraan gelijk blijven, daar anders de hechte basis, de Eenheid, zou worden verbroken.198

193 Thys 1956, 171. Zoals onderzoekster Josine Meurs aangeeft blijven echter de bronnen voor deze gegevens
onduidelijk, temeer daar Diepenbrock zelf niet over Appia spreekt. De enige vermelding van deze
toneelhervormer dateert uit 1904, wanneer Hondius van den Broek in een brief aan Diepenbrock refereert aan
een gesprek dat zij hebben gevoerd over Wagner en Appia.
194 Appia 1963, 55.
195 Geciteerd volgens Appia 1992, 16.
196 Muller en Kyrova 1983.
197 Molkenboer 1903, 11.
198 Molkenboer 1903, 1913.
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Behalve naar de ideeën van Appia verwijst Molkenboer naar nieuwe ontwikkelingen binnen

de decoratieve kunsten in Engeland, Frankrijk en Nederland, waarbij hij onder meer de namen

van Puvis de Chavannes, William Morris en Antoon Derkinderen noemt. Iemand die veel van

Appia’s ideeën over belichting in praktijk heeft gebracht, was Frits Lensvelt, die vanaf 1912

als decorontwerper verbonden was aan het gezelschap van Willem Royaards.

In De Kroniek werd na 1900 nauwelijks meer aandacht besteed aan toneel. Kalf stelde in

oktober 1907 vast dat Jolles’ ideeën voor een Vondeltoneel ‘niet levensvatbaar’ waren

gebleken.199 Hoewel er door het professionele toneel in Nederland in het voorbije decennium

nauwelijks initiatieven tot vernieuwing waren genomen, was die conclusie feitelijk

achterhaald. De Zomerspelen die in datzelfde jaar in Laren hadden plaatsgevonden,

markeerden een nieuwe fase en waren niet onopgemerkt aan publiek en pers voorbij gegaan.

Weliswaar zou de samenwerking van Willem Royaards en Eduard Verkade bij dit evenement

eenmalig blijken, de keuze voor twee middeleeuwse spelen was opmerkelijk. Over de

grotendeels met amateurs gerealiseerde opvoering, sprak Lodewijk van Deyssel in termen van

‘voortreffelijk’ en ‘onberispelijk’. Hij was onder de indruk van de eenheid van de

voorstellingen: ‘decor, costumen, gebaren en andere lichaamsbewegingen en

lichaamshoudingen, dus in harmonie met de eigenaardige taalvormen van den text.’200 Ook de

enscenering van de komedie Warenar van Hooft door Rotterdamse studenten, die Royaards

als regisseur hadden aangetrokken, was een gebeurtenis met uitstraling naar de toekomst. Kort

na deze opvoeringen, besloot Royaards in de zomer van 1908 tot de oprichting van zijn eigen

gezelschap, de N.V. Het Tooneel. Al in september deed het van zich spreken door Vondels

Adam in Ballingschap op de planken te brengen. Met de ervaring die Royaards in Berlijn bij

Max Reinhardt had opgedaan, kon de langverwachte Vondel-renaissance nu toch

verwezenlijkt worden.

199 19-10-1907, Kalf in het herdenkingsnummer van De Kroniek.
200 Van Deyssel 1907, 279-180.
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II. OPVATTINGEN

Introductie

Alphons Diepenbrock was componist en classicus. Of is het juister om te zeggen: classicus en

componist? Als classicus had hij het complete universitaire curriculum doorlopen, als

componist was hij vrijwel geheel autodidact. Hoewel ik steeds beide zijden van zijn

ontwikkeling als richtlijn neem, zou een gescheiden bespreking onjuist zijn. Uit Diepenbrocks

eigen geschriften komt herhaaldelijk naar voren dat zijn tamelijk unieke beroepsmatige

combinatie voor hemzelf meer was dan de optelsom van twee toevallig samenvallende

bezigheden. Zijn hoedanigheid als filoloog, die bij het ontstaan van alle vocale composities

een rol heeft gespeeld, heeft vooral op zijn toneelmuziek een stempel gedrukt. Dit maakt

kennisname van de ontwikkeling van zijn opvattingen over filologie en antieke cultuur in het

kader van dit onderzoek onmisbaar.

Diepenbrocks naaste medewerkers bij het totstandkomen van de toneelmuziek waren

Balthazar Verhagen en Willem Royaards. Verhagen is de auteur van de komedie Marsyas, of

de Betooverde Bron, Royaards trad bij vier van de vijf toneelmuziekwerken op als regisseur,

terwijl hij in de meeste gevallen ook degene was die Diepenbrock verzocht om toneelmuziek

te schrijven. Verhagen, die vijf jaar lang lessen klassieke talen had gevolgd bij Diepenbrock,

leidde sinds 1915 de Amsterdamse toneelschool. Hij ontwikkelde zich tot een gezaghebbende

auteur op het gebied van toneelgeschiedenis en voordrachtskunst en trad incidenteel op als

regisseur. Het is de vraag in hoeverre Diepenbrocks gedachtegoed is weerspiegeld in zijn

opvattingen. Anders dan Diepenbrock en Verhagen was Willem Royaards geen intellectueel,

maar vooral een man van de praktijk en dat heeft consequenties gehad voor de samenwerking.
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2.1.1 COMPONIST EN FILOLOOG: biografische aspecten

Alphonsus Johannes Maria Diepenbrock
Overzicht in jaartallen
1862 geboren in Amsterdam op 2 september
1874 (?) hoort Wagner: Tannhäuser
1875-’80 gymnasium
1875 start vioollessen
1880-’86 studie klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam

contacten met o.m. de ‘Tachtigers’
1882 eerste uitvoering Feestmarsch (harmonie-orkest)

zingt o.m. Palestrina, Sweelinck
1883 aanwezig bij Wagner: Der Ring des Nibelungen (Angelo Neumann)

lid Wagnervereeniging
1884-‘85 compositie van diverse liederen op Nederlandse en Duitse tekst
1886 bezoek aan de Festspiele in Bayreuth (?)
1888 promoveert op Seneca
1888-’95 docent gymnasium in Den Bosch

contact met Antoon Derkinderen
1890 start compositie Missa
1891-’93 artikelen voor De Nieuwe Gids
1894 begin correspondentie met Charles Smulders
1895 huwelijk met jonkvrouwe Elisabeth de Jong van Beek en Donk

begint als privé-docent in Amsterdam
1895-’99 medewerker van De Kroniek
1898 eerste Franse liederen (Verlaine)

eerste uitvoering Reizangen uit Gysbrecht van Aemstel (Vondel)
1899 1e en 2e Hymne an die Nacht (Novalis)
1902 première Te Deum onder Mengelberg (1e Nederlands Muziekfeest)

begin correspondentie met W.G. Hondius van den Broek
1903 eerste contact met Gustav Mahler
1906 première Im Grossen Schweigen (Nietzsche)
1907 hoort Debussy: Pelléas et Mélisande en R. Strauss, Salome
1910 begin samenwerking met Willem Royaards

première Marsyas of de Betooverder Bron (Verhagen)
1912 première van de toneelmuziek bij Gysbrecht van Aemstel
1918 première van De Vogels (Aristophanes) en Faust (Goethe)
1921 première Electra (Sophocles)
1921 sterft op 5 april

Jeugd (1862-1880)

De familie Diepenbrock stamt uit een oud Westfaals geslacht. Ferdinand Diepenbrock, de

vader van Alphons, was opgegroeid in Bocholt en in 1847 als handelsagent naar Nederland

gekomen. Na zijn huwelijk met Johanna Kuytenbrouwer woonden de Diepenbrocks in

Amsterdam. Diepenbrock groeide op in een rooms-katholiek milieu en dat was een bepalende

factor. Het feit dat zijn moeder familie was van zowel Jos.A. Alberdingk Thijm (1820-1898)

als P.J.H. Cuypers (1827-1924), beide voormannen van het zogenaamde katholiek reveil,

heeft voor Diepenbrock altijd een belangrijke rol gespeeld.



58

Een autobiografische schets uit 1880 bevat feitelijke informatie over zijn jeugd en zijn eerste

muzikale ervaringen.1 Daarin lezen we dat de jonge Diepenbrock ‘nu eens musicus, dan

architect’2 wilde worden. Interessant is deze schets vanwege de impressies van enkele

belangrijke gebeurtenissen op muziekgebied. Voor het overige zijn wij aangewezen op

uitlatingen van familieleden. Afgezien van de vioollessen, die Alphons vanaf 1875 nam3, was

zijn vroege muzikale ontwikkeling afhankelijk van toevallige omstandigheden en vooral van

eigen initiatief. Illustratief in dit opzicht is het door Lidwina Diepenbrock gememoreerde

voorval, dat haar broer op 12-jarige leeftijd onverwachts de organist Albert Roothaan had

vervangen, die onwel was geworden.4 Diepenbrock was hiertoe in staat, omdat hij, zoals hij

zelf vermeldt, op eigen kracht al de pianostudie ter hand had genomen. Ook schrijft hij: ‘De

concerten in het Park droegen er veel toe bij om mijn liefde tot de muziek te verhoogen’.5

Bedoeld zijn de zondagmiddagconcerten van het Amsterdamse Park Orkest onder leiding van

Willem Stumpff, waar Diepenbrock heeft kennisgemaakt met het symfonische repertoire van

Joseph Haydn tot en met dat van Robert Schumann. Maar als het beslissende moment in zijn

vroege muzikale ontwikkeling beschouwde Diepenbrock later een opvoering van Wagners

Tannhaüser, die hij vermoedelijk in 1874 heeft bijgewoond: ‘De Tannhaüser heeft een heel

diepen indruk op mij gemaakt. Ik hoorde hem het eerst als kind van ca 11 jaar in Rotterdam.

Ik geloof steeds dat ik toen de schok heb gekregen die er nodig was om de muziek in mij los

te maken’.6 Een andere, wellicht minder spectaculaire maar wel invloedrijke, ervaring voor de

jonge Alphons was het luisteren naar het gregoriaans, tijdens het wekelijkse misbezoek van

het gezin Diepenbrock.

Diepenbrocks interesses gingen in deze tijd ook uit naar architectuur en literatuur. Zo volgde

hij vanaf 1873 wekelijks tekenlessen op het atelier van Pierre Cuypers, waardoor zijn

voorliefde voor de bouwkunst van de Middeleeuwen al vroeg werd gewekt. Diepenbrocks

bewondering voor Cuypers vond later zijn weerslag in het in 1895 in De Kroniek verschenen

artikel De wijze bouwmeester.7 De belangstelling voor literatuur werd van huis uit zeer

1 BD I, 51-54.
2 BD I, 53.
3 Mémoires Willem Diepenbrock, BD I, 36. Diepenbrock zou vioolles hebben gehad van L.H. Eisendorn;
Lidwina Diepenbrock noemt ook Frans Coenen als vioolleraar van haar broer, BD I, 21.
4 Biografische aantekeningen van Lidwina Bosch van Oud-Amelisweerd-Diepenbrock, BD I, 20.
5 Autobiografische schets, BD I, 53. Eduard Reeser suggereert dat Diepenbrock als kind wel pianolessen gehad
zou hebben aan de Muziekschool van de afd. Amsterdam der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst,
BD I, 518.
6 29-05-1913, Diepenbrock aan J. Jongkindt, BD VIII, 175.
7 VG, 101-103.
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gestimuleerd, vooral door de moeder. Vlak na de première van de toneelmuziek bij Gysbrecht

van Aemstel in 1912 tekende hij de volgende herinnering op:

De impuls tot het schrijven van deze muziek, waarvan ik het grootste deel reeds in 1892 en 1893, nog in den

Bosch vertoevende, componeerde, en waaraan ik in den loop dezer 20 jaren telkens weder gewerkt heb, schrijf ik

toe aan de jeugd-indrukken van den Vioolstruik, wanneer Gysbrecht van Aemstel bij ons in huis gelezen werd en

de stem van Neef Josef Alberdingk Thijm door het huis bruischte en ik als kind achter de deur stond te luisteren.8

Tijdens de bijeenkomsten van dit door Alberdingk Thijm in 1866 opgerichte leesgezelschap

maakten de kinderen Diepenbrock al vroeg kennis met het klassieke toneelrepertoire, in

verschillende talen. Behalve van Vondel, werden er teksten gelezen en gedeclameerd van

Shakespeare, Racine en Goethe.9

Medebepalend voor de toekomstige beroepskeuze zullen ook Diepenbrocks contacten met

zijn Duitse grootvader, die het Latijn goed beheerste, geweest zijn.Volgens zijn zuster werd er

tijdens de bezoeken in Bocholt veel gesproken over Caesar en de oude Grieken.10 Een andere

invloed was die van Melchior Diepenbrock (1798-1853), bisschop van Breslau, en kardinaal;

deze jonggestorven oudoom, tevens dichter van geestelijke liederen, werd door Diepenbrock

vereerd, onder meer vanwege zijn vriendschap met Clemens Brentano.

In september 1880 ging Diepenbrock klassieke letterkunde studeren aan de Universiteit van

Amsterdam. Het is onwaarschijnlijk dat hij na het voltooien van het gymnasium een

professionele carrière in de muziek heeft overwogen. Het door hem zelf vermelde, in dit

opzicht negatieve, standpunt van zijn vader heeft hierin waarschijnlijk een rol gespeeld.11

Diepenbrocks keuze voor de klassieke talen moet als volgt tot stand zijn gekomen:

Toen ik nu na in de 3e klasse Dr Speier tot praeceptor in het Latijn te hebben gehad in de vierde en vijfde klasse

het voorrecht had onzen rector Prof. Kappeyne gedurende 2 jaar tot leermeester in het Grieksch te hebben stond

bij mij eindelijk het plan vast de Klassieke studien tot mijn vak te maken.12

Deze docenten, die Diepenbrock hierbij hebben beïnvloed, waren gezaghebbende geleerden

op hun vakgebied. Professor J.S. Speyer, die van Joodse afkomst was, was tijdens

Diepenbrocks studiejaren lector Sanskriet aan de Amsterdamse universiteit, professor N.J.B.

Kappeijne van de Coppello was als graecus tevens aan de universiteit verbonden.

8 2-07-1912, Diepenbrock aan P.J.H. Cuypers, BD VII, 399.
9 Alphons Diepenbrock, BD I, 17.
10 Lidwina Diepenbrock, BD I, 22.
11 Autobiografische schets, BD I, 53.
12 BD I, 53-54.
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De universiteit: het studieprogramma

Het nu volgende overzicht geeft een indruk van het studieprogramma van de Faculteit der

Letteren en Wijsbegeerte van de Amsterdamsche Universiteit rond 1880. Die universiteit had

als zodanig pas erkenning gekregen in 1877 en was voortgekomen uit het oude Athenaeum

Illustre. Dankzij de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 was het studieprogramma

klassieke talen niet langer beperkt tot de eigenlijke letterkunde, maar, naar voorbeeld van de

Duitse ‘Altertumswissenschaft’, uitgebreid met een aantal nieuwe vakken, waaronder Griekse

en Romeinse geschiedenis. Zoals uitvoerig beschreven door D. Schouten in zijn dissertatie

over het Grieks in Nederland in de 19e eeuw13, was de wetenschappelijke aanpak onder

Nederlandse taalkundigen als Cobet in de periode daarvoor sterk gericht op tekstkritiek en

vond om die reden de bredere benadering van de Duitse filologie hier nauwelijks weerklank.

In de eerste studiejaren van Diepenbrock omvatte het vakkenpakket van de student klassieke

talen naast Griekse letterkunde en paleografie (S.A. Naber) en Latijnse taal en letterkunde

(H.T. Karsten), ook Griekse kunst (A. Pierson), Romeinse antiquiteiten en oude geschiedenis

(J.M.J. Valeton), geschiedenis van de Griekse en Romeinse filosofie (C. Bellaar Spruyt) en

aardrijkskunde (C.M. Kan). De college-inhoud kon jaarlijks variëren en het kwam voor dat

een docent in het nieuwe cursusjaar zijn programma vervolgde.14 Opmerkelijk, maar niet

ongebruikelijk in die tijd, was de zeer brede taakopdracht van enkele hoogleraren, vooral die

van Pierson en van Bellaar Spruyt. Naast zijn colleges over de filosofie van de oudheid, gaf

de laatste ook de vakken psychologie en logica, waarmee hij gaandeweg een grote stroom

toehoorders trok. Daarentegen was Diepenbrock de enige die had ingetekend op zijn nieuw te

starten college over de geschiedenis van de meer recente filosofie.15 Allard Pierson,

hoogleraar in de esthetiek, kunstgeschiedenis en moderne talen, was, behalve voor het vak

geschiedenis van de Griekse kunst, ook verantwoordelijk voor de moderne letterkunde. In het

cursusjaar 1881-1882 behandelde hij naast de geschiedenis van de Griekse kunst en de

Italiaanse renaissance, de drama’s van Shakespeare en de Engelse literatuur van de 18e eeuw

alsook de Franse literatuur van de 19e eeuw. In het daaropvolgende jaar werd in het kader van

zijn colleges over Griekse kunst ook tijd ingeruimd voor de Helleense mythologie. Daarnaast

sprak Pierson binnen het vak Duitse literatuur over Goethe en zette hij zijn reeks over

Shakespeare voort.

13 Schouten 1964, 210, 520.
14 Aldus de studenten-almanakken.
15 Verslag Literarische Faculteit, Cursus 1882-1883, in: Almanak van het Amsterdamsch Studenten-corps voor
het jaar 1884, 53 (Amsterdam, 1884), 118. Het college heeft overigens wel doorgang gevonden.
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Diepenbrock was in deze periode lid van het bestuur van de Literarische Faculteit en als

zodanig medeverantwoordelijk voor twee jaarverslagen. Dankzij deze verslagen kunnen we

kennisnemen van zijn mening over de colleges, die hij als tweede-, resp. derdejaars student

heeft gevolgd. Het verslag over 1881-1882 is van de hand van Aegidius Timmerman en

Diepenbrock, het volgende is geschreven door Diepenbrock en E.T. Kuiper. Wat betreft het

genoemde college geschiedenis van de Griekse kunst pleitten de auteurs in 1882 voor ‘een

meer systematische, meer nuchtere, meer critische en meer beperkte behandeling der stof’.

Dat Piersons al te grote breedvoerigheid, voortvloeiende uit zijn uitzonderlijke kennis van de

materie, kennelijk over de hoofden van de studenten heen ging, is evident:

minder vermocht het [college] ons echter gezonde bewondering te doen verkrijgen voor de overblijfselen der

Grieksche kunst, minder ons animo tot bestudeering van het vak bij te brengen; het kwam ons soms op dit

college voor, alsof de studie der archeologie en antieke kunst bestaat in het dwalen door een labyrinth van

boekentitels en theoriën omtrent godenleer, voorhistorische toestanden, taalverwantschappen en nog eene massa

andere wetenschappen.16

Een jaar later is de tendens van het verslag aanmerkelijk positiever17 en wordt er waardering

uitgesproken voor de nieuwe onderdelen over Griekse mythologie en Griekse

godsdienstwetenschap. Ook goed ontvangen blijkt een eveneens toegevoegde cursus over de

geschiedenis van de Helleense letteren, waarin onder meer de drie grote tragici en

Aristophanes behandeld werden: ‘Zijn we zoo vaak genoodzaakt de oude ideale letterkunde te

beschouwen uit een bloot grammatische oogpunt, op dit college gaf Prof. PIERSON haar ons

te zien uit een historisch, maar bovenal aesthetisch standpunt’. Aldus Diepenbrock en

Kuiper.18 Kennelijk vormde deze aanpak een uitzondering en was het college van Pierson

daardoor een welkome aanvulling op de reguliere colleges letterkunde. Ter zijde wil ik wijzen

op de hoogstwaarschijnlijk van Diepenbrock stammende, lovende beschrijving van Piersons

college over Franse literatuur, waarin zijn behandeling van auteurs als Hippolyte Taine en

Ernest Renan uitdrukkelijk genoemd is.19 Hoewel Diepenbrock deze auteurs later niet meer

interessant vond, mag aangenomen worden dat hij hier zijn belangstelling voor de 19e-eeuwse

Franse literatuur heeft opgedaan.

16 Verslag Cursus 1881-1882, 16.
17 Verslag Cursus 1882-1883, 97. Uit deze passage blijkt dat het bestuur van de faculteit de auteurs van het
vorige verslag een reprimande had gegeven.
18 Verslag Cursus 1982-1983, 94
19 Verslag Cursus 1881-1882, 91.
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Volgens de officiële exameneisen waren studenten Klassieke Letterkunde inderdaad

gehouden aan de ‘grammaticale behandeling’ (voor het kandidaatsexamen), respectievelijk de

‘philologische-kritische behandeling’ (voor het doctoraalexamen) van Latijnse en Griekse

schrijvers.20 De colleges waren in principe daarop afgestemd. Vooral Samuel Adrianus Naber,

een adept van de invloedrijke Leidse Graecus Carel Gabriël Cobet, bepaalde zich tot de

methode van de filologische tekstkritiek, zoals blijkt uit het verslag van het cursusjaar 1882-

1883. Diepenbrock en Kuiper toonden zich teleurgesteld over Nabers behandeling van

Aristophanes (Equites) en Plato (Politeia): ‘Prof. liet de verklaring van den tekst tot onzen

spijt geheel aan ons zelven over, en vergenoegde zich met de grammatische behandeling, die

lang niet in genoegelijkheid haalt bij de andere’.21 Hoewel hun kritiek zeer beleefd is

geformuleerd, blijkt uit de verslagen ook dat het aantal studenten dat de in het Latijn gegeven

colleges van Naber bezocht, gestaag daalde. Benadrukt is al dat de aanpak van Naber en

andere docenten, met name in de kringen van ‘De Tachtigers’ - die ruim vertegenwoordigd

waren onder de studenten klassieke letteren - als oninteressant werd ervaren wegens ‘een

volstrekte verwaarlozing van de cultuurhistorische en esthetische betekenis van de inhoud’.22

Nabers behandeling van de oden van Horatius was voor Willem Kloos aanleiding tot een

veelzeggende persiflage. Na te hebben beschreven hoe het college idealiter had kunnen

verlopen, schrijft Kloos:

Maar in plaats daarvan verneemt de leergierige jongeling, na een onvolledige woord-interpretatie, die geenszins

tot den grond der zaken doordringt, dat de geleerde A. het vierde woord des 3en regels voor onbegrijpelijk op die

plaats verklaart, en er een ander voor wil zetten, dat er wel eenigszins op gelijkt; dat echter de geleerde B.

bekent, dat hij dan liever dien regel wil weglaten, die hem toch niet bijzonder fraai dunkt en zulk een dichter

onwaardig; waarop de geleerdste van allen, C., de zeer juiste opmerking maakt, dat nu noodzakelijk de geheele

strophe moet uitvallen, die anders zin nog slot heeft, te meer daar het derde woord des 2en regels hem ook

verdacht lijkt, en het verband met de vorige strophe voor een wetenschappelijke man, niet al te duidelijk is. […]

maar de teleurgestelde muzen-zoon gaat stil naar huis en vindt dat die ouden toch niet zoo amusant zijn, als hij

zich dat vroeger in zijn onnozelheid heeft verbeeld.23

Ook Diepenbrock heeft zich in latere jaren steeds negatiever uitgelaten over Naber en de

richting die hij vertegenwoordigde. In 1895 schreef hij aan Jan Kalf, die in De Kroniek een

uitvoerig artikel, getiteld Philologie, had gepubliceerd: ‘Bij het promotiediner [van J.C.

20 Verslag, 74.
21 Verslag Cursus 1882-1883, 87.
22 Veen 1997, 273.
23 Prinsen 1980, 10.
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Greebe] zijn er in het bijzijn van Naber [...] allerlij aanvallen op de philologen gedaan. Wij

moesten dat nog eens wat voort kunnen zetten. Het is een ruïne, maar de eerste bres moet er

nog in geschoten worden’.24 Toen Naber drie jaar later opgevolgd werd door Koenraad

Kuiper, nam Diepenbrock het in een brief aan Hondius van den Broek op voor de nieuwe

hoogleraar: ‘Het is al veel dat een man die Naber volgt 1. Hollandsch spreekt, 2. geen noten er

bij zet, 3. de ethische en aesthetische waarde der antieke letteren erkent en daar [...] eenig

gewicht op legt [...]’.25 Vooral dit laatste, de aandacht voor het ethische en esthetische aspect,

moet bepalend zijn geweest voor Diepenbrocks oordeel. Zijn mening over de overige

docenten was minder uitgesproken. J.M.J. Valeton, met wie hij een goede verstandhouding

onderhield, heeft tussen 1886 en 1888 Diepenbrocks promotie begeleid.

Dispuut UNICA

In zijn eerste studiejaren is Diepenbrock actief geweest in het dispuut UNICA, waarvan

bewaard gebleven spreekbeurten (‘oraties’), scripties en kritieken getuigen.26 Hoewel de z.g.

werkvergaderingen meestal in het teken stonden van de klassieke talen, hield Diepenbrock er

in mei 1881 een “ongememoreerde improvisatie” over Wagner. Uit zijn uitvoerige kritieken

op voordrachten van anderen blijkt niet alleen een dan al grote belezenheid, waarin hij zijn

medestudenten hoogstwaarschijnlijk overtrof, maar ook een uitgesproken kritische instelling.

Zo bevat zijn kritiek op een voordracht getiteld Iets over de theaters der Grieken en

Romeinen27 een kort exposé over de herkomst van de Griekse tragedie, aangezien de

betreffende spreker dat zijns inziens belangrijke onderdeel onvoldoende had behandeld.

Diepenbrock benadrukt in zijn reactie het religieuze karakter van alle Griekse kunst en geeft

ten aanzien van het toneel de volgende uitleg:

De theaters hebben hun ontstaan in de Dionysische koren, maar reeds voordat men aan steenen theaters dacht

waren zij voor de tragedie, komedie of volksvergadering bestemd. Het blijkt ten duidelijkste uit de benaming van

het tooneel, skènè, tent, waarin men nog de afkomst van de kar van Thespis en de uit planken vervaardigde

stellage van Susarion herkennen kan. Door deze beiden had zich reeds in de Dionysische Dithyramben het

dramatische element voor de tragedie en in de spotliederen voor de komedie ontwikkeld.28

24 23-12-1895, Diepenbrock aan J. Kalff, BD II, 393.
25 28-10-1898, Diepenbrock aan W.G. Hondius van den Broek BD III, 78.
26 BD I, 55.
27 BD I, 60-61.
28 BD I, 61
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Dat dit onderwerp Diepenbrock na aan het hart lag, blijkt wel uit zijn scriptie Iets over de

Aulularia van Plautus en de bewerkingen van Hooft en Molière. Het oordeel over deze

scriptie luidde namelijk dat zijn inleiding over de geschiedenis van de tragedie en de komedie

zo uitvoerig was, dat deze de helft van de scriptie in beslag nam, ten koste van het eigenlijke

onderwerp.29

Filosofie

Een belangrijke ontdekking was voor Diepenbrock ongetwijfeld de denkwereld van Friedrich

Nietzsche. Niet meer na te gaan is of hij al voor zijn kandidaatsexamen bekend was met het

gedachtegoed van de filosoof, want naar eigen zeggen vond zijn ontdekking van Nietzsche

plaatsvond in 1884. Sinds hij toen Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, zoals

hij veel later bekende30, in één ruk uitlas, bleef Nietzsches filosofische en literaire oeuvre hem

bezighouden. Zijn invloed op Diepenbrocks opvattingen manifesteert zich in het merendeel

van de artikelen die hij tussen 1891 en 1899 schreef voor De Nieuwe Gids en De Kroniek.

Maar nog in 1907 voelde Diepenbrock zich genoodzaakt tot twee polemische artikelen ter

verdediging van de filosoof.31 Zijn herinneringen aan zijn eigen studie waren toen allerminst

positief:

Aan Nietzsche dank ik het wanneer de jaren mijner aan de studie der klassieke philologie gewijde jeugd niet

geheel zijn verloren. […] Naast de muziek heb ik het aan hem te danken, wanneer de heerlijkheid der antieke

tijden voor mij niet geheel is verduisterd in den dienst eener armzalige en geestdoodende letterknechterij.32

Afgezet tegen de tendens van Diepenbrocks collegeverslagen uit zijn studietijd, onder meer

van de colleges van Pierson, lijkt deze opmerking weinig genuanceerd en enigszins

overdreven. Toch moet Diepenbrock zich door Nietzsches onorthodoxe benadering van de

klassieke oudheid bewust zijn geworden van de eenzijdigheid die, althans voor het strikt

filologische deel, kenmerkend was voor zijn eigen opleiding. Maar de hier geciteerde

opmerking uit 1907 behelst meer. Er spreekt een duidelijke bezorgdheid uit voor

cultuurverval en voor het verloren gaan van de cultuur van de alfawetenschappen, een

bezorgdheid die Diepenbrock overigens met Nietzsche deelde. Diepenbrock heeft zich

29 BD I, 63-64.
30 14-10-1904, Diepenbrock aan E. Förster-Nietzsche, BD IV, 283 (niet verzonden).
31 VG, 226-246. Diepenbrock schreef deze artikelen als reactie op de inaugurale rede van Tjerk de Boer als
hoogleraar filosofie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. De Boer sprak over Nietzsche en de
wetenschap.
32 BD I, 244.
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meermalen als voorvechter opgeworpen voor een hervorming van het onderwijs in de

klassieke talen. In 1898 schreef hij, met dan 10 jaar ervaring als docent, het artikel Het

onderwijs in de klassieke philologie.33 Hierin stelde hij dat het gymnasiale onderwijs

gekenmerkt werd door ‘dorheid, uiterlijkheid en oppervlakkigheid’, omdat de universitaire

studie elke filosofische achtergrond miste. In deze en andere beschouwingen over filologie

beroept Diepenbrock zich telkens weer op Nietzsche. Zijn invloed op Diepenbrocks

opvattingen heeft zich echter niet beperkt tot dit aspect. Juist de combinatie van die twee grote

onderwerpen, die hem als jonge student zo bezig hielden, namelijk de antieke cultuur en de

Griekse tragedie aan de ene kant, en de contemporaine muziek, vooral die van Wagner aan de

andere kant, vond hij terug in Nietzsches geschriften.

Muzikale ontwikkeling

Wat betreft Diepenbrocks muzikale ontplooiing zijn er twee belangrijke gebeurtenissen in

juni 1882. Op 20 juni werd zijn Feestmarsch voor harmonieorkest, geschreven voor het eerste

lustrum van de Amsterdamse Universiteit, voor de eerste maal uitgevoerd (O1).34 De

volgende dag heeft Diepenbrock de Nederlandse première van La Damnation de Faust van

Hector Berlioz bijgewoond, uitgevoerd door het, voor deze gelegenheid uitgebreide,

Studenten Muziekgezelschap J.Pz. Sweelinck onder leiding van Daniël de Lange.

In de pers is de Feestmarsch van de jonge letterenstudent (die twee dagen later herhaald werd)

gunstig ontvangen: er is sprake van een ‘niet onverdienstelijke compositie’en een ‘flinke,

vroolijke marsch’.35 Naar aanleiding van een uitgesproken negatieve recensie over de Berlioz-

uitvoering, zag Diepenbrock zich genoodzaakt de componist te verdedigen door middel van

een ingezonden stuk in De Amsterdammer.36 Een derde evenement op muziekgebied was de

eerste enscenering in Nederland van Wagners Ring des Nibelungen door het “Richard

Wagner-Theater” van Angelo Neumann in het Paleis voor Volksvlijt, in januari 1883, gevolgd

door twee Wagner-concerten onder leiding van Arthur Seidl. Het was de eerste gelegenheid

waarbij Diepenbrock, afgezien van de al genoemde Tannhaüser-opvoering, uitvoerig met

Wagners muziekdrama’s heeft kennisgemaakt. Hoewel hij aanwezig is geweest bij deze

33 VG, 188.
34 Uitvoering in de tuin van het Paleis voor Volksvlijt door de Koninklijke Militaire Kapel van het Regiment
Grenadiers en Jagers onder leiding van H.J. Volmär. De autograaf-partituur is bij een brand in de Oranje Nassau-
kazerne in Den Haag verloren gegaan.
35 Resp. 22-06-1882, in De Tijd, en beschouwing De Feestweek te Amsterdam, uit ‘Vrije Arbeid’ (2, nr. 6).
36 Getiteld Anti-Melophilos, verschenen op 6 augustus 1882.
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opvoeringen, ontbreken helaas directe reacties.37 Wel heeft Diepenbrock in de zomer van

1883 – enkele maanden na Wagners dood op 13 februari - recente literatuur over Wagner

aangeschaft en zich aangemeld voor het lidmaatschap van de dan juist opgerichte

Nederlandse Wagnervereeniging.38

Voor de beginnende componist hebben de hier genoemde gebeurtenissen ongetwijfeld een

grote stimulans betekend. Het behalen van zijn kandidaatsexamen (mei 1883) moet er

bovendien toe hebben bijgedragen dat de muziek weer volop zijn aandacht kreeg, of zoals één

van zijn studievrienden het uitdrukte: ‘Fons […] is tijdelijk gansch muziek’.39 Een reeks

liederen, ontstaan tussen september 1883 en zomer 1886, is hiervan het directe resultaat.

Naast literatuur over muziek heeft Diepenbrock vanaf december 1882 diverse partituren

aangeschaft, onder meer van Iphigénie en Aulide van Chr.W. von Gluck. Dat naast zijn

belangstelling voor opera en muziekdrama, zijn affiniteit met “oude muziek” bleef groeien,

blijkt uit zijn oprichting van een Vocaal Kwartet voor het uitvoeren in huiselijke kring van

renaissance-polyfonie.40 Hoewel Diepenbrock ‘geen mooie stem’ had, zong hij graag.41

Bayreuth

In het najaar van 1885 was Amsterdam het toneel van twee belangrijke premières voor

Nederland. Op 15 oktober werd de Derde Symfonie van Anton Bruckner uitgevoerd in de

Stadsschouwburg op een Apolloconcert onder leiding van Daniël de Lange en op 13

november dirigeerde Johannes Brahms in dezelfde zaal de Meininger Hofkapelle in zijn

Vierde Symfonie. Hoewel ook ditmaal directe reacties van Diepenbrock ontbreken, is het

vrijwel zeker dat hij beide concerten heeft bijgewoond.42 Dat hij bijzonder onder de indruk

moet zijn geweest van het werk van Bruckner, kunnen we indirect afleiden uit de

correspondentie van zomer 1886. Daaruit valt te concluderen dat Diepenbrock overwogen

heeft om na zijn doctoraalexamen bij Bruckner in Wenen compositielessen te gaan nemen. Na

het behalen van dit examen (mei 1886) had hij het plan opgevat om in augustus een bezoek

aan de Festspiele in Bayreuth te brengen, om er voorstellingen van Parsifal en van Tristan

und Isolde bij te wonen. Betwijfeld moet echter worden of Diepenbrock wel naar Bayreuth is

37 Eind september 1896, Diepenbrock aan Ch. Smulders, BD II, 453.
38 Chronologie, BD I, 564.
39 Eind juni 1883, H. van Gelder aan E.T. Kuiper, BD I, 88.
40 Volgens Lidwina Diepenbrock werden er onder meer motetten van Sweelinck en composities van Palestrina
gezongen.
41 L. Diepenbrock, BD I, 27.
42 14 -11-1885, E. Alberdingk Thijm aan Diepenbrock, BD I, 108. Diepenbrock heeft de programma’s van deze
concerten aan zijn nicht gezonden.
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gegaan, aangezien zijn naam niet voorkomt op de ‘Fremdenlisten’.43 Dat hij intussen

waarschijnlijk zijn voornemen om bij Bruckner te gaan studeren had opgegeven, blijkt uit de

correspondentie van twee van zijn studievrienden, daags na Diepenbrocks vertrek:

Hij heeft helaas vergeten (met opzet?), om bij mij de ballades aan te halen, die hij in Bayreuth aan Bruckner zou

vertoonen. Ik verdenk hem, dat hij dat nu toch nog weer niet doen wil. Hoewel ik het onbegrijpelijk stom van

hem zou vinden. Want, als hij werkelijk het volgende voorjaar bij dien man muziek wil gaan studeeren, wat een

uitgezochte gelegenheid dan, om nu kennis te maken en elkander voorloopig eens te spreken!44

Ook al is Diepenbrock niet gaan studeren bij Bruckner, voor zijn werken heeft hij een

blijvende interesse opgevat.

Promotie en periode in ’s-Hertogenbosch: ontwikkeling als auteur

In mei 1888 heeft Diepenbrock zijn studieperiode afgesloten met een proefschrift over het

leven van Seneca.45 Zijn promotor was professor J.M.J. Valeton. Hoewel Diepenbrock het op

prijs moet hebben gesteld dat hij de nodige vrijheid had gekregen in het vormgeven van deze

studie, zoals uit latere uitlatingen blijkt46, was hij in 1887 niet tevreden over de begeleiding.

In een brief aan Aegidius Timmerman beklaagt Diepenbrock zich over het feit dat Valeton

onvoldoende op de hoogte was van het onderwerp en bovendien zijn tekst had laten liggen.47

Desondanks wordt aan Diepenbrock het judicium cum laude toegekend. In juli 1888 volgt zijn

aanstelling als leraar oude talen aan het Gymnasium in ’s-Hertogenbosch.

Diepenbrock zou bijna zeven jaar in Den Bosch blijven, een periode die voor zijn verdere

ontwikkeling van groot belang is geweest. Hoewel de werkzaamheden die samenhingen met

zijn docentschap veel van hem vergden, aangezien het lesgeven hem niet gemakkelijk afging,

vond hij steeds weer tijd om te lezen, te schrijven, te musiceren en te componeren.

In Den Bosch heeft Diepenbrock spoedig nieuwe contacten gelegd, onder meer met de

musicus Léon C. Bouman en met de kunstenaar Antoon Derkinderen. Bouman bracht in

maart 1891 Diepenbrocks Stabat Mater Dolorosa tijdens een repetitie tot klinken (versie voor

mannenkoor48) en ook troffen beiden elkaar regelmatig bij het kwartetspel. Diepenbrocks

43 Zie Meurs 2002, 248.
44 17-08-1886, Van Gelder aan Kuiper, BD I, 116.
45 L. Annaei Senecae Philosophi Cordubensis Vita.
46 24-03-1905, dagboek E.Diepenbrock, BD IV, 352.
47 22-05-1887, Diepenbrock aan Timmerman, BD IV, 126.
48 Diepenbrock was in 1887 aan deze compositie begonnen; in januari 1896 is het werk herschreven voor
gemengd koor, zie ook T. Braas, in de inleiding van de nieuwe editie van het Stabat mater dolorosa en het
Stabat mater speciosa (Amsterdam, 2005).
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vriendschap met Derkinderen werd gevoed door hun gemeenschappelijke interesse in het

werk van Wagner, de cultuur van de middeleeuwen en het Franse symbolisme. In hem

ontdekte Diepenbrock de geestverwant aan wie hij in die periode van zijn leven behoefte had.

Opmerkelijk is nog dat, van alle in deze jaren aangeschafte literatuur, circa negentig procent

afkomstig is van Franse, meest eigentijdse auteurs.49 Daaronder werken van Maurice Barrès,

Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Maurice Maeterlinck en Remy de Gourmont. In het

voorjaar van 1891 verbleef Diepenbrock een week in Parijs. Vanaf dat jaar deed hij als auteur

meer en meer van zich spreken, terwijl hij als componist nog weinig naar buiten trad. Het is

de periode van zijn eerste grootschalige compositie, de Missa voor tenorsolo, dubbel

mannenkoor en orgel50, en van de Reizangen uit Gysbrecht van Aemstel op tekst van Vondel.

De uitvoering van de liturgisch bedoelde Missa zou echter, wegens het uitblijven van de

kerkelijke goedkeuring, bijna 25 jaar op zich laten wachten.51 De teleurstelling hierover werd

enigszins vergoed toen er in 1895 op initiatief van Derkinderen een door hem rijk versierde

editie verscheen.52

Als medewerker van De Nieuwe Gids schrijft Diepenbrock vanaf 1891 een viertal grote,

cultuurfilosofische essay’s, die de weerslag vormen van de ontwikkeling van zijn opvattingen

in de Bosche jaren. Het brede kader, waarin, zoals nog zal blijken, muziek en kunst telkens

weer worden belicht, getuigt van Diepenbrocks grote belezenheid. Met Schemeringen (1893),

zijn laatste bijdrage voor de periodiek van de de Tachtigers, distantieerde hij zich definitief

van hun esthetiek. In zijn scherpe veroordeling van het individualisme in de kunst (van de

Tachtigers, maar nu ook van het Franse symbolisme), was Schemeringen meer dan een ‘klein

kritiekje op de N.G.’53 Het was vooral een pleidooi voor het soort ‘Gemeenschapskunst’ dat

Diepenbrock in het werk van Antoon Derkinderen verwezenlijkt zag: een kunst waarin het

monumentale en het epische de boventoon voerden, gezien tegen de achtergrond van het

Middeleeuwse Rooms-katholieke erfgoed. In Diepenbrocks opvatting van

Gemeenschapskunst speelde de metafysische dimensie, met daarbij een hunkering naar het

eeuwige, een absoluut overheersende rol. In het inleidende hoofdstuk van Schemeringen staat:

49 Aanschaflijsten, BD I en II.
50 Compositie 17 mei 1890-23 juli 1892.
51 De eerste uitvoering vond plaats op 2 oktober 1916 in Utrecht, nadat Mgr. J.A.S. van Schaik het nihil obstat
had weten te verkrijgen.
52 De Nieuwe Muziekhandel (Amsterdam, 1895).
53 5-08-1893, Diepenbrock aan A. de Graaf, BD I, 498.



69

Alleen God is de kracht in wie niet woont het eigenbrekend levensbeginsel, die niet kent het weten van Ik en

Niet-Ik, van Nu en Voorheen, van Rede en Gevoel en alles waaraan wij nu bitterder schijnen te lijden dan er ooit

vroegere tijden leden.54

Hoewel hij gevraagd was als medewerker muziek, is die brede inslag ook herkenbaar in de

meeste artikelen die Diepenbrock vanaf 1895 schreef voor De Kroniek. Als reden voor zijn

afstand tot dit weekblad noemt Eduard Reeser het feit dat De Kroniek zich steeds meer tot

‘een socialistisch partijblad’ ging ontwikkelen.55 Dat er wezenlijke verschillen van opvatting

heersten over Gemeenschapskunst, bleek in juni 1896, bij het z.g. ‘Kroniek-debat’. Het kwam

tot een polemiek, toen Diepenbrock met een ingezonden stuk reageerde op een kritisch

hoofdartikel van Tak over de kroning van de Tsaar.56 Naar aanleiding van het enthousiaste

verslag in De Kroniek van de schilder Marius Bauer over de met pracht en praal omgeven

kroning van Nicolaas II, had Tak zich genoodzaakt gevoeld aandacht te vragen voor de

armoede van het Russische volk, die daarmee in schrijnend contrast stond. Er ontspon zich

vervolgens een felle discussie over de verhouding van ethiek en esthetiek en de gewenste

relatie tussen kunst en samenleving, waarbij een groot aantal vooraanstaande kunstenaars hun

mening op schrift stelden.

Was het geoorloofd van schoonheid te genieten, zoals Bauer in Moskou had gedaan, wanneer deze het resultaat

was van onrechtvaardige sociale verhoudingen? En wat voor soort schoonheid zou men kunnen verwachten in

een samenleving waarin de bestaande ongelijkheid was opgeheven? 57

Hoewel de meeste auteurs de mening van Tak ‘dat het nooit de taak van de kunst kon zijn om

één enkel individu, zelfs al heette deze een keizer, te verheerlijken’, deelden, bleef

Diepenbrock het Tsarendom met het daarbij behorende ceremonieel om zijn symboolwaarde

verdedigen.58

54 VG, 56. Zoals betoogd in Custers 2000, lijkt Diepenbrock hier met ‘God’ niet alleen de Christelijke God te
bedoelen.
55 VG, 9.
56 VG, 151-153; 154-156.
57 Krul 1999, 176.
58 Krul 1999, 177.
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2.1.2 TONEEL EN GRIEKSE TRAGEDIE

1. Diepenbrock en het theater van de Griekse oudheid: introductie

Diepenbrocks belangstelling voor het theater in de Griekse oudheid begon zich te

manifesteren in zijn eerste studiejaren. Correspondentie en aanschaflijsten laten zien dat dit

aspect van de Griekse cultuur hem ook in latere jaren onverminderd bleef boeien. Tijdens de

compositie van Marsyas of de Betooverde Bron (1909-1910) is het onderwerp prominent

aanwezig in de briefwisseling met Balthazar Verhagen. Nog in 1920, ten tijde van de

compositie van de toneelmuziek bij Electra, neemt een uitvoerige discussie met Willem

Kloos over de teksten van de Griekse tragici, polemische proporties aan. Daarbij blijkt steeds

weer dat Diepenbrocks visie op de tragedie onlosmakelijk verbonden is met zijn beeld van de

antieke Griekse cultuur in bredere zin.

Onderzocht zal worden in hoeverre de begrippen Apollinisch en Dionysisch, zoals deze door

Nietzsche in Die Geburt der Tragödie als antithese zijn geformuleerd, Diepenbrocks

opvattingen over dramatische kunst hebben bepaald. Hoewel Diepenbrock al spoedig alle

destijds bereikbare werken van Nietzsche gretig bestudeerde, zou dit werk voor hem een

vademecum, een levensgids blijven. Zijn artikelen en brieven zijn doorspekt met

vermeldingen van en citaten uit Die Geburt. Actueel werden de begrippen Apollinisch en

Dionysisch opnieuw bij het ontstaan van Marsyas, vijf en twintig jaar na de kennismaking

met Die Geburt der Tragödie.

Griekenlandbeeld en esthetiek: favoriete auteurs

In zijn voorstelling van de oudheid zoals hij die zich in de loop der jaren eigen maakte, is

Diepenbrock in veel opzichten een kind van zijn tijd, wat niet wil zeggen dat opvattingen van

contemporaine auteurs zonder meer worden overgenomen. Nieuwe en oudere publicaties over

de geschiedenis van de antieke Griekse cultuur, over de literatuur, de mythologie én de

tragedie, als ook over de antieke Griekse muziek, vormen stof tot discussie en overweging in

artikelen en brieven. Bovendien, zoals in de komende paragrafen zal blijken, beperken die

discussies zich niet tot de oudheid; een koppeling naar ‘het heden’ is eerder regel dan

uitzondering. Dit betekent dat tevens de vraag gesteld moet worden, in hoeverre

Diepenbrocks beeld van de oudheid zijn opvattingen over zijn eigen tijd - en meer specifiek

die betreffende het theater van de late 19e eeuw - heeft bepaald. Anders gesteld: welk stempel

heeft ‘de klassieke oudheid’ gezet op zijn esthetiek als zodanig? Bij het beantwoorden van

deze vragen zal ik uitgaan van twee hypotheses:
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a. Diepenbrock is een classicist;

b. Diepenbrocks begrip van dramatische kunst is sterk bepaald door Nietzsches definiëring

van de begrippen ‘Apollinisch’ en ‘Dionysisch’.

Naast Nietzsches Die Geburt der Tragödie waren nog drie publicaties over de klassieke

oudheid, van de hand van K.O. Müller, L. Preller en J. Burckhardt, belangrijke bronnen voor

Diepenbrock.59

Diepenbrock las Nietzsche al in 1884, de studies van Müller en Preller heeft hij tien jaar later

aangeschaft en het werk van Burckhardt in 1908. Enkele specifiek op de muziek van de

oudheid gerichte werken zullen besproken worden in het volgende hoofdstuk. Diepenbrock

vermeldt bovengenoemde auteurs en meer speciaal deze publicaties niet alleen vaak, maar

beveelt ze ook aan aan anderen, onder meer aan Kloos en aan Verhagen. De laatste toont zich

in dit opzicht een waar Diepenbrock-adept: in zijn studie Tragische Maskers van Hellas

(1923) worden deze vier titels eveneens vermeld.

‘Die reine Schönheit’ als ideaal

Als student voelde Diepenbrock zich aangesproken door de aanpak van Allard Pierson, die,

zoals hij zelf schreef, de klassieke letterkunde in zijn colleges beschouwde vanuit een

‘aesthetisch standpunt’.60 Pierson, die, voordat hij in Amsterdam benoemd werd, in

Heidelberg had gedoceerd, zal daarbij aandacht hebben besteed aan Johann Joachim

Winkelmann. Winckelmanns klassieke ideaalbeeld van de Griekse cultuur, het beeld van ‘edle

Einfalt’ en ‘stille Grösse’, heeft tot ver in de negentiende eeuw de voorstelling van de Griekse

oudheid bepaald. Zo toont Jakob Burckhardt zich als kunsthistoricus nog onder invloed van

Winckelmanns ideaal van ‘reine Schönheit’, wanneer hij zegt dat kunst een toeschouwer kan

ontroeren: ‘durch die Macht der Schönheit, welche in den Kunstwerken liegt und zur

Hingebung nötigt’. Burckhardt spreekt ook over de ‘Wille der Idealität’: kunst verheven

boven de alledaagse realiteit. Volgens Thomas Noll is dit een bepalend element voor

Burckhardts kunsthistorische beschouwing:

Das Ziel der Kunst lag oberhalb einer blossen Abschilderung der Wirklichkeit, mochte auch dies den

Ausgangspunkt und die Grundlage für alles Schaffen geben und suchte nach höheren geistigen Begriffen sich

59 K.O. Müller, Geschichte der Griechischen Litteratur bis auf das Zeitalter Alexanders (1857); L. Preller,
Griechische Mythologie (1872); J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte (1892-1902).
60 Aangenomen mag worden dat Diepenbrock in zijn studententijd ook al heeft kennisgenomen van de vele,
uiteenlopende publicaties van Pierson, van de latere werken heeft hij in elk geval diens Hellas gelezen.
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auszubilden. Die Idealität der Kunst, die gegenüber der gewöhnliche Alltagswelt beglückende Anschauung bot,

kennzeichnet für Burckhardt das künstlerische Schaffen der Griechen und ist sein eigener Anspruch und sein

dringende Wunsch an die Kunst.61

Met betrekking tot de Griekse tragedie was deze gedachte eerder al beschreven door de Duitse

geleerde K.O. Müller: ‘Die alte Tragödie tritt nach ihrer ganzen Erscheinung sehr aus dem

gewöhnlichen Leben heraus und hat ein wunderbares, idealisches Gepräge’.62 Müller maakt

duidelijk hoe deze onalledaagsheid op het toneel verbeeld werd door de acteurs, voorzien van

hoge toneellaarzen, groter dan gewone mensen voor te stellen. Het ging de Grieken niet om

een natuurgetrouwe en exacte nabootsing van de werkelijkheid.

Karl Otfried Müller was een pionier op diverse terreinen van de ‘Altertumswissenschaft’ en

beschreef de literatuur van het zogenaamde klassieke Griekenland - dat wil zeggen tot aan het

tijdperk van Alexander - vanuit een allesomvattende en universele visie op de oudheid. Müller

moet opvallend veelzijdig geweest zijn, en, hoewel zijn Geschichte der Griechischen

Literatur onvoltooid is gebleven, is hij er in geslaagd ‘zu zeigen, wie jene ausgezeichneten

Werke menschlicher Rede, welche wir mit Recht noch immer die classischen Schriften der

Griechen nennen, auf eine naturgemässe Weise aus der Sinnesart der griechischen

Völkerschaften und aus dem Zustande ihres geselligen und bürgerlichen Lebens hervorgingen

und wie sich in ihnen der Geist und Geschmack und das ganze innere Leben jener von der

Natur vor allen andern reich begabter Nation ausprägt’.63 Ook Diepenbrock spreekt steeds met

grote waardering over Müller; [...] ‘de (terecht) beroemde Hellenist Otfried Müller’, heet het

in 1899.64

Hoewel Diepenbrock Müller pas voor het eerst vermeldt in 189665, sluit ik niet uit dat hij al

op de hoogte was van zijn werk tijdens zijn eerste studiejaren. De Geschichte der

Griechischen Literatur was in 1857 posthuum gepubliceerd in Breslau, de stad waar oudoom

Melchior Diepenbrock bisschop was geweest. Mogelijk heeft de jonge Diepenbrock Müllers

werk heeft leren kennen bij zijn bezoeken aan zijn grootvader in Bocholt. Ook Wagner kende

het werk van Müller van wie hij de studie Die Dorier las66, een werk waarover ook

Diepenbrock met waardering spreekt.

61 Noll 1998, 13 en 18.
62 Müller 1857, II 41.
63 Geciteerd volgens Schouten 1964, 15.
64 VG, 216.
65 VG, 134.
66 C. Wagner, Die Tagebücher, deel IV, 721 (München, 1976).
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Eerste teksten van Diepenbrock over het theater in de oudheid

Wellicht heeft Diepenbrock zich voor de inleiding tot zijn al genoemde scriptie Iets over de

Aulularia van Plautus en de bewerkingen van Hooft en Molière georiënteerd bij Müller. In die

inleiding over het ontstaan van ‘dramatische voorstellingen’ in de oudheid, benadrukt

Diepenbrock de collectieve drijfveer en de staatkundige betekenis van de voorstellingen. De

drie grote tragedieschrijvers kenschetste hij toen als volgt:

In de verheven tragedie van Aischulos zag het volk den voortijd, in de komedie zag het zijn eigen tijd. [...] Nadat

de machtige godengestalten van Aischulos op hoogen Kothurn hunnen rol vervuld hadden, traden de meer

humane figuren van den jongeren Sophocles op het toneel. Toen was de tragedie op haar hoogsten bloei en

tegelijk bevatte zij deze kiemen van verval. De ware, levenwekkende democratie was tot een ochlocratie ontaard,

en aan den ingang van een nieuw tijdperk staan de sophisten met hun dichterlijke Euripides.67

Hier al blijkt dat Diepenbrock Sophocles als tragedieschrijver prefereerde boven Euripides,

een voorkeur die in de loop van zijn leven steeds sterker naar voren komt. In 1920 schrijft hij

aan Kloos, die juist zijn al ter sprake gebrachte vertaling van Alcestis van Euripides had

vervaardigd:

De kwestie van Euripides in zijn verhouding tot de beide ander Tragici daarlatende - ik vind Sophocles den

realist en niet Euripides, daargelaten nog de ultra prozaische schoolmeesterachtige toon van zijn Prologen,

hetgeen echter niet zeggen wil dat ik Euripides niet een genie vind, maar van minderen omvang en minder

qualiteit dan de beide andere.68

Al in 1912 was hij het oneens met Kloos, die vond dat Sophocles, anders dan Euripides, ‘van

marmer’ was: ‘[...] ik vind hem niet van marmer, maar een echt practische dichter; zooals hij

de menschen teekent kan iemand nu nog helpen om het leven beter te begrijpen. Ik vind hem

ook geweldig hartstochtelijk’.69 Diepenbrocks typering laat zich vergelijken met die van

Müller volgens wie Sophocles de tragedie wilde maken ‘zu einem treuen Spiegel der

Bewegungen, Leidenschaften, Richtungen und Kämpfe der menschlichen Seele’.70 Müller is

overtuigd van diens absolute meesterschap inzake de psychologische uitbeelding:

67 VG, 371-372. Diepenbrock geeft geen bronnen aan.
68 27-05-1920, Diepenbrock aan Kloos, BD X, 219.
695-05-1912, Diepenbrock aan Kloos, BD VII, 361.
70 Müller 1857 Bd. II, 119.



74

So erscheinen uns Sophocles’ Tragödien als Seelengemälde, als poëtische Entwickelungen der inneren Natur des

menschlichen Geistes [...]. Unter allen Dichtern des Alterthums ist Sophocles am Tiefsten in das Innere des

Menschen hinabgestiegen [...].71

Diepenbrock schreef in 1912 dat hij het werk van Euripides evenals dat van Aeschylus

onvoldoende kende, een bewering die voor Euripides op waarheid zou kunnen berusten, maar

niet voor Aeschylus, want al in 1886 las hij diens tragedies met Hein Boeken.72 Aristophanes

noemt Diepenbrock in 1881: ‘het grootste komische genie der Oudheid’.73 Jaren later komt

zijn waardering voor deze komedieschrijver opnieuw naar voren; in 1902 raadt hij zijn oud-

leerling J.C. Hol aan om De Vogels te lezen, de tekst die 15 jaar later de basis zal vormen

voor de gelijknamige toneelmuziek van Diepenbrock.

Diepenbrocks vroege teksten over het theater in de oudheid moeten het product geweest zijn

van zelfstudie. Hoewel Naber in zijn colleges wel tragedies behandelde, beperkte hij zich tot

de grammaticale kant. De eerste die in zijn cursus van 1882-1883 de drie tragici en

Aristophanes in een breder, cultuurhistorisch kader plaatste, was Pierson. Toch bleef

Diepenbrocks kennis van de tragedies theoretisch, hij kende ze als woorddrama. Tot aan de

Eerste Wereldoorlog bestond er in Nederland geen traditie van het opvoeren van Griekse

tragedies. Het is onwaarschijnlijk dat hij als student voorstellingen van Griekse tragedies

heeft bijgewoond, maar mogelijk was hij op de hoogte van de Antigone-opvoering door

leerlingen van het Amsterdamsch Gymnasium, die in 1885 werd gegeven.74 In Diepenbrocks

kritieken op voor UNICA gehouden voordrachten staan twee aspecten centraal die zijn visie

op de Griekse oudheid kunnen verduidelijken. Dit zijn het al genoemde religieuze aspect van

Griekse kunst, en het tragische.

Religie en mythe: geen ware kunst zonder religieuze inspiratie

Volgens Diepenbrock kunnen de omstandigheden van het toneel in de oudheid niet

vergeleken worden met het toneel in de negentiende eeuw, ‘omdat zij in oorsprong en in doel

ten eene male met de onze verschillen. Alle kunst bij de Grieken wortelt in hun godsdienst.

71 Müller 1857 Bd. II, 139.
72 Brief A. Diepenbrock aan E.T. Kuiper, 18-07-1886, BD I, 113.
73 VG, 372.
74 Haak 1977, 297. Of Diepenbrock de voorstelling die op 18-12-1885 plaatsvond in de Amsterdamse
Stadsschouwburg heeft bijgwoond, is onbekend.
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Het bezoeken hunner theaters was ter viering van een godsdienstig feest’.75 Dat het Griekse

theater essentieel verschilde van ‘het moderne’ was eveneens door Müller betoogd.76 Voor

Müller - een zoon van een piëtistische dominee - was alle ware kunst afhankelijk van

religieuze inspiratie.77 Ten aanzien van de tragedie spreekt hij over een religieus fundament,

dat vooral in Oedipus in Colonos van Sophocles een overheersende rol speelt. Diepenbrocks

voorkeur voor de Oedipus-tragedies kan hiermee samengehangen hebben.78

Zijn interesse in de Griekse mythologie en godsdienstwetenschap, ontwikkeld tijdens zijn

studiejaren, zou in latere jaren een grote rol blijven spelen. Diepenbrock moet gefascineerd

zijn geraakt door Müller, voor wie, zoals uitvoerig betoogd door Josine Blok, de mythologie

een centrale rol speelde in zijn benadering van de Griekse oudheid. In 1825, toen de wereld

van mythen en sagen opnieuw in de belangstelling stond, gaf deze de volgende definitie van

‘mythe’: ‘Erzählungen von Handlungen und Schicksalen persönlicher Einzelwesen, welche

nach ihrem Zusammenhange und ihrer Verflechtung insgesammt eine frühere, von der

eigentlichen Geschichte Griechenlands ziemlich genau getrennte, Zeit betreffen’. Voor de

bestudering van dit bijzondere verschijnsel bepleitte Müller een nieuwe benadering:

Wir haben hier mit einer Weltanschauung zu thun, die der unsern fremd ist, und in die es oft schwer hält sich

hinein zu versetzen; den Grund derselben anzugeben, liegt der historische Mythenforschung nicht ob; sie muss

dies der höchsten aller geschichtlichen Wissenschaften, einer - in ihrem innern Zusammenhänge kaum noch

geahneten - Geschichte des menschlichen Geistes überlassen.79

Müller schreef dit in zijn Prolegomena zu einer wissenschaflichen Mythologie (1825),

ontworpen als een antwoord, én kritiek, op een publicatie van F. Creuzer, Symbolik und

Mythologie, die veel stof had doen opwaaien.80 Maar Müllers in zijn studie gehanteerde

methode om mythe en sage als bronnenmateriaal te gebruiken voor historische informatie -

‘Construktion der Geschichte’81 - bleek juist ‘wissenschaftlich’ problematisch, en lokte veel

kritiek uit van de zijde van de academische filologie.82 Blok komt tot de conclusie dat deze

pionier in filologische kring vooralsnog niet begrepen kon worden, want:

75 BD I, 61.
76 Müller 1857, II 40.
77 Blok 1998, 60.
78 24-03-1902, Diepenbrock aan J.C. Hol, BD III, 381; Diepenbrock schrijft dat hij graag Oedipus Rex met Hol
zou willen lezen.
79 Geciteerd volgens Blok 1998, 91, 92.
80 André Jolles stuurde Diepenbrock in 1911 deze publicatie van Creuzer; zie 7-02-1911, dagboek E.
Diepenbrock, BD VII, 149.
81 17-07-1820, K. Müller aan L. Tieck, geciteerd volgen Blok 1998, 95.
82 Unte 1990, 313-314.
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Müller’s mythopoetic soul was still too mystical for the current “wissenschaftliche” philology, while on the other

hand Müller’s call for systematicity and facts was used as an argument to drive Romantic idealism from the

academic field. After the 1840’s, the paths of inquiry diverged: the predominantly rationalist approach to history

and myth was seized upon by universities [...], while the interest in phenomena beneath the surface of history,

labelled speculative and unorthodox by its opponents, languished beyond the academic pale.83

Hoewel Diepenbrock Müllers Prolegomena niet vermeldt, hechtte hij veel waarde aan de

Griechische Mythologie van Ludwig Preller, een auteur die in 1832 bij Müller gepromoveerd

was op Aeschylus. In 1910, tijdens het ontstaan van Marsyas, adviseert Diepenbrock de

tekstschrijver Verhagen: ‘Lees veel in Preller. De ideeën en phantasien der Grieken zijn zoo

diep dat als men ze in zich opneemt met ontvankelijkheid, zoodat zij productief worden [..] er

altijd iets poetisch en belangrijks uit komt’.84

Het tragisch element

De fundamentele vraag wat nu het wezen is van een tragedie wordt door Diepenbrock aan de

orde gesteld in een kritiek op een spreekbeurt over Antigone van Sophocles (1882): ‘Het

spreekt vanzelf dat dit niet mogelijk is zonder een korte uitwijding over het wezen der

tragedie, of de rol die deze kunst in Athene speelde, om reden dat de kunst aldaar zóo nauw

met [het] leven samenhing, dat men het eene slechts met het andere begrijpen kan’.85 Hij

meent de spreker te moeten corrigeren die het overheersen van een treurig karakter als

criterium voor een treurspel had aangemerkt. In plaats daarvan wordt in de kritiek uiteengezet

dat alleen de aanwezigheid van een onoplosbaar conflict bepalend is voor een tragedie.86 In de

Poetica van Aristoteles, de oudst bekende bron waarin het begrip ‘tragedie’ wordt

gedefinieerd, staat in hoofdstuk VI dat de tragedie een uitbeelding is:

- ‘van een ernstige en volledige handeling die een <zekere> omvang heeft’

- ‘door mensen die bezig zijn met handelen en niet door middel van een vertelling’.87

Van een ‘onoplosbaar conflict’, zoals bedoeld door Diepenbrock, is bij Aristoteles dus geen

sprake. Het gaat hier om een negentiende-eeuwse interpretatie die teruggaat op het

gedachtegoed van de filosoof Hegel:

83 Blok 1998, 94.
84 11-01-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 208. Diepenbrock had in 1880 al Prellers Historia
philosophiae Graecae et Romanae aangeschaft.
85 BD I, 67.
86 BD I, 86. Diepenbrock gebruikt hiervoor een uitvoerig citaat uit E. von Hartmann, Gesammelte Studien und
Aufsätze (1875).
87 Aristoteles 1999, 37.
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And now in Hegel this necessary, constitutive disposition of character is once more raised to the level of a moral

law: not merely a maxim governing the action of an individual man, but al general human law. Thus the tragic

conflict becomes the conflict of law against law, right versus right. 88

In 1930 verscheen een studie over Het tragische van de Nederlandse filosoof en voormalig

Kroniek-medewerker J.D. Bierens de Haan. Ook hij spreekt ten aanzien van de Griekse

tragedie over een conflict: ‘Hier zijn menschen, die zich begeven in een konflikt, d.i. in het

net eener tegenstrijdigheid, waaruit men zich niet ongedeerd loswikkelt’. Zijn conclusie luidt:

‘Het tragisch karakter is in zichzelf drager eener tegenstrijdigheid. De tragische figuur bergt

een konflikt’.89

‘Die reine Schönheit’ op afstand?

Het is de vraag in hoeverre Diepenbrock door de kennismaking met Die Geburt der Tragödie

zijn denkbeelden over de Griekse tragedie heeft bijgesteld. Door Nietzsche kwam hij niet

alleen tot een meer genuanceerde mening over zijn studie, maar ontwikkelde hij zich in de

jaren daarop volgend ook tot een in toenemende mate kritisch beschouwer van zijn eigen tijd.

Onvermijdelijk kwam daarbij zijn ideaalbeeld van de Griekse oudheid onder druk te staan: de

‘reine Schönheit’ bleek een keerzijde te hebben. Geen Apollo zonder Dionysus. De navolging

van Nietzsche - Diepenbrock noemt zich in verschillende perioden van zijn leven zijn leerling

-, zoals die naar voren komt in zijn artikelen voor De Nieuwe Gids en De Kroniek, heeft

echter een kritische houding ten opzichte van de filosoof niet in de weg gestaan. In het artikel

De Waarheidsliefde der Ouden (1896) wordt afstand genomen van de Germaanse voorstelling

van de oudheid :

Deze idealistische voorstelling toch is van kennelijk Goethiaanse stempel. Het is eene eer voor de mannen als

Hermann, Niebuhr, Welcker en Otfried Müller, dat zij de synthetische visie opnamen van hem wiens meerderen

zij in positief analytisch weten zoozeer waren. Men kan zeggen dat de bewogen blik van Winckelmann en de

klare van Goethe het visioen der Oudheid voor een eeuw lang hebben gefixeerd.

Ook Nietzsches visie wordt gerelativeerd: ‘Nietzsche, die èn als philoloog èn als psycholoog

de Grieken het best van dezen tijd gekend heeft, was wellicht nog te veel Germaan om het

wezen van de Grieksche rhetoriek geheel te begrijpen’.90 In zijn oordeel is Diepenbrock

beïnvloed door de Franse auteur Jules Laforgue die in 1895 in een artikel getiteld l’Art

88 Silk/Stern 1981, 317.
89 Bierens de Haan 1933, 96 en 100.
90 VG, 134.
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moderne en Allemagne Nietzsche ter sprake had gebracht. Na de eeuwwisseling zal de pro-

Franse, pro-romaanse tendens in Diepenbrocks denken alleen maar sterker worden. Zijn

minder gunstig oordeel over Nietzsche in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog is niet los te

zien van zijn afwijzing van een groot deel van de Duitse cultuur. Een auteur die Diepenbrock

toen boven Nietzsche ging stellen, was Burckhardt. In 1911 schreef hij aan Kloos:

Ik geloof dat de eenige die werkelijk iets van de antieke cultuur begreep Jacob Burckhardt was. Ken je zijn

Griechische Culturgeschichte? Als Zwitser en traditioneel Baselaar had Burckhardt zelf iets antieks, de animus

antiquus, en leefde op de grens der Fransche en Duitsche cultuur, bezat beiden. [...] Het beste had Nietzsche toch

ook van Burckhardt geleerd, al heeft hij veel verkeerd begrepen en er een verkeerd gebruik van gemaakt.91

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat Diepenbrock in deze fase van zijn leven

terugkeerde naar een classicistisch ideaal. Is het toeval dat een dergelijke tendens juist dan

ook doorklinkt in zijn uitlatingen over muziek? In 1911, wanneer hij een vergelijking trekt

tussen Richard Strauss en de juist gestorven Gustav Mahler, schrijft hij: ‘Een streven naar

absolute schoonheid, zooals Gustav in zijn 4. toont, heb ik bij Strauss nooit kunnen vinden’.92

Voor deze symfonie had Diepenbrock een speciale voorkeur sinds hij het werk voor het eerst

had gehoord, want: ‘In de 4 Symph. vind ik die reine Schönheit ook in ’t 1e deel overal’.93

’Dramatische kunst’ en de begrippen ‘Apollinisch’ en ‘Dionysisch’

Volgens Nietzsche is Apollo vooral de god van de beeldende kunsten, terwijl Dionysus de

muziek als oerkracht vertegenwoordigt: ‘die Erschütternde Gewalt des Tones’.94 Het

Dionysische koor staat, als collectiviteit, in contrast met het ‘principium individuationis’ van

Apollo. Het Apollinische ziet Nietzsche als een wereld van schoonheid, het ideaalbeeld voor

de gewone Griek, maar tegelijkertijd als een droomwereld, een wereld van schone schijn, van

‘Schein des Scheins’.95 Tot deze schijnwereld verhoudt zich die van de roes, waar men zich in

de Dionysische orgieën aan overmaat te buiten gaat, als ‘Wahrheit’. En, hoewel Nietzsche in

Die Geburt der Tragödie tot de conclusie komt dat juist uit het samengaan van de vijandige

principes van het Apollinische en het Dionysische ‘das erhabene und hochgepriesene

Kunstwerk der attischen Tragödie [...]’ is ontstaan96, blijft het tweede element voor hem het

91 8-11-1911, Diepenbrock aan Kloos, BD VII, 227-228.
92 31-01-1911, Diepenbrock aan W.G. Hondius van den Broek, BD VII, 145.
93 17-10-1909, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VI, 152.
94 Nietzsche 1972, 29.
95 Nietzsche 1972, 24, 35.
96 Nietzsche 1972, 61, 38.
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belangrijkste. Zo wordt er door Nietzsche speciale betekenis toegekend aan de figuur van de

satyr: ‘Der Satyr war etwas Erhabenes und Göttliches: so musste er besonders dem

schmerzlich gebrochnen Blick des dionysischen Menschen dünken’. Daarbij gaat het

allesbehalve om de ‘idyllische herder’ die door de moderne tijd was gecreëerd: ‘der

dionysische Grieche will die Wahrheit und die Natur in ihrer höchsten Kraft - er sieht sich

zum Satyr verzaubert’.97 Voor Nietzsche is de satyr: ‘Abbild der Natur und ihrer stärksten

Triebe, ja Symbol derselben und zugleich Verkünder ihrer Weisheit und Kunst: Musiker,

Dichter, Tänzer, Geisterseher in einer Person’.98

Marsyas, of de Betooverde Bron is in zekere zin een satyrspel, het stuk staat tussen tragedie

en komedie in. In de wedstrijd tussen de satyr Marsyas en de god Apollo om de nimf

Deiopeia heeft het conflict tussen het Apollinische en het Dionysische symbolisch gestalte

gekregen. Diepenbrock had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de tekst. Gezien

het onderwerp stond Nietzsches interpretatie hierbij onvermijdelijk ter discussie; in zijn

brieven aan Verhagen, tekstdichter van Marsyas én oud-leerling, formuleert Diepenbrock zijn

gedachten. Discussierend over de vraag wat de strekking moet zijn van het slot, de Epiloog

van Apollo, schrijft hij dat de volkomen doordringing van natuur en cultuur het ‘ideaal’ is.

Hij [Apollo] moet dus zeggen dat Marsyas het offer (van dit drama = gebeurtenis, doe-ing van doen) moest zijn

voor het geslacht dat uit Deiopeia zal ontspruiten en dat is, dat geen hartversterkende kathartische = reinigende

kunst kan ontstaan wanneer niet de ‘natuur’ zich huwt aan de cultuur.

Als nadere uitleg volgt: ‘Hij [Apollo] moet dus de waarde van den Faun erkennen, hem

schatten als ‘natuur’, als onbewerkte stof. Als God is hem het inzicht gegeven van de waarde

zelfs van een bacchischen daemon als Marsyas’. Hoewel Diepenbrock zich in deze brief

beroept op Wagners Meistersinger, horen we in zijn conclusie ook Nietzsche doorklinken:

Met het vaststellen dezer waardeverhouding kan hij eindigen met desnoods nog een toespraak tot de verzamelde

pitheken. Bijv.: Neemt deze lier mee naar huis, dan zullen jullie voortaan niet meer zoo als bakvischjes in ’t

wilde met ‘kunst’ dwepen, en in de kunst het leven zoeken en in het leven de kunst. De kunst niet langer

beschouwd als ein lustiges Nebenbei [...] maar als Ernst des Daseins. 99

97 Nietzsche 1972, 54,55.
98 Nietzsche 1972, 58.
99 18-02-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 228. De Duitse citaten komen uit Nietzsche 1972, Vorwort
an Richard Wagner, 20.
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Drie begrippen uit de hierboven geciteerde brieffragmenten vragen om een nadere

omschrijving: ‘demon’, ’katharsis’ en ‘drama’. Diepenbrock neemt ze regelmatig in de mond.

Een ‘daemonische mensch’

Het Griekse woord ‘demon’ heeft verschillende betekenissen: God, halfgod en boze geest.

‘Demonisch’ wordt daarentegen doorgaans negatief opgevat: door een daemon bezeten,

duivels.100 Wanneer Diepenbrock Marsyas een demon noemt, in contrast met de god Apollo,

kunnen we dit opvatten als halfgod. Het begrip demonisch wordt door Diepenbrock echter

ook in een andere, duidelijk positieve zin gebruikt, zoals hij zelf toelicht wanneer hij Mahler

herdenkt als een ‘daemonische mensch’: ‘een mensch dermate beheerscht door wat de oude

Grieken den daimoon noemden: de goddelijke kracht in zijn binnenste, het gestadig

brandende vuur der allerfelste geestdrift, eener gloeiende, ja fanatische ‘Begeisterung’ [...]’.101

Of hij de demon Marsyas behalve als natuur, ook als kunstenaar beschouwt - zoals Nietzsche

de satyr - is uit genoemde passage niet zonder meer duidelijk; omgekeerd kan uit de manier

waarop Diepenbrock het begrip ‘demonisch’ hier op ‘de kunstenaar’ betrekt, afgeleid worden

dat een ware kunstenaar zou beschikken over goddelijke kracht.

‘Kathartische kunst’

Katharsis is een gecompliceerd begrip dat in de loop van de geschiedenis aan diverse

interpretaties onderhevig is geweest. Vanuit de oorspronkelijke betekenis ‘reiniging’,

‘loutering’, ‘verzoening’102, is katharsis onder meer uitgelegd als: rituele zuivering, ethische

zuivering en medische purgatie.103 Aristoteles is op dit punt zo summier geweest dat hij

aanleiding heeft gegeven tot oneigenlijke interpretaties. Over het effect dat een tragedie met

zich meebrengt, zegt hij slechts: ‘- die [de tragedie] door <zo te werk te gaan dat ze>

medelijden en angst <wekt> de vreselijke gevallen van lijden die haar onderwerp bij uitstek

vormen ontdoet van <het element van weerzinwekkendheid>. Of, anders vertaald: ‘die

doordat zij medelijden en angst wekt bij de toeschouwers <deze> bevrijdt van de <hevige>

emoties die door het tragische gebeuren zijn opgeroepen’.104 Opmerkelijk is dat hij in de

Poetica niet meer terugkomt op het begrip ‘katharsis’. Nietzsche spreekt, betreffende de

werking van de Dionysische tragedie, in plaats van over katharsis, over: ‘Der metaphysische

100 Muller/Thiel, 1966, 168.
101 VG, 252.
102 Muller/Tiel, 363.
103 In: Aristoteles 1999, 184.
104 Aristoteles 1999, 37.
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Trost, - mit welchem, wie ich schon hier andeute, uns jede wahre Tragödie entlässt - dass das

Leben im Grunde der Dinge, trotz allem Wechsel der Erscheinungen unzerstörbar mächtig

und lustvoll sei [...]’.105 Diepenbrock keert terug naar de oorspronkelijke betekenis, wanneer

hij in de brief van 18 februari 1910 aan Verhagen, de ‘kathartische = reinigende kunst’, op het

Marsyas-gegeven betrekt. Nieuw was dat thema niet. Zijn eerste artikel voor De Kroniek uit

1895 opende al met de stelling dat kunst in algemene zin als een bevrijding zou moeten

werken. Daarmee doelde hij, zonder overigens het woord katharsis te gebruiken, op: ‘de

reiniging des gemoeds, die Aristoteles aan de tragedie en de oudere Hellenen aan den

rhythmus der toonkunst toeschreven’.106 Diepenbrock betrekt het begrip dus ook op muziek

en meer specifiek op zijn eigen composities, want in een brief aan Hondius van den Broek uit

1902, over zijn Te Deum, schrijft hij: ’De “katharsis” is toch het doel en het zou mij leed doen

als mijn muziek, die ik meende dat voor u eenigzins [sic] aan dit doel beandwoordde, voor u

zou ophouden dat te doen’.107

Dramatische kunst

Bij ‘drama’ vermeldt het Griekse woordenboek: handeling, gebeurtenis, Dramatisch betekent

dan: vol handeling.108 Wanneer Diepenbrock het begrip ‘drama’ vertaalt als ‘doeing’, verwijst

hij naar het Dorische werkwoord, net zoals Aristoteles dat deed: ‘Dat is ook de reden waarom

de Doriërs zich “het drama, tragedie en komedie toeëigenen, want “doen” is in het Dorisch

dran, in het Attisch prattein’.109 Müller gaat een stap verder wanneer hij over het wezen van

drama in de tragedie schrijft: ‘Das Drama, welches einer Tragödie jener Zeit zum Grunde

liegt, ist ein innres, geistiges; die Ueberlegungen, Entschlüsse, Empfindungen, geistige

Thaten, die sich durch die Rede volkommen ausdrücken lassen, werden auf der Bühne

entwickelt [...]’.110 De uiterlijke gebeurtenissen waren dus ondergeschikt. Niet veel later

schreef Richard Wagner: ‘im Drama wächst die Idee, als Bekenntnis des fertigen, des sich

selbst bewusst gewordenen Lebens, gleichsam aus der Materie, dem sinnlichen Menschen

heraus’.111

Ook voor Nietzsche houdt dramatisch niet in het uitbeelden van werkelijke gebeurtenissen:

‘Die Verzauberung ist die Voraussetzung aller dramatischen Kunst’.Volgens hem hangt het

105 Nietzsche, 52.
106 VG, 73.
107 2-08-1902, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD III, 445.
108 Muller/Tiel, 208.
109 Aristoteles 1999, 31.
110 Müller 1857, 60.
111 Wagner 1974, 135.
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begrip ‘dramatisch’ samen met ‘Verwandlung’: verandering, maar ook herschepping. Zo

omschrijft hij een dramaticus aldus: ‘man fühle nur den Trieb, sich selbst zu verwandeln und

aus anderen Leibern und Seelen herauszureden, so ist man Dramatiker’. Het startpunt voor de

ontwikkeling van het drama is volgens Nietzsche het tragische koor: ‘Dieser Prozeß des

Tragödienchors ist das dramatische Urphänomen: sich selbst vor sich verwandelt zu sehen

und jetzt zu handeln, als ob man wirklich in einen andern Leib, in einen andern Charakter

eingegangen wäre’. Maar het blijft niet bij betovering alleen:

Nach dieser Erkenntnis haben wir die griechische Tragödie als den dionysischen Chor zu verstehen, der sich

immer von neuem wieder in einer apollinischen Bilderwelt entladet. [...] Somit ist das Drama die apollinische

Versinnlichung dionysischer Erkentnisse und Wirkungen [...].112

Diepenbrock verwijst naar Nietzsche wanneer hij over zijn Te Deum aan Hol schrijft:

Het moet dan uitdrukken het uitstroomen van dankbaarheid na de overwinning. Nu je de Geburt der Tragödie

gelezen hebt zal je begrijpen wat ik meen als ik het dramatische muziek noem. Het tetrachord in de Bas is hierin

het orchestische element. Het drukt het schrijden der menschheid uit, die nà de overwinning in een feestelijken

ommegang zingend zijne dankbaarheid uit.113

Waarschijnlijk bedoelde hij dat hier een ‘Verwandlung’, een transformatie, werd uitgebeeld,

van strijd naar overwinning.

Samenvatting

Diepenbrocks Griekenlandbeeld was een ideaalbeeld. Hij meende dat het doel van Griekse

kunst, en dus ook van de tragedie, niet was de uitbeelding van de alledaagse realiteit, maar

van schonere en meer abstracte zaken, en dus van het niet direct waarneembare. Zijn hiermee

samenhangende belangstelling voor de metafysische en mythologische kanten van Griekse

kunst, zag hij onder meer bij Müller en Preller onderbouwd. Als kunst religieus geïnspireerd

was (en is), zou de ware kunstenaar beschikken over ‘goddelijke kracht’, en zou kunst

bevrijdend moeten werken. Dat, om dat laatste te bereiken, offers gebracht moesten worden,

zou kunnen blijken uit de Marsyas-thematiek, en de wijze waarop hierin Nietzsche’s theorie

over de oorsprong van de tragedie uitgewerkt is. Dat Diepenbrock, conform de gangbare

mening in de negentiende eeuw, de ‘klassieke’ Sophocles bleef prefereren boven Euripides,

112 Nietzsche 1972, 57-58.
113 5-12-1901, Diepenbrock aan J.C. Hol, BD III, 336.
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zou kunnen samenhangen met zijn classicistische benadering. Die voorkeur hangt verder

samen met Sophocles’ reputatie als religieuze dichter. De vraag stelt zich nu, in hoeverre deze

visie op de antieke cultuur en de tragedie ook bepalend is geweest voor zijn positie ten

opzichte van het contemporaine toneel.

2. Repertoirekennis op het gebied van het toneel

Diepenbrock heeft via het leesgezelschap van zijn moeder al vroeg kennis gemaakt met een

keur aan toneelstukken uit het gangbare en minder gangbare repertoire. Een brochure over De

Vioolstruik uit 1878114 laat een grote diversiteit zien met auteurs als Vondel en Langendijk,

Racine en Corneille, Voltaire en Molière, Shakespeare en Sheridan, Schiller en Goethe, en

van de negentiende-eeuwers Victor Hugo en Alexandre Dumas. Uit deze brochure blijkt

verder dat de teksten altijd in de originele taal werden gelezen.

Voor Vondel, Shakespeare en Goethe heeft Diepenbrock een blijvende belangstelling

opgevat. Als tekstdichters waren Vondel en Goethe voor hem als componist telkens weer van

belang. Afgezien van een vroeg lied op tekst van Shakespeare115 zijn van deze Engelse dichter

geen teksten getoonzet. Tijdens Diepenbrocks universitaire studie werden de drama’s van

Shakespeare behandeld door Pierson, maar of hij in deze periode ook opvoeringen heeft

bijgewoond, is onbekend. De vermeldingen daarover dateren uit een aanmerkelijk latere

periode en betreffen vooral Hamlet en Midsummernightsdream. De gedichten van Goethe

bezat Diepenbrock sinds zijn vijftiende jaar en nog in 1910 noemde hij deze auteur een ‘groot

genie’.116 Die waardering moet echter vooral betrekking hebben gehad op de poëzie.

Tijdens zijn studiejaren vatte Diepenbrock ook belangstelling op voor eigentijdse Franstalige

auteurs. Vanaf begin 1892 komt de naam Maurice Maeterlinck veelvuldig in bewonderende

zin in zijn brieven voor. Volgens M. Kemperink was het toneelwerk van deze symbolistische

auteur in Nederland sinds 1890 begonnen aan ‘een literaire triomftocht’.117 Diepenbrocks

interesse in het werk van Maeterlinck is gestimuleerd door zijn kennismaking met de dan

zeventienjarige André Jolles, die zich al had verdiept in het oeuvre van de Belgische auteur.118

Die werken circuleerden snel in een kring van nieuwsgierigen en gaven aanleiding tot

114 BD I, 17.
115 19-04-1880, J. Diepenbrock-Kuytenbrouwer aan haar dochter Maria, BD I, 49. Dit lied is niet bewaard.
116 12-12-1910, Diepenbrock aan Kloos, BD VII, 98.
117 Kemperink 1995, 100.
118 15-01-1892, Diepenbrock aan A. Derkinderen, BD I, 317.
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discussies, en dat gold vooral voor zijn vijfde stuk: ‘Pelléas et Mélisande werd meteen nadat

het in 1892 uitkwam, druk gelezen door de jonge garde die artistiek gesproken de vinger aan

de pols hield. Men gaf het enthousiast aan elkaar door, sprak en correspondeerde erover’.119

Ook Diepenbrock had de tekst al bestudeerd voordat het gezelschap van Lugné-Poe het stuk

in Nederland op de planken bracht. Hoewel hij ook andere werken van deze auteur had

gelezen, raakte Diepenbrock zo onder de indruk van Pelléas et Mélisande dat hij serieus heeft

overwogen om er muziek bij te componeren.120 Of hij nu wel of niet één van de opvoeringen

van Pelléas heeft gezien door het Théâtre de l’Oeuvre blijft onduidelijk; in ieder geval

betreurde hij het dat hij de voorstellingen in december 1893 niet kon bijwonen. In die eerste

serie voorstellingen had Lugné Poe het stuk van Maeterlinck gecombineerd met Rosmersholm

van Henrik Ibsen.

Van deze Noorse auteur, de tweede ‘moderne’ toneelschrijver van wie Diepenbrock intussen

diverse werken had gelezen, zag hij in 1894 in ieder geval Bouwmeester Solness121, een werk

waarvoor hij veel waardering bleef houden. Nog in 1919 schreef hij dit drama als een

‘meesterwerk’ te beschouwen.122

Dat de ideeënwereld van zowel Maeterlinck als Ibsen Diepenbrock als beginnend auteur aan

het denken had gezet, valt ook af te lezen uit de wijze waarop hij aan hen refereert in zijn

artikelen. In het eerste geval betreft het zijn bespreking van Le Latin Mystique van Remy de

Gourmont, waarin hij schreef: ‘Nu wordt weer, als eens bij de diep-religieuse Hellenen,

geprezen van het geslotene oog het gezicht’.123 In de aandacht voor het mystieke en niet-reële

zag Diepenbrock een overeenkomst tussen Maeterlinck (die alleen in een voetnoot wordt

genoemd) en de antieke cultuur. Opmerkelijk is hoe Diepenbrock, in een onvoltooid concept

voor zijn artikel De wijze bouwmeester, refereert aan Ibsens drama Bouwmeester Solness:

Zonder het te weten heeft deze modern-Protestantsche ideeënkluiver [...] een XIXe eeuwsche mythe gedicht van

den bouwmeester, die zich van den tempelbouw tot het profane keert, in den waan, dat dit opzichzelve bestaan

kan zonder het andere [...]. Hij komt vervolgens tot de conclusie: Deze bouwmeester Solness is een onbewust

caricatuur en symbool van deze nu weldra eindigende eeuw. Ook zij heeft zich van het algemeene, van de

synthese tot de analyse gewend [...]. De band met de oude cultuur is verbroken.124

119 Kemperink 1995, 100.
120 9-01-1894, E. de Jong van Beek en Donk aan Diepenbrock, BD II, 115.
121 16-10-1894, Diepenbrock aan P. Tideman, BD II, 217.
122 7-06-1919, Diepenbrock aan F. Mooij, BD X, 102.
123 VG, 47.
124 VG, 305-306, artikel over de architect P.J.H. Cuypers.
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Hernieuwde belangstelling voor het theater

In het seizoen 1908-1909 heeft Diepenbrock in korte tijd een groot aantal opvoeringen

bijgewoond. Dit gebeurde op uitnodiging van Willem Royaards, die Diepenbrock ook al had

benaderd om muziek te componeren voor de openingsvoorstelling van Het Tooneel. Hoewel

Diepenbrock voor zover bekend de Zomerspelen van 1907 niet heeft bezocht125, lijkt er sprake

van een hernieuwde belangstelling voor het theater. In het seizoen 1907-1908 zag hij in ieder

geval: Adam in Ballingschap van Vondel, Warenar van Hooft, Mevrouw Warren van Shaw,

het al genoemde Johan Gabriël Borkman van Ibsen en Nachtasyl van Gorki.

Het nieuwe gezelschap van Willem Royaards, de N.V. Het Tooneel presenteerde zich op 2

september 1908 met Adam in Ballingschap. Op advies van Diepenbrock was de muziek voor

de voorstelling gecomponeerd door Hubert Cuypers. Diepenbrock reageerde in eerste

instantie positief: ‘Fons vond zelfs dramatische kracht, die hij bij Vondel niet kende’. Maar,

zoals vaker, volgt een week later een nuancering van dit oordeel:

De eigenlijke Adam en Eva geschiedenis is mooi, en daarbij heb ik soms den indruk gekregen dat Vondel toch

wel een dramatisch dichter is, maar de kern is zoo klein voor een heele avond, en de rest zijn voor mij toch

mooie woorden, beschrijving, zonder veel inhoud.126

Een maand later heeft Diepenbrock het stuk opnieuw gezien, als ook Warenar van Pieter

Cornelis Hooft. Afgaande op de reactie in het dagboek van zijn echtgenote, werd Adam in

Ballingschap overtroffen door de komedie van Hooft: ‘Fons zei nog welk een dramatische

kracht en natuurgetrouwheid zoo’n eeuwenoud Grieksch stuk moet hebben om door Plautus

heen bij Hooft een meesterwerk te scheppen’.127 Voor Diepenbrock was de maatstaf bij de

beoordeling van het werk van Hooft dus het Griekse drama. Ook de treurspelen van Vondel,

met name het door hem van toneelmuziek voorziene Gysbrecht van Aemstel, bracht hij

herhaaldelijk in verband met de Griekse tragedie. De eveneens in seizoen 1908-1909

opgevoerde werken van George Bernard Shaw en Maxim Gorki konden Diepenbrock niet

boeien.

125 Dit voor de toneelvernieuwing in Nederland belangrijke evenement wordt nergens vermeld in Diepenbrocks
correspondentie.
126 2-09-1908, dagboek E. Diepenbrock en 13-09-1908, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 3 en 10.
127 4-10-1908, dagboek E. Diepenbrock, BD VI, 21.
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3. Mise-en-scène: Diepenbrocks stem in de discussies over toneelvernieuwing

Introductie

De actualiteitswaarde van onderwerpen als toneel, drama, repertoire, voordrachtskunst, maar

vooral mise-en-scène, was in de jaren negentig zonder meer hoog. Het breed opgezette

weekblad De Kroniek bleek al snel na het verschijnen van het eerste nummer in januari 1895

een geschikt medium in de meningsvorming over toneelvernieuwing. Daarbij was het voor

Nederlandse kunstenaars en critici zaak om in de veelheid van nieuwe, uit het buitenland

aangereikte, ontwikkelingen een standpunt te bepalen.128 Als vaste medewerker en als

bekende van de twee jonge toneelrecensenten van De Kroniek, Jan Kalf en André Jolles, heeft

Diepenbrock deze discussies van dichtbij meegemaakt en mogelijk, zoals in het geval van

Adolphe Appia, ook geëntameerd. In 1895, toen het weekblad van start ging, moest ook hij

zijn positie bepalen. Hoewel aangesteld als medewerker muziek, richt hij zich in zijn

besprekingen van opvoeringen van de Wagnervereeniging vooral op de mise-en-scène van het

muziekdrama. ‘Wat diende de verhouding te zijn tussen enerzijds de klank (woord en muziek)

en anderzijds het beeld (decor, kostuums, gebaar en mimiek)?’129 Deze vraag moet

Diepenbrock, net als vele anderen, hebben bezig gehouden.

Met de groeiende belangstelling voor het symbolisme in Nederland en de daaruit

voortvloeiende ontdekking van een nieuw type toneelkunst, groeide ook de kritiek op de op

het podium nog gebruikelijke realistische aankleding. Het al genoemde Theâtre de l’Oeuvre

van Lugné Poe bood met zijn gestileerde voorstellingen een alternatief voor het

naturalistische toneel, niet alleen wat betreft repertoirekeuze, maar ook qua mise-en-scène.

Behalve bij de voorstelling met werk van Ibsen, is Diepenbrock in 1895 en 1896 aanwezig

geweest bij enkele andere opvoeringen door het Franse gezelschap, onder meer van het

Indische drama Soudraka van Victor Barrucand. Nog in 1912 herinnerde hij zich dat die

voorstelling ‘een diepen indruk’ op hem gemaakt had; waarom precies komen we echter niet

te weten.130

Bij de opvoeringen van de Wagnervereeniging werd in deze jaren nog vastgehouden aan een

realistische aankleding, evenals dat in Bayreuth het geval was. Reacties bleven dan ook niet

uit. Om recht te doen aan de idealen van Wagners Gesamtkunstwerk moest dat toneelbeeld

volgens Adolphe Appia, als het ware verontstoffelijkt worden: dus geen realistische montering

128 Kemperink 1995, hoofdstuk V.
129 Kemperink 1995, 124.
130 18-03-1912, Diepenbrock aan J. Jongkindt, BD VII, 345, 481. Het ging om een bewerking van het drama Het
leemen wagentje, die Diepenbrock op 12 februari 1895 moet hebben gezien: BD II, 558.
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meer, maar één die de acteursbeweging en de muziek ondersteunde.131 Of Diepenbrock een

van de eersten in Nederland was die de ideeën van Appia had bestudeerd, staat niet vast.

Afgaande echter op zijn kritische opmerkingen juist over de belichting bij de voorstellingen

door de Wagnervereeninging – het aspect waaraan de Zwitserse theaterhervormer zoveel

aandacht heeft besteed - is het echter wel waarschijnlijk.

Wagneropvoeringen

In de vijf recensies die Diepenbrock tussen 1895 en 1897 schreef voor De Kroniek over

Wagner-opvoeringen in Amsterdam, zien we meer en meer een verschuiving van zijn

aandacht naar het visuele aspect. In zijn eerste bespreking (Siegfried door de

Wagnervereeniging, februari 1895) had hij vooral het belang van het evenement benadrukt en

zijn eigen voorkeur voor het werk uitgesproken. En passant vermeldde hij daarbij wel ‘de

zonderlinge oogenbeleedigingen door de “Beleuchtungsinspector” [...] met zijn blauwe en

groene lichten’.132 Het volgende seizoen heeft hij drie voorstellingen besproken: Die

Meistersinger, Tristan und Isolde (beide door de Wagnervereeniging, respectievelijk in

januari en in mei) en Lohengrin (door de Nederlandsche Opera in september). Daarbij

memoreer ik dat Diepenbrock in de zomer van 1896 in Bayreuth een enscenering van de

complete Ring des Nibelungen had bijgewoond. Diepenbrocks oordeel in De Kroniek is

allesbehalve mild. In het geval van Die Meistersinger heeft hij opnieuw aanmerkingen op het

lichtgebruik, waarvoor een niet nader genoemde regisseur uit Bayreuth verantwoordelijk was.

Maar vooral ‘de over het geheel heerschende stijlloosheid van het decoratieve gedeelte, vooral

op het punt der costumes’ moet het ontgelden. ‘Voorloopig schijnt het gevoel voor zulke

dingen alleen nog in Frankrijk levend te zijn’, is zijn conclusie.133 Diepenbrocks opmerking

over de aankleding is mogelijk een verwijzing naar de Franse uitvoeringspraktijk van onder

meer de Grand Opéra, die bekend stond om de zorgvuldigheid in aspecten van décors en

verdere aankleding.

Ook bij Tristan und Isolde vond Diepenbrock de mise-en-scène, inclusief de decors en

kostuums te Duits, waarbij hij opmerkt dat dit voor jonge Nederlandse schilders een

aanleiding zou kunnen zijn om Wagners drama te bestuderen (O2). Voor de veel bekritiseerde

opvoering van Lohengrin door de Nederlandsche Opera onder leiding van Cornelis van der

Linden tot slot, kon ook Diepenbrock geen goed woord opbrengen. Net als Frans Coenen jr.

131 Kemperink, 130.
132 VG, 93.
133 VG, 138.
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die schreef dat Wagners muziek was gecompromitteerd in deze voorstelling134, vond hij dat

hier heiligschennis was gepleegd aan het werk van Wagner: ‘Want waarlijk, de beleedigingen

die het oog ondergaat, het brutale tooneellicht, het mengelmoes van groteske costumes,

décors en mimiek, - [...]’ Diepenbrock besloot met een pleidooi voor: ‘de grootst mogelijke

zuivering van al wat ons thans als conventioneel-theatraal bij uitstek hinderlijk is […]’.135 Hij

liet in het midden hoe een dergelijke ‘zuivering’ tot stand zou moeten komen, maar liet wel

blijken ook in Bayreuth het theater-realisme als ‘stuitend’ te hebben ervaren, ‘waardoor bij de

beste opvoeringen [...] de werking der schoonste muziek wordt verstoord’.136

In de voorlopig laatste recensie van de Wagnervereeniging in Götterdämmerung (mei 1897)

gaat Diepenbrock een stap verder. Nu suggereert hij Viotta om wat betreft de mise-en-scène

niet langer het voorbeeld van het Wagner-theater te volgen:

Een weinig archeologische nauwkeurigheid, zooals men die in Frankrijk en ook ten onzent kent, een weinig

compositie in het kleurgeheel van décors en costumes, zooals zelfs een gewone Hollandsche decoratie-schilder

die kan geven, zou de voorstelling reeds boven die te Bayreuth verheffen.137

De ‘archeologische nauwkeurigheid’ waarvoor Diepenbrock hier pleit, dient niet verward te

worden met realisme, maar is een pleidooi voor meer stilistische eenheid, dit in tegenstelling

tot de willekeurige bontheid die hem bij de opvoering van de Ring in Bayreuth zo gestoord

moet hebben.138 Zonder specifieke voorbeelden te noemen refereert hij hier aan de Franse

symbolisten, in Nederlands kader moet hij gedacht hebben aan het werk van zijn vriend

Antoon Derkinderen. Viotta toonde zich ontvankelijk voor de kritiek en vroeg Diepenbrock

om advies: ‘Dit neemt niet weg, dat ik dankbaar zou zijn, wanneer iemand mij een zij het nog

zoo primitieve schets zou willen geven van het geen hem als decoratief en costumes van den

“Ring” voor den geest zweeft’.139 Een schriftelijke reactie van Diepenbrock is echter niet

overgeleverd. Wel zou hij Viotta hebben gesuggereerd om Antoon Molkenboer aan te trekken

als medewerker; een feit is echter, zoals Meurs constateert, dat de eerste ontwerpen van deze

kunstenaar voor de Wagnervereeniging pas drie jaar later zijn ontstaan.140

134 Kemperink 1995, 131.
135 Kemperink 1995, 162.
136 VG, 162.
137 VG, 171.
138 Zie o.a. Mack, 1976, afbeeldingen 120-143.
139 25-05-1897, Viotta aan Diepenbrock, , BD II, 478.
140 Meurs 2002, 239-240.
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Samenvatting

Diepenbrocks stem telde wel degelijk binnen de Nederlandse discussies over

toneelvernieuwing die zich in De Kroniek afspeelden. Vanuit zijn belangstelling voor de

Griekse oudheid en Griekse tragedie had hij een voorkeur ontwikkeld voor mythologische en

metafysische aspecten van kunst, alsook voor het onderbewuste en het psychologische. De

aandacht voor juist deze aspecten in het toneelwerk van Maeterlinck en Ibsen, betekende

daarom voor hem een herkenning en verklaart zijn speciale interesse in deze auteurs. In het

symbolistische toneel vond Diepenbrock een alternatief voor het naturalisme op het toneel dat

hem niet kon boeien. Ik neem aan dat hij geen voorstellingen heeft bijgewoond van het

Théâtre libre van André Antoine dat dat naturalisme op het toneel juist predikte en dat in de

jaren negentig ook in Nederland optrad; voor het werk van Emile Zola, dat hij wel kende, kon

hij in elk geval geen waardering opbrengen. En over het toneelwerk van Herman Heijermans

was Diepenbrock, toen hij in 1910 een opvoering van Schakels had bijgewoond, evenmin

positief. Zijn in dit hoofdstuk aan de orde gestelde kritiek op de mise-en-scène bij de

opvoeringen van de Wagnervereeniging, is vanuit een dergelijk standpunt goed verklaarbaar.
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2.1.3 RELATIE VAN TEKST EN MUZIEK

Uit Diepenbrocks artikelen over muziek en uit zijn correspondentie komt doorgaans een

uitgesproken mening naar voren over een bepaalde componist of een bepaalde compositie.

Maar ten aanzien van twee van zijn belangrijkste tijdgenoten, Richard Strauss en Claude

Debussy, is er, opmerkelijk genoeg een vrijwel totale omslag in waardering te constateren. De

correspondentie laat zich van tijd tot tijd lezen als een langdurige schriftelijke discussie over

actuele muzikale gebeurtenissen. Dit is het geval met de briefwisseling tussen Diepenbrock en

Charles Smulders uit de jaren 1896 tot 1902. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is echter

de uitvoerige discussie met zijn vriend W.G. Hondius van den Broek naar aanleiding van de

Nederlandse première van Salome van Richard Strauss in 1907.

1. Opvattingen over opera

De begrippen ‘dramatisch’ en ‘dramatische muziek’ zijn door Diepenbrock geïnterpreteerd

vanuit de oorspronkelijke, antieke betekenis. Hierin ligt tevens de basis voor zijn visie op

opera en muziektheater besloten: niet iedere opera is een dramatische compositie.

Vanuit zijn geïdealiseerde beeld van de Griekse tragedie als synthetisch kunstwerk, moest

Diepenbrock kritisch staan ten opzichte van de opera. Zo verwerpt hij, in deel VII van

Melodie en gedachte, waarin hij de geschiedenis van de opera behandelt, de opera van

Monteverdi en zijn navolgers als ‘de ijdele litteraire illusie van wedergeboorte der antieke

tragedie’. Bovendien beperkte deze monodie zich tot ‘een droge melodielooze psalmodie,

slechts een enkele maal gedrenkt door de welige wateren der polyphonie’.141 Ook Nietzsche

had in Die Geburt der Tragödie het ontstaan van de opera als eenzijdig afgekeurd: ‘Es war die

Forderung recht eigentlich unmusikalischer Zuhörer, dass man vor allem das Wort verstehen

müsse […]’.142 Voor de op de Florentijnse opera volgende ontwikkeling tot aan Wagner heeft

Diepenbrock slechts één volzin nodig:

En terwijl in Italië de opera-melodie eenzijdig zich ontvouwde tot enkel-weelde-van-zang, een horizontale

melodie-oppervlakte zonder klaar-doorzichtige diepte van het verticale harmonie-element, overdachten in

Frankrijk en Duitschland poëten en philosophen de mogelijke synthese van beeld en drama, totdat Gluck in het

midden der eeuw te Parijs den strijd streed tegen Piccinni, die geen andere was dan welk een eeuw lang tot nu

toe gevoerd is, en eerst door het werk van Wagner voorloopig beslecht, de strijd van het drama tegen de

141 VG, 39.
142 Nietzsche 1972, 119.
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overheerschende toonkunst, de strijd om de realiteit van het synthetische kunstwerk, om het evenwicht van

woord en toon, van muzikale en mimische beweging, van harmonie, rhythmus en melodie […].143

De hier aangeroerde relatie tussen puur instrumentale muziek enerzijds en muziek in

dramatische context anderzijds, staat centraal in het artikel Muziek uit 1895, dat grotendeels

gebaseerd is op geschriften van Friedrich Nietzsche en Richard Wagner. Diepenbrock citeert

een passage uit Nietzsches Menschliches, Allzumenschliches en schrijft:

Maar nu is juist in dat door Nietzsche omschreven contrast van de “dansende” en “zwemmende” beweging het

essentieel verschil tusschen de instrumentale (symphonische) ‘oudere’ muziek en de nieuwe op het drama

toegepaste gelegen, en het groote probleem, in hoeverre de eene symptoom der ‘décadence’ zou zijn en de

andere het product van een leven in stijgende linie, en in hoeverre van de toekomst een verzoening dezer beide

volgens Nietzsche strijdige krachten te wachten zou zijn!144

Ook Wagner twijfelde, volgens Diepenbrock, uiteindelijk aan een dergelijke synthese:

De eenheid, die de essentie is van ieder kunstwerk, wordt in de symphonie, volgens Wagner, verbroken door de

inmenging van het dramatische, dat tot zijne ontwikkeling oneindig rijkere vormen verlangt dan de op de

dansvormen gebaseerde symphonie.145

Diepenbrock zelf spreekt van ’het verticale principe der dramatische muziek tegenover het

horizontale der enkel-instrumentale toonkunst’.146 Hij geloofde, in tegenstelling tot

Nietzsche, wel degelijk in een samengaan van beide principes. Dat er wat hem betrof geen

toekomst was voor puur instrumentale muziek, blijkt uit zijn vergelijking tussen Wagner en

Brahms:

In ieder geval zal de tijd wel nabij zijn, waarin men zal inzien dat behalve de essentieel verschillende verhouding

van beide meesters (Wagner en Brahms) tegenover de toonkunst, de een mag genoemd worden bouwmeester van

een nieuw huis, waarin vele nog komende geslachten zullen wonen, de ander een hoogst bekwaam, kunstrijk

werkman, dien de droefenis over den dood van eenmaal bloeyende schoonheid maakte tot dichter.147

143 Nietzsche 1972, 41.
144 VG, 77.
145 VG, 79. Bedoeld is Wagner, Über die Anwendung der Musik auf das Drama (1879).
146 VG 79.
147 VG, 80.
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Wagner als maatstaf

In zijn bespreking van een recente opera van de Franse componist Alfred Bruneau vraagt

Diepenbrock zich in 1895 af: ‘Wat zou de meester Richard Wagner wel hebben gezegd als hij

l’Attaque du moulin had gekend? Zou hij uit de keuze van het sujet hebben besloten “dass der

Autor dramatischen Sinn” bezat?’148 Kennelijk hanteerde Diepenbrock Wagners theorieën

over het muziekdrama als maatstaf bij de beoordeling van eigentijdse muziekdramatische

werken; dit althans kan worden afgeleid uit zijn eerste kritieken voor De Kroniek. Daarbij wil

ik memoreren dat de Siegfried-opvoering van de Wagnervereeniging, die een week eerder

plaatsvond, veel indruk op hem gemaakt had. Wat Bruneau betrof, was Diepenbrocks

antwoord op de tweede vraag negatief. Niet omdat de Franse componist ‘gesatureerd [was]

met Wagner’s symphonischen stijl’ - dat was juist positief - , maar omdat hij uit Wagners

geschriften niet had begrepen ’dat de muziek het orgaan is van den interieuren mensch’.

Behalve dat Diepenbrock het verhaal van Emile Zola volkomen ongeschikt vond voor een

muziekdramatische compositie, bestempelde hij Bruneau ‘als een slecht rentmeester van rijke

domeinen’ vanwege de geforceerde melodievorming, het voortdurend zoeken naar

klankeffecten, de harde, schrille opeenvolging van symphonische phrases, (veel te) pompeuse

recitatieven, militare fanfares, trompetters en pijpers [...]’. De conclusie luidde: ‘Dit

kaleidoskopische experimenteren en jongleeren met kleine absoluut decoratieve (exterieure)

motieven maakt dat dit werk noch opera, noch drama, noch ook symphonische drama is

[...]’.149 Een vergelijkbare positie heeft Diepenbrock ingenomen bij zijn afwijzing van de

opera Hamlet van Ambroise Thomas. Naar aanleiding van het overlijden van de componist, in

februari 1896, schrijft hij dat het een misvatting is om te denken ‘dat muziek bij machte ware,

het wezen van Hamlet te verklaren’. En, vervolgens: ‘Want juist dit heeft ons Wagner geleerd,

dat zij [de muziek] is het orgaan niet der bewustheid, maar van de onbewustheid in lijding

(passio), dit is van den lijdenden, begeerenden, passioneelen, niet logischen mensch [...]’.150

Vocale versus instrumentale muziek

Interessant in dit verband is een filosofische uiteenzetting over het wezen van instrumentale

en vocale muziek in Het monumentale karakter der toonkunst, een beschouwing geschreven

naar aanleiding van een uitvoering van Hymne (Rückert) en Der Abend (Schiller), twee 16-

148 VG, 98-99.
149 VG, 100.
150 VG, 139-140
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stemmige koorwerken van Richard Strauss in 1898. Diepenbrock interpreteert hierin het

principe van het ‘Apollinische’ versus het ‘Dionysische’ als volgt:

In den boezem der muziek zelve, de kunst bij uitnemendheid van het ‘orgiastische’ (hartstochtelijke) en

passionele leven (volgens Schopenhauer, Wagner en Schiller) moeten wij dus aannemen een tegenstelling

tusschen de vocale kunst als Apollinisch principe, van het Woord uitgaande en van den Mensch, en de

instrumentale als Dionysisch prinicipe, uitgaande van de Natuur.151

Naar zijn mening is deze tegenstelling in de geschiedenis telkens weer aanwijsbaar. Sprekend

over de werking van muziek bij de Grieken, citeert hij Otfried Müller:

“Die Musik an diese ihre Aufgabe (namelijk “die Stimmungen und Empfindungen des Gemüths auf eine

ergreifende Weise auszudrücken”) zu binden, dass die Melodie, als die Seele darin herrschen und selbst wieder

von einer edlen Richtung des Gemüths beherrscht werden sollte, war das beständige Bestreben der grossen

Dichter, der weisen Denker, selbst der Staatsmänner, die sich um Volksbildung und Jugenderziehung

kümmerten, bis auf Platon herab, und es erfüllte sie eine wahre Furcht vor dem Umsichgreifen einer

luxuriirenden Instrumentalmusik und vor einem zügellosen und launenvolle Spielen in dem schrankenlosen

Reiche der Töne.”152

Diepenbrocks bezorgdheid over het verloren gaan van de relatie tekst-muziek spreekt uit de

cursiveringen in dit citaat en uit de toevoeging:

Maar was dan de Italiaansche keelvirtuositeit, waar Gluck de opera van wilde zuiveren, iets anders dan

“weelderige instrumentale muziek”, daar zij toch alle relatie met het woord had prijs gegeven en de menschelijke

stem tot een instrument verlaagde?153

Dit betekent niet dat alle instrumentale muziek verwerpelijk zou zijn. In hetzelfde artikel

wordt Beethoven als auteur van de Symfonie Pastorale geroemd als een van de componisten

die door hun werken hebben bewezen, dat de muziek het orgaan is van den “innerlijken

mensch.” Hoewel Diepenbrock pleit voor een herwaardering van vocale muziek, besluit hij

met een ‘veroordeling’ van de koorwerken van Strauss, want ‘in deze zoogenaamd

‘zestienstemmige’ koren gaat de componist zoo mogelijk in teksverkrachting nog verder dan

151 VG, 215.
152 VG, 216.
153 VG 216.
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Brahms in zijn Nänie en men zou wanen dat hij nooit van Palestrina, noch van Wagner

gehoord had’.154

Op vergelijkbare gronden kwam Diepenbrock tot een negatief oordeel over Beethovens Missa

Solemnis, een werk waarmee hij zich intensief had beziggehouden in de periode waarin hij

zijn Missa componeerde (1890-1894). Dat hij over Beethovens koorcompositie met

toenemende reserve is gaan denken, blijkt uit het artikel Ommegangen, waarin hij schreef het

niet eens te zijn met Richard Wagner, die aan deze mis een belangrijke en nieuwe betekenis

voor de vocale muziek toekende omdat de zangstemmen hierin als menselijke instrumenten

zouden zijn behandeld. Diepenbrock haalt Wagners woorden aan: ‘De tekst wordt in deze

groote compositie niet naar zijne logische beteekenis door ons opgevat, maar hij dient, van uit

een zuiver-muzikaal oogpunt gezien, enkel en alleen als materiaal voor den vocalen zang

[…]’.155 Diepenbrock, die zich al eens had afgevraagd of de Missa Solemnis ‘het element der

hoogere stijleenheid miste, door de afwezigheid van alle evenwicht tusschen woord en

toon’156, slaat Wagner nu met zijn eigen argumenten om de oren:

Want hoe kan de tekst ons aandoen “mit dem Eindrucke wohlbekannter symbolischer Glaubensformeln, wie

dies auch sein kirchlicher Charakter bedingt”, wanneer dit kerkelijke karakter, het objectieve feit van den

dogmatisch-liturgischen tekst, juist in zijn innerlijkste wezen zoozeer is geïgnoreerd als dit volgens Wagner’s

eigene woorden door Beethoven gedaan is?157

Diepenbrocks conclusie was dat de Missa Solemnis, afgezien van het Incarnatus waarvoor hij

een speciale voorkeur bezat, als een eenzame en sombere ruïne was achtergebleven.158

Ook het Requiem van Berlioz, door hem zelf beschouwd als zijn beste werk, moest het

ontgelden: ‘Van Berlioz kent men het gezegde: “Je n’aime pas la fugue” en Cherubini’s

antwoord: “Et la fugue ne vous aime pas”. Zeer juist deze woorden! Dat was niet zijn werk.

Hij had iets anders te doen en heeft het gedaan, maar tot dat andere behoort niet het quasi-

zesstemmige “Qaerens me” uit het Requiem met zijn barokke parlando’s en heel zijn gemis

aan wat men zou kunnen noemen vocale temperatuur’.159 Wat hier bedoeld is met ‘vocale

temperatuur’, heeft Diepenbrock niet verklaard; wel is het zo dat hij, waar hij in de al

154 VG, 217.
155 Aldus geciteerd door Diepenbrock in Ommegangen, VG, 119.
156 VG, 82.
157 VG, 120.
158 VG, 120.
159 VG, 70.
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geciteerde passage uit het artikel Muziek spreekt over de afwezigheid van alle evenwicht

tusschen woord en toon, dit ook van toepassing acht op het Requiem van Berlioz.160

2. De beschouwingen naar aanleiding van uitvoeringen.

De meeste beschouwingen naar aanleiding van uitvoeringen heeft Diepenbrock geschreven

tussen 1895 en 1899, als medewerker van De Kroniek. Hoewel in later jaren geen sprake meer

is geweest van een regelmatige publicatie, voelde Diepenbrock zich zo nu en dan aangespoord

tot het schrijven van een - meestal - polemisch artikel. Om een goed beeld te geven van de

ontwikkeling van zijn opvattingen over een bepaalde componist, wordt bij de bespreking van

zijn recensies zoveel mogelijk de chronologische volgorde aanhouden. Tot slot zal ik

Diepenbrocks programmatoelichtingen op eigen composities aan de orde stellen.

Hector Berlioz

Het is begrijpelijk dat Diepenbrock, toen hij als negentienjarige kennismaakte met La

Damnation de Faust van Hector Berlioz, hiervan zeer onder de indruk moet zijn geweest.

Waarschijnlijk was het zijn eerste ervaring met een groot muziekdramatisch werk sinds hij als

kind een opvoering van Wagners Tannhäuser had bijgewoond.161 Met zijn ingezonden stuk

meende hij Berlioz te moeten verdedigen tegen een ongefundeerd artikel van een anonieme

criticus. Op details van de relatie tekst-muziek gaat Diepenbrock in zijn artikel niet in, maar

over de uitbeelding van karakters heeft hij een duidelijke mening:

In ieder geval moet men van geen componist psychologisch ontwikkelde karakters verlangen, ten minste niet op

die schaal als een Faust van Goethe. Gedachten liggen buiten het bereik der muzikale voorstelling; zij heeft

alleen gevoelens en gewaarwordingen weer te geven.162

In het licht van zijn 35 jaar later gecomponeerde Toneelmuziek bij Faust, is dit een

opmerkelijke uitspraak. Diepenbrock heeft La Damnation de Faust opnieuw gehoord in 1908,

gedirigeerd door Edouard Colonne, maar zijn reacties betreffen uitsluitend de uitvoering. Uit

de vele vermeldingen in de correspondentie blijkt dat Diepenbrock een groot deel van het

oeuvre van Berlioz kende; de componist bleef hem ook in latere jaren boeien, zij het vooral

als instrumentator.

160 VG, 82.
161 Zie ook II.1.1.
162 VG, 16-17.
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Bernard Zweers

Diepenbrocks eerste recensie voor De Kroniek betrof de muziek bij Gysbrecht van Aemstel

van Bernard Zweers, uitgevoerd bij een voorstelling van de Koninklijke Vereeniging het

Nederlandsch Tooneel op 18 januari 1895. Hoewel hij het lovenswaardig vindt dat de verzen

gecomponeerd en van het tooneel af gezongen zijn163, was een positieve kritiek niet te

verwachten. Diepenbrock was juist door deze muziek van Zweers, die hij al enkele jaren

kende, aangespoord om zelf de reien van Gysbrecht te componeren: ‘Het is mij niet

opgedragen de Reyen te schrijven, toch alleen uit schaamte voor de muziek tegenover de

poëzie ben ik onmiddellijk [...] aan het werk gegaan’.164 Aldus Diepenbrock in 1893. In zijn

recensie noemt hij als bezwaar dat deze muziek ‘niet uit de woordmelodie is ontstaan, maar

integendeel op hare wijze aan het strophisch verband en het rhythmisch karakter der lyrische

verzen evenzeer afbreuk doet als dit geschiedt met de Alexandrijnen door de dictie der

spelers’.165 Die mechanische wijze van spreken had Diepenbrock al aan de orde gesteld. Wel

positief is hij over de Rey van Burchtsaeten ‘waar de heer Zweers het moeilijke stuk

ondernam, zonder hulp der instrumenten onze aandacht gaande te maken en gaande te

houden’.166 Ook Diepenbrock had deze rei intussen gecomponeerd, eveneens a capella.

Zweers’ korte Rey van Simeon beschreef Diepenbrock later, tijdens de compositie van zijn

Muziek bij Gysbrecht van Aemstel, als ‘meesterlijk’.167 Zijn recensie van Zweers’ muziek

besluit hij met de vraag: ‘Het moderne orkest met zijn oneindigen rijkdom van klankeffecten

bij de opvoering van Vondel’s werk aan te wenden zonder dat er een disharmonie ontstond, -

is het wel mogelijk?’168 Gezien Diepenbrocks herhaaldelijke revisies van zijn Reyzangen, en

gezien de latere discussies over het al dan niet toepassen van muziek bij Vondels Gysbrecht

was dit een fundamentele vraag.

Richard Wagner

In zijn vijf recensies van Wagneropvoeringen in Amsterdam besteedde Diepenbrock meer

aandacht aan de mise-en-scène dan aan de relatie tekst-muziek. Een uitzondering hierop

vormt de eerste recensie van de opvoering van Siegfried (Wagnervereeniging, februari 1895),

waarin hij stelt: ‘Want grooter evenwicht tusschen symphonie en drama, toon en woord,

innerlijke en uiterlijke actie is niet denkbaar dan in de twee eerste bedrijven van Siegfried

163 VG, 86.
164 12-06-1893, Diepenbrock aan A. Derkinderen, BD I, 465.
165 VG, 85.
166 VG, 86.
167 20-01-1912, Diepenbrock aan J. Jongkindt, BD VII, 314.
168 VG, 86.
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bereikt is’.169 Hiermee is in feite de vraag over het samengaan van de twee muzikale

principes – het ‘verticale’ van de dramatische muziek tegenover het ‘horizontale’ van de puur

instrumentale - die hij een maand eerder in zijn artikel Muziek aan de orde had gesteld170,

instemmend beantwoord.

Aanmerkelijk minder positief uitte Diepenbrock zich twee jaar later, in zijn voorlopig laatste

Wagnerbespreking, over Götterdämmerung (mei 1897). Die recensie werd besloten met het

uitspreken van zijn twijfel over de vraag of dit deel van Der Ring des Nibelungen wel het

langste leven beschoren zou zijn. Eigenlijk stond voor hem zelf het antwoord al vast, na het

opnieuw horen van deze muziek in Bayreuth:

Wat den Ring betreft, is ondanks de grandiose muziek de Götterdämmerung voor mij een teleurstelling geweest,

die ik allerminst verwachtte. Juist deze had bij een cyclusvoorstelling, die ik in ’83 hier [in Amsterdam] hoorde

toen ik den Ring nog niet kende, op mij den sterksten indruk gemaakt.171

Dat hij bij de voorstelling in Bayreuth het verband tussen de muziek van het begin en het

einde niet kon vasthouden, weet hij aan de ‘echt opera-achtige tooneelen’.

Een zesde en laatste artikel ontwierp Diepenbrock naar aanleiding van Wagners eeuwfeest in

1913. Het betrof de voorstelling van Tannhäuser op 22 mei 1913 door de Wagnervereeniging.

Hoewel onvoltooid, verschaft deze tekst inzicht in Diepenbrocks opvattingen over Wagner uit

een aanmerkelijk latere periode, zoals hij zelf aangeeft in een brief aan Johanna Jongkindt: ‘Ik

heb nog geprobeerd om alles wat ik voelde in een artikel saam te vatten, dat meteen een

definitieve en principieele beschouwing over den heelen Wagner zou bevatten, maar heb het

moeten opgeven’.172 Als een doorslaggevende factor in die gewijzigde opstelling moet

aangemerkt worden, dat Diepenbrock zich in de tussenliggende periode van zestien jaar

uitvoerig met composities van onder meer Richard Strauss, Gustav Mahler en Claude

Debussy had bezig gehouden. Dat hij zich er van bewust was Wagners werk met meer afstand

en meer reserve te beoordelen, blijkt al uit de eerste alinea van het artikel, wanneer hij schrijft

dat hij ook zichzelf ooit tot de Wagnerianen rekende. Diepenbrock stelt zich niet meer met

enkele, niet nader genoemde, grondprincipes van Wagners esthetiek te kunnen verenigen. Met

als conclusie dat hij Tannhäuser verklaart tot diens meesterwerk, vanwege ‘de spontaneïteit

en diepte der muzikale melodische inspiratie en […] de algemeenheid van den inhoud’.

169 VG, 92.
170 VG, 79.
171 Eind september 1896, Diepenbrock aan Ch. Smulders, BD II, 453.
172 21-05 en 29-05-1913, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VIII, 174/176.
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Bovendien vindt hij dat ‘in geen zijner scheppingen de dichter zich onmiddellijker en

scherper geprojecteerd heeft dan in de figuur van Tannhäuser, in wien de beide contraire

aspiraties van Wagner’s natuur: zinnelijkheid en askese […] in sterkere mate dan in zijner

andere heldenfiguren vertegenwoordigd zijn’.173 Tenslotte wordt de verwachting uitgesproken

dat in de toekomst Tannhäuser en Lohengrin, als werken van Wagner, ‘die niet zoo volkomen

met het principe der opera gebroken hebben’174, meer gewaardeerd zouden worden dan Der

Ring des Nibelungen en Tristan und Isolde.

Deze keuze, vóór de ‘Romantische Oper’ en tegen het ‘Musikdrama’, is opmerkelijk en moet

in verband staan met Diepenbrocks eerder ter sprake gebrachte terugkeer naar het

classicistische ideaal.

Richard Strauss

Helaas heeft Diepenbrock niet de Nederlandse premières van twee van Strauss’ meest

spraakmakende opera’s, Salome en Elektra, besproken. De beschouwingen over Richard

Strauss betreffen de vroege symfonische gedichten en de twee zestienstemmige koorwerken,

en dateren uit de jaren 1897 tot 1899. In feite vinden we in die eerste twee artikelen al de twee

uitersten van Diepenbrocks opvattingen over een componist, tot wie hij in latere jaren in een

regelrechte haat-liefde verhouding kwam te staan. De eerste optredens van Strauss in

Nederland vonden plaats in het najaar van 1897, waarbij Diepenbrock vooral gefascineerd

was door de dirigent Strauss. Ook over het symfonische gedicht Don Juan was hij positief:

‘De eerste Allegrosatz heeft een polyphonie en rhythmisch accent, die ik tot dusver in andere

muziek miste. Hoe ik er later over zal denken weet ik niet, evenmin of ik van Zarathustra een

beteren indruk zal krijgen dan jij’.175 Aldus Diepenbrock aan Charles Smulders, die al een

uitvoering van Also sprach Zarathustra had gehoord.

Diepenbrock heeft dit werk pas een jaar later leren kennen, bij het concert van 30 oktober

1898, eveneens onder leiding van de componist. Op datzelfde concert dirigeerde Willem

Mengelberg Tod und Verklärung, een compositie waarover Diepenbrock een jaar eerder ook

in waarderende zin had geschreven. Ditmaal schrijft Diepenbrock al voor het concert aan

Smulders dat hij, wat betreft het nieuwe werk, zijn bedenkingen heeft ‘uit naam van Nietzsche

nog maar alleen’, en dat hij afstand genomen heeft van zijn artikel over Strauss.176 De

negatieve recensie die een week na het concert onder de titel Over Nietzsche en Strauss in De

173 VG, 356.
174 VG, 357.
175 16-10-1897, Diepenbrock aan Smulders, BD III, 6.
176 18-10-1898, Diepenbrock aan Smulders, BD III, 70.



99

Kroniek verschijnt, moet Diepenbrock de nodige hoofdbrekens bezorgd hebben.Van deze

tekst bestaan namelijk twee concepten, waarvan hij het eerste onder pseudoniem naar

Smulders heeft gestuurd, om hem een onafhankelijk oordeel te ontlokken.177 In deze eerste

reactie op het horen van Also sprach Zarathustra concludeerde Diepenbrock dat Strauss zich

slechts oppervlakkig met Nietzsches tekst had beziggehouden: ‘Het is dus niet Also sprach

Zarathustra maar Also sprach Richard Strauss, - en het toongedicht heeft met het

woordgedicht geen andere dan een zeer uiterlijke relatie’.178

Hoewel Smulders evenmin positief was over dit werk van Strauss, neemt hij het nu - niet

wetende dat dit artikel door Diepenbrock geschreven is - op voor Strauss: ‘Il n’y a pas lieu

d’attaquer Strauss avec cette violence et cette animosité. Même dans le cas où son

Zarathoustra serait une regrettable erreur – c’est mon opinion – l’auteur de Tod und

Verklärung a droit [à] d’autres sentiments […]’.179 In zijn definitieve artikel heeft

Diepenbrock zijn mening weliswaar enigszins afgezwakt, maar betoogt hij dat:

het onmogelijk is om de Zarathustra-figuur in tonen te teekenen […], omdat het type dezer figuur een uitsluitend

intellectueel en wijsgeerig type is, terwijl het domein der instrumentale muziek […] niet dat der gedachte is,

maar van de hartstochten en zielstoestanden en de beelden of gelijkenissen daarvan.180

Net zo min als Hamlet, leende Zarathustra zich voor een muziekdramatische compositie.

Wat betreft Diepenbrocks reacties op Salome en Elektra zijn we aangewezen op de discussies

met W.G. Hondius van den Broek, zoals die in hun correspondentie opgetekend zijn. Door de

opvoeringen van de twee opera’s, die plaatsvonden in 1907, resp. in 1910, werd Diepenbrock

toch weer nieuwsgierig naar de werken van Strauss; van Salome heeft hij zelfs na twee weken

een tweede voorstelling bijgewoond.181 Over de libretti is hij bij voorbaat negatief. Over

Elektra schreef hij aan Johanna Jongkindt: ‘De text is weer zoo’n smakeloos product, imitatie

van Salome van Wilde, een ware caricatuur van Sophocles zijn Electra’.182 Dit weerhield hem

er niet van in beide gevallen de piano-uittreksels van te voren uitvoerig te bestuderen. Over

Salome was zijn oordeel op basis daarvan ronduit negatief: ’Muzikaal steriel, belachelijk

177 BD III, aantekening 82-3, 470. Diepenbrock had tegenover Smulders gedaan alsof het een artikel van J.C.
Hol betrof.
178 VG, 319
179 13-11-1898, Smulders aan Diepenbrock, BD III, 85.
180 VG, 196.
181 Opvoering door solisten van het Stadttheater van Breslau en het USO onder leiding van Rudolph Tissor.
182 15-10-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VIII, 223.
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libretto en van een meer dan neovernikkelde wansmaak’. Daarbij vroeg hij zich af: ‘Een

dramatisch componist is Str. niet, wat hij eigenlijk wel is?’183 Maar, na de première, op 26

september 1907, was Diepenbrock danig geïntrigeerd door de Salome-muziek en meldde hij

Hondius van den Broek:

Musica lues splendide putrefacta [Zijn muziek is een schitterend verrotte pest]. Musik für den letzen Menschen.

[...]. Om het werk muzikaal beter te kunnen beoordeelen zou ik het eens 6 à 7 maal moeten hooren. Momenten

van betooverende schoonheid zijn er in. De klank van het geheel vooral van het 1e deel (tot aan het optreden van

Herodes), is soms prachtig en in zijn geheel nieuw.184

Ook uit zijn eerste reacties na het horen van Elektra spreekt een zelfde mengeling van

fascinatie en afkeer.185

In beide gevallen leidden de voorstellingen tot intensieve en verhitte gedachtewisselingen

met Hondius van den Broek. Die discussies handelen niet zozeer over de relatie tekst-muziek,

als wel over de ethiek van de gekozen onderwerpen en over de positie van Strauss als

componist, in relatie tot de theorieën van Nietzsche over moderne muziek. Wat betreft dat

laatste werd Diepenbrock door Hondius van de Broek een aantal keren aangespoord tot het

schrijven van een artikel over Nietzsche en Strauss. Diepenbrock, die in het voorjaar van

1907, zoals al vermeld, in De Kroniek een polemiek had gevoerd over Nietzsche met

professor T. de Boer, gaf aanvankelijk aan dat hij over dat thema wel ‘polemisch’ zou willen

schrijven, om een aantal uitspraken van Duitse auteurs over Strauss te weerleggen: ‘Ik geloof

dat bewezen zou moeten worden, dat wat F.N. hier en daar als de toekomst der muziek heeft

aangeduid in Str. niet is verwezenlijkt, dus precies het omgekeerde van wat de

neovernikkelden zeggen. Maar hoe dat te bewijzen?’186 Uiteindelijk heeft hij zich niet aan een

nieuw artikel over Strauss en Nietzsche gewaagd.

Diepenbrocks persoonlijke interesse voor beide Strauss-opera’s betrof veeleer de orkestratie

en de klankkleur, en in het geval van Elektra ook de geavanceerde harmoniek. Op deze

punten vond hij bij Hondius geen ondersteuning: ‘’t Kan wezen dat Salomé in orchestratie een

vooruitgang is (in declamatie zeker niet), maar dat ’t in poëzie een vooruitgang zou zijn, ik

bedoel in muzikale poëzie: zou er eigenlijk we iemand zijn die ’t in zijn hart gelooft?’187 Hij

183 20-07-1907, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD V, 403.
184 28-09 en 2-10-1907, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD V, 436 en 438.
185 De opvoering vond plaats op 12 februari 1910, in Den Haag, onder leiding van de componist. De vocalisten
waren door Strauss zelf uitgekozen en het Residentie-orkest was tot 100 musici versterkt.
186 5-10-1907, Hondius van den Broek aan Diepenbrock, BD V, 439.
187 12-10-1907, Hondius van den Broek aan Diepenbrock, BD V, 446.
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vond dat Diepenbrock zich had laten bedwelmen door de virtuoze orkestratie van Strauss:

‘dus komen we op de kwestie “of ’t alleen maar de kleur is, dan of er nog iets diepers achter

zit”’. Aansluitend legde Hondius Diepenbrock zijn eigen theorie ter beoordeling van motieven

en melodieën voor: ‘om de innerlijke waarde van een motief te leeren kennen, moet men

geheel afzien van harmonische en instrumentale in- en aankleeding, het naakte motief

verraadt ’t, “of er nog iets diepers achter zit”’.188

Voor Hondius van den Broek bleef, zowel bij Salome als bij Electra, Wagner de maatstaf, in

het bijzonder Tristan und Isolde. Diepenbrock tracht echter Strauss op zijn eigen merites te

beoordelen, wanneer hij zich, doelende op de relatie tekst-muziek, afvraagt:

Is hij schuldig volgens het Wagnersche muziekrecept quod majestatem musices minuerit [omdat hij afbreuk deed

aan de majesteit van de muziek] door de muziek illustratief aan te wenden, dus alleen orkestraal te illustreeren

wat de text aan beelden en voorstellingen bevat, zoodat er noch van zang in den zin der vroegere opera, noch van

den symphonischen bouw v/d Tristan- en Meistersinger-stijl iets overblijft, dán doet zich [de] vraag voor: mogen

wij Str. meten met een maatstaf die niet bij hem past, heeft hij niet iets anders gewild?189

Als componist was Diepenbrock wel in staat de muziek te waarderen, los van een libretto

waarvoor hij als classicus geen waardering kon opbrengen. Door zijn kennismaking met de

Elektra van Strauss werd hij gestimuleerd om de Electra van Sophocles opnieuw te gaan

bestuderen.190 In november 1911 heeft Diepenbrock ook Strauss’ nieuwste opera, Der

Rosenkavalier gehoord, maar opvallend genoeg is er geen schriftelijke reactie overgeleverd

naar aanleiding van deze opvoering.191

Claude Debussy

Diepenbrocks belangstelling voor Debussy was gewekt bij de eerste uitvoering in Nederland

van de Prélude à l’après-midi d’un Faune, in 1904.192 Na bestudering van de partituur,

vervaardigde hij vijf jaar later een piano-uittreksel van dit werk, in de periode dat hij begon

aan de compositie van Marsyas of de Betooverde Bron. Voor Debussy’s enige opera, Pelléas

et Mélisande, kon Diepenbrock aanvankelijk geen enkele waardering op brengen. Om dit

werk te leren kennen was hij naar Brussel gereisd, waar hij op 12 maart 1907 een opvoering

heeft bijgewoond. Zijn grote verontwaardiging over het werk uitte Diepenbrock enkele dagen

188 5-10-1907, Hondius van den Broek aan Diepenbrock, BD V, 439-441.
189 20-02-1910, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VI, 229-230.
190 6-03-1910, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD V, 239.
191 7-12-1911: het dagboek van E. Diepenbrock geeft een gemengde reactie, BD VII, 291.
192 Première op 11-12-1904 door het Concertgebouworkest o.l.v. W. Mengelberg.
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later in een brief aan Johanna Jongkindt. Over de tekst, die hij 15 jaar eerder zelf op muziek

had willen zetten, schreef hij nu: ‘Het stuk van Maeterlinck vind ik ook idioot, plat stupide en

ploertig, mij zelf nog idioter etc, dat ik dezen nonsens ± 15 jaar geleden bewonderd heb’. En

over de relatie tekst-muziek verklaarde hij in dezelfde brief:

In ’t begin vond ik het mooi (het voorlezen van den brief door Geneviève). Maar eenigen tijd daarna begon mij

die melodieloosheid (waarbij je toch de woorden lang niet zoo duidelijk hoort als wanneer ze enkel gesproken

worden) en die monotone orkestklanken (eeuwig strijkers met sourdine en hobo’s), te vervelen. […].193

In januari 1910 heeft hij de partituur van Pelléas aangeschaft. Bestudering hiervan leidde tot

een herziening van zijn mening over Debussy als operacomponist:

Met Pelléas is het zoo. Ik heb hem in slechte omstandigheden gehoord […]. Nu ik de orkestpartituur […] heb,

trekt het mij erg aan om daarin te lezen […] Daarom kan nog wel de heele Pelléas (van het stuk van Maeterlinck

spreek ik niet eens) mij antipathiek zijn, maar in den stijl van Debussy is iets van de hoogste cultuur en ik voel

dat ik uit Wagner alles gehaald heb wat er uit te halen viel voor mij.194

Naarmate Diepenbrock kritischer kwam te staan ten opzichte van Wagners werk, groeide zijn

interesse voor Debussy.

Opvattingen van Diepenbrock over eigen werk

Gebleken is dat Diepenbrocks standpunten ten aanzien van composities van anderen niet los

te zien zijn van de intenties die hij zelf als componist van vocale muziek huldigde. Maar over

eigen composities was Diepenbrock spaarzaam met publiekelijke uitlatingen.Wel beschikken

we over een aantal programmatoelichtingen van zijn hand, meestal ontstaan in verband met

een première van een werk. Voor de toneelmuziek is er slechts een beknopte toelichting voor

de Ouverture De Vogels overgeleverd uit 1918. Wel zijn er voor de eerste concert-

uitvoeringen van Marsyas en Electra, kort na de première in 1910, resp. in 1920,

toelichtingen geschreven in opdracht van Diepenbrock. Slechts eenmaal heeft hij zich

genoodzaakt gezien tot een openbare verdediging van een eigen werk, namelijk van De Reyen

van Gysbrecht van Aemstel, in 1914. Welke betekenis de in dit polemische artikel gedane

uitspraken hebben voor zijn standpunten ten aanzien van de verhouding tekst-muziek, zal

later in deze paragraaf onderzocht worden. Voor het overige vormt, juist waar het gaat om

193 17-03-1907, Diepenbrock aan Jongkindt, BD V, 356.
194 5-03-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 239.
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eigen composities, opnieuw de correspondentie een onmisbare bron, vooral die - in

chronologische volgorde - met Charles Smulders, met J.C. Hol, met Balthazar Verhagen, met

W.G. Hondius van den Broek en met Johanna Jongkindt. De informatie in deze brieven heeft

vanzelfsprekend een meer persoonlijk karakter en is om die reden van groot belang als

aanvulling op de toelichtingen.

In de programmatoelichtingen komen diverse aspecten van Diepenbrocks intenties ten

aanzien van het componeren van vocale muziek ter sprake. Het Te Deum werd voor het eerst

uitgevoerd bij de opening van het Driedaagsch Nederlandsch Muziekfeest, op 10 januari

1902. Naast Diepenbrocks toelichting in het programmaboek, beschikken we over een brief

aan zijn oudleerling J.C. Hol, waarin Diepenbrock een maand eerder een uitvoerige analyse

van het Te Deum had gegeven.195 In de toelichting verklaarde Diepenbrock dat het werk

gebaseerd is op drie hoofdmotieven, en dat hij daarnaast fragmenten van de liturgische Te

Deum-melodie in zijn compositie had verwerkt. Dat het hier om een vrije verwerking gaat

blijkt uit genoemde brief: ‘Het staat dus wel in verband met het Gregoriaansch, maar altijd

binnen de grenzen van de moderne muziek’.196 Een ander, in dit kader genoemd element, is

het al ter sprake gebrachte begeleidingsmotief, ‘bestaande uit de tonen van het tetrachord bij

wijze van basso continuo […]’.197 (O3, Te Deum, m. 1-5). Over de betekenis van het

krachtige instrumentale openingsmotief van het Te Deum, schreef Diepenbrock: ‘De strijd

(innerlijke en uiterlijke) wordt gesymboliseerd door het fanfareachtige thema der trompetten

bij den aanvang […]’.198 Zelf refereerde hij daarbij aan een vergelijkbaar motief in de

althymne Muss immer der Morgen wiederkommen. Zoals nog zal blijken, spelen

trompetfanfares ook een rol in de muziek bij Gysbrecht van Aemstel, in de Faust-muziek én

ook in die van Electra. Voor Vondel’s vaart naar Agrippine199 heeft Diepenbrock een thema

heeft ontleend aan zijn Reyzangen bij Gysbrecht van Aemstel, en wel uit het tweede couplet

van de Rey van Amsterdamsche Maeghden (O4, m. 21-22). Over zijn typering van de dichter

in Vondels Vaart zegt hij: ‘Een motief van chromatische tonen (zowel in 4/4 als 6/4/): is meer

van subjectief karakter, en teekent Vondel als tragische dichter’.200 Dan noemt hij nog een

195 Een op 4-01-1901 in de N.R.C. verschenen artikel over het Te Deum van J.C.Hol is gebaseerd op deze brief;
BD III, 633-638.
196 5-12-1901, Diepenbrock aan Hol, BD III, 336.
197 Toelichting, BD III, 641.
198 BD III, 337.
199 Gecomponeerd op een gedicht van J.A. Alberdingk Thijm.; de première vond plaats in maart 1904.
200 Toelichting, BD IV, 500.
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klanknabootsend klokkenmotief ‘als de verre echo van de torens der stad […], dat in het

naspel verbonden wordt met het hoofdthema’.201

Ook voor de première van Im grossen Schweigen, op 20 mei 1906, schreef Diepenbrock een

toelichting. Net als in Vondel’s Vaart zijn hier klokkenmotieven gebruikt als ‘een muzikale

schildering van dat avondmoment aan het zeestrand waarbij het galmen van grootere en

kleinere klokken uit de stad zich mengt in het ruischen der zee’. In Nietzsches tekst is sprake

van de stad Genua bij avond. In het tussenspel introduceert Diepenbrock de middeleeuwse

hymne Ave Maris stella, die hij in het naspel een belangrijke rol laat spelen:

verschillende motieven krijgen daarin hun uiterste spanning, tot eindelijk na een groot crescendo de genoemde

Hymnus in zijn geheel doorweven met verschillende contrapuntische motieven als triomphzang optreedt, en een

korte coda het werk afsluit.202 (O5, cijfer 31).

Door deze ‘triomphzang’ wordt de tekst welbewust van een persoonlijk commentaar

voorzien. Zoals uitvoerig besproken door Paul Op de Coul in zijn artikel Alphons

Diepenbrock: Im grossen Schweigen, distantieerde Diepenbrock zich door deze verwijzing

naar het katholieke geloof van Nietzsches nihilistische conclusie van de tekst.203

Polemiek over de reien van Gysbrecht van Aemstel

Van essentieel belang voor de toneelmuziek is het ingezonden stuk van Diepenbrock, getiteld

De Reyen van Gysbrecht. Pro domo mea, dat op 29 november 1914 in De Amsterdammer

verscheen. Hoewel dit artikel in de eerste plaats gericht was tegen de kritiek van

‘Barbarossa’204, beoogde Diepenbrock hiermee de argumenten te ontzenuwen van

letterkundigen en journalisten, die zich tegen zijn Gysbrecht-muziek hadden gekeerd, omdat,

naar hun mening, Vondels reien gesproken en niet gezongen dienden te worden. Hoewel de in

juni 1912 in première gegane nieuwe Gysbrecht-enscenering door Willem Royaards met

muziek van Diepenbrock de aanleiding voor deze polemiek was, ging het in feite om een oude

discussie. Zoals vermeld bevatte de eerste jaargang van De Kroniek (1895) diverse artikelen

waarin hevig gediscussieerd werd over de uitvoeringspraktijk van Gysbrecht van Aemstel.

Voor zover het de reien betrof, gold de kritiek destijds de, ook door Diepenbrock besproken,

muziek van Bernard Zweers. Daarbij liepen de meningen uiteen van een pleidooi voor zuiver

201 BD IV, 500.
202 Toelichting, BD V, 651-652.
203 Op de Coul 1971, 15-27.
204 Schuilnaam voor J.C. Schröder, toneelcriticus en hoofdredacteur van De Telegraaf.
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vocale reien (Jan Kalf)205, tot uitsluiting van muziek bij Gysbrecht-opvoeringen (Frans

Coenen). Deze vond dat woord en toon principieel onverenigbaar waren:

Want muziektonen hebben hun eigen betekenis, die nooit, nooit, nooit gedekt wordt door een woord, een paar

woorden samen, een zin. Vondels reien uit de Gysbrecht door Zweers gecomponeerd, zijn Vondels reien niet

meer. En als Diepenbrock het doet, wordt ’t toch niet anders.206

Tijdens de eerste reeks voorstellingen van Royaards’ Gysbrecht-enscenering, tussen juni 1912

en april 1913, kreeg Diepenbrock zelf te maken met critici die vasthielden aan dit extreme

standpunt. Zo betoogde Frans Netscher na een opvoering in maart 1913 dat men van de reien

geen woord had kunnen verstaan, terwijl toch de bijzondere waarde van Gysbrecht uitsluitend

bestond uit het gesproken woord van Vondel: ‘hier was Alph van Diepenbrock in de plaats

van Joost van den Vondel getreden. De muziek van Diepenbrock was hier hoofdzaak. Of

liever alles, want iets anders was er niet en de taal van Vondel was er voor verdwenen’.207

Kennelijk wilde Diepenbrock aanvankelijk niet persoonlijk reageren, want hij heeft Balthazar

Verhagen aangespoord tot een artikel over deze problematiek. Uit de correspondentie van

maart 1913 blijkt dat de tekst hiervan deels door Diepenbrock is ingegeven.208 In het artikel

benadrukte Verhagen dat Vondel zijn drama’s inrichtte naar het voorbeeld van de Griekse

tragedie: ‘Dat hij zijne Reien gezongen wenschte, blijkt reeds voldoende uit zijn dezer dagen

meer geciteerd “Berecht aen de begunstelingen der toneelkunste”[...]. “Maer gelijck den

Griecken d’eer van den heerlijcken vont der toneelspelen, allengs bij trappen gesteigert, niet

kan geloochent worden, zoo vereischt een gewijt treurspel, op hunnen leest geschoeit, tot het

uitvoeren, keur van beqwame personaedjen, en toestel van toneel, en maetgezang van reien,

geoefent door eenen grooten Orlando.”’209

Naar aanleiding van een tweede serie voorstellingen van Gysbrecht, tussen december 1913 en

januari 1915, schrijft ‘Barbarossa’ in november 1914 dat Royaards Vondel ‘een zwaar

onrecht aandoet door de Reyen te doen zingen […]’.210 Nu is voor Diepenbrock het moment

gekomen om zelf te reageren. In zijn ingezonden stuk insinueert hij dat zijn tegenstanders de

in het artikel van Verhagen verwoorde argumentatie naast zich neer gelegd hadden:

205 20-01-1895, in De Kroniek I (3) 28.
206 28-07-1895, in De Kroniek I (31) 241-242.
207 BD VIII, 623.
208 20-03-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 135-138.
209 6-04-1913, Verhagen De Gijsbreght Reien, in: De Amsterdammer, BD VIII, 627. De door Vondel bedoelde
componist was Orlando di Lasso. Een recente vondst, door dr. L. Grijp, van de melodie van ‘Waar werd
oprechter trouw’, onderstreept dat Vondel zijn reien gezongen wilde.
210 BD VIII, 698.
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Wat kan het ons schelen of gij met uw droge philologie ons komt “bewijzen”, dat de koorliederen in de

Grieksche tragedie werden gedanst en gezongen, en dat Vondel deze traditie nog huldigde: dat hij zelf in de

Voorrede van Jephta verlangd heeft dat zijne Reyen op “maatsgesang” zouden worden gezongen. Wij

“woordkunstenaars” willen “het woord”, het “goddelijke” woord van Vondel, en dit willen wij ons door uwe

muziek niet afhandig laten maken.

Volgens Diepenbrock hadden Barbarossa en de zijnen te kampen met:

1. natuurlijke ongevoeligheid voor het element van den muzikalen klank, of wat men gewoonlijk noemt

volslagen gebrek aan muzikaliteit;

2. bovenmatige vereering voor de zooevengenoemde “taal” van Vondel;

Het eerste punt heeft Diepenbrock als volgt toegelicht:

Het eerste verhindert hen een gezongen tekst te verstaan, zodra aan den zang veelstemmigheid, hetzij vocaal of

instrumentaal, en orchestratie aandeel hebben. Deze ongevoeligheid voor het zinnelijke klankelement der muziek

[…] is tevens oorzaak van hun misverstand omtrent de “muzikaliteit” van het woord. Zij belemmert hen te zien

dat deze van essentie een geheel andere is dan die der muziek, dat zij niet “op en uit zichzelf al muziek” is, zoals

de Heer Netscher zegt, omdat het woord zijn eigen “muziek” heeft, die nooit door een andere vervangen kan

worden, dat het gesproken woord en de muzikale toon (hetzij vocale of instrumentale) tot geheel verschillende

orde van dingen behooren.211

Ook het tweede punt heeft Diepenbrock uitgediept, aangezien hij de taal van Vondel bepaald

niet boven kritiek verheven achtte. Het kon niet anders of dit artikel moest reacties uitlokken,

waarbij een aantal auteurs Diepenbrock trachtte te overtuigen van zijn ongelijk, door zijn

argumenten om te draaien. ‘Barbarossa’ bestreed in zijn antwoord het eerste bovengenoemde

punt als volgt:

Neen, in plaats van een natuurlijke gevoeligheid voor het element van den muzikalen klank, heb ik er eerder een

onnatuurlijke gevoeligheid voor en deze gevoeligheid is het juist, die mij de muziek in Vondel’s taal stellen doet

boven de muziek van Diepenbrocks reijen.212

In januari 1915 verscheen in De Amsterdammer, alsnog in reactie op Diepenbrocks artikel,

een ingezonden stuk van de jonge acteur Gerard Arbous, onder de titel Verzen zeggen. Dit is

een gedegen beschouwing met veel interessante aspecten, die ook aansluit op de in De

Kroniek gevoerde discussies uit de jaren negentig over de stijl van declameren. Hoewel

211 BD VIII, 699.
212 BD VIII, 704.
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Arbous anders dan Coenen niet principieel gekant is tegen muziek bij een stuk in verzen, mag

die muziek niet te overheersend zijn. Maar ook Arbous stelt zich op het standpunt dat een rei

van Vondel op zichzelf al muziek is:

Ze kan niet gezongen worden of door een berg van muziek begraven worden, omdat het een zeer fijne en andere

substantie is, die muziek […]. Een exacte weergave van het versritme is alleen bereikbaar, wanneer de rei

gesproken wordt: En dat rythme is weg, totaal weg, zoodra een vers gezongen wordt […].

Ook stelde hij: ‘daarbij is de Rey de geestelijke essentie van een vooraf gegaan gedeelte en

dat moet geestelijk positief, met intuitieve nauwkeurigheid, daarbij met de hoogste literaire

ontroering naar buiten gebracht worden, doch door het te laten zingen der reyen vervaagt en

vervlakt men het’.213 Arbous keerde zich ook tegen het gezamenlijk zeggen van de rei ‘omdat

de fijnheid van het rhythme het niet toelaat’.214  Eigenlijk raken de standpunten elkaar op dit

punt, want ook Diepenbrock had zich, bij monde van Verhagen, uitgesproken tegen in koor

spreken: ‘In koor spreken is reeds daarom onmogelijk, wijl de stemmen dan noch in

toonhoogte, noch in rhythme (tempo, tijdverdeeling) een vaste basis vinden’.215 In zijn

conclusie stond Diepenbrock echter diametraal tegenover Arbous, omdat hij het koor

allereerst als collectief geheel beschouwde, temeer daar de eerste twee reien uit Gysbrecht

gemeenschappelijke gevoelens uitdrukken: ‘Een koor is eene collectiviteit die, als zoodanig

optredend, niet is te rechtvaardigen dan alleen wanneer allen zingen’.216 Hiermee refereert

Diepenbrock opnieuw aan de rol van het koor in de Griekse tragedie.

213 BD VIII, 707.
214 BD VIII, 708.
215 BD VII, 701.
216 BD VIII, 702.
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Samenvatting

Getracht is om de ontwikkeling van Diepenbrocks standpunten ten aanzien van bepaalde

componisten die in de actualiteit van het toenmalige (Nederlandse) muziekleven een rol van

betekenis speelden, inclusief grote fluctuaties in zijn waardering, te beargumenteren.

Diepenbrocks uitlatingen verhullen niet hoezeer hij in zijn opvattingen werd beïnvloed door

omstandigheden van de tijd, vooral in de periode vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Maar zijn groeiende voorkeur voor de Franse cultuur, de Franse literatuur en de Franse

muziek, had al ruim voor de eeuwwisseling een aanvang genomen. Ook is naar voren

gekomen dat Diepenbrock open stond voor het oordeel van zijn vrienden en zich door hen, tot

op zekere hoogte, ook liet beïnvloeden, zoals dat gebleken is uit de correspondentie met

Charles Smulders en W.G. Hondius van den Broek over Richard Strauss.

Wat betreft tekstkeuze en tekstbehandeling heeft Diepenbrock altijd specifieke eisen gesteld,

maar ook hierin fluctueert zijn mening. Overzien we bijvoorbeeld het geheel van

Diepenbrocks uitlatingen over Strauss, dan blijkt dat voorzichtigheid ten aanzien van

conclusies is geboden. Terwijl zijn waardering voor Strauss als componist vanaf Also sprach

Zarathustra enerzijds een sterk neerwaartse curve lijkt te vertonen, wordt Diepenbrock

anderzijds door een aantal aspecten van Salome en Electra opnieuw sterk geboeid. Terwijl hij

het symfonische gedicht zonder meer veroordeelde wegens de ‘foutieve’ keuze van het

onderwerp, waren beide opera’s interessant, ondanks de ‘slechte’ libretti. Dat hij deze werken

leerde kennen in een periode waarin hij als componist zeer gefixeerd was op het aspect

instrumentatie, speelt in die veranderde opstelling een niet onbelangrijke rol. Ook de

ontwikkeling in zijn waardering van Debussy’s Pelléas et Mélisande is sterk gerelateerd aan

zijn eigen compositorische ontwikkeling.

De wijzigingen in Diepenbrocks standpunten na 1900, toen er van regelmatige publicaties

over muziek geen sprake meer was, gaan hand in hand met zijn eigen ontwikkeling als

componist. Vanaf die eeuwwisseling tot aan de periode van de eerste toneelmuziekwerken,

begint er in Diepenbrocks componeren een nieuwe fase, waarin nieuwe interesses, zoals die

voor de muziek van Mahler en Debussy, gaandeweg de oude fascinatie voor het werk van

Wagner zullen vervangen.



109

Consequenties voor de analyse van de toneelmuziekwerken

Instrumentatie en motiefgebruik

In Diepenbrocks toenemende belangstelling voor instrumentatie, zijn het achtereenvolgens

Berlioz, Wagner, Strauss, Mahler en Debussy, die in dit opzicht zijn gidsen zijn. Een logische

hieruit voorvloeiende vraag is welke rol ‘klankkleur’ in de toneelmuziek gaat spelen, met

name in relatie tot de tekst. Of het feit dat dit aspect een steeds prominentere rol gaat

vervullen, betekent dat Diepenbrock minder waarde is gaan hechten aan het gebruik van

karakteristieke motieven, dient onderzocht te worden.

Nagegaan moet worden in hoeverre procédé’s uit de eerdere fase, zoals in de besproken

toelichtingen over eigen werk aan de orde gesteld, nog van toepassing zijn op de

toneelmuziekwerken uit de jaren 1909-1920 (zie deel III). Een aspect waarop Diepenbrock in

die toelichtingen de nadruk legde, was het motiefgebruik.

De motieven waarop het Te Deum, Vondel’s Vaart en Im grossen Schweigen zijn gebaseerd,

zijn naar gelang herkomst of betekenis in de volgende categorieën in te delen:

1. Gregoriaanse melodieën. In een aantal gevallen kan worden geconcludeerd dat

Diepenbrock, door deze melodieën (of delen daarvan) te verwerken, aan de bewuste

compositie een metafysisch element wilde toevoegen. Dit is bijvoorbeeld het geval met

zijn toepassing van de Ave Maris Stella-hymne in Im grossen Schweigen.

Op te merken is dat Diepenbrock ook in Vondel’s Vaart, een evenmin religieus werk, een

gregoriaanse hymne heeft verwerkt. Dit is opnieuw het geval met de Muziek bij Gysbrecht,

waar Diepenbrock in de finale de melodie van het Te Deum citeert, en in de Faust-muziek,

waar in deel IX (Dom) het Dies irae is verwerkt.

2. Motieven van meer ‘subjectieve’ aard. Zoals naar voren is gekomen uit zijn toelichting

op Vondel’s Vaart, gaat het hier om een categorie motieven gekoppeld aan een personage.

Nog te onderzoeken is aan welke criteria een dergelijk motief zou moeten voldoen; in het

genoemde voorbeeld was de chromatiek kennelijk een bepalend element voor het

‘subjectieve’.

3. Fanfare-motieven. Dit, ook regelmatig voorkomend type motief, wordt door Diepenbrock

in het Te Deum geassocieerd met ‘strijd’, in concrete of meer abstracte zin. Het meestal als

begeleidingsmotief gebruikte dalende tetrachord heeft symbolische betekenis.

4. Klokkenmotieven. Dit zijn klanknabootsende motieven.
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Tekstkeuze en tekstbehandeling.

Gebleken is dat Diepenbrock altijd specifieke eisen stelde ten aanzien van de tekstkeuze.

Hierop zal uitvoerig worden teruggekomen in hoofdstuk II.2.4. De problematiek van de

vertalingen, die hiermee samenhangt, zal onderzocht worden in hoofdstuk III (3.1).

Diepenbrocks opvattingen over ritmiek in de woord-toon-verhouding, die in dit hoofdstuk

slechts incidenteel aan de orde zijn geweest, worden uitvoerig besproken in het volgende

hoofdstuk.

Functie van het koor

In zijn hierboven besproken artikel over Gysbrecht had Diepenbrock zich in 1914 nog

uitgesproken voor gezongen koren. Aangezien Vondels drama in de traditie stond van de

Griekse tragedie waren gesproken koren ondenkbaar. Ook de in 1912 toegevoegde reien zijn

niet gesproken maar gezongen gedacht. Uit zijn latere toneelmuziek zou afgeleid kunnen

worden dat Diepenbrocks opvattingen in dit opzicht enkele jaren later drastisch gewijzigd

waren. Want zowel in de muziek voor De Vogels, als in die voor Faust en Electra komen

koren voor, waarin gesproken wordt en in dat laatste werk is van gezongen koren helemaal

geen sprake meer.
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2.1.4 GRIEKSE MUZIEK EN RITMIEK IN DE WOORD-TOONVERHOUDING

Diepenbrock bracht zijn eigen composities als vanzelfsprekend in relatie met de muziek van

de Griekse oudheid. Wat betreft de functie van muziek hield hij er bewust ‘oud-Griekse

opvattingen’ op na217, en, aansluitend bij het begrip ‘êthos’ (karakter), hoopte hij dat zijn

muziek een bepaalde werking zou hebben op de luisteraar, bijvoorbeeld een bevrijdende. Als

componist van vocale werken achtte hij zich verwant met tragici als Aeschylus en Sophocles,

wat door het feit dat hijzelf zowel thuis was op het literaire als op het muzikale terrein alleen

maar versterkt werd. Het begrip ‘mousikê’ omvatte immers meer dan muziek: in de oudheid

was muziek nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met poëzie en met dans. Als een kenner

van de Griekse muziek wenste Diepenbrock zichzelf echter niet te beschouwen. Aan Willem

Kloos schreef hij in 1914:

Helaas, als musicus (!) ben ik nog een volslagen vreemdeling in het duistere gebied der antieke metriek en

rhythmiek. Ik sta tegenover de Oudheid in ’t geheel niet als “geleerde” maar uitsluitend als dilettant of zoo je

wilt “kunstenaar”, en als zoodanig is mij de vondst van èen tragedie van Sophocles of een gedicht van Sappho

meer waard dan reeksen geleerde verhandelingen van Aristoxenos over de rhythmiek.218

Naar aanleiding van de vondst van een gedicht van Sappho had Kloos namelijk verondersteld

dat Diepenbrock het wellicht leuker had gevonden, indien de Rhythmikê Stocheia van

Aristoxenos in zijn geheel zou zijn teruggevonden.219

De vraag is nu welke voorstelling Diepenbrock had van de Griekse muziek en waarop deze

was gebaseerd. In hoeverre was hij in weerwil van eigen zeggen op de hoogte van meer

technische aspecten als melodiek en ritmiek, alsook van de toenmalige stand van zaken van

het onderzoek naar muziek uit de oudheid? Om deze vraag afdoende te kunnen beantwoorden

zou niet alleen een complete inventarisatie nodig zijn van de bronnen die Diepenbrock kende,

maar ook van zijn waardering daarvan. Wat betreft de bronnen zijn we goed geïnformeerd

dankzij de aanschaflijsten in de Brieven en Documenten. Voor Diepenbrocks mening over een

bepaalde studie of auteur zijn we aangewezen op uitlatingen in de correspondentie, aangezien

de muziek van de oudheid geen onderwerp is geweest van bijvoorbeeld een systematische

beschouwing of artikel. Het duiden van zijn min of meer terloops gemaakte opmerkingen

217 30-03-1918, Diepenbrock aan Royaards, BD IX, 331
218 3-09-1914, Diepenbrock aan Kloos, BD VIII, 381.
219 25-05-1914, Kloos aan Diepenbrock, BD VIII, 349.
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brengt het probleem met zich mee van de context, die niet altijd te reconstrueren is. Wel zijn

Diepenbrocks beweringen over aspecten van de Griekse muziek meestal reacties op

opmerkingen of vragen van anderen. In een enkel geval heeft hij zich wel degelijk laten

verleiden tot een meer uitgebreid commentaar.

Diepenbrocks visie is gebaseerd op een combinatie van antieke en negentiende-eeuwse

boeken op dit gebied. De muziek van de Griekse oudheid vormde in de tweede helft van de

negentiende eeuw een gewild onderzoeksterrein voor zowel filologen als muziekhistorici, wat

resulteerde in een aantal nu grotendeels achterhaalde, maar destijds toonaangevende

handboeken. Diepenbrock kende daarvan in ieder geval:

A. Rossbach en R.Westphal, Metrik der Griechen im Vereine mit den übrigen musischen

Künsten, Band I en II (Leipzig, 1867/1868);

F.A. Gevaert, L’Histoire et théorie de la musique de l’antiquité, Band I en II (Gand,

1875/1881) ;

A.W. Ambros, Die Musik des griechischen Altherthums und des Orients nach R.Westphal’s

und F.A. Gevaert’s neuesten Forschungen, dargestelt und berichtigt von B. von Sokolowsky,

in: Geschichte der Musik, Band I (Leipzig, 1887).

Gevaert en Ambros behandelen de muziek van de oudheid in brede zin, Westphal beperkt zich

tot de muziek van de Griekse oudheid. Bovendien ligt bij deze auteur de nadruk op de ritmiek

en de metriek. Behalve dat deze drie werken producten zijn van dezelfde periode, zijn ze op

een bepaalde manier aan elkaar gerelateerd. Gevaert verwijst regelmatig naar het werk van

Westphal, waardoor hij in 1865 ingevoerd werd in de Griekse metriek. Sokolowski, die

verantwoordelijk was voor de herziene editie van deel I van de Geschichte der Musik van

Ambros had met Westphal samengewerkt. Diepenbrock kende deze drie handboeken in ieder

geval sinds 1901, maar mogelijk eerder.

Uitspraken over Griekse muziek

Voordat ik in het tweede deel van dit hoofdstuk zal ingaan op Diepenbrocks opvattingen over

ritmiek en metriek, zal ik zijn uitspraken over een aantal andere aspecten van de Griekse

muziek onderzoeken, zoals de toonsoorten, de instrumenten en de koorliederen.
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In 1918 reageert Diepenbrock op een artikel over de muzikale opvoeding in de vijfde eeuw

(voor C.) in Athene, dat hem door de auteur, de archeoloog en kunsthistoricus Jan Six, is

toegezonden.220 Daarin is onder meer sprake van de Marsyas-mythe. Diepenbrock schrijft:

Wat de dorische toonschaal en de beoefening van het fluitspel betreft, ik geloof dat de praktijk op deze punten

menigmaal in strijd is geweest met de conservatieve theorieën der philosophen met hun strenge vasthouden aan

de eeuwenoude nationale dorische muziektradities, welke de fluit en de phrygische, lydische en mixolydische

harmonieën als asiatisch en verwijfd, of al te hartstochtelijk brandmerken.221

De dorische ladder is door Griekse filosofen als Plato en Aristoteles geassocieerd met

mannelijkheid en standvastigheid, waardoor deze toonsoort (harmonia), in tegenstelling tot de

andere in Diepenbrocks brief genoemde, geëigend zou zijn voor pedagogische doeleinden.

Het was ook de toonsoort van de nomos van Apollo, de Dorische (Spartaanse) nationale God.

Het ‘fluitspel’ (eigenlijk hobo, van ‘aulos’) was daarmee niet te combineren, want dat

verwees naar de muziek van de dithyramben van Dionysos: ‘This contrast was perceptible in

de ‘ethical’ opposition between moderation and excitement, in the ‘modal’ opposition

between Dorian and Phrygian, and […] in the instrumental opposition between lyre and

‘flute’.’222 In zijn brief uit 1918 tracht Diepenbrock deze scheidslijn te relativeren, omdat die

naar zijn mening vooral theoretisch zou zijn. Het is de vraag of zijn opvatting in deze een

ontwikkeling heeft doorgemaakt, aangezien hij acht jaar eerder het contrast Apollinisch-

Dionysisch in zijn Marsyas-compositie met de keuze van zijn instrumenten had onderstreept.

In eerdere brieven is met regelmaat sprake van het contrast tussen de snaarinstrumenten en

hun ‘calmerende kracht’223 hen door de oudheid toegeschreven, en de met Dionysos

geassocieerde blaas-en slaginstrumenten, waarvan de muziek ‘l’ expression immédiate des

sensations de douleur, de joie, de volupté en d’angoisse’ zou zijn.’224 Zoals vaker citeerde

Diepenbrock daarbij uit de studie van Gevaert, die voor hem op dit terrein een waar

vademecum moet zijn geweest.

Deze brief aan Verhagen uit 1913 ging grotendeels over Vondel en was bedoeld om Verhagen

te instrueren voor een artikel ter verdediging van Diepenbrocks gezongen reien in Gysbrecht.

Verwijzend naar de Rei van Amsterdamsche Maegden en de Rei van Edelingen, spreekt

220 Six 1918.
221 3-09-1918, Diepenbrock aan Jhr. Six van Hillegom, BD X, 4.
222 Silk/Stern 1981, 185.
223 8-11-1908, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VI, 42
224 19/20-03-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 137.
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Diepenbrock over het ‘orchestisch’ element, het danselement, door hem ook ‘emmeleia’

genoemd. ‘Emmeleia’ betekent volgens Plato ‘a serious dance proper to tragedy’.225

Om aan te tonen dat bij Vondel de ‘antieke traditie van gezongen chorische partijen nog

leefde’, wijst Diepenbrock op de verwantschap tussen de woorden ’Rey = reydans=

choros’.226 Ook in verband met Electra heeft Diepenbrock de term ‘emmeleia’ gebruikt.

Diepenbrock contra Nietzsche: over gebrek aan inzicht in de Griekse muziek

Diepenbrock beschouwde zich dan wel niet als kenner van de Griekse muziek,

een enkele keer voelde hij zich genoodzaakt om zich wel als zodanig op te stellen. Dat was

onder meer het geval in mei 1909. De aanleiding was een brief van P.H. van Moerkerken227

over Nietzsches Die Geburt der Tragödie. Volgens Diepenbrock had de dichter zich ten

onrechte laten leiden door Nietzsches uiteenzetting over de vermeende relatie tussen de oud-

Griekse en de negentiende-eeuwse muziek, zoals verwoord in hoofdstuk zeventien. Alvorens

Van Moerkerken te antwoorden uitte Diepenbrock zijn ergernis over het wat hem betrof

‘zwakste gedeelte’ van Die Geburt der Tragödie in een uitvoerig schrijven aan Hondius van

den Broek. Nietzsche had volgens Diepenbrock met zijn ‘vage gedachtenassociaties’ […] ‘het

nihil van zijn kennis der antieke muziek’ getracht te maskeren en had daarmee een ‘heilloze

verwarring’ gesticht.228 De filosoof moet zich, toen hij in het genoemde hoofdstuk de

vernieuwingen in het Griekenland van de vierde eeuw voor Christus kortweg als ‘entartete

Musik’229 had afgedaan, gerealiseerd hebben dat er een parallel was met de progressieve

ontwikkelingen in de Duitse muziek van zijn eigen tijd. Die parallel paste echter slecht in zijn

concept: ‘Commited as he was to Wagner and against the self-conscious art of the Socratic

age, he concentrated his fire on the safest target, the revolutionaries’ mimetic excesses’.230 In

zijn antwoord aan Van Moerkerken stelt Diepenbrock dat Nietzsche zijn ongenuanceerde

uitspraken heeft gedaan ‘met de zorgeloosheid van een niets van de muziekgeschiedenis

kennend philoloog’, en dat hij kennelijk ook niet op de hoogte was van het werk van

Westphal.231

225 Plato, Laws, 816b, zoals geciteerd in A. Barker, Greek Musical Writings (1984), deel 1, 287.
226 19/20-03-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 136.
227 Niet overgeleverd.
228 5-05-1909, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VI, 108-110.
229 Nietzsche 1972, 108.
230 Silk/Stern 1981, 141.
231 7-05-1909, Diepenbrock aan P.H. van Moerkerken, BD VI, 110.
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Griekse metriek als tijdloos model?

Gezien de vele opmerkingen over ritmiek en metriek in Diepenbrocks brieven, lag dit

onderwerp hem bijzonder na aan het hart. Zoals ook op andere plaatsen ter sprake gebracht,

kon hij zich bijzonder opwinden over het ‘onrhythmische spreken waardoor alles in proza met

rijmwoorden wordt opgelost’.232 Deze opmerking lezen we in een brief uit 1918, waarin

Diepenbrock zich beklaagt over de wijze waarop de acteurs met de tekst van Goethe’s Faust

waren omgegaan. Bijna vijf en twintig jaar eerder, toen hij voor De Kroniek de Gysbrecht-

voorstelling van 1895 besprak, had hij al zijn bezorgdheid geuit over het gebrek aan aandacht

voor klank en versritme. In feite doelde Diepenbrock hiermee op een wat hem betrof

essentieel gemis in de opleiding van acteurs. Zoals al vermeld, zou Balthazar Verhagen nog in

1924 pleiten voor een ‘solfège der poëzie’ voor toekomstige acteurs en

voordrachtskunstenaars.233

In de Griekse oudheid werd muzikale ritmiek gedicteerd door de versvoeten van de poiêsis

(poezie). Er bestond dus geen onafhankelijk ritmisch systeem: het spraakritme was bepalend.

De theorie van de Griekse ritmiek vormt het onderwerp van de Rhythmikê Stocheia van

Aristoxenos (vierde eeuw voor C.), die echter slechts fragmentarisch is overgeleverd.

Aangenomen wordt dat grote delen van De Musica van Aristides Quintilianus, een van de

belangrijkste muziektheoretisch geschriften uit de derde eeuw na C., teruggaan op

Aristoxenos, inclusief de hoofdstukken over ritmiek.234 Diepenbrock bezat geen editie van

Quintilianus’ werk. Aangenomen moet worden dat hij het geschrift van Aristoxenos

uitsluitend kende via het boek van Westphal.

Rudolf Westphal (1826-1892) was een Duitse filoloog, die zijn leven lang tractaten over

Griekse metriek heeft bestudeerd. Naar zijn mening was de theorie van Aristoxenos daarvan

de enige maatgevende. Westphal, die meende dat juist het aspect ritmiek in de 19e eeuwse

muziektheorie stiefmoederlijk behandeld was, zocht naar verbanden tussen de ritmiek en

metriek van de Griekse oudheid en die van de ‘moderne’ tijd. Op basis van Aristoxenos,

aangevuld met Quintilianus, ontwikkelde hij een universele visie op maat en ritme, die hij

toepaste op de analyse van muziek van de achttiende en de negentiende eeuw, vooral op

232 5-05-1918, Diepenbrock aan Kloos, BD IX, 344.
233 Verhagen 1924, 7.
234 Barker I 1984, 392.
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werken van Bach en Beethoven. In het geval van Bach heeft dit tot wel heel verregaande

conclusies geleid:

Die Aristoxenische und die Bachsche Rhythmik stehen in einem geradezu wunderbaren Verhältnisse. Bach’s

Rhythmik ist ohne die Aristoxenische nich zu verstehen, aber auch umgekehrt konnte die Aristoxenische ohne

Bach nur in ihren elementarsten Lehrsätzen verstanden werden. Alles, was über diese Rudimente hinausgeht,

liess sich nur aus Bach erklären, indem die Bach’sche Musik die practischen Parallelen für die rhythmische

Doctrin des Aristoxenos an die Hand gibt. Bach’s Wohlt. Clavier ist geleichsam die Beispeilsammlung zu

Aristoxenos.235

Over de muzikale scholing van Westphal is weinig bekend. Zijn theorie was omstreden en

bracht een ware polemiek op gang. In de herziene editie van Ambros wordt de jarenlange

vijandige bejegening van de studie van Westphal van de zijde van filologen en musici

vermeld.

De Belgische componist en dirigent François August Gevaert (1828-1908) komt onder

invloed van Westphals opvatting tot de volgende conclusie:

Je suis convaincu qu‘une intelligence complète de la contexture rhythmique de oeuvres des nos grands musiciens

classiques n‘est pas possible sans une étude soigneuse de la rhythmique d’Aristoxène: une théorie moderne du

rhythme n’existe pas.236

Gevaert had, volgens Ferdinand Hiller die zijn werk besprak, in vergelijking met Westphal

het grote voordeel dat hij zelf musicus was. Daarom kwam Gevaert de verdienste toe ‘die

Analogien, welche diese [de Griekse muziek] mit der unsern bietet, klarer hervorgehoben zu

haben, als dies dem eigentlichen Philologen möglich gewesen sei’.237

Hoewel Diepenbrock herhaaldelijk met grote waardering over het werk van Westphal spreekt,

wist hij heel goed dat het laatste woord over de ontwikkeling van de Griekse muziek nog niet

gesproken was. En, anders dan Gevaert realiseerde hij zich wel degelijk dat Westphals

uitspraken, gedaan als filoloog op het terrein van de muziek, voor discussie vatbaar waren:

‘Ten slotte is, geloof ik, ook een groote factor in dit debat, als men zich van het philologische

op het muzikale terrein begeeft, de theorie van den antieken rhythmus, en in hoeverre de

hypothesen van Westphal over den samenhang der antieke en moderne rhythmiek waarde

235 Geciteerd volgens Gobbert 1998, 319.
236 Geciteerd volgens Ambros 1887, Einleitung, 4.
237 Geciteerd volgens Ambros 1887, 7.
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hebben’. Zo schreef Diepenbrock in 1906 aan de koordirigent C.P.M. van Erven Dorens238, in

wie hij een geschikte discussiepartner vond over ritmische kwesties.

Diepenbrock bleef wel van mening dat het principe van een directe relatie van woord en toon,

rechtstreeks uit de oudheid overgeleverd was:

Ik sta hier nog steeds op het Wagnersche standpunt, waarbij de nauwe relatie tusschen woord en toon, die de

Grieksche kunst kenmerkte en die de Middeleeuwsche aesthetiek ook steeds handhaafde in het onderricht der 7

vrije kunsten, als ideaal beschouwd wordt, waarbij men zich best bewust kan blijven welke tegenstelling er is

tusschen de moderne muziek en de antieke, zonder te vergeten dat Aeschylus, Sophocles, Pindarus en Euripides

ook musici, componisten waren, een feit dat niet alleen door de philologen over ’t hoofd gezien wordt!239

Aldus schreef hij in 1910 aan Kloos, onder verwijzing naar Gevaerts ‘meesterwerk’. Gevaerts

Histoire et théorie de la musique de l’antiquité bestaat uit vier boeken, verdeeld over twee

banden. Diepenbrock moet vooral de tweede band, met daarin uitvoerige hoofdstukken over

ritmiek en metriek van de antieke muziek en over de klassieke tragedie, intensief bestudeerd

hebben, gelet op de vele aantekeningen in zijn hand. Zo noteerde hij op de binnenkaft een

groot aantal verwijzingen naar onderwerpen die zijn aandacht hadden getrokken, zoals

‘emmeleia’, ‘choeurs dansés’ en ‘Apollon-Dionysos’ (O6). Daarbij verwijst hij een aantal

keren naar versvoeten, bijvoorbeeld naar de dochmius, die door Gevaert ‘un des rhythmes

caractéristiques de la tragédie’ wordt genoemd. Dit ritme (kort-lang-lang-kort-lang) is in deze

studie vertaald in een afwisseling van 5/8 en 3/8.240 We kunnen vaststellen dat Diepenbrock

een duidelijke voorkeur had voor dergelijke onregelmatige versvoeten. Ook de paeon (lang-

kort-kort-kort of omgekeerd) vond hij interessant vanwege de combinatie van tweedelig en

driedelig ritme, getuige een aantekening in zijn exemplaar van Müllers Geschichte der

griechischen Literatur.241 Nog in november 1920 is er, naar aanleiding van een repetitie voor

Electra sprake van een discussie met Diepenbrock over de zogenaamde ‘sluipmoord’, een

vijfdelige versmaat (kort-lang-lang-kort-lang) die identiek is aan de dochmius, met accent op

de tweede en vijfde syllabe.242 Het kan haast niet anders of het vaak voorkomen van

bijvoorbeeld de vijfkwartsmaat in Diepenbrocks toneelmuziek is een uitvloeisel van deze

interesse.243

238 12-04-1906, Diepenbrock aan Van Erven Dorens, BD V, 134.
239 14-07-1910, Diepenbrock aan Kloos, BD VI, 336.
240 Gevaert II 1881, 79 en 125.
241 Müller I 1857, binnenkaft en 220.
242 7-11-1920, dagboek C. Loman, BD X, 295.
243 Zie ook onder III.3.2.
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Kwantiteit versus woordaccent

In 1901 heeft Diepenbrock een a cappella koorwerk op tekst van Horatius gecomponeerd,

getiteld Carmen Saeculare, dat hij aan Gevaert zond.244 Hoewel hij tot zijn spijt geen reactie

heeft ontvangen van de Belgische dirigent, is de discussie over metriek, die naar aanleiding

van deze destijds regelmatig uitgevoerde compositie ontstond, hier van belang. In antwoord

op een vraag van Hondius van den Broek of hij zich in zijn Carmen Saeculare had gebaseerd

op de klassieke metriek ofwel de tekst ‘geheel vrij’ had ‘gerythmiseerd’, schreef

Diepenbrock:

Ik heb steeds gedacht dat het begrip <quantiteit> iets uit het Grieksch in het Latijn geïmporteerds was, en daar

wij ons niets anders kunnen voorstellen als woordaccent [...] is het niet mogelijk een antiek gedicht anders te

componeeren dan volgens het woordaccent, evenals de Middel-Eeuwers met antieke strofen ook hebben gedaan

[...].245

Diepenbrock realiseerde zich nu terdege dat er voor het probleem van de ‘vertaling’ van de

kwantiteit geen werkelijke oplossing bestond. Vijf jaar later schreef hij aan Philip Loots, die

zijn mening had gevraagd over een koorwerk eveneens op tekst van Horatius:

Bij iedere toenadering van het moderne komt metriek en rhythmus, woordaccent en logisch accent met elkaar in

conflict. Ook het logische verband v/d zinsbouw wordt door de metrische compositie belemmerd [...]. Ik heb zoo

goed mogelijk geprobeerd een middelweg te begaan bij de compos. van het Carmen Saeculare, maar voor een

kenner der antieke metriek en rhythmiek moet dat gruwelijk zijn. Ik heb die compositie indertijd aan Gevaert

gezonden maar er nooit een taal of teeken op vernomen.246

In zijn brief had Diepenbrock met een notenvoorbeeld uitgelegd hoe het ritme van de door

Loots gecomponeerde ode er uit zou komen te zien volgens de antieke metriek, namelijk met

een voortdurende afwisseling van twee- en driedelige maatsoorten (O7). Diepenbrocks

Carmen saeculare, dat bestaat uit zestien coupletten, bevat ook opvallend veel

maatwisselingen. Het eerste couplet begint met een afwisseling van 2/2 en 4/4, maar zowel

het tweede als het vijfde couplet eindigen met enkele maten in 6/4 maat (O8, couplet 2); het

zesde en zevende couplet staan helemaal in deze maatsoort. Een textuele reden hiervoor is

244 24-10-1906, Diepenbrock aan Ph. Loots, BD V, 234.
245 7-12-1901, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD III, 338.
246 24-10-1906, Diepenbrock aan Loots, BD V, 234.
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niet zonder meer te traceren. Verhagen formuleerde het probleem van de kwantiteit in zijn

Prosodie der Voordrachtskunst als volgt:
Dat men, zoodoende het Latijn en het Grieks “op zijn Hollandsch” lezende, er het rhythmische karakter niet van

weergeeft, is duidelijk, wanneer men bedenkt, dat zoowel het Grieksch als het Latijn óók zijn accent heeft - en

dit accent niet steeds samenvalt met de quantiteit, m.a.w., dat een “lange” onbetoond en een “korte” betoond kan

zijn [...]247

Spraakritme en woordmelodie

Dat het spraakritme wat Diepenbrock betrof in alle gevallen bepalend diende te zijn voor de

woord-toon verhouding, had hij al uiteengezet in de eerder geciteerde brief aan Hol over zijn

Te Deum: ‘Evenals bij mijn andere muziek is de taalrhythmus de hoofdregulator der

beweging. Onder taalrhythmus versta ik logisch en declamatorisch accent, dus de numerus

oratorius. Quantiteit (antieke poezie, versrhythme): numerus oratorius (vrij proza-rhythme)=

tempo der instrumentale muziek: tempo der vocale’.248 Een citaat van Fr. Haberl moet deze

uitspraak bevestigen: “das Tempo ergibt sich aus der bewegten Declamation des Textes”.

Diepenbrock trachtte het begrip van de kwantiteit, dat naar zijn mening niet anders dan door

het woordaccent kon worden weergegeven, dus te benaderen door uit te gaan van het

zogeheten ‘oratorisch ritme’. In zijn artikel De ‘terugkeer tot het oude’ in de muziek had

Diepenbrock enkele jaren eerder de woord-toonverhouding in Verdi’s Te Deum-compositie

als volgt bekritiseerd:

Om de wijze waarop Verdi deze melodie [de Te Deum-melodie] [...] in den loop zijner compositie gebruikt

heeft, om de wijze waarop hij de vrije Gregoriaansche woordmelodie op de pijnbank van den muzikalen

rhythmus gespannen heeft, [...] is het niet waarschijnlijk dat hij de ware beteekenis van zijn zinspreuk

[‘ritorniamo al antico’] begrepen heeft.249

Interpretatie van het gregoriaans

De door Diepenbrock gehanteerde term ‘numerus oratorius’ staat in verband met een bepaalde

interpretatie van het Gregoriaans, afkomstig van de Benedictijner monnik Dom Joseph

Pothier (1835-1923). Pothier, die in 1880 het traktaat Les mélodies grégoriennes had

gepubliceerd, onderzocht de relatie tussen het accent van de Latijnse tekst en de gregoriaanse

melodieën. Daarbij baseerde hij zich, onder verwijzing naar Cicero en naar Marcus Fabius

247 Verhagen 1924, 33.
248 5-12-1901, Diepenbrock aan J.C. Hol, BD III, 336.
249 VG, 203.
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Quintilianus, op de principes van de retorica, dit wil zeggen: ‘Het ritme van de gregoriaanse

melodie […] is vrij en hangt op macro- en microniveau samen met de structuur van de

tekst’.250 Van Erven Dorens, die zich specialiseerde in het gregoriaans, interpreteerde het

begrip oratorisch ritme in een artikel in het St. Gregoriusblad als volgt: ‘De oratorische

rhythmus bestaat in eene vrije opeenvolging van telkens twee of drie lettergrepen, waarvan de

eerste een accent draagt. Het is dus eene vrije aaneenschakeling van rhythmische

bestanddeelen (versvoeten) [...]’.251 Naar zijn mening had deze opvatting echter weinig te

maken met de antieke overlevering.:

De spraak-rythme, de numerus d.s. ‘oratorius’ is eene mystificatie, dateerend van de 18e eeuw, toen het exces

van degradatie, waarin de oude rijk-melodische syro-gregoriaansche kunst was vervallen, een zekere pastoor

L. Poisson (1750) op de idee bracht dat de cantus planus den rythmus had van ’t ‘woord’. Absoluut onbekend in

de oudheid en de middeneeuwen.

Aldus Van Erven Dorens in een poging Diepenbrock van zijn ongelijk te overtuigen.252

Diepenbrock hield vooralsnog vast aan de ideeën van Pothier en de spraakritme-theorie:

Met name de theorie van den rhythmus oratorius was mij dierbaar, omdat zij de verhouding tusschen de

gesproken en gezongen taal representeert, en ook voor de voordracht der moderne muziek analogiën oplevert

van groote waarde. Dat een dergelijke gedachte een ‘uitvinding’ zou zijn van een enkel mensch en dan nog wel

in de 18e eeuw, wil er bij mij nog niet in [...].253

Waarop de koordirigent de volgende dag antwoordde: ‘Zou de idee van en de bewondering

voor een z.g. “vrijen rythmus” niet op eene vergissing berusten? Het schijnt me toe dat men

aan de negatie van rythmus den naam van “vrijen” of “oratorischen” rythmus heeft gegeven,

en deze arythmie verwart met het tempo rubato van moderne muziek’.254

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw spitsten de discussies over de restauratie van

het gregoriaans zich, behalve op de vraag naar de authenticiteit van de melodieën, toe op het

aspect van de originele ritmische structuur. Wat dit laatste betrof stonden de voorstanders van

een dergelijke uitvoering op vrij oratorische wijze, zoals Pothier, lijnrecht tegenover de

zogeheten mensuralisten. Terwijl volgens de eerste opvatting het zangritme het spreekritme

250 Van Gemert 1998, 4.
251 Van Erven Dorens 1905, 16.
252 6-08-1905, Van Erven Dorens aan Diepenbrock, BD IV, 421-422.
253 21-10-1905, Diepenbrock aan Van Erven Dorens, BD V, 22.
254 22-10-1905, Van Erven Dorens aan Diepenbrock, BD V, 23-24.
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volgt, meenden de mensuralisten, die tot een metrische transcriptie in modern notenschrift

overgingen, dat het gregoriaans hiervan niet afhankelijk was. In Nederland maakte Van Erven

Dorens zich sterk voor de recente theorieën op dit terrein van de musicologen Antoine

Dechevrens en George Houdard.255

Aangespoord door Van Erven Dorens verdiepte Diepenbrocks zich korte tijd in de nieuwe

visies en correspondeerde hij in oktober 1906 met Houdard over diens werk La cantilène

romaine. Dat kon de componist echter niet overtuigen, want aan van Erven Dorens schreef

hij: ‘Het moderne rhythmische karakter, dat de oude hymnen door deze interpretatie krijgen,

trekt mij niet aan. Daarvoor ben ik voorloopig nog te veel polyphonist, al begrijp ik

theoretisch dat dit een verkeerd standpunt is’.256 Enkele andere boeken van de Franse

musicoloog bleven ongelezen liggen.

In maart 1906 heeft Diepenbrock zijn juist voltooide Hymne Veni creator spiritus aan Van

Erven Dorens opgedragen. De uitvoeringsaanwijzing die hij de koordirigent in de

begeleidende brief aanreikt, mag, in het licht van bovenvermelde discussie, kenmerkend

genoemd worden voor zijn standpunt: ‘Dat het stuk in vrij rubato-tempo moet voorgedragen

worden, spreekt vanzelf. De soms ietwat ingewikkelde rhythmiek met triolen in 2deelige

rhythmen hangt hiermee samen’.257 Combinaties van twee- en driedelige ritmes zijn

veelvuldig aan te treffen in Diepenbrocks oeuvre, een voorkeur, die, naar de mening van

Eduard Reeser, voortkwam uit zijn affiniteit met het werk van Anton Bruckner.258

Diepenbrocks interesse in dergelijke ritmische combinaties heeft echter ook andere bronnen.

In de eerste plaats moet de antieke metriek hem in dit opzicht rechtstreeks hebben

geïnspireerd. Wat betreft het gregoriaans zouden bovendien de theorieën van André

Mocquereau over een ritmisering in binaire en ternaire basisgroepen een rol kunnen hebben

gespeeld.259

Uit de hiervoor geciteerde uitspraken van Diepenbrock is naar voren gekomen dat

255 Houdard 1898; Dechevrens 1898.
256 12-04-1906, Diepenbrock aan Van Erven Dorens, BD V, 135.
257 23-03-1906, Diepenbrock aan Van Erven Dorens, BD V, 115. De door deze dirigent geplande uitvoering zou
geen doorgang vinden wegens een veto van de Interdiocesane Censoren-Commissie. Een aantal commissieleden
was van mening dat Diepenbrock zich in enkele passages te zeer door de muziek van Wagners Tannhäuser had
laten beïnvloeden, hetgeen men niet passend vond in een voor de kerk bedoelde compositie. Zie ook: 31-10-06,
Van Erven Dorens aan Diepenbrock, BD V, 242-243.
258 Reeser 1976, 18.
259 Zie Apel 1990, 127 e.v.
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het spraakritme altijd bepalend zou moeten zijn voor de muzikale ritmiek. Nu is het zo dat

deze uitspraken werden gedaan naar aanleiding van religieuze werken met Latijnse teksten,

waarmee nog niet bewezen is dat dit uitgangspunt ook zou gelden voor niet-religieuze werken

in een moderne taal. Aanwijzingen dat Diepenbrock het vrij-oratorische ritme wel degelijk

toepasbaar achtte op muziek in andere categorieën zijn er wel degelijk. In een aantal gevallen

bevatten zijn tempoaanwijzingen hiervoor duidelijke indicaties. Zo noteert hij bij de Rei van

Burchsaeten uit Gysbrecht van Aemstel: ’Het tempo vloeit voort uit de juiste

textdeclamatie’.260

Opmerkelijk is dat Diepenbrock in een brief aan Jan Ingenhoven uit 1906 vijf maal achtereen

de term ‘rubato’ gebruikt. Aanleiding was het feit dat deze Diepenbrocks compositie Vondels

Vaart naar Agrippine zou dirigeren, waartoe deze brief gedetailleerde instructies geeft ten

aanzien van het tempo, het voortdurend zeer elastische en bewogen rubato tempo, zoals hij al

eerder aan Ingenhoven had uitgelegd.261 Een aantal keren wordt het begrip rubato verder

gespecificeerd als: ‘rubato = horizontaal’; ‘zeer rubato’ en ‘vloeiend rubato’.

De brief opent met een veroordeling van de periode der ‘unerschütterliche Tactschläger’: ‘Bij

andere muziek kan dit misschien nog zin hebben, maar bij de mijne waarvan, zooals U zeer

terecht spreekt, het instrumentale melos uit den geest v/h gedicht is voortgekomen = een

vocaal karakter heeft, is dit 4 slaan absoluut in strijd met den geest der muziek’. Daarbij zal

Ingenhovens bekendheid met het gregoriaans hem bij het dirigeren van dit werk ‘van grooten

dienst’ zijn. ‘Want’, zo meende Diepenbrock, ‘de Occidentale muziek is niet in 1700

begonnen, maar 1000 jaar vroeger.’262

Ook in latere jaren heeft Diepenbrock vastgehouden aan zijn hier omschreven visie op

ritmiek, die we ook herkennen in zijn beschrijving van ‘de nieuwe dirigeerkunst’ uit 1911:

[…] het emancipeeren van het melos uit de banden van het metrum, met andere woorden het handhaven van den

oratorischen numerus (rhetorisch gesproken) tegenover den starren dwang van den rhythmus, een

kunstvermogen dat, naar men nu eerst begint te beseffen, op een geheimzinnige, van de antieke rhetoriek over

den Middeleeuwschen kerkzang tot in de moderne muziek voortlopende kunsttraditie berust, zonder welke er

feitelijk geen muziek mogelijk is, en waaraan Mahler in zijne partituren op een even practische als geniale wijze

telkens hulde brengt als hij den dirigent met dikke letters voorschrijft: ‘Zeit lassen’.263

260 Piano-uittreksel, 54.
261 26-03 en 2-04-1906, Diepenbrock aan Ingenhoven. BD V, 119; 121-124.
De uitvoering vond plaats op 19 april 1906 in München.
262 2-04-1906, Diepenbrock aan Ingenhoven, BD V,122.
263 In: Beethovenschwindel, VG, 259.
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Samenvatting

Diepenbrocks opvattingen over Griekse muziek vormen de optelsom van een aantal ideeën en

gaan terug op uiteenlopende bronnen, zowel filologische als muzikale, zowel antieke als

contemporaine. Daarbij was hij voortdurend op zoek naar het grote overkoepelende verband

tussen die muziek uit de oudheid en zijn eigen compositorische idealen. Het idee dat Wagners

opvatting over de woord-toon relatie via de middeleeuwse esthetiek terug te voeren was op de

Griekse tragici paste in die wijze van denken en daarin stond hij niet alleen. Ook bij auteurs

als Westphal en Pothier vinden we een dergelijke gedachtegang. In hoeverre Diepenbrocks

opvattingen ook daadwerkelijk hun weerslag hebben gehad bij de vormgeving van zijn

toneelmuziek, zal in deel III onderzocht worden. Daarbij zal moeten blijken of er concreet

aanwijsbare elementen zijn wat betreft het gebruik van toonsoorten, van melodiek en ritmiek,

van tempokeuze, als ook in de instrumentatie, die duiden op een relatie met zijn denkwijze in

deze. Zo zou de vraag aan de orde moeten komen of het suggereren van d dorisch, zowel in

Marsyas als in Electra, samenhangt met de betekenis van de dorische ladder in de Griekse

muziek. Dat is in zoverre problematisch aangezien er van zo’n relatie in technische zin geen

sprake is, zoals ook Gevaert overigens reeds had beschreven.

Overheersend in Diepenbrocks opvattingen over ritmiek is het idee dat het taalritme bepalend

zou dienen te zijn voor de ritmische vormgeving van een compositie, zoals in de Griekse

oudheid de muzikale ritmiek onlosmakelijk verbonden was met de versvoeten. Dit idee

meende hij terug te vinden in het overigens in zijn tijd al omstreden ‘oratorisch ritme’ van het

Gregoriaans, dat hij relateerde aan de oudheid. Mogelijk trachtte hij door een persoonlijke

toepassing van dit principe het probleem van de onvertaalbaarheid van de kwantitatieve

metriek te omzeilen. Dat de standpunten van Diepenbrock als filoloog op dit punt in botsing

kwamen met zijn wensen als componist, laat zich echter niet verbloemen.
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2.2 BALTHAZAR VERHAGEN

De documentatie over het leven van Balthazar Verhagen is beperkt tot enkele journalistieke

artikelen, geschreven bij zijn aanstelling (1915) en afscheid (1939) als directeur van de

Amsterdamse Toneelschool, en bij zijn overlijden in 1950. Daarnaast biedt een genealogie

van de familie Verhagen aanvullende informatie over zijn afkomst.1 Dankzij nieuwe

gegevens, mij ter beschikking gesteld door professor Balthazar Theodoor Verhagen (*1934),

de enige zoon van Verhagen, was het mogelijk een aantal lacunes in zijn biografie op te

vullen. Ook een interview met de actrice Georgette Rimathé (* 1910), oud-studente van

Verhagen, was bijzonder verhelderend.

2.2.1 Balthazar Huibrecht Verhagen: biografische aspecten
Overzicht in jaartallen
1881 geboren in Amsterdam; vader hoofd lagere school

HBS - Handelschool
1900 werkzaam in de handel, o.a. bij het antiquariaat Frederik Muller
1903 leerling klassieke talen bij Alphons Diepenbrock
1908 ambtenaar Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel;

verhuist naar Den Haag
1910 Marsyas, of de Betooverde Bron
1913 dichtbundels Nachtwaken en Storm

Blijde intrede
Lydische Nacht

1915-‘39directeur Tooneelschool
Chansons de guerre, chansons de paix; Landstormlied

1916 huwelijk met Geertruida Grolleman; eenakters Narcis en Echo en De Surprise
verhuist naar Amsterdam

1917 Orpheus
1921 secretaris ADF

vertalingen Euripides: De Cycloop; Doctor Faust, poppenspel
programmaboek Diepenbrock, Missa (Den Bosch)

1923 De Tragische Maskers van Hellas
begin contact met Willem Pijper

1924 Prosodie der Voordrachtskunst
privaatdocent UvA: De Kunst van den Dramaturg (openbare les)
Euripides, Bacchanten (vertaling)
bezoek aan Pompeii i.v.m. uitvoering Diepenbrock, Carmen saeculare

1925 vereniging: ‘Het klassieke drama’
regisseur van De Vogels van Aristophanes (Utrecht), tevens inleiding boekje
Shakespeare, Measure for measure (vertaling)

1927 Dramaturgie
Rostand, L’Aiglon (vertaling)

1929 2e huwelijk, met Dora Wallant (Dorothea Wallenbroek)
1932 Sophocles, Electra (vertaling) voor editie ADF
1937 tekst symfonische cantate (muziek P.Ketting)

Het schoone Leven (gedichten)
1939 vertrek naar Zuid-Afrika; oprichting toneelschool
1950 overleden in Pretoria

1 Website Genealogie van Andries Hendriksz Verhagen, onder VIII-r.
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Dat Verhagen in het milieu waarin hij opgroeide is gestimuleerd in zijn interesses in toneel en

Griekse cultuur, is onwaarschijnlijk. Duidelijk is dat hij later, toen hij werkzaam was in de

handel, het als een gemis heeft ervaren geen gymnasiale opleiding te hebben gevolgd. Om die

reden heeft hij zich in 1903 als 22-jarige aangemeld als leerling klassieke talen bij

Diepenbrock om te worden opgeleid voor het staatsexamen. In 1908, bij zijn verhuizing naar

Den Haag waar hij ambtenaar was geworden aan het Ministerie van Landbouw, Handel en

Nijverheid, zijn de lessen formeel beëindigd. Vanaf dit jaar ontwikkelde Verhagen zich als

dichter, vertaler en schrijver van dramatische teksten, waarna ook de feitelijke samenwerking

met Diepenbrock begon. Verhagen is ook actief geweest als journalist, vanaf 1913 onder meer

voor het Weekblad De Amsterdammer, en vanaf 1926 voor het tijdschrift De Muziek. Als een

uitvloeisel van zijn docentschap aan de Tooneelschool en aan de Universiteit van Amsterdam

verschenen er diverse publicaties over drama en voordrachtskunst van zijn hand. Verhagen is

enkele malen als regisseur opgetreden, onder meer bij de Utrechtse opvoering van De Vogels

in 1925. Hij is de initiatiefnemer van de in dat jaar opgerichte Vereniging Het Klassieke

Drama, die ten doel had de kennis en de belangstelling voor het klassieke drama te

bevorderen. Daarnaast verzorgde hij vele cursussen2 en lezingen, zoals bij de 350e

Vondelherdenking in 1937. Zijn voordrachten over drama waren ook te beluisteren in AVRO-

en VPRO radio-programma’s.3

Wat hem bewogen heeft om na bijna 25 jaar zijn functie aan de Tooneelschool neer te leggen

en naar Zuid-Afrika te vertrekken, is niet zonder meer te achterhalen. In een persbericht uit

1939 lezen we:

De aanleiding tot dit opzienbarende vertrek teekent al weer den kloeken mensch. De Tooneelschool kan

Verhagen niet verder en hooger brengen, dan zij op het oogenblik is. Daartoe zijn de omstandigheden te

ongunstig en de geldmiddelen te onbeduidend. Blijven zou voor Balthasar Verhagen dus in zekeren zin

beteekenen stilzitten, hetgeen gewoonlijk gauw door indommelen gevolgd wordt, waarvoor Balthasar Verhagen,

die zich jong en frisch van geest en gezond van lichaam gevoelt, feestelijk bedankt.4

2 In het Archief van de Toneelschool bevinden zich syllabi van een cursus over drama die Verhagen gaf aan de
Volksuniversiteit Amsterdam (niet gedateerd).
3 B.Th. Verhagen, Curriculum Vitae Balthazar Huibrecht Verhagen, 3 en 4.
4 H.P. van den Aardweg, ‘Bij het afscheid van Balthasar Verhagen als directeur van de Tooneelschool te
Amsterdam’, in: Het Tooneel, november 1939.
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Volgens Verhagen jr. speelde ook de oorlogsdreiging bij dit besluit een belangrijke rol.5

Mevrouw Verhagen, de actrice Dora Wallant, was, in de woorden van haar zoon, een ‘fel

activiste’ die regelmatig deelnam aan demonstraties.6

In Zuid-Afrika is Verhagen opnieuw begonnen, ondanks zijn gevordere leeftijd. Om in zijn

levensonderhoud te voorzien verrichtte hij aanvankelijk werkzaamheden van uiteenlopende

aard; in de avonduren verzorgde hij lezingen over toneel. Dit leidde in 1942 tot de oprichting

van Die Afrikaanse Toneelskool in Pretoria. Ten behoeve van het onderwijs vertaalde

Verhagen veel klassieke toneelteksten in het Afrikaans, waaronder teksten van Sophocles, van

Shakespeare, van Goethe en van Ibsen.

2.2.2 Tekstschrijver van Marsyas: samenwerking met Diepenbrock

Het oeuvre van Balthazar Verhagen als schrijver is veelomvattend: vertalingen van

dramatische teksten, dramatische teksten (al dan niet naar een bestaand gegeven), gedichten,

artikelen en studies over drama en voordrachtskunst. Van dit alles is slechts een deel

gepubliceerd.

Vertalingen van dramatische teksten

Verhagens kennis van zowel de klassieke als de moderne talen7 kwam hem goed van pas in

zijn werk als vertaler. Behalve Latijn en Grieks, moet hij Engels, Spaans, Frans en Duits

hebben beheerst. In 1908 is er in de correspondentie met Diepenbrock sprake van een plan om

een toneelstuk van Plautus te vertalen.8 Zijn dichtbundel Nachtwaken, gepubliceerd in 1913,

bevat een vertaling van het Latijnse gedicht Pervigilium Veneris. In de jaren twintig heeft

Verhagen een viertal dramatische teksten uit het Grieks vertaald: van Euripides De Cycloop

en de Bacchanten, en van Sophocles Antigone en Electra. 9 De eerste drie zijn tussen 1924 en

1926 op muziek gezet door Willem Pijper, met wie Verhagen toen in nauw contact stond.10

De inleidingen bij de edities van deze Euripides-vertalingen zullen later in dit hoofdstuk

besproken worden. De vertaling voor Electra van Sophocles is afgedrukt in de editie van

5 Aldus mededeling door B. Verhagen jr. d.d. 9-09-2003.
6 Aldus B. Verhagen jr.
7 11-03-1915, Diepenbrock aan C.J. Vinkesteyn, BD VIII, 444.
8 24-07-1908, Diepenbrock aan Verhagen, BD V, 560. Een dergelijke vertaling is niet overgeleverd.
9 B. Verhagen, De Cycloop (Euripides) uit het Grieks (Amsterdam, 1921); B. Verhagen, De Bacchanten
(Euripides) naar het Grieks (Amsterdam, 1925); B. Verhagen, Antigone (Sophocles) naar het Grieks
(Amsterdam, 1927).
10 Ryker 1993, 42-72.
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Diepenbrocks gelijknamige toneelmuziek uit 1932 door het Alphons Diepenbrock Fonds.11

Aanleiding voor het vervaardigen van deze vertaling was het verbod van P.C. Boutens om de

vertaling mét de wijzigingen van Diepenbrock in deze editie af te drukken. Deze kwestie

komt nog uitvoerig ter sprake.

In 1921 verscheen van de hand van Verhagen een vertaling van Doctor Faust, een

poppenspel, naar de bewerking van Karl Simrock.12 Ook vertaalde hij Measure for measure

van Shakespeare en l’Aiglon van Rostand, beide voor Eduard Verkade.13 Andere niet

gepubliceerde vertalingen of bewerkingen van de hand van Verhagen zijn onder meer Het

gekortwiekte meisje, naar Menander en De Overschoenen van het Geluk, naar H.C.

Andersen.14

Dramatische teksten, al dan niet naar een bestaand gegeven

Marsyas of de Betooverde Bron (1908-1910) was waarschijnlijk niet Verhagens eerste

dramatische tekst.15 In de correspondentie met Diepenbrock van het najaar van 1908 is sprake

van een toneeltekst, getiteld De Boom des levens.16 Nadere gegevens ontbreken, behalve dat

Verhagen kennelijk van plan was om deze tekst aan Willem Royaards voor te leggen, wat

Diepenbrock hem heeft afgeraden. Marsyas of de Betooverde Bron, eveneens in dat jaar

ontworpen17 is een herdichting van een mythologisch verhaal uit de Griekse oudheid, dat

Verhagen kende in de door Xenophon in zijn Anabasis beschreven versie. Nog een

inspiratiebron vormde een schilderij getiteld Apollo en Marsyas, dat lange tijd toegeschreven

is aan Rafaël, maar waarschijnlijk van de hand van Perugino is.18 In zijn adaptatie van het

Marsyas-gegeven is de confrontatie van het Apollinische en het Dionysische op de voorgrond

geplaatst. In verband hiermee verwijst hij in de genoemde toelichting naar Die Geburt der

Tragödie van Nietzsche. Uit de correspondentie blijkt dat Verhagen zich in het najaar van

1908 in dit boek van Nietzsche verdiepte.19 Marsyas zal later in deze paragraaf opnieuw ter

sprake komen. In 1916 werden twee eenakters van Verhagen opgevoerd door leerlingen van

de Tooneelschool: Narcis en Echo, met muziek van Richard Heuckeroth, en De Surprise.20

11 Editie ADF/Senart, 1932.
12 Amsterdam 1921.
13 Verkade-Cartier van Dissel 1978, 909 en 433. Deze vertalingen zijn niet gepubliceerd.
14 B.Th. Verhagen, 3.
15 Verhagen publiceerde een aantal tekstversies van Marsyas, of de Betooverde Bron.
16 5-11-1908, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 40. Tekst niet overgeleverd.
17 28-11-1908, Diepenbrock aan Verhagen, ibid., 50.
18 In het programmaboek van de NV Het Tooneel (1910) schreef Verhagen het schilderij toe aan Rafaël, 5-6; het
doek werd in 1883 door het Louvre aangekocht als zijnde een Rafaël. Zie Haskell 1987.
19 22-11-1908, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 49.
20 Beide niet overgeleverd.
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Het door zijn zoon opgestelde Curriculum Vitae van Verhagen vermeldt nog de volgende

gepubliceerde dramatische teksten:

- Midas: fragment uit een mythische comedie (publicatie in Groot Nederland, 1912)

- De heks van Overholland: klucht (1916)

- XII Kleine Toneelspeelen (1918)

Gedichten

Verhagen heeft drie dichtbundels gepubliceerd: in 1913 de bundels Nachtwaken en Storm en

bijna 25 jaar later Het schoone Leven.21 Op 1 oktober 1913 schonk hij Diepenbrock een

exemplaar van Nachtwaken, met daarin, bij wijze van opdracht, een sonnet voor zijn vroegere

leermeester.22 Drie andere gedichten verdienen hier nadere bespreking. Afgezien van het

gelegenheidsgedicht Blijde Intrede en het Landstormlied, beide geschreven op verzoek van

Diepenbrock, gaat het om het grote gedicht Lydische Nacht uit 1911.23 Dit ‘van antieke geest

vervulde gedicht’24 bestaat uit veertien strofen, met centraal daarin de aanroeping van Artemis

- als godin van de maan - door een lydische geitenhoeder. Voor de uitgesponnen

natuurbeschrijvingen heeft Verhagen geput uit de Ilias van Homerus. Dat werd hem door de

critici niet in dank afgenomen. Na de première van Diepenbrocks zetting van Lydische Nacht,

op 22 januari 1914, vroeg Sibmacher Zijnen zich af: ‘Waartoe dit gymnasiaal classicisme

gemengd in, of als grondslag genomen tot een Nacht-gedicht, dat de uiting schijnt te willen

zijn van het romantisch gemoed, den romantischen ’Sehnsucht’ uit de dagen van Novalis, den

dichter van scheemring en nacht, maar tevens van het gemoed, dichter in muzikale taal?’25

De gedichten uit de bundel Het schoone Leven, ontstaan tussen 1925 en 1937, hebben een

sterk filosofische inslag. De bundel opent met De Hemel, De Aarde en De Zee en wordt

besloten met Kentering en Het schoone sterven. Het gedicht Avondlijke stad herinnert

duidelijk aan Im grossen Schweigen van Nietzsche wat betreft de wijze waarop er een contrast

is geschapen tussen de stad en het ik. Na drie coupletten waarin de lichten en de geluiden van

de stad bij avond worden beschreven, wordt in Avondlijke stad de aandacht verlegd naar de

‘eenzame luisteraar’, op zoek naar ‘een weinig geluk’.

21 Nachtwaken en Storm (Amsterdam, 1913); Het schoone Leven (Amsterdam, 1937). De tweede bundel
verscheen in een genummerde oplage.
22 Zie BD VIII, 642.
23 B. Verhagen, ‘Lydische Nacht’, in Onze Eeuw, 11 (1911).
24 27-11-1949, E. Reeser, programmatoelichting Concertgebouworkest.
25 23-01-1914, Algemeen Handelsblad, BD VIII, 652.
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Artikelen

Verhagen is de auteur van een aantal artikelen over drama en toneelmuziek, van enkele

programmatoelichtingen en van een aantal recensies. Ook schreef hij over leven en werk van

Diepenbrock. In april 1913 verscheen van zijn hand het artikel De Gijsbreght Reien.26

Hiermee mengde hij zich openlijk in de discussie over de vraag of de reien van Gysbrecht van

Aemstel gesproken dan wel gezongen dienden te worden. Aanleiding voor deze polemiek

waren de Gysbrecht-voorstellingen door Willem Royaards met muziek van Diepenbrock,

zoals die tussen juni 1912 en april 1913 plaatsvonden. Verhagen verdedigde in zijn artikel, dat

zoals al uitvoerig toegelicht deels door Diepenbrock werd ingegeven, het tweede standpunt,

onder verwijzing naar Vondels eigen woorden. Een half jaar later heeft Verhagen een

beschouwing gepubliceerd over de voorstellingen van Oedipus, Koning door Willem

Royaards.27 Royaards had voor zijn Sophocles-enscenering de Duitse bewerking van de

tragedie door Hugo van Hofmannsthal metrisch vertaald.28 In zijn artikel, het eerste van zijn

hand over een Grieks drama, uitte Verhagen vooral kritiek op het feit dat Royaards een

bewerking met veel coupures had gebruikt. Er verscheen een weerwoord van F. Coenen

getiteld De Oedipus-vertooningen en de heer Balthazar Verhagen.29

De overige artikelen van Verhagen die hier besproken dienen te worden, stammen uit de

periode na Diepenbrocks overlijden. Twee daarvan zijn uitsluitend aan de componist gewijd.

Ter gelegenheid van de uitvoering van zijn Missa in die Festo op 26 juni 1921 in Den Bosch,

verscheen een begeleidend programmaboek met daarin tevens een biografische schets.30

Hiermee werd, drie maanden na de dood van de componist, voor de eerste maal een uitgebreid

overzicht gegeven van zijn leven en werk. Zijn herinneringen aan Diepenbrock beschreef

Verhagen vrijwel gelijktijdig in de Nieuwe Gids, onder de titel Ter nagedachtenis aan mijnen

onvergetelijken leermeester Alphons Diepenbrock.31 Zeven jaar later publiceerde Verhagen in

het door Willem Pijper en Paul Sanders geredigeerde tijdschrift De Muziek ‘Drama en

Muziek’, een historisch overzicht van de combinatie muziek en dramatische handeling vanaf

de Griekse tragedie tot aan de vroege twintigste eeuw. Tien jaar na Diepenbrocks dood, in

1931, verzocht de redactie van De Muziek Verhagen om een essay ‘over Diepenbrock’s

persoonlijkheid en zijn tooneelmuziek’.32

26 6-04-1913, De Amsterdammer, BD VIII, 627.
27 31-08-1913, De Amsterdammer, BD VIII, 526.
28 De eerste uitvoering vond plaats in openluchttheater Sonsbeek in Arnhem.
29 7-09-1913, De Amsterdammer, BD VIII, 527.
30 In: Alphons Diepenbrock, Missa in Die Festo (juni,1921), 7-24.
31 De Nieuwe Gids, jaargang 36/1 (juni, 1921), 754-762.
32 Verhagen 1931, 290-309.
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Dit laatste artikel wordt voorafgegaan door een werkenlijst van de componist. Vergeleken met

de twee beschouwingen uit 1921 is er een opmerkelijk verschil in toon en benadering van het

onderwerp. Was de toon toen nog die van de oud-leerling die in vrijwel kritiekloze

bewondering schreef over zijn gestorven leermeester, nu stelt Verhagen zich onafhankelijk op

en is er in zijn benadering ook plaats voor kritische kanttekeningen. Zelf was hij zich van

deze verandering maar al te zeer bewust: ‘Was het mij in 1921, toen de persoonlijkheid van

Diepenbrock nog zóó dicht bij mij stond, door den indruk van zijn tragisch ziekbed en

voortijdigen dood niet mogelijk, ander dan zeer subjectief over hem te schrijven [...]’.33

Diepenbrocks standpunt ten aanzien van het toneel was volgens de Verhagen van 1931

bepaald ambivalent: ‘Hem zweemde het beeld van de Grieksche tragedie voor den geest: de

afwisseling van gesproken speelscènes, en gesproken koren. [...] Overigens had hij voor het

tooneel weinig of geen belangstelling getoond, aleer hij [...] met “Marsyas” in het theater

kwam’. En vervolgens:

De oplossing van het probleem is, geloof ik, hierin te vinden, dat er in Diepenbrock geen echte dramaticus stak,

die zich in deze vijf partituren heeft geopenbaard, maar dat au fond zijne instelling op het drama geen andere is

geweest, dan die op de kleinere en grootere poëtische teksten zijner liederen of solozangen met orkest.34

Dat Diepenbrock vóór 1910 geen belangstelling voor het toneel gehad zou hebben, zoals hier

wordt gesuggereerd, moet bestreden worden. Zoals al besproken toonde hij zich als

medewerker van De Kroniek wel degelijk geïnteresseerd in de nieuwe ontwikkelingen op

toneelgebied in Nederland; bovendien heeft hij in het seizoen 1908-1909 de eerste optredens

van Het Tooneel op de voet gevolgd.

Publicaties over drama en voordrachtskunst

De door Verhagen gepubliceerde studies over drama en voordrachtskunst zijn:

- De tragische Maskers van Hellas (Amsterdam, 1923)

- Prosodie der Voordrachtskunst (Groningen, 1924)

- De Kunst van de Dramaturg (Amsterdam, 1924)

- Dramaturgie (Amsterdam, 1928)

33 Verhagen 1931, 293.
34 Verhagen, 301.
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- Drama en muziek (artikel voor De Muziek, 1928)

- Vondel’s dramatische problemen (bijdrage Vondelkroniek, 1940)

- Faust in die Geskiedenis, Legende, Drama en Muziek (Johannesburg, 1950).

De tragische Maskers van Hellas is een geschiedenis van de Griekse tragedie, in het bijzonder

van de tragedies van Aeschylus en Sophocles. Het boek is een uitwerking van Verhagens

lessen over dit onderwerp aan de toneelschool. Het aan het slot aangekondigde vervolg over

het latere drama is gerealiseerd in Dramaturgie, dat in 1927 verscheen. Een aanzet voor deze

studie had Verhagen al gegeven in zijn openbare les De Kunst van de Dramaturg, bij de

aanvang van zijn colleges als privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam in 1924. Van

Dramaturgie, dat lange tijd in gebruik bleef als standaardwerk, verscheen nog in 1963 een

nieuwe editie van de hand van W.Ph. Pos, een oud-student van Verhagen. Ook de Prosodie

der Voordrachtskunst (die al besproken is in deel I) vormt de weerslag van Verhagens eigen

ervaring als docent. In 1918 was in een eigen uitgave van de Toneelschool een eerste versie

hiervan verschenen, Prosodie: ontleding der structuur van het vers ten dienste van het

voordrachtsonderwijs.35 In Zuid-Afrika schreef Verhagen als laatste werk Faust in de

Geskiedenis, Legende, Drama en Musiek.36

Samenwerking met Diepenbrock

Het eerste contact tussen Diepenbrock en Verhagen vond plaats in 1903 toen Verhagen zich

aanmeldde als leerling klassieke talen. Hoewel er vijf jaar later een einde kwam aan de

officiële leraar-leerling relatie toen Verhagen naar Den Haag verhuisde, hebben beiden het

gezamenlijk lezen van Sophocles en Euripides na enkele jaren weer opgepakt. Het is

Diepenbrock die hiertoe in het najaar van 1913 een voorstel doet.37 Ook in de laatste jaren van

zijn leven is er van regelmatig contact sprake geweest. In 1921 herinnerde Verhagen zich over

de lessen: ‘Met Diepenbrock eene Griekse tragedie lezen, beteekende, er drie, vier andere

tegelijk bij leeren kennen. De kostbare aanteekeningen in zijne kleine tafel-bibliotheek wijzen

nog den weg tot eene door hem gevonden “vergelijkende litteratuur-studie”, die de ziel der

antieke tragikers wakker roept’. Verhagens relaas onderstreept Diepenbrocks al gesignaleerde

voorkeur voor Sophocles, maar laat ook zien hoe deze via hem in Euripides’ Bacchanten

geïnteresseerd raakte. Dat was vervolgens aanleiding tot gesprekken over Nietzsche, ‘over

35 Amsterdam, 1918.
36 B.Th. Verhagen, 4.
37 6-10-1913. Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 250.
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den Dionysische-muzikalen oorsprong van het drama, over de muziek-theorieën van

Gevaert’.38 Verhagen legde ook muzikale interesse aan de dag. Hoewel hij zichzelf ‘een leek

in de muziek’ noemde39, speelde hij viool en bezocht graag concerten, vooral wanneer er

werken van Diepenbrock of Mahler op het programma stonden. Na een uitvoering van

Diepenbrocks Im grossen Schweigen in 1907 eerde hij de componist met een krans.40 Vanaf

deze tijd wordt de relatie tussen Diepenbrock en Verhagen vriendschappelijker, hoewel

Verhagen Diepenbrock pas in 1915 zal gaan tutoyeren.41 Diepenbrock heeft zich van zijn kant

voor zijn pupil ingezet onder meer door enkele malen een aanbevelingsbrief te schrijven. In

1915, toen Verhagen zich kandidaat gesteld had als directeur van de Amsterdamsche

Tooneelschool, heeft Diepenbrock zijn sollicatie actief ondersteund.

Regelmatig heeft Verhagen zich als auteur ingezet voor het werk van Diepenbrock. Ook zag

hij er geen probleem in om als spreekbuis voor de componist te fungeren, onder meer tijdens

de polemiek over de reien uit Gysbrecht in 1914.

Gezamenlijke projecten

Diepenbrock heeft in de totstandkoming van de in 1910 bij de première gebruikte tekstversie

van Marsyas, of de Betooverde Bron een essentieel aandeel gehad. Uit ontevredenheid bleef

de componist wijzigingen in de tekst voorstellen, ook in het stadium dat de compositie al

gereed was. In latere jaren nam Verhagen de Marsyas-tekst telkens opnieuw ter hand. Zo

blijkt uit de correspondentie van 1913 dat hij de tekst heeft omgewerkt.42 Een mogelijk hierop

gebaseerde versie die twee jaar later is gepubliceerd in De Tijdspiegel, wijkt sterk af van de in

1910 gebruikte.43 Maar ook die lezing beschouwde Verhagen later als achterhaald. In 1922,

een jaar na de dood van Diepenbrock, publiceerde het Alphons Diepenbrock Fonds een piano-

uittreksel van de Nymphendans en Apollo’s Epiloog, de laatste twee delen van Marsyas. Voor

deze editie schreef Verhagen weer een volledig nieuwe tekst, die hij onder Diepenbrocks

muziek plaatste. In 1938 ten slotte onderwierp hij de complete Marsyas-tekst nogmaals aan

een revisie. Het was Piet Ketting die op verzoek van Verhagen in de kopie-partituur de oude

tekst van 1910 verving door deze nieuwe.

Bij nog drie composities van Diepenbrock is Verhagen opgetreden als tekstdichter: Blijde

intrede (1910), Lydische Nacht (1913) en Landstormlied (1915). De cantate Blijde intrede is

38 Verhagen 1921, 22-23.
39 Verhagen 1921, 292.
40 31-05-1907, bedankbrief Diepenbrock, BD V, 388.
41 4-01-1915, Verhagen aan Diepenbrock. BD VIII, 422.
4218-07-1913, dagboek E. Diepenbrock, BD VIII, 197.
43 Verhagen 1915, 1-29, 97-124, 193-226.



133

niet voltooid. De compositie waartoe Diepenbrock opdracht had gekregen was bedoeld voor

de presentatie van Prinses Juliana in mei 1910. Diepenbrock heeft zowel aan Verhagen als aan

P.H. van Moerkerken gevraagd om een tekst te ontwerpen voor een cantate van 20 tot 25

minuten, waarbij hij suggereerde om dit gezamenlijk te doen.44 Opmerkelijk is dat hij

Verhagen strikte aanwijzingen geeft voor de opzet van de tekst, vanuit een al gecomponeerde

melodie voor solostem: ‘Het begin zou ik graag dactylisch hebben’ (Diepenbrock voegt

hierbij een muziekvoorbeeld in twaalf-achtste maatsoort). Zowel Verhagen als Van

Moerkerken hebben een tekst geleverd, maar Diepenbrock verkiest Verhagens gedicht boven

dat van Van Moerkerken, dat hij als ‘droog literair’ karakteriseert.45 Toen bleek dat de

geplande uitvoering geen doorgang zou vinden, heeft Diepenbrock de compositie na drie

strofen gestaakt en de tekst teruggestuurd aan de tekstdichter.46

In het geval van Lydische Nacht is het initiatief, net als bij Marsyas, uitgegaan van Verhagen,

die Diepenbrock al in 1911 – tevergeefs - had verzocht om deze tekst te willen componeren.

Twee jaar later weet Verhagen hem toch over te halen, want in mei 1913 heeft Diepenbrock

de eerste schetsen voor de compositie genoteerd. Toch zou het nog een half jaar duren voordat

het werk, voor declamatie, zang en orkest, voltooid was. Opnieuw had Diepenbrock

problemen met Verhagens tekst die hij in de woorden van Elisabeth ‘eigenlijk maar gerijmel’

vond: ‘[...] hij heeft met de gebrekkige tekst ontzettende moeite om er iets moois van te

maken en hij vindt het zoo vreemd dat Verhagen daar niets geen idee van heeft, maar in zijn

naieve zelfvoldaanheid denkt dat zijn gedicht Diepenbrock inspireert [...]’.47 Dat hij niet veel

vertrouwen had in de onderneming, hield hij niet voor Verhagen verborgen: ‘Ik zucht onder

de Lydia Nox! De mogelijkheid van een succes lijkt mij uiterst gering!’48 Verhagens

‘zelfvoldaanheid’ over de tekst van Lydische Nacht moet overigens betwijfeld worden. In

oktober schreef hij namelijk aan de componist: ‘Mijn gedicht zegt mij niets, ik vind het stijf

en gewrongen, en ik vrees soms, dat U er weinig pleizier van zult beleven’.49 Diepenbrock

heeft dan al heel wat tekstwijzigingen voorgesteld, die meestal opvallend welwillend door

Verhagen zijn overgenomen. Slechts een enkele maal ging hij niet akkoord met Diepenbrocks

suggesties: ’De Lydische Nacht heb ik veranderd naar Uwe wenschen, behalve de eerste

strophe nà het lied. Daar hebt U twee maal het rijm zoek gemaakt. Dit zou, als we ‘t zoo

afdrukken, maar kritiek opwekken, omdat hier het gedicht weer in de vaste strophe-vorm van

44 6-04-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 248.
45 23-04-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 253.
46 piano-uittreksel DAL, Inv. No. B-1 (6); 21-05-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD V, 287.
47 20-08-1913, dagboek E. Diepenbrock, BD VIII, 218.
48 25-08-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 219.
49 19-10-1913, Verhagen aan Diepenbrock, BD VIII, 259.
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de inleiding terug komt’.50 Pas na voltooiing uit Diepenbrock zich voor het eerst positief over

de tekst: ‘De tekst van Verhagen heeft in alle [geval] dit voor dat hij iets vertolkt van mijn

heimwee naar het Zuiden, wat V. misschien weer van mijn lessen heeft gekregen [...]’.51

Het laatste gezamenlijke project, het Landstormlied, heeft een merkwaardige

ontstaansgeschiedenis. Nu is het Diepenbrock, die Verhagen in augustus 1915, midden in de

Eerste Wereldoorlog, verzoekt om een tekst voor een al geschreven compositie: ‘Zou je op

bijgaand lied een mooie tekst kunnen maken, populair en toch pakkend. 2 strophen (Demeter

Jambicus Catalectius [sic]) en 16 regels’.52 Met ‘bijgaand lied’ doelde Diepenbrock op een

compositie die hij, in een volgende brief, aanduidt met Landstormmarsch.

Verhagen is op het verzoek ingegaan en heeft twee weken later een gedicht geleverd. Hoewel

Diepenbrock ‘het gedicht mooi van gedachte en over ‘t geheel heel goed in den toon’ vond,

achtte hij wijzigingen in de tekst onvermijdelijk: ‘Ik heb nu veranderd 1* wat mij uit

grammatisch oogpunt niet geheel onbedenkelijk voorkwam, 2* wat ik noodig had voor de

rhythmiek mijner melodie’.53 Diepenbrocks tweede argument demonstreert overduidelijk dat

zijn uitgangspunt de compositie is, en niet Verhagens tekst. De rest van deze uitvoerige brief

bevat allerlei voorstellen tot wijzigingen in de tekst.

Samenvatting

De samenwerking tussen Diepenbrock als componist en Verhagen als tekstdichter begon kort

nadat er een eind was gekomen aan hun officiële leraar-leerling relatie. Die coproductie heeft

tussen 1909 en 1915 geleid tot het ontstaan van de toneelmuziek bij Marsyas of de

Betooverde Bron, het symfonisch lied Lydische Nacht en het Landstormlied. Terwijl in de

eerste twee gevallen het initiatief uitging van Verhagen, was het bij de laatste compositie

omgekeerd. Verhagens verzoeken aan Diepenbrock om muziek bij Marsyas, en later bij

Lydische Nacht, werden gedaan op het moment dat hij zijn tekst al had geschreven. Toch zijn

beide teksten nog ingrijpend gewijzigd tijdens het compositieproces, omdat Diepenbrock dat

noodzakelijk vond. Het is opmerkelijk dat Verhagen steeds weer bereid was zijn voorstellen

vrijwel ongewijzigd over te nemen. Een uitspraak uit januari 1910, naar aanleiding van

Diepenbrocks kritiek op zijn Marsyas-tekst, is in dit opzicht veelzeggend: ‘U ziet, bij mij

krijgt U in alles Uw zin, Ik vind het zulk een heerlijk voorrecht, dat U die prachtige muziek

50 7-10-1913, BD VIII, 252.
51 20-11-1913, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VIII, 268.
52 5-08-1915, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 496 en 555. Diepenbrock bedoelt hier een iambische dimeter
die catalectisch is, d.w.z. het ritme wordt niet afgemaakt.
53 22-08-1915, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 500.
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voor mij hebt gemaakt, dat ik alles zal doen, om te maken, dat het ten minste eenigen zin

heeft, dat mijn stuk met die muziek wordt gemaakt’.54 Hoewel Verhagen op dat moment al

geruime tijd geen leerling meer was van Diepenbrock, stelde hij zich nog steeds zo op. Deze

houding van afhankelijkheid en bewondering spreekt tevens uit de hier besproken artikelen,

die Verhagen in 1913 op aandrang van de componist publiceerde. Pas nadat hij in 1915 als

directeur van de Tooneelschool een zelfstandige positie had verworven, moet ook zijn

houding ten opzichte van Diepenbrock volwassener zijn geworden.

2.2.3 Directeur Toneelschool: hervorming studieprogramma

De Tooneelschool van Amsterdam is in 1874 opgericht door het Nederlandsch

Tooneelverbond. Naast de uitgave van het tijdschrift Het Tooneel en het houden van lezingen

en bijeenkomsten, beoogde het Tooneelverbond hiermee ‘de verbetering van het tooneel in

Noord- en Zuid-Nederland’.55 Toen Verhagen in 1915 aantrad als directeur bestond de

Toneelschool ruim veertig jaar. Tijdens de sollicitatieprocedure56 kreeg deze te maken met de

Commissie van Beheer en Toezicht, die, onder het voorzittersschap van de toneelschrijver

A.W.G. van Riemsdijk, het bestuur voerde over de Toneelschool. In de ruim vier maanden

voorafgaande aan de feitelijke benoeming op 17 juli 191557, heeft Verhagen ondersteuning

voor zijn sollicitatie gemobiliseerd, onder meer van zijn oud-leraar. Diepenbrock schreef niet

alleen een aanbevelingsbrief aan de classicus C.J. Vinkesteyn58, maar legde zelfs bezoeken af

bij leden van de Commissie. Uit zijn verslag aan Verhagen blijkt dat hij daarbij diens kennis

van de Griekse tragici en van Shakespeare en Calderon heeft benadrukt.59

Verhagen zelf had intussen een programma ontwikkeld voor een reorganisatie van het

onderwijs aan de toneelschool, dat door een aantal bestuursleden kennelijk positief is

ontvangen: ‘V. Riemsdijk en v. Schevichaven hebben in ’t Handelsblad hunne opinie ten

beste gegeven over de ‘reorganisatie’ van ’t onderwijs en het deed mij genoegen te zien, dat

ze allebei dingen gezegd hebben, precies zooals ik dat in mijn schematisch programma heb

ontwikkeld’.60 Hoewel die voorstellen niet overgeleverd zijn, moeten deze betrekking hebben

gehad op een vernieuwing van het docentencorps en op het lesprogramma. Ook in de agenda

54 16-01-1910, Verhagen aan Diepenbrock, BD VI, 209.
55 Doelstelling op briefkaarten van het NTV (Archief Tooneelschool, TIN).
56 28-02-1915, Verhagen aan Diepenbrock, BD VIII, 441.
57 Benoemingsbrief (Archief Tooneelschool, TIN).
58 11-03-1915, Diepenbrock aan C.J. Vinkesteyn, BD VIII, 444. Vinkesteyn was lid van de Commissie van
toezicht op de toneelschool.
59 9-03-1915, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 443.
60 24-04 1915, Verhagen aan Diepenbrock, BD VIII, 463.
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van de in mei 1915 gehouden jaarvergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond, wordt

gezinspeeld op een nieuw reglement voor de toneelschool.61 Dat Verhagen al vóór de officiële

benoeming, geraadpleegd werd over nieuw te benoemen docenten, blijkt uit een vertrouwelijk

schrijven van Van Riemsdijk van 7 juli. Uit deze brief waarin diverse acteurs de revue

passeren, blijkt dat er verdeeldheid heerste in het bestuur. Terwijl Adriaan van der Horst en

Theo Mann-Bouwmeester als zeer ervaren acteurs unaniem als geschikte kandidaten worden

voorgesteld, ook omdat zij naar verwachting goed zullen samenwerken, waarschuwt Van

Riemsdijk voor het aanstellen van Herman Schwab die hij een ‘splijtzwam’ noemt.62

Het cursusjaar 1915-1916: docenten en lesprogramma

Inderdaad zijn er bij de start van het schooljaar 1915-1916 enkele nieuwe docenten benoemd,

zo blijkt uit een vergelijking van Verhagens verslag over zijn eerste seizoen met het lesrooster

van de vorige cursus. Het lesprogramma omvatte nu twaalf vakken. Voor Spel en Voordracht

is niet de door Verhagen aanvankelijk voorgestelde Jan Musch, maar de al genoemde Theo

Mann-Bouwmeester (1850-1939) benoemd63; zij ging dit vak doceren naast de al 25 jaar aan

de school verbonden Betty Holtrop-van Gelder. Nog een nieuwe docent is Adriaan van der

Horst (1868-1942), die de techniek van het toneelspel ging onderwijzen, een door Verhagen

ingevoerd vak.64 Van der Horst werd na twee jaar vervangen door Ko Arnoldi, maar mevrouw

Mann-Bouwmeester bleef zeven jaar verbonden aan de school. Zelf was Verhagen

verantwoordelijk voor de lessen Dramatische letterkunde en Nederlandsch en lezen. Voor de

twee andere talen die werden onderwezen, Frans en Duits, zijn nieuwe docenten

aangetrokken. Daarnaast omvatte het programma onder meer de vakken Uitspraak,

stemvorming en zang, gegeven door Branco van Dantzig, Rhythmische gymnastiek, gegeven

door Aafje Sluis-Slikker volgens de methode Jaques-Dalcroze, en Dansen en houding door

James Meyer Fils. Deze drie docenten waren al aan de school verbonden. Niet al Verhagens

voorstellen zijn ingewilligd. Zijn wens om de bekende declamator Albert Vogel aan te stellen

als docent, is op weerstand is gestuit bij het bestuur. Vogel, aan wie Verhagen enige tijd

Latijnse les heeft gegeven65, had zelf aangedrongen op een aanstelling aan de Toneelschool.

In een brief van juli 1915, die hij vergezeld liet gaan van een uitgebreid persdossier, biedt hij

61 In Het Tooneel, 44/9, 1 mei 1915, 44.
62 6-07-1915, A.W.G. van Riemsdijk aan Verhagen (Archief Tooneelschool, TIN).
63 Niet duidelijk is waarom Jan Musch, die al als docent Grimeeren aan de school was verbonden, ontslag heeft
genomen.
64 Dit komt nog niet voor op het rooster van 1914-1915 (Archief Tooneelschool).
65 27-04-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD IV, 256.
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lessen aan in ‘methodisch spreken, voordragen en spel.’66 Waarom het bestuur de voorkeur

gaf aan andere docenten, is niet bekend.67 Ook heeft Verhagen vergeefs getracht om de

danseres Lily Green, die hem door Diepenbrock was gesuggereerd, aan te trekken als

docente.68

Verhagens verslag geeft ons ook een beeld van de inhoud van de lessen. Mevrouw Mann-

Bouwmeester behandelde in vier wekelijkse lesuren onder meer de voordracht van

fragmenten uit Gijsbrecht van Aemstel van Vondel, maar ook van ‘twee korte toneelspelen,

door haarzelf en den directeur speciaal voor de leerlingen vervaardigd.69 De lessen

Dramatische letterkunde bestonden voor eerste-jaars studenten (drie uur per week) uit een

uitvoerige verhandeling over het wezen van de dramatische kunst en de structuur van het

drama. Daarbij ging Verhagen uitgebreid in op Gijsbrecht van Aemstel en de ‘beteekenis van

dit drama en zijn cultuurhistorischen achtergrond’. Ook werd in die lessen aandacht besteed

aan Shakespeare. In het tweede leerjaar (eveneens drie uur per week) behandelde Verhagen de

Griekse tragedie en komedie, waarbij enkele werken uit die periode bestudeerd werden.

Tevens ‘in verband daarmede, van eenig modern tooneelwerk’.70 Ten slotte kwam

Shakespeare opnieuw aan de orde. In de les Nederlandsch en lezen werd uitvoerig aandacht

besteed aan versleer, metriek en dichtvormen. Daarbij las Verhagen met zijn leerlingen proza

en poëzie uit diverse perioden (zie ook de al besproken foto van een poëtica-les, I 9).

Om de artistieke vorming van de leerlingen van de Toneelschool nog te bevorderen, had

Verhagen voor hen vrije toegang bedongen bij voorstellingen van een viertal

toneelgezelschappen, bij diverse exposities en bij alle concerten van het Concertgebouw-

orkest.71 Het gemiddelde aantal leerlingen was overigens opvallend klein; in 1915 werden er

vijf nieuwe leerlingen aangenomen, een jaar later slechts twee.72 Deze teruggang in aantal

hing samen met een strenger toelatingsbeleid. In een interview van bijna tien jaar later zegt

Verhagen hierover: ‘Dadelijk na mijn aanstelling zijn wij begonnen, de toelatingseischen

hooger op te voeren. Wij hebben gebroken met het systeem om lukraak candidaten aan te

nemen. Nu moeten zij, die de lessen aan de Tooneelschool willen volgen, ten minste drie

66 31-07-1915, A. Vogel aan Verhagen (Archief Tooneelschool).
67 4-08-1915, Van Riemsdijk aan Verhagen (Archief Tooneelschool).
68 11-08-1915, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 497.
69 Verhagen, Verslag (Archief Tooneelschool), 2.
70 Verhagen, Verslag, 2.
71 Verslag, 3.
72 Veltkamp e.a. 2000, 199.
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jaren middelbaar onderwijs hebben genoten.’73 Dergelijke kleine aantallen waren voor

Verhagen geen belemmering om al in zijn eerste jaar een einduitvoering door leerlingen te

organiseren waarbij twee eenakters van zijn hand opgevoerd werden.74 Een rondgestuurd

verzoek om subsidie voor deze voorstelling, leverde aan aantal toezeggingen op.75 Met het

stuk ‘in verzen’, waarvan sprake is, moet het mythische spel Narcis en Echo van Verhagen

bedoeld zijn, waarvoor Richard Heuckeroth muziek componeerde. Op een foto van de

uitvoering (juni 1916?) zijn de kostuums te zien, die in de les Costuumnaaien in grote haast

waren vervaardigd.76 De opvoering moet succesvol geweest zijn, aangezien het

Concertbureau Max van Gelder hierna een voorstelling van Narcis en Echo in het Kurhaus

wilde programmeren.77 Hoewel Verhagen zelf niet afwijzend stond tegen zo’n openbare

opvoering door leerlingen, stuitte dit plan op ernstige bezwaren van het bestuur. In een brief

van 8 juni wordt hij door Van Riemsdijk terechtgewezen: ‘Er blijft alleen kritiek over op de

directeur die zijn leerlingen nu al als actrices rondgeleid door ’n impresario, de boer op

stuurt’. 78

Nadere gegevens over Narcis en Echo ontbreken79, maar in zijn leerplan voor de cursus 1916-

1917 refereert Verhagen op interessante wijze aan deze uitvoering. Naar aanleiding daarvan

stelt hij voor Richard Heuckeroth ‘les te [laten] geven in z.g. “melodrama” (spreken bij

muziek), eene theaterkunst, weleer van groote beteekenis en waarvoor in den laatsten tijd

meer en meer belangstelling ontstaat’.80 De context van deze passage doet veronderstellen dat

Heuckeroth de tekst van Narcis en Echo als melodrama had gezet.81

In zijn eerste jaar als directeur had Verhagen met diverse praktische problemen te kampen.

Het gebouw aan de Marnixstraat moest hoognodig worden gerenoveerd, waarvoor

aanvullende middelen gegenereerd moesten worden.82 Het reorganisatieplan voor het

onderwijs, dat hij in zijn idealisme nog voor aanvang van zijn functie had uitgedacht, bleek in

werkelijkheid slechts met mondjesmaat realiseerbaar. Ook in de volgende jaren is er met grote

regelmaat sprake van plannen tot reorganisatie. Een in januari 1916 gedaan verzoek van

Verhagen om meer vrijheid van handelen, is door het bestuur welwillend opgenomen. In een

73 Annelèn [een collectief van vrouwen], Balthazar Verhagen over de Tooneelschool (ca 1924).
74 Programma niet gevonden.
75 Zie: Archief Tooneelschool, TIN.
76 26-05-1916, mevr. Van de Wall-Perné aan Verhagen (Archief Tooneelschool, 036).
77 Verzoek 3-07-1916 (Archief Tooneelschool).
78 8-06-1916, Van Riemsdijk aan Verhagen (Archief Tooneelschool).
79 Noch de tekst, noch de muziek kon worden achterhaald.
80 Verhagen, Leerplan cursus 1916-1917 (Archief Toneelschool, map 001)
81 Er zijn geen aanwijzigingen dat Heuckeroth als docent aan de school heeft gewerkt; R. Heuckeroth-Van
Hessen vermoedt dat zijn grootvader er wel lezingen heeft gegeven.
82 Voor de verbouwing werd een som van f 5000,- bijeengebracht (Archief Tooneelschool).



139

brief van het Nederlandsch Tooneelverbond, verklaart het bestuur zich akkoord ‘den

Directeur der Tooneelschool een groote vrijheid van handelen te geven’. Verhagen wordt in

deze brief uitgenodigd zijn ‘denkbeelden omtrent de macht van den directeur en de

verhouding van hem tot de Commissie van B. en T., benevens [zijn] geheele reorganisatie-

plannen der School, in een concept voor een nieuw reglement op de Tooneelschool, te

belichamen [...].83 In hoeverre deze plannen verwezenlijkt zijn, is twijfelachtig. Want in april

1919 kondigt Verhagen opnieuw een ’Memorie omtrent reorganisatie van de Tooneelschool’

aan die door een commissie van drie personen bekeken zou moeten worden.84

2.2.4 Auteur over drama

Drama en dramaturgie: de Griekse tragedie als maatstaf

Verhagens opvattingen over drama zijn verwoord in twee uitvoerige studies en in zijn

inaugurele rede voor de Universiteit van Amsterdam. In volgorde van publicatie: De

Tragische Maskers van Hellas (1923), De Kunst van de Dramaturg (1924) en Dramaturgie

(1927). Zoals het eerste boek de weerslag vormt van Verhagens lessen over Griekse tragedie

aan de Toneelschool sinds 1915, zo is Dramaturgie, dat daar inhoudelijk het vervolg op is, de

uitwerking van zijn colleges aan de Universiteit sinds 1924. In die colleges wilde Verhagen

zich vooral richten op de ‘studie der Dramaturgie’, ‘die ten doel had langs inductieven en

analytischen weg door te dringen in het proces, dat zich in den geest van den Dramaturg heeft

afgespeeld, toen hij zijn kunstwerk concipiëerde en realiseerde […]’.85 Verhagen bedoelt met

‘dramaturgie’ hier dus de leer van het ontwerpen van toneelstukken. Naar zijn mening heeft

de ‘dramaturg’, de toneelschrijver, maar één onderwerp: ‘Het is de Uitbeelding van den

Mensch in zijne innerlijke gesteldheid, zijne instincten, neigingen, begeerten, hartstochten,

gevoelens en ideeën, in geheel zijne ingewikkelde onstoffelijke samenstelling, die wij als

karakter plegen aan te duiden’.86 In zijn inaugurele rede laat Verhagen zich afkeurend uit over

enkele moderne handleidingen op het gebied van toneelschrijven87 omdat de auteurs zich niet

zouden hebben gebaseerd op algemene principes en historische tradities die van generatie op

generatie worden doorgegeven.

83 16-01-1916, J.C. v.d. Tol aan Verhagen (Archief Tooneelschool).
84 Niet teruggevonden.
85 Verhagen 1924, 6.
86 Verhagen 1924, 9.
87 Practical Hints on Playwrighting. Auteur en jaar is onbekend.
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Nu wordt duidelijk hoezeer de Griekse tragedie als maatstaf wordt gehanteerd voor het latere

drama:

De zeven drama’s van Sophocles zijn even zoovele verrassend-verschillende oplossingen van het oogenschijnlijk

zoo enkelvoudige probleem der afwisseling van speelscènes en koorzangen in de Grieksche tragedie, en de op

het eerste gezicht zoo overdadige en ordelooze dramaturgie van Shakespeare zal bij nadere beschouwing op zeer

positieve compositie-methoden blijken te berusten, die ten slotte van geen ander geslacht zijn dan die der

Grieken.88

In De Tragische Maskers heet Shakespeare ‘de ware wapenbroeder van Sophocles’ vanwege

gemeenschappelijke principes als de tragische ironie en de katharsis.89 In de ‘combinatie van

ernst en luim in een en hetzelfde stuk’ zag Verhagen ook een relatie tussen het saterspel uit de

oudheid en de toneelstukken van Shakespeare.90

In Dramaturgie stelt hij zich op het standpunt dat de toneelschrijver zich bij voorkeur zou

moeten bedienen van bestaande mythen en fabels als werkmateriaal; in dit opzicht zijn de

Griekse tragedie, het middeleeuwse heiligenleven, Shakespeare’s drama of Goethes Faust

slechts varianten op een thema. Vanuit deze visie concludeert Verhagen in het slothoofdstuk

van De tragische Maskers dat de rederijkerstijd, de achttiende en een groot deel van de

negentiende eeuw niet zijn interesse verdienen. Hij doet deze periodes af als ‘dorre plekken in

de toneelgeschiedenis’[…] ‘ware woestijnen, die wij niet telkens opnieuw behoeven door te

trekken, om er de verlaten en reeds lang vergeten kleine oasen nog eens weer aan te doen […]

daar zij waarlijk de reis niet meer zouden loonen’.91 Wel had hij redenen om aan het slot van

dit boek toch zijn vertrouwen uit te spreken in een aantal eigentijdse toneelschrijvers: ‘de

dramaturgie van een Ibsen, een Strindberg, een Maeterlinck, in hare sterkste manifestaties,

toont eigenaardige affiniteiten met het groote drama van het verleden, treedt, wellicht haars-

ondanks, in de groote lijnen en principes der cultuur-historische traditiën’.92

Verhagens interpretatie van de toneelgeschiedenis is sterk persoonlijk waarbij hij zich laat

leiden door zijn voor- of afkeur voor een bepaalde auteur. Het hier geschetste beeld blijkt nog

duidelijker uit de opzet van een cursus voor de Amsterdamse Volksuniversiteit.93 Deze

88 Verhagen 1924, 9.
89 Verhagen 1923, 327-328.
90 Verhagen, Syllabus 6 (niet gedateerd); Verhagen 1921, 7.
91 Verhagen 1923, 317.
92 Verhagen 1923, 330.
93 Verhagen, Syllabi 1 t/m 9 (niet gedateerd, Archief Toneelschool).
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cursus, die Verhagen waarschijnlijk rond 1925 heeft gegeven, bestond uit negen lessen

waarvan de eerste werd besteed aan de ‘kenmerken en eigenschappen van het drama’. Les

twee en drie waren gereserveerd voor de Griekse tragedie en komedie, in les vier en vijf is het

drama in de Middeleeuwen en de Renaissance behandeld. Vervolgens werden twee lessen

besteed aan Shakespeare en één aan Molière. Opmerkelijk genoeg maakt Verhagen op dit

punt een sprong van ruim twee eeuwen en besluit zijn cursus met de behandeling van Henrik

Ibsen, die hij in de bijbehorende syllabus een ‘voorbeeld van realisme, vermengd met

symboliek’ noemt. Ook prijst hij de ‘strenge eenvoud van bouw’ in zijn toneelstukken,

‘waardoor sommige werken (“Rosmersholm”, “Hedda Gabler”, “Bouwmeester Solnes”) in

zeker opzicht als een nieuwe verschijningsvorm der tragedie kunnen worden beschouwd’. 94

Rosmersholm dient daarbij als voorbeeldstuk dat wordt geanalyseerd volgens de formele

criteria die Verhagen in De Tragische Maskers ten aanzien van de Griekse tragedie heeft

beschreven.

Interpretatie van de Griekse tragedie

De Griekse tragedie die Verhagen telkens weer als exemplarisch naar voren haalt, is Koning

Oedipus van Sophocles. Wellicht was de tragicus hier optimaal geslaagd in de ‘uitbeelding

van den Mensch’. Al in 1913 had Verhagen aan Diepenbrock geschreven dat hij van plan was

om de Oedipus-tragedies te bestuderen. In het archief van de Toneelschool bevindt zich een

grafische analyse op posterformaat van Koning Oedipus die ontworpen moet zijn voor de

lessen dramaturgie aan de toneelschool of voor bovengenoemde cursus.95 In deze grafische

analyse is het verloop van de gemoedsbewegingen van protagonist Oedipus weergegeven.

Deze ‘dramatische stuwingslijn’ is te volgen gedurende de hele tragedie, bestaande uit

proloog, vier episodes en exodus (horizontaal ingetekend). Verhagen onderscheidt hierbij ca

25 gemoedsbewegingen van de hoofdpersoon, variërend van zelfvertrouwen via machtsbesef

tot roekeloosheid, en van gejaagdheid via verslagenheid tot vernietiging (verticaal ingetekend

aan de linkerzijde). De grafiek laat zien hoe Oedipus in de loop van het verhaal diverse

‘sferen’ van ‘psychische beheersing’, ‘psychische verzwakking’, ‘verloren zelfcontrole’ en

tenslotte ‘psychische inzinking’ doormaakt. Deze grafische analyse is een uitwerking van een

schema uit De Tragische Maskers; daarin had Verhagen, bij de behandeling van de Oedipus-

tragedies tien gemoedsbewegingen onderscheiden (O9). In dat hoofdstuk draait het om de

ironie van het noodlot: ‘de stuwende kracht in deze mythen, de demonstratie, hoezeer de

94 Verhagen, Syllabi, nr. 9, [1].
95 Gesigneerd door Verhagen en gedateerd 28-2-1925 (Archief Toneelschool).
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mensch, bij alle vernuft, scherpzinnigheid en kennis, in het duister tast omtrent de geheimen

des levens, hoezeer hij leeft in blindheid tegenover zijn eigen bestaan […]’.96 Ook wordt in

dat hoofdstuk de tragisch-ironische stijl van Sophocles en het belang van het koor besproken:

welk eene belangrijke taak in den stijl van het geheel rust er op dit Koor, waar het zich, los van de scène, in

Parodos en Stasima zet tot lyrische uitingen, welk aan het drama zulk een wijden horizon én zulk een diep-

religieuze spheer verleenen, waartegen het lot van Oidipous in al zijne wreedheid als eene noodzakelijkheid van

hooger orde, als in een katharsisch licht verschijnt!97

In een voetnoot bij deze alinea wordt verwezen naar de bewerking door Hugo von

Hofmannsthal, die Verhagen in 1913 had leren kennen in de al ter sprake gebrachte opvoering

van Koning Oidipous door Willem Royaards. Verhagen vindt deze bewerking verwerpelijk,

‘want door de groote lyrische partijen, waarin Sophocles zijn drama, als in een louterenden

dauw gedrenkt heeft, tot banale, stijllooze kreten te verminken, is aan het werk van den

meester de geheele katharsische geest en adel ontnomen’.98 Deze kwalificatie ligt in het

verlengde van Diepenbrocks mening, die in 1913 het ‘product v[an] Hofmansthal [sic] een

vergrijp aan Sophocles’ genoemd had, vanwege ‘de vernietiging der lyrische partijen’.99

In De Tragische Maskers heeft Verhagen door middel van een zestal grafieken zijn

interpretatie van de Griekse tragedie trachten te visualiseren. De structuur van Koning

Oedipus is ook voorgesteld als een schaakbord met inzetten door drie spelers:

Het nevenstaande schema geeft een overzicht van deze indeeling en de inzetten der verschillende maskers

tegenover Oidipous in het drama. Feitelijk kan men zeggen, dat binnen dit bestek een dubbel dramatisch plan is

uitgewerkt. Want Oidious staat voor twee raadsels: dat van den moord op Laïos, én dat van zijn afkomst.100

Verhagen heeft zich ook beziggehouden met getalsverhoudingen in de tragedie. Op basis van

de telling van verzen in de Prometheus-tragedie van Aeschylus komt hij tot ‘de gulden snede

van de tragedie’, ofwel de ‘geheimzinnige oerverhouding aller dingen: C2 = A2 + B2.’ Uit een

bijgegeven grafiek blijkt dat de protagonist (C) evenveel verzen heeft als de antagonist (A) en

het koor (B) samen.101

96 Verhagen 1923, 230.
97 Verhagen 1923, 248.
98 Verhagen 1923, 248.
99 7-09-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 233.
100 Verhagen 1923, 248.
101 Verhagen 1923, 124.
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Sophocles’ Electra: tragedie als natuurtragiek

Een andere tragedie van Sophocles die Verhagen uitvoerig analyseert is Electra. Allereerst

constateert hij een fundamenteel verschil met de behandeling van hetzelfde gegeven door

Aeschylus. Terwijl in de oudere versie Orestes de hoofdfiguur is, is door Sophocles Electra in

de pathosrol geplaatst. Zij is de protagonist die in de Proloog het toneel betreedt en daar tot

aan het einde van de tragedie blijft. Zij vertegenwoordigt de mythische overtuiging van een

idee, een medium. Het tragische van deze Electra-figuur – de ‘heen en weer geslingerde

pathetiek’ - noemt Verhagen Dionysisch; vanuit die gedachte is de tragedie een ‘kosmisch

gebeuren’ en wordt Electra daarin het symbool van ‘de hartstochtelijk de natuurtragiek

meêlevende mensenziel’.102

Opmerkelijk is dat Verhagen de andere personen in de tragedie beschrijft als symbolen van de

vier seizoenen. Deze visie is mogelijk ingegeven door de Griechische Mythologie van Ludwig

Preller, die Verhagen goed kende en in zijn voorwoord van de Tragische Maskers speciaal

vermeldt. Preller noemt Dionysos een god van ‘sehr umfassender Bedeutung’, wiens terrein

niet alleen dat van de wijnstok is:

Auf das Naturleben in seinen jährlichen Bewegungen und Gegensätzen übertragen ist Dionysos aller Jubel und

aller Schmerz dieses vegetativen Erdelebens, im Frühlinge alles Jubels […] in den Strahlen der Sonne reift bis es

von ihr zerzehrt wird, um im Winter dann wieder zu zergehen und in kalter Fluth und firnsterm Dunkel begraben

das Aeusserste selbst zu leiden und in der menschlichen Brust die verwandte Stimmung hervorzurufen.103

Ook bij deze tragedie is Verhagens uitleg voorzien van een grafische analyse betreffende de

gevoelens van Electra. De stuwingslijn verloopt nu in een snel stijgende lijn vanaf de derde

episode; de pathos-scène met de urn (wegens de vermeende dood van Orestes, begin van het

derde bedrijf) noemt Verhagen het laagtepunt. Hierna volgt de peripetie, de herkenningsscene

en de katharsis van Electra, waarbij de stuwingslijn via vreugde en zekerheid naar extase

klimt.104

102 Verhagen 1923, 216.
103 Preller 1872, 412.
104 Verhagen 1923, naast 216.
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Drama en muziek

In het artikel Drama en Muziek uit 1928 heeft Verhagen zijn standpunt over het gebruik van

muziek in het drama uiteengezet. Het artikel is niet zozeer een geschiedenis van de

combinatie muziek en drama, als wel een uiteenzetting van zijn persoonlijke voorkeuren op

dit terrein. Zo maakt hij, na de toneelmuziek van Mendelssohn te hebben besproken, een

sprong naar de toneelmuziek van Diepenbrock en Pijper, aangezien er in de op Mendelssohn

volgende 50 à 60 jaar ‘niets van eenige beteekenis voor het klassieke drama [was]

gecomponeerd’. Antigone van Honegger en Oedipus Rex van Stravinsky worden genoemd als

antivoorbeelden omdat ze terug gevallen zijn ‘op de ouderwetsche opera’. Diepenbrocks

toneelmuziek daarentegen is ‘van bijzondere beteekenis’, vanwege zijn gebruik van het

melodrama ‘als melodisch en rhythmisch zelfstandige onderstroom bij de zich vrij bewegende

spreekstem’. Hoewel deze melodramastijl met doorlopende muziek, voordelen heeft boven

die in Schillings’ Das Hexenlied, zijn er ook bezwaren: ‘Maar er is ook een nadeel aan deze

methode verbonden, doordat er tusschen tekst en muziek geen hecht verband is gelegd en de

componist dus te zeer afhankelijk werd van de muzikaliteit der acteurs’.105 Vanuit zijn

persoonlijke ervaring heeft Verhagen hier een fundamenteel probleem voor de

uitvoeringspraktijk van Diepenbrocks toneelmuziek geformuleerd.

Vervolgens passeren in het artikel de vijf toneelmuzieken van Diepenbrock afzonderlijk de

revue. Ten aanzien van Gysbrecht van Aemstel merkt hij op dat de melodramatische

behandeling van de slotscènes daar tegen het antieke principe is. In het geval van De Vogels

vindt Verhagen het voorspel ‘meer een concert-ouverture, dan een theater-voorspel’ terwijl de

finale ‘naar de operette zweemt’.106 Toch meent hij dat Diepenbrocks versie van

Aristophanes’ komedie te verkiezen is boven die van de Duitse componist Walter Braunfels,

‘die van het gegeven weder een opera maakte op een zeer vrij naar Aristophanes geschreven

tekst’.107 Ook op de toneelmuziek bij Electra heeft Verhagen aanmerkingen, wat niet

wegneemt dat hij deze als Diepenbrocks belangrijkste werk voor het theater beschouwt,

omdat daarin ‘het aloude ideaal van lyriek, ter afwisseling van de gesproken dramatische

tafereelen’ is gerealiseerd. Van belang is de opmerking dat de Electra-muziek, uit onvrede

met de vertaling door P.C. Boutens, zou zijn gecomponeerd op de oorspronkelijke Griekse

tekst, ‘welks rhythmisch verloop dus in het orkest gevolgd wordt’. Deze laatste, tussen haken

toegevoegde suggestie, is interessant en zou bij de analyse van de Electra-partituur getoetst

105 Verhagen 1928, 10.
106 Verhagen 1928, 10-11.
107 Verhagen, 11; bedoeld is de opera Die Vögel van Walter Braunfels (1919).
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moeten worden. De toneelmuziek van Pijper, met wie Verhagen in de jaren voorafgaand aan

dit artikel driemaal had samengewerkt, krijgt lovende woorden:

Zijne methode verschilt echter in zooverre van die van Diepenbrock, dat hij de declamatie nauwkeurig in

notenbeeld heeft vastgesteld en aldus een hecht, melodisch èn rhythmische verband tusschen tekst en muziek

heeft gelegd. De voordracht van deze op toon gesproken partijen vereischt derhalve een in de muziek en den

zang geoefend vertolker.108

2.2.5 Secretaris en editor van het Alphons Diepenbrock Fonds

In oktober 1921, een half jaar na de dood van Diepenbrock, werd Het Alphons Diepenbrock-

Fonds opgericht. Verhagen heeft van 1921 tot 1939 de functie van bestuurssecretaris bekleed.

In haar studie over het ADF komt Anja Wester tot de conclusie dat hij hoogstwaarschijnlijk

ook de initiatiefnemer tot de oprichting van het fonds is geweest.109 In elk geval heeft

Verhagen in de eerste jaren een actieve rol gespeeld binnen het bestuur en waarschijnlijk ook

het beleid ten aanzien van de edities door het ADF in hoge mate bepaald. Het uitgeven van

Diepenbrocks muziek, die daardoor grotere bekendheid zou krijgen, was de belangrijkste

doelstelling van het fonds.

Van de toneelmuziek was tijdens het leven van de componist nog niets gepubliceerd110, maar

daar zou mede door toedoen van Verhagen snel verandering in komen. Tijdens zijn periode

als secretaris (tot 1939) zou de toneelmuziek grotendeels worden uitgegeven; alleen de

Muziek bij Goethe’s Faust is niet gepubliceerd. In 1922 verscheen als ADF 2 een piano-

uittreksel met delen uit Marsyas of de Betooverde Bron en uit De Vogels. Vervolgens kwam

in september 1925 de partituur van De Vogels uit met het oog op de enscenering die dat najaar

in Utrecht plaats zou vinden, waarbij Verhagen als regisseur optrad. Twee jaar later verscheen

de al veel gespeelde orkestsuite van Marsyas. In 1932 werd de partituur van Electra

gepubliceerd met daarin een nieuwe Nederlandse vertaling van de hand van Verhagen. Het

piano-uittreksel, met de Boutens-vertaling, zou pas in 1935 verschijnen ter gelegenheid van

de opvoering tijdens het Nederlands Muziekfeest. Ten slotte werd in 1937 besloten om de

Muziek bij Gysbrecht van Aemstel te publiceren, in partituur en in piano-uittreksel, met de

bedoeling om in het Vondeljaar een opvoering met muziek van Diepenbrock te organiseren.

Maar het liep anders, zoals blijkt uit de notulen van een vergadering van het ADF van mei

1937: ‘De secretaris en de heer Dresden lichten toe, hoe het oorspronkelijk doel dezer

108 Verhagen, 12.
109 Wester 1996, 29.
110 Wel waren in 1896 de Reizangen uit Gysbrecht van Aemstel verschenen.
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uitgaven – de uitvoering der muziek bij een Gijsbreght-opvoering ter gelegenheid der

Vondelherdenking – niet is bereikt, door tegenstand der tooneelisten en litteratoren’.111

Aangezien Verhagen geen musicus was, moest hij het editoriale werk overlaten aan

deskundigen, waaronder Sem Dresden en Willem Pijper. Wel bemoeide Verhagen zich met de

tekstversies in de partituren van de toneelmuziek. Zoals nog ter sprake komt in deel III,

verwaardigde hij zich om in 1922 bij de editie van enkele delen uit Marsyas, een nieuwe tekst

te plaatsen onder de muziek van de Epiloog.

Samenvatting:

In Verhagens visie op drama en toneelmuziek treffen we overeenkomsten en verschillen aan

met de eerder beschreven opvattingen van Diepenbrock. Zo had Verhagen net als

Diepenbrock een sterke voorkeur voor Koning Oedipus van Sophocles. Ook zijn appreciatie

van eigentijdse toneelschrijvers als Maeterlinck en Ibsen is waarschijnlijk beïnvloed door de

opvattingen van zijn vroegere leraar. Verhagen is zich echter na de periode van de geregelde

contacten met Diepenbrock verder blijven ontwikkelen, zoals onder meer blijkt uit zijn

grondige kennis van Shakespeare’s toneelwerken, die hij relateerde aan de tragedies van

Sophocles. Verhagens belangstelling voor Sophocles had, anders dan bij Diepenbrock, niet tot

gevolg dat hij minder geïnteresseerd was in Euripides. Integendeel. Hij kende zijn tragedies

goed en was van plan een ‘afzonderlijke studie’ aan deze auteur te wijden.112 Dat Euripides in

de Tragische Maskers niet wordt behandeld komt omdat zijn drama’s niet vergelijkbaar

zouden zijn met die van Aeschylus en Sophocles: ‘Euripides heeft in de tragische maskers

zijner broeder eigenaardige romantische trekken geboetseerd, er soms fijne, ironische lijnen in

getrokken […]’. Een negatieve kwalificatie is dat echter niet:

Overigens acht ik het een verkeerd conventioneel gebruik, dezen dichter steeds in eenen adem met de beide

andere Grieksche tragici te noemen – zonder dat ik daarom de m.i. even verkeerde, reeds door Aristophanes in

zwang gebrachte, depreciatie van deze dichter, in vergelijking tot Aeschylus en Sophocles, zou willen

accentueeren.113

Die afzonderlijke studie is niet gerealiseerd, maar wel heeft Verhagen drie stukken van

Euripides in het Nederlands vertaald en van inleidingen voorzien. Deze vertalingen zijn

gestimuleerd door het nauwe contact met Willem Pijper, die, toen hij Verhagen in 1923

111 12-05-1937, Notulen ADF, 27 (Archief ADF NMI).
112 Verhagen 1923, Voorbericht.
113 Verhagen 1923, Voorbericht.
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ontmoette, juist de tweede versie van zijn muziek bij Sophocles’ Antigone had voltooid, in

1925 gevolgd door zijn muziek bij De Bacchanten. Verhagens toelichting op De Bacchanten

(1924), de laatste tragedie van Euripides, die bovendien nog niet in het Nederlands was

vertaald, getuigt opnieuw van grote interesse in de Dionysos-mythe als ook van bewondering

voor de auteur. Het slotgedeelte, dat in het origineel niet volledig is overgeleverd, heeft

Verhagen gemeend te moeten aanvullen: ‘Hier heeft de dichter, in het laatste optreden van

Dionysos, ongetwijfeld den triomf van den god uitgebeeld […]’.114 In zijn analyse van deze

tragedie volgt Verhagen zijn in Tragische Maskers ontwikkelde systeem. Hij vestigt de

aandacht op de ‘sterk dramatische werking’ van de toegepaste tragische ironie en het belang

van de lyrische koorpartijen:

Het is of Dionysos, in de avondschemering der uit hem geboren kunst, nog éénmaal in zijn grootsche almacht

heeft willen herrijzen, alle geniale talenten van dezen laatsten zijner groote dichters dwingend om, met

aanwending van de sterke dramatische machtsmiddelen en effecten, welke het tragisch tooneel geleidelijk had

leeren hanteeren, zijne goddelijkheid in eene laatste grandioze apotheose voor het Grieksche volk te

openbaren.115

Als regisseur was Verhagen betrokken bij voorstellingen van het satyrspel De Cycloop en

Antigone in april 1927 in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Beide stukken gingen in zijn

vertaling. Het betrof hier een productie van de vereniging ‘Het Klassieke Drama’, opnieuw

met muziek van Pijper.116 Deze vereniging was opgericht naar aanleiding van het succes van

de opvoeringen van De Vogels in het najaar van 1925.117 Behalve Verhagen en Pijper waren

onder meer Joanna Diepenbrock (de oudste dochter van de componist) en Jan den Tex

(oudleerling van Diepenbrock) bij dit initiatief betrokken.

In de samenwerking van Verhagen en Pijper was er van de afhankelijkheid die Verhagens

eerdere samenwerking met Diepenbrock had getekend, geen sprake: vertaler en componist

waren aan elkaar gewaagd. Duidelijk is dat zij elkaar hebben gestimuleerd en beïnvloed.

Bij de vorming van Verhagens opvattingen over toneelmuziek, zoals hij die in 1928 heeft

verwoord, heeft Pijper zeker een rol gespeeld.

114 Euripides 1924, 10.
115 Euripides 1924, 11-12.
116 Euripides 1924, 56. De opvoering op 20 april 1927 werd gerealiseerd door amateurs.
117 16-12-1925, bericht in het Algemeen Handelsblad.
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II.2.3 WILLEM ROYAARDS

Introductie

De eerste contacten tussen Diepenbrock en Royaards gaan terug tot de jaren negentig van de

negentiende eeuw. Uit deze periode stamt de eerste correspondentie tussen beiden en ook

heeft Royaards Diepenbrock, die toen in Den Bosch woonde, daar herhaaldelijk opgezocht.

Het eerste, meerdaagse verblijf, in september 1893, heeft wederzijds indruk gemaakt.

Royaards liet Diepenbrock een keuze uit zijn repertoire van voordrachten horen en

Diepenbrock heeft bij die gelegenheid voorgespeeld uit de juist door hem gecomponeerde

Reizangen bij Vondels Gysbrecht.

De rol van Willem Royaards als initiator van Diepenbrocks toneelmuziek kan nauwelijks

overschat worden. Als regisseur was Royaards verantwoordelijk voor de producties van

Marsyas of de Betooverde Bron (1910), Gysbrecht van Aemstel (1912), Faust (1918) en

Electra (1920). De muziek bij de laatste drie werken zijn ook op zijn verzoek ontstaan, in het

geval van Marsyas waren Balthazar Verhagen en Diepenbrock de initiatiefnemers. Centraal in

dit hoofdstuk staan Royaards’ opvattingen als regisseur en de samenwerking van Royaards en

Diepenbrock. Eerst zullen een aantal biografische aspecten, die van invloed zijn geweest op

zijn ontwikkeling als acteur en regisseur, besproken worden. De belangrijkste vraag daarbij is

die naar de betekenis van zijn verblijf in Berlijn en de invloed van Max Reinhardt. Voor een

bespreking van Royaards als voordrachtskunstenaar verwijs ik naar deel I . 
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2.3.1 Willem Royaards: biografische aspecten
Overzicht in jaartallen
1867 geboren in Amsterdam
1886 besluit om opleiding tot marineofficier af te breken; studie acte MO Nederlands
1886-’97 acteert bij diverse toneelgezelschappen in Amsterdam en Rotterdam
1894-1903 huwelijk met actrice Josephine Spoor
1895 programma ‘De moderne dichtkunst’
1898 start serie voordrachten gewijd aan Shakespeare, Vondel en Multatuli
1897 reizen naar Duitsland en Engeland; kennismaking met André Jolles
1902 tournee naar Indonesië met Multatuli-programma
1903 trouwt met actrice Jacqueline Sandberg
1904-’07 verblijf in Duitsland, studie aan de Max Reinhardt Theaterschule; ontwikkeling programma van Duitse
voordrachten
1904 voordracht van Goethe, Faust (deel I) in Nederland
1906 treedt in Berlijn op in Ödipus und die Sphinx van H. von Hofmannsthal en in Shakespeare’s The
Merchant of Venice
1907 regisseert samen met Eduard Verkade tijdens de Larense zomerspelen
1907-’08 voordrachten met werk van Ibsen, Kloos, Vondel en Goethe
1908 richt de N.V. Het Tooneel op; openingsvoorstelling Vondel, Adam in Ballingschap
1910 Verhagen, Marsyas of de Betooverde Bron, met muziek van Diepenbrock
1912 Vondel, Gysbrecht van Aemstel met muziek van Diepenbrock
1913 Sophocles, Koning Oedipus, in de (vertaalde) bewerking van Von Hofmannsthal
1914 Shakespeare, Een Midzomernachtsdroom
1917 Shakespeare, Driekoningenavond
1918 Goethe, Faust (deel I), met muziek van Diepenbrock
1919 eredoctoraat van de Universiteit Utrecht
1920 Sophocles, Electra, met muziek van Diepenbrock
1929 overleden in Menton (Frankrijk)

Studeren in Duitsland

In 1904 vertrok Royaards naar Duitsland in de hoop een plaats te krijgen als acteur aan een

Duits theater. Ter voorbereiding volgde hij een intensieve cursus stemtechniek en uitspraak

van het Duits bij de voordrachtskunstenaar Alexander Strakosch1, waar hij onder meer in

aanraking kwam met het Duitse melodramarepertoire. Ook heeft hij onder Strakosch’ leiding

Goethe’s Faust (deel 1) ingestudeerd voor een reeks voordrachten in Nederland in het najaar

van 1904. In de herfst van 1905 werd hij leerling aan de juist opgerichte ‘Theaterschule’ van

Max Reinhardt in Berlijn, waar hij vermoedelijk de ‘Cursus B’ heeft gevolgd, die rollen- en

ensemblestudies omvatte. Royaards was niet de enige Nederlandse kunstenaar die in Berlijn

ging studeren. Ook de declamator Albert Vogel en de acteur Eduard Verkade hebben zich

onder de hoede van Max Reinhardt gesteld. Over het verloop van de lessen schreef Verkade

in zijn Mémoires:

Er waren wel tachtig leerlingen in iedere klas. […] Meestal verliep een hele morgen met het spelen van een klein

scènetje door twee of drie jongelui. Enkele opmerkingen van de leraren hebben bijzonder veel indruk op mij

1 Strakosch werd in 1905 Vortragsmeister aan de Theaterschule van Reinhardt.
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gemaakt. Zo herinner ik me dat de actrice Eysoldt zei, dat men op het toneel alles kon doen, wanneer de speler

het maar helemaal durfde.2

Behalve de hier vermelde Gertrud Eysoldt waren ook Eduard von Winterstein en Albert

Steinrück als docenten verbonden aan de school.

Royaards is er niet in geslaagd een vaste positie te verwerven als acteur in Duitsland, wel

heeft hij in het seizoen 1905-1906 een viertal rollen gespeeld met de gezelschappen van

Reinhardt. In 1907 keerde hij terug naar Nederland, waarna nog in hetzelfde jaar zijn

activiteiten als regisseur begonnen.

Het is de vraag waarom Royaards in 1904 besloot om Nederland te verlaten. Hij was op dat

moment al ruim 15 jaar actief als acteur en was bovendien een voordrachtskunstenaar met een

internationale reputatie. Zijn behoefte om zich desondanks verder te ontwikkelen, getuigt van

een grote ambitie. Dat Royaards daarvoor binnen de verhoudingen van het toneel in

Nederland kort na de eeuwwisseling geen mogelijkheden zag, spreekt duidelijk uit een brief

van januari 1905. Naar aanleiding van de weinig positieve reacties op zijn voordrachten van

Goethe’s Faust (deel 1) in het najaar daarvoor3, spreekt hij zich uit in termen van

‘teleurstelling’ en ‘moedeloosheid’. Royaards wijst op de uiterst geringe belangstelling voor

zijn optredens in de drie grote steden. Hij spreekt van een ‘treurige ervaring’ en komt tot de

conclusie dat het ‘in een landje als Holland […] nu eenmaal in de dramatische kunst niets

gedaan [is]’.4 Royaards’ biografe Top Naeff noemt zijn tweejarig verblijf in Duitsland ‘een

nauwelijks vrijwillige uitweg, een vlucht veeleer uit het benauwend Hollandsch tooneelland’.5

Tooneelspeler in Berlijn

Aanwijzingen dat Royaards aan de Theaterschule ook de regieklas heeft gevolgd, ontbreken.6

Toch moet zijn ervaring in Berlijn hem in zijn latere rol van regisseur goed van pas zijn

gekomen, niet in het minst omdat zijn verblijf daar samenviel met een cruciale fase in de

carrière van Max Reinhardt. De Duits-Oostenrijkse regisseur begon in september 1905 als

juist benoemde directeur van het Deutsches Theater aan de repetities voor de eerste

voorstellingen. Bij de openingsvoorstelling, waarbij Das Käthchen von Heilbronn van

2 Geciteerd volgens Verkade-Cartier van Dissel 1978, 87.
3 De eerste voordracht op 15 november 1904 in het Amsterdamse Concertgebouw werd gevolgd door optredens
in Rotterdam en Den Haag.
4 10-01-1905, Royaards aan H.F.W. Jeltes, TIN, BRROY0011
5 Naeff 1947, 94.
6 De ‘Cursus C’ omvatte de regieschool, 3-03-1906, in Het Tooneel 35/14.
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Heinrich von Kleist werd gespeeld, was ook Royaards betrokken. Weliswaar is hij niet

opgetreden bij de première op 19 oktober 1905, maar na enkele voorstellingen heeft hij de rol

van Der Kaiser overgenomen van Adolf Winz. Zoals blijkt uit het affiche speelde Royaards

aanvankelijk niet onder zijn eigen naam, maar als Wilhelm Wilhelmi (O10).7 De muziek bij

deze enscenering was gecomponeerd door Hans Pfitzner. Bij de verbouwing die het theater in

de zomer van 1905 had ondergaan, was het onder meer voorzien van een overdekte

orkestruimte.8 Als belangrijkste technische vernieuwing van Reinhardt geldt de toepassing

van een groot draaitoneel van 16 meter middellijn, dat plaats bood voor vijf a zes

verschillende decors.9 Reinhardt was overtuigd van de voordelen van dit systeem:

Eine große Drehbühne, auf der womöglich das ganze Stück vorher sorgsam und sicher plastisch aufgestellt ist,

mit Plafonds (plastischen dann natürlich) mit Baumkronen auf den Bäumen und einer Himmelskuppel darüber –

das ist mein Ideal, das wenigstens, was mir unter gegebenen Verhältnissen als zunächst erreichbar erscheint.10

Niet alles wat bij het Deutsches Theater ten tonele kwam was nieuw voor Royaards. In het

seizoen 1905-1906 trad hij bij dit gezelschap op als de doge in een Duitse vertaling van The

Merchant of Venice van Shakespeare en in Ödipus und die Sphinx van Hugo von

Hofmannsthal.11 In het drama van Shakespeare had Royaards in het begin van zijn carrière bij

de Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel al de rollen van Antonio en van

Lorenzo vertolkt.12 Voor de enscenering door Reinhardt schreef Engelbert Humperdinck de

muziek, de decors waren van Emil Orlik en Ernst Stern.13 Royaards trad in Berlijn ook op in

Caesar and Cleopatra van George Bernard Shaw, dat net als het werk van Von Kleist

hoogstwaarschijnlijk onbekend voor hemgeweest is.14 In hetzelfde seizoen waren er in de

regie van Reinhardt nog te zien Shakespeare’s A Midsummernight’s dream, met de muziek

van Mendelssohn, en The Winter’s Tale, opnieuw met muziek van Humperdinck.15 Beide

stukken gingen in Duitse vertaling. In januari 1906 ensceneerde Reinhardt A Florentine

7 Aankondiging van de voorstelling van 31-10-1905, Kleist-Archiv Sembdner der Stadt Heilbronn. Zie ook:
Van Korlaer jr. [1930].
8 20-10-1905, anonieme recensie in het Berliner Tageblatt.
9 Zie ook Van W.v. Korlaer jr.
10 Reinhardt 1963, 39-40.
11 Royaards 1967, 53.
12 Respectievelijk in 1890-’91 en 1895-’96, ibid., 42 en 48.
13 Première op 9-11-1905, Reinhardt 1968, 153.
14 Royaards 1967, 53.
15 Premières op 31 januari en op 9 november 1905.
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Tragedy van Oscar Wilde en in november van dat jaar bracht hij in de Kammerspiele

Gespenster van Henrik Ibsen en Frühlings Erwachen van Frank Wedekind.16

2.3.2 Geen ‘Hollandse Reinhardt’: opvattingen over regie

Toen Royaards in het voorjaar van 1907 naar Nederland terugkeerde, heeft hij niet kunnen

voorzien dat hij een jaar later directeur zou zijn van een eigen theatergezelschap, de N.V. Het

Tooneel. De oprichting van dit gezelschap, in juni 1908, is gestimuleerd door twee

gebeurtenissen: de Larense zomerspelen van 1907 waarin Royaards voor het eerst als

regisseur optrad, samen met Eduard Verkade, en de hierop volgende opvoeringen van

Warenar van Hooft door Rotterdamse studenten. In de zomerspelen werden twee

Middeleeuwse spelen opgevoerd, Elckerlyc (waarin Royaards ook ‘De stem van God’ en de

rol van Elckerlyc voor zijn rekening nam) en Lanseloet van Denemarken (waarin Royaards de

rol van Reinout speelde en tevens de proloog en de epiloog sprak). Met enige moeite werd hij

in het voorjaar van 1908 bereid gevonden de regie van Warenar op zich te nemen. Paul

Rijkens, die de organisatie van deze opvoering verzorgde, herinnerde zich hierover in 1965:

‘Willem Royaards, die eerst helemaal niet zo enthousiast was om voor ons als regisseur op te

treden, zag door zijn succes met Warenar een mogelijkheid om zijn eigen ideaal te realiseren:

een eigen onderneming te stichten’.17 Bij de productie van Warenar was ook de jonge

decorontwerper Frits Lensvelt betrokken, die vanaf 1912 Royaards vaste medewerker zou

worden.

De N.V. Het Tooneel presenteerde zich op 2 september 1908 met Adam in Ballingschap van

Vondel in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt. Hoewel de voorbereidingstijd nog geen

drie maanden bedroeg, betrof het een prestigeproject, in alle opzichten. Behalve dat de keuze

gewaagd was aangezien deze tragedie van Vondel onspeelbaar werd geacht, wenste Royaards

alle aspecten zo optimaal mogelijk te verzorgen. Decors en kostuums waren ontworpen door

Piet de Moor, die ook de choreografie van de Dans der Engelen met Adam en Eva uitdacht.18

De muziek was in nauwelijks twee weken tijd gecomponeerd door Hubert Cuypers. Het was

Diepenbrock die Royaards in deze had geadviseerd, aangezien hijzelf het tijdsbestek daarvoor

te kort vond.19 Royaards zelf trad op in de rol van Adam, Jacqueline Royaards-Sandberg was

Eva. Zoals aan de orde gesteld door Emile Wennekes is Adam in Ballingschap aanvankelijk

16 Styan 1982, 131.
17 Rijkens 1965, 18.
18 De danseres was mej. W. Wessels, programma TIN.
19 BD VI, 3; J. Royaards-Sandberg 1979, 83.
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‘vernietigend ontvangen’ in de pers.20 Desondanks groeide de publieke belangstelling snel en

kon in 1909 al de honderdste voortstelling worden gegeven. Dit succes is bij latere

voorstellingen van het ernstige repertoire door de N.V. Het Tooneel niet meer geëvenaard.

Hunninger weet dit aan Royaards’ al te wisselende repertoirekeuze:

Publiek en pers werden daar echter niet uit wijs; men miste een vaste lijn in de opbouw van het repertoire en

sprak afkeurend van stuurloosheid, zonder ook maar in het minst te beseffen welke financiële consequenties de

grote opvoeringen die Royaards bracht, voor een niet-gesubsidieerd toneelbedrijf hadden.21

Royaards beschouwde het als zijn taak om de werken van klassieke Nederlandse auteurs als

Vondel en Hooft te laten herleven op het toneel. Daarnaast koos hij regelmatig toneelstukken

van auteurs die bij Reinhardt centraal stonden. Zo stonden al in het eerste seizoen Johan

Gabriël Borkman van Ibsen, Mevrouw Warren’s bedrijf van Shaw en Nachtasiel van Gorki op

het programma. Ook Shakespeare zou vanaf 1910 regelmatig opgevoerd worden. Weliswaar

had Royaards als beginnend acteur ook al Ibsen en Shakespeare gespeeld22, maar zijn visie

op deze auteurs moet door zijn ervaring in Berlijn gerijpt zijn.

Over de invloed van Max Reinhardt op Willem Royaards als regisseur is verschillend

geoordeeld. Zag Edmond Visser in 1922 nog veel overeenkomsten tussen Royaards en

Reinhardt23, Naeff benadrukt in haar biografie uit 1947 vooral de verschillen. In de eerste

plaats was ‘de tekst’ voor Royaards veel belangrijker: ‘Van huis uit was Royaards veel meer

dan Reinhardt, litterator. Hij had een hoogen, ofschoon niet starren eerbied voor den

woordelijken tekst, terwijl Reinhardt het dichterwoord als zoodanig vaak geheel aan het spel

ondergeschikt maakte […]’.24 Ook de opvattingen over hun taak als regisseur verschilden.

Reinhardt heeft nauwelijks meer geacteerd na aanvang van zijn activiteiten als regisseur,

Royaards heeft het regisseren altijd met het acteren gecombineerd, iets dat in zijn situatie ook

praktische redenen had. Hij beweerde nog in 1919 met klem dat hij zichzelf in de eerste plaats

als acteur, en niet als regisseur beschouwde: ‘Ik ben tooneelspeler, en niet anders dan dat’.25

Nog een verschil dat door Naeff wordt aangegeven is dat voor de Duitse regisseur uitsluitend

de première telde, terwijl deze voor Royaards eerder een startpunt betekende: ‘Hoe anders

was Royaards in de jaren van zijn directeurschap, voor wien na de première het eigenlijke, het

20 Wennekes 1999, 258-259.
21 Hunninger 1949, 117.
22 In 1889 speelde Royaards, als een van zijn eerste rollen, de rol van dokter Rank in Nora en in 1893-94 trad hij
op in Rosmersholm.
23 Visser [1922], 13.
24 Naeff 1947, 82.
25 Royaards 1919, 700.
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bevredigende werk eerst recht begon: de vervolmaking van het uit de ruwe stof te voorschijn

getreden tooneelbeeld […]’.26 Ook H.H.J. de Leeuwe is van mening dat Royaards niet als een

Reinhardt-imitator beschouwd dient te worden. Hij acht de typering ‘de Hollandse Reinhardt’

alleen van toepassing ‘in zoverre dat de Nederlander hetzelfde doel nastreefde als de Duits-

Oostenrijker, namelijk de esthetische realiteits-illusie […]’.27

Dat Royaards’ bewondering voor Reinhardt niet kritiekloos was, blijkt uit een uitspraak uit

1918:

Reinhardt heeft ontzaggelijke verdiensten voor het tooneel. Zijn voornaamste verdienste is wel, dat hij met alle

schablonen heeft gebroken. Hij wilde, los van al wat er geweest was, een nieuw tooneel stichten: […] Dat

tooneel moest zijn een complex van alle kunsten. […] Het gevaar waaraan hij niet geheel ontkomen is was dit,

dat het te ruw werd; en dat het woord te zeer bedolven werd onder al wat er te zien was; en onder de muziek. Op

het spreken werd dan ook niet genoeg gelet.28

In deze laatste zinsneden ligt besloten hoe Royaards dacht over de relatie tussen muziek en

gesproken woord in een scenische opvoering. Net als Reinhardt beschouwde hij muziek als

een onmisbaar element bij een groot deel van het repertoire. Net als Reinhardt liet hij met

regelmaat muziek componeren voor nieuwe producties. Dat de rol van die muziek in het

geheel van de voorstelling echter niet te prominent mocht zijn, blijkt duidelijk uit zijn kritiek

op Reinhardt. Welke consequenties deze opvatting heeft gehad voor Royaards’ samenwerking

met Diepenbrock, zal later in dit hoofdstuk onderzocht worden.

In zijn ensceneringen heeft Royaards in enkele gevallen specifiek kunnen teruggrijpen op zijn

in Berlijn opgedane ervaring. Dat was onder meer het geval bij zijn opvoering van Koning

Oedipus van Sophocles in 1913.

Oedipus: Sophocles, Péladan, Hofmannsthal en Royaards

Tijdens zijn verblijf in Berlijn is Royaards opgetreden in Ödipus und die Sphinx van Hugo

von Hofmannsthal als de ziener Teiresias.29 Volgens het aanvankelijke plan zou

Hofmannsthal voor Reinhardt een triologie over Koning Oedipus ontwerpen die op twee

avonden gespeeld zou worden. Daarbij zou Ödipus und die Sphinx dienen als een eigentijds

voorspel voor Sophocles’ tragedie Koning Oedipus die in een nieuwe vertaling door

26 Naeff 1947, 86.
27 In: Erenstein 1996, 585.
28 Walch 1919, 21.
29 Royaards 1967, 53.
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Hofmannsthal gegeven zou worden. Het drieluik zou besloten worden met Ödipus der

Greis.30 Toen in november 1905 bleek dat dit plan binnen de beschikbare tijd te ambitieus

was, werd besloten om alleen deel I op te voeren. De vertaling van Hofmannsthal van Koning

Oedipus bleef onuitgevoerd tot Reinhardts monumentale enscenering van 1910. Op die

vertaling zou ook Royaards zich baseren bij zijn opvoering van hetzelfde werk in 1913.31

Waarom die opvoering aanleiding was tot zulke felle kritiek van de zijde van Diepenbrock en

Verhagen zal nog uiteengezet worden. Ook komt de vraag aan de orde of Diepenbrock bij zijn

bezoek aan Berlijn in november 1910 Reinhardts enscenering van Koning Oedipus heeft

gezien.

Ödipus und die Sphinx

Tijdens een reis door Frankrijk was de jonge Hugo von Hofmannsthal in 1892 onder de

indruk geraakt van de spraakmakende Oedipus-vertolking door de Franse acteur Mounet-

Sully.32 Het betrof een grootschalige opvoering in het Romeinse theater in Orange, met een

koor van 150 sprekers. Toen Hofmannsthal ruim tien jaar later het toneelstuk Oedipe et le

Sphinx van Joséphin Péladan33 in handen kreeg, inspireerde dit hem tot een eigen toneelstuk

naar dit mythologische gegeven. Maar voor de definitieve versie van Ödipus und die Sphinx

distantieerde Hofmannsthal zich van zijn voorbeeld onder meer door nieuwe figuren in te

voegen, waardoor het stuk alsmaar grotere proporties aannam. Hij moet zich al werkende

gerealiseerd hebben dat zijn uit drie akten bestaande drama de dimensies van een voorspel te

boven ging ‘und sich von dem antiken Geist der Sophokleischen Tragödie weit entfernt hat.’34

De première van Ödipus und die Sphinx vond plaats op 2 februari 1906. Ödipus werd vertolkt

door Friedrich Kaysler, Kreon door Alexander Moissi en Laios door Albert Steinrück.

Behalve Royaards was ook de Nederlandse actrice Adele Sandrock bij de opvoeringen

betrokken. Verantwoordelijk voor decors en kostuums was Alfred Roller, de muziek was van

Oscar Fried.35 Dagboekaantekeningen van Hofmannsthal, die zelf actief deel nam aan de

repetities, maken duidelijk dat Reinhardt een massaal koor had ingezet: ‘Proben zu Ödipus.

Der interessanteste Schauspieler Moissi als Kreon. Schöne Wirkung des Chores (150

30 Het derde deel is nooit geschreven. Zie ook: Hofmannsthal 1983, Entstehung, 198.
31 Sophocles 1911
32 Voorstelling van Oedipus Koning van Sophocles in Orange, september 1892: Hofmannsthal 1983, 667. Dit
theater werd sinds 1869 opnieuw gebruikt voor diverse voorstellingen.
33 Péladan 1903.
34 Hofmannsthal 1983, 198.
35 Hofmannsthal 1983, 630-631.
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Sprecher)’.36 De voorstelling werd door het Berlijnse publiek welwillend ontvangen en 25

maal herhaald, maar de reacties in de pers waren gemengd.

Und wo die einen Kritiker dem Dichter Dank sagen, daß er dem starren Mythos Leben gegeben habe, das

unverständliche Schicksal vermenschlicht habe, da meinen die anderen, daß Hofmannsthals Modernisierung des

Stoffs ein Sakrileg an dem ehrwürdigen Gedicht des Griechen bedeute und selbst nichts anderes als ein stilloses

Monstrum sei […].37

Reacties van Willem Royaards over deze opvoeringen heb ik niet kunnen traceren. Of hij een

voorstelling van Sophocles’ Koning Oedipus in de enscenering van Reinhardt heeft

bijgewoond, is evenmin bekend. Bij de première op 25 september 1910 in München zal hij in

ieder geval niet aanwezig zijn geweest. Juist in deze week werd Royaards in beslag genomen

door de voorbereidingen van de première van Marsyas, die plaatsvond op 4 oktober van dat

jaar. Vanaf 7 november werd de tragedie in Berlijn opgevoerd en in 1911 vonden

voorstellingen van deze Sophocles-enscenering plaats in heel Europa, waarbij het gezelschap

van Reinhardt ook Amsterdam en Den Haag aandeed. Wellicht heeft Royaards de voorstelling

op 1 november 1911 in de Stadsschouwburg in Amsterdam gezien.38

Een andere vraag is of Diepenbrock één van de Oedipus-opvoeringen in Berlijn heeft

bijgewoond. Diepenbrock heeft in het najaar van 1910 twee bezoeken aan Duitsland gebracht.

Voor de eerste uitvoeringen van de Achtste Symfonie van Gustav Mahler reisde hij in

september naar München, waar hij verbleef van 10 tot 16 september. Koning Oedipus kan hij

daar dus niet gezien hebben, aangezien de première nog moest plaatsvinden. Van 10 tot 17

november van hetzelfde jaar bevond Diepenbrock zich in Berlijn in verband met een

uitvoering van zijn Te Deum.39 Hoewel concrete bewijzen ontbreken, is het dus niet

onmogelijk dat hij in die week een van de Sophocles-opvoeringen van Reinhardt heeft

bijgewoond.40 Dit wordt althans gesuggereerd door een opmerking in een brief van

Diepenbrock van december van dat jaar: ‘Het is in elk geval een veel betere athmosfeer als

36 Hofmannsthal 1983, 200.
37 Hofmannsthal 1983, 201.
38 Volgens het programma van 1-11-1911 werd Oedipus vertolkt door Paul Wegener; het orkest was uitgebreid
met 6 pauken en het koor zou hebben bestaan uit 300 personen, een wel heel groot aantal gezien de beschikbare
ruimte (TIN, persmap Max Reinhardt).
39 Uitvoering op 14 november in de Singakademie o.l.v. Iwan Fröbe.
40 Weliswaar heb ik alleen de datum van de première in Zirkus Schumann kunnen achterhalen; maar
aangenomen mag worden dat er een aantal herhalingen hebben plaatsgevonden.
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die waaruit Electra, Salome en de Oedipus van Reinhardt voortkomen’.41 Het lag in de

bedoeling dat Diepenbrock in Berlijn zou spreken met Max Reinhardt over een mogelijke

opvoering van Marsyas door zijn gezelschap. In een brief van mei 1910 is er voor het eerst

sprake van dit waarschijnlijk van Royaards afkomstige plan.42 Er zijn echter geen

aanwijzingen dat Diepenbrock de regisseur persoonlijk heeft ontmoet. Wel heeft hij de in

Berlijn woonachtige André Jolles bezocht, die zou optreden als contactpersoon. Tot een

Marsyas-opvoering in Berlijn is het echter niet gekomen.

Oedipus op Sonsbeek

In 1913 kreeg Royaards het verzoek om in het kader van ‘De onafhankelijkheidsfeesten’

enkele openluchtvoorstellingen te geven van Koning Oedipus van Sophocles in het park

Sonsbeek te Arnhem. Vanaf de première, op 26 juli, werd er gespeeld tot eind augustus. In

december vond een reprise plaats in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam. Royaards

vervaardigde voor deze gelegenheid een Nederlandse bewerking van de Duitse vertaling door

Hugo von Hofmannsthal. In het voorwoord van de editie, gedateerd 15 juli 1913,

argumenteert hij waarom hij de bestaande Nederlandse vertalingen van de hand van Van

Herwerden en Burgersdijk niet geschikt achtte voor zijn enscenering.43 In die vertalingen

miste hij in de dramatische gedeelten van de tragedie ‘de bewogenheid’ die ‘voor het

welslagen eener vertooning in de openlucht, als een allereerste vereischte moet worden

beschouwd.’ Bovendien wijst hij op de lyrische gedeelten ‘die in de tragedie telkens weer den

dramatischen dialoog komen onderbreken’.44 Dat hij daarentegen de bewerking van Von

Hofmannsthal voor zijn enscenering ‘bij uitstek geschikt’ vond, kwam ‘door het

dramatiseeren van de bij Sophocles meer als lyrische ontboezemingen van het koor, tusschen

den dramatischen dialoog ingevlochten gedeelten’.45 Vergelijken we nu Hofmannsthals

vertaling en Royaards’ daarop gebaseerde bewerking met de originele versie van de tragedie,

dan blijkt dat het juist die koorgedeelten (reien) zijn die in de moderne versies grondig bekort

zijn. Zoals het voorbeeld laat zien, zijn de ca 50 metrische versregels van het eerste stasimon

bij Hofmannsthal en bij Royaards zelfs gereduceerd tot een aantal uitroepen van de grijsaards

(O11: Koning Oedipus, stasimon a in de drie versies).

41 13-12-1910, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VII, 104. De brief ging over Korngold.
42 9-05-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 272-273.
43 Royaards was zelf al enkele malen opgetreden in Nederlandstalige opvoeringen van Koning Oedipus.
44 Sophocles 1913, Voorwoord.
45 Sophocles 1913, Voorwoord.
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Hofmannsthal baseerde zich op de baanbrekende Sophocles-vertaling van Adolph

Wilbrandt.46 Wilbrandt meende dat het koor als vorm ‘versteend’ was; als enige mogelijkheid

zag hij ‘den Chor “seiner abgestorbenen Symbole zu entkleiden, seinen allgemeinen Gestalt

eine schickliche Individualität zu verleihen und durch diese scheinbare Vergewaltigung sein

lebendiges Verhältnis zur Handlung ze erneuern”’.47 Met dit voorbeeld voor ogen heeft

Hofmannsthal de strakke vorm van Sophocles’ tragedie nog verder opengebroken door de

koorgedeelten te beperken tot een enkel woord of uitroep. Royaards op zijn beurt heeft hem

hierin op de voet gevolgd.

In de recensies van de opvoeringen in 1913 wordt door een aantal auteurs positief gereageerd

op de keuze voor deze ‘dichterlijke modernisering’. De vergelijking Hofmannsthal-Royaards

valt echter uit in het voordeel van de eerste: ‘Het lichtende, den dramatischen ondergloed van

Von Hofmannsthals verzen hebben die van de heer Royaards zelden’.48 Deze recensent

vergelijkt Royaards’ enscenering met die van Reinhardt, die hij in november 1911 in de

Amsterdamse Stadsschouwburg had gezien. Daarbij spreekt hij ook over de functie van het

koor. Bij Royaards bestond dat uit een menigte van driehonderd Arnhemse jongens en meisjes

die afdaalden uit het bos, en uit de grijsaards. Door Reinhardt was deze groep als tegenspeler

opgenomen in de handeling. ‘Zij doen meer dan reflecteeren wat er omgaat: zelf brengen zij

het gebeuren verder’.49 Volgens deze recensent had de menigte bij Royaards echter meer zijn

karakter van Grieks koor teruggekregen vanwege de ruimtewerking, mogelijk gemaakt door

het spelen in de openlucht.

De kritiek van Diepenbrock en Verhagen op de Oedipus-enscenering van Royaards

Balthazar Verhagen die eind augustus een voorstelling had bijgewoond, schreef een artikel

Oedipus, Koning van Sophocles door Willem Royaards in Arnhem.50 Daarin wordt de keuze

voor een bewerking met veel coupures veroordeeld. Hoewel Royaards zich in het voorwoord

van zijn editie had verontschuldigd bij zijn klassiek geschoolde vrienden voor het gebruik van

een weinig ‘authentieke’ versie, opende Verhagen zijn beschouwing:

Het ‘peccavi’ van den heer Royaards aan zijn ‘klassiek-onderlegde’ vrienden en de dichters van Nederland

behoeft nog niet aan alle kritiek het zwijgen op te leggen, temeer waar zijne keuze uit de bestaande vertalingen

van den Oedipus niet zoozeer eene ‘zonde’, dan wel eene vergissing is gebleken, die, waar het geldt een der

46 Sophocles 1903.
47Hofmannsthal 1983, 678.
48 27-07-1913, V.B. in het Algemeen Handelsblad.
49 27-03-1913, VB in het Algemeen Handelsblad.
50 31-08-1913, in De Amsterdammer, BD VIII, 526.
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voornaamste, zoo niet de voornaamste der grandiose antieke tragediën, wel eenige nadere beschouwing waard is,

in het belang dier machtige kunst zoowel als van het eerbied afdwingende artistieke streven des heeren

Royaards.51

Het artikel lokte kritiek uit in de vorm van een weerwoord van F. Coenen getiteld De

Oedipus-vertooningen en de heer Balthazar Verhagen.52 Intussen ontspon zich eind augustus

en begin september 1913 een uitvoerige correpondentie tussen Verhagen en Diepenbrock naar

aanleiding van de opvoeringen. Volgens Diepenbrock was het vooral de toon van Verhagens

hier geciteerde openingszin geweest die bij Coenen kwaad bloed had gezet.53 Uit deze

correspondentie wordt duidelijk wat precies de kern was van hun negatieve kritiek op

Royaards. Na het lezen van het artikel van Coenen, heeft Diepenbrock dat van Verhagen nog

eens kritisch onder de loep genomen. Vervolgens schrijft hij hem op 7 september uitvoerig

over de kwestie van de tekstversies van Koning Oedipus, met de bedoeling Verhagen tot een

tweede artikel te bewegen dat meer duidelijkheid moet verschaffen. Diepenbrock zag zijn

eigen opvattingen over Sophocles weerspiegeld in Verhagens beschouwing: ‘Ik vind het al

mooi dat er iets over Sophocles in de krant staat dat mij sympathiek is en mijne opvattingen

weerspiegelt’. De ‘slechte bewerking’ van Hofmannsthal was volgens de componist ‘een

vergrijp aan Sophocles’ wegens ‘de vernietiging der lyrische partijen’. Zijn conclusie luidde:

‘Eerst wanneer Sophocles’ werk niet in een bewerking, waarin de lyrische partijen geschrapt

zijn, maar in een werklijk getrouwe en tevens superieure vertaling is opgevoerd, kan de vraag

aan de orde komen of het Oedipus-probleem voor ons nog beteekenis heeft en welke’.54

Volgens Elisabeth Diepenbrock deed haar man de produktie van Royaards af met de term

‘zwijnerij’.55 Of Diepenbrock zelf een opvoering van Koning Oedipus heeft bijgewoond, is

niet bekend. Verhagen heeft zich niet aan een tweede artikel gewaagd.

Diepenbrock en Verhagen beschouwden het als een gemiste kans dat Royaards bij zijn

enscenering van Oedipus Koning gekozen had voor een bewerking van een bewerking.

Het feit dat beiden een grote voorkeur voor juist deze tragedie van Sophocles hadden, heeft

hun negatieve houding nog versterkt. Datgene, wat Royaards als regisseur zo positief vond

aan de bewerking door Hofmannsthal, namelijk dat de koorgedeelten niet langer de

dramatische handeling onderbraken, was voor Diepenbrock en Verhagen vanuit filologisch

51 BD VIII, 527.
52 7-09-1913, in De Amsterdammer, BD VIII, 527.
53 31-08-1913 en 7-09-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 222 en 333.
54 7-09-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 233.
55 20-08-1913, dagboek E. Diepenbrock, , BD VIII, 218.
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standpunt onaanvaardbaar. De kern van hun kritiek was dat met een dergelijke aantasting van

de rei het beschouwelijke element was opgeofferd.

Samenvatting

Het verblijf van Royaards in Duitsland is voor de ontwikkeling van zijn opvattingen van grote

betekenis geweest. De ensceneringen van Reinhardt, waarbij hij hetzij als acteur betrokken

was dan wel als toeschouwer getuige van was, waren ontworpen volgens een totaalconcept

waarin aan alle aspecten optimaal aandacht was besteed. Regie, dramaturgie, decors en

kostuums en ook muziek waren in hoge mate op elkaar afgestemd. Zoals gebleken is werd

vrijwel iedere voorstelling gegeven met muziek, die in de meeste gevallen speciaal

gecomponeerd was. Voor de decors en kostuums waren toonaangevende kunstenaars

verantwoordelijk. Door dit alles werd een niveau bereikt dat voor Nederlandse begrippen tot

dan toe ondenkbaar was. Zonder Reinhardt te willen imiteren, heeft Royaards deze hoge

standaard voor ogen gehad bij de voorbereidingen van zijn ensceneringen met de N.V. Het

Tooneel. M.G. Kemperink stelt dat Royaards’ Vondelensceneringen de verwezenlijking

zouden zijn geweest van de nieuwe denkbeelden over toneel zoals die eind negentiende eeuw

door critici als Jolles en Kalf waren verwoord: ‘Met deze voorstellingen realiseerde Royaards

voor een goed deel de ideeën rondom gemeenschapskunst die al meer dan tien jaar eerder in

de kring van De Kroniek en het Tweemaandelijksch Tijdschrift naar voren waren gebracht’.56

Naar mijn mening is het toch vooral aan de invloed van Reinhardt te danken - een door

Kemperink niet genoemd aspect -, dat Royaards die ideeën ook wist te realiseren.

Als regisseur heeft Royaards zijn eigen accenten gelegd. Zoals al bleek uit zijn kritiek op

Reinhardt, was de tekst voor hem absoluut primair en dus uiteindelijk van meer belang dan de

andere aspecten. Deze opvatting heeft belangrijke consequenties voor de verhouding van tekst

en muziek, niet alleen ten aanzien van de gewenste lengte van de muziek, maar vooral

wanneer er gebruik gemaakt wordt van melodrama. In hoeverre Royaards’ standpunt heeft

doorgewerkt op de samenwerking met Diepenbrock zal nu worden onderzocht. Daarbij zullen

vragen aan de orde komen als hoe gedetailleerd waren de verzoeken voor toneelmuziek die

Royaards Diepenbrock deed, hoe kwamen keuzes ten aanzien van de bezetting (inclusief

koor- of melodramapassages) tot stand en hoe verliep de samenwerking bij de voorbereiding

van de producties.

56 Kemperink 1995, 157.
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2.3.3 Samenwerking met Diepenbrock

Over de samenwerking van Royaards en Diepenbrock schreef Balthazar Verhagen:

Diepenbrock en Royaards hadden respect voor elkanders kunstenaarschap en zij hadden een gemeenschap van

belangen, maar dat zij elkander wezenlijk begrepen en van een gemeenschappelijk artistiek besef tot hunne

daden zijn gekomen, kan moeilijk worden volgehouden, als men Royaards’ welhaast spreekwoordelijk geworden

onmuzikaliteit stelt tegenover den zoo bij uitstek ontheatralen geest van Diepenbrock, wien alle toneelpraktijk

vreemd was.57

Verhagen deed deze uitspraak in 1931. Aangenomen moet worden dat hij op dat moment,

relatief kort na het overlijden van beide kunstenaars, resp. in 1921 en 1929, niet veel heeft

kunnen benutten van de bronnen die de onderzoeker momenteel ter beschikking staan. De

briefwisseling tussen Royaards en Diepenbrock heeft hij niet gekend, zoals het

onwaarschijnlijk is dat hij inzage heeft gehad in de correspondentie van Royaards met Adama

van Scheltema.

Nadat Royaards Diepenbrock in 1893 in Den Bosch had bezocht, sprak hij de hoop uit dat ze

vrienden zouden worden.58 Ook Diepenbrock was positief: ‘Het bezoek van Royaards was mij

zeer aangenaam. Hij heeft mij met verschillende uitingen van zijn persoonlijkheid heel veel

plezier gedaan’.59 De componist kreeg tijdens dat bezoek heel wat ‘verzen’ te horen:

Een massa verzen heb ik gehoord, met donderende stem, dialogen uit Ruy Blas, ’s nachts om 3 uur op mijn

kamer, een andere keer bij de St. Jan, The Raven van Poe, dat de echo klonk van den toren, in de diepe

nachtstilte. Het was zeer vermoeiend, maar toch geen verloren tijd, omdat er iets goeds in dien man is en hij ook

meer zal kunnen werken aan latere goede dingen. 60

Daarmee was de basis voor wederzijdse waardering gelegd. Nadat Diepenbrock en zijn vrouw

zich in 1895 in Amsterdam hadden gevestigd, heeft Royaards enige tijd lessen in ‘methodisch

spreken’ gevolgd bij Elisabeth Diepenbrock.61 Hoewel onbekend is of Diepenbrock optredens

van Royaards als voordrachtskunstenaar heeft bijgewoond, liet hij zich in het openingsseizoen

van de N.V. Het Tooneel niet onbetuigd en bezocht hij vanaf september 1908 diverse

57 Verhagen 1931, 290-309, hier 305.
58 27-09-1893, Royaards aan Diepenbrock, BD II, 21.
59 28-09-1893, Diepenbrock aan H.Vogel, BD II, 23.
60 10-10-1893, Diepenbrock aan A. de Graaf, BD II, 31.
61 Vanaf 5 oktober 1895, BD II, 563. Diepenbrock was in augustus 1895 getrouwd met Elisabeth De Jong van
Beek en Donk.
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voorstellingen van Royaards’ gezelschap.62 ‘De grootste acteur in ons land’, schreef

Diepenbrock in juli 1909 aan Verhagen, toen hij diens Marsyas-tekst aan Royaards had

gegeven.63 Diepenbrock beschouwde Royaards dus niet als regisseur, maar als acteur.

In het geval van Marsyas, of de Betooverde Bron lag het initiatief voor samenwerking bij

componist en tekstschrijver, maar deze situatie zou een uitzondering blijken. Bij Gysbrecht

van Aemstel (1912), Faust (1918) en Electra (1920) werd Diepenbrock door Royaards

benaderd. Het is veelzeggend dat deze voor de openingsvoorstelling van Het Tooneel in 1908

in eerste instantie een beroep deed op Diepenbrock.64 Tekenend voor zijn niet aflatend

idealisme zijn Royaards’ uitlatingen van twaalf jaar later, gedaan in een brief uit het voorjaar

van 1920 toen de voorbereidingen voor de productie van Electra in volle gang waren. Aan

Richard Heuckeroth, die aangezocht was als dirigent van het in oprichting zijnde

Stadsschouwburgorkest, ontvouwde Royaards een scala aan plannen voor toekomstige

opvoeringen met muziek, in de hoop ‘Diepenbrock aan het componeeren te houden’.65 Bij het

totaalconcept van de producties, zoals dat door Royaards werd nagestreefd, speelden

uiteenlopende aspecten een rol: toneelmatige als decorontwerp en kostumering, maar ook

andere.

De voorbereidende fase

In het geval van de komedie Marsyas of de Betooverde Bron, die in oktober 1910 in première

ging, bedroeg de voorbereidende fase meer dan een jaar. Diepenbrock heeft Royaards

benaderd in juli 1909. De eerste compositieschetsen zijn pas in september genoteerd, vrijwel

direct nadat Royaards te kennen had gegeven dat hij het stuk op het repertoire zou nemen.66

Voorzover ik heb kunnen nagaan is er pas in december 1909 een eerste overleg geweest

tussen regisseur, componist en tekstdichter over een mogelijke opvoering. Naar aanleiding

hiervan schrijft Diepenbrock Verhagen op 21 december: ‘Voor R[oyaards] wordt alles

geconcentreerd op de vraag hoe hij het als regisseur zal monteeren en wat hij van de

Marsyasrol zal maken. Of hij het begrijpt is mij nog niet gebleken’.67 Diepenbrock vermoedt

dus dat Royaards zich – vooralsnog – weinig heeft verdiept in de inhoud van het stuk. Hoewel

het piano-uittreksel van de muziek voor Marsyas door Diepenbrock al in februari 1910 was

62 5-09-1908, dagboek E. Diepenbrock, BD VI, 3, en Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 10.
63 13-07-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 126.
64 Zoals vermeld is deze niet ingegaan op dit verzoek.
65 30-05-1920, Royaards aan Heuckeroth, BD X, 222.
66 7-09-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 139.
67 21-12-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 192. Uiteindelijk heeft niet Royaards maar Pierre Mols de rol
van Marsyas gespeeld.
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voltooid, is de tekst in de maanden daarna nog ingrijpend gewijzigd. Een aantal door

Royaards aangebrachte veranderingen betreffen uitsluitend de eerste akte, die zonder muziek

is gespeeld.68

Op het moment van de bespreking in december had Diepenbrock al een uitvoerig

‘symphonisch voorspel’ geschreven, dat hij later in twee delen heeft opgesplitst, namelijk een

Voorspel en een Entre-acte (tussen de 1e en 2e acte). Door het overleg met Royaards moet

Diepenbrock zich gerealiseerd hebben, dat het oorspronkelijke voorspel niet in verhouding

stond tot de lengte van Verhagens tekst. Waarom er geen muziek is gecomponeerd voor de

eerste akte is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft Royaards er niet uitdrukkelijk om gevraagd

en vond Diepenbrock deze akte weinig interessant, aangezien de inhoud nauwelijks relatie

heeft met het Marsyas-gegeven als zodanig. De gecomponeerde tekstpassages uit Marsyas

zijn alle gezet als melodrama. Waarschijnlijk is het idee om de tekst niet gezongen maar

gesproken-met-muziek te laten uitvoeren, ontstaan tijdens het overleg in december 1909.

Want volgens Diepenbrock heeft Royaards toen aangegeven dat hij Verhagens tekst niet

geschikt vond om te zingen.69 Het is in deze brief dat we de vroegste vermelding van de term

melodrama door Diepenbrock aantreffen in verband met een eigen compositie. Of tijdens dit

gesprek ook is bepaald bij welke passages muziek geschreven zou worden, is niet na te gaan.

Wel is de relatie tekst-muziek in algemene zin aan de orde geweest. De manier waarop

Royaards zich daarbij kennelijk heeft uitgesproken tegen een te overheersende rol van de

muziek in het geheel, moet Diepenbrock hebben verontrust. Want enkele dagen later schrijft

hij:

De mogelijkheid dat de ware verhouding tusschen drama en muziek zou ontbreken, ten gevolge van het

ontbreken der ware vis dictionis [zeggingskracht] en daardoor der ‘energeia’ komt bij hem niet op. Hij denkt

alleen aan zijn ensceneeren en wat hij als voorsteller zal presteeren: als de muziek verder “passend” is en niet

“te sterk” , zal ’t wel lukken.70

Op vergelijkbare wijze is er in een later stadium van de voorbereiding discussie ontstaan over

de Epiloog van Apollo, het slot van Marsyas. Verhagen heeft in juli 1910 zowel met Royaards

als met de acteur Pierre Mols overleg gevoerd. Royaards zou daarbij gesuggereerd hebben om

de epiloog alsnog zonder muziek te declameren, een gedachte waarin Verhagen hem heeft

68 In souffleursboek (21 C 18, TIN).
69 24-12-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 195/196.
70 BD VI, 195/196.
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gesteund wegens de lengte van het slot.71 Volgens Diepenbrock kwam het er op aan om het

volume van het orkest af te stemmen op de spreekstem: ‘Veel valt er niet aan te

instrumenteeren, omdat het heel bescheiden moet zijn, zal het de stem van Royaards niet

overstemmen’.72 Tegen een uitvoering van de epiloog zonder muziek heeft hij zich fel verzet:

‘Het is absoluut noodzakelijk dat Royaards onder welluidend snarenspel de Epiloog

voordraagt. Want deze is een toegift, zoowel in poëzie als in muziek’.73 Hij heeft Royaards

weten te overtuigen: bij de première op 4 oktober 1910 is de Epiloog met muziek uitgevoerd.

Uit dit meningsverschil blijkt dat Diepenbrock en Royaards ten aanzien van de relatie tekst en

muziek principieel niet overeenstemden. Diepenbrock, zich bewust van de ‘muzikale

breedsprakigheid’ van de Marsyas-partituur74, wordt allengs minder optimistisch over de

‘samenwerking met het tooneel'.75 Begin maart 1910 schrijft hij: ‘Als de muziek maar niet te

lang en te druk is’76, en twee weken later suggereert hij ‘dat het misschien nog beter zou

voldoen zonder de muziek’.77 Tenslotte veronderstelt Diepenbrock zelfs dat Royaards

Marsyas zonder muziek wil uitvoeren78, maar zijn achterdocht blijkt ongegrond, want in juli

meldt Royaards dat hij tien voorstellingen garandeert.79 Na een maandenlange periode waarin

geen overleg over Marsyas gedocumenteerd is, is het stuk begin en eind juni uitvoerig

besproken. Bij de eerste bijeenkomst waren alleen Diepenbrock en Royaards aanwezig, bij de

tweede, die het karakter had van een leesrepetitie aan de piano, ook Verhagen en Jacqueline

Royaards.80 Diepenbrock is ontevreden en reageert teleurgesteld: ‘Je kan je niet voorstellen

wat dat is voor zulke onmuzikale menschen te moeten spelen […]’.81

In december 1911 heeft Royaards Diepenbrock verzocht om mee te werken aan een reeks

voorstellingen van Gysbrecht van Aemstel, waarbij Diepenbrocks Reyzangen zouden

klinken.82 Hoewel deze zich aanvankelijk afwachtend opstelde, heeft hij vanaf half december

‘vol geestdrift’ gewerkt aan een herziening van de reien voor drie vocale kwartetten en klein

71 11-07-1910, Verhagen aan Diepenbrock, BD VI, 333.
72 14-07-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 339.
73 17-07-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 342.
74 5-03-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 237.
75 24-01-1910, Diepenbrock aan Hondius van de Broek, BD VI, 213.
76 3-3-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 234.
77 19-03-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 242.
78 4-06-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 298.
79 21-07-1910, dagboek E. Diepenbrock, BD VI, 345.
80 11-06-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 301 en 27-06-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 315.
81 BD VI, 315.
82 Diepenbrock kreeg het verzoek via J. Royaards’; 19-12-1911, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD
VII, 297.
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orkest, alsook aan enkele nieuwe delen.83 Het vooruitzicht van een geënsceneerde opvoering

was voor Diepenbrock in feite een welkome aanleiding om de koorstukken opnieuw ter hand

te nemen. Of Royaards hem ook gevraagd heeft om nieuwe muziek aan de bestaande

koorstukken toe te voegen, is niet bekend. Het ziet er naar uit dat de door Diepenbrock in een

brief van januari 1920 al in detail beschreven ideeën hiervoor, van hem zelf afkomstig zijn.84

Twee weken later schrijft hij dat hij het Voorspel en de Rey van Gozewijn voltooid heeft, en

van plan is voor het slot een melodrama te componeren voor de verschijning van de engel

Rafaël ‘als Ruberius [Royaards] zich er mee vereenigen kan’.85 Een bevesting van Royaards

ten aanzien van dit punt is niet gedocumenteerd. Half maart bleek dat Royaards de voor maart

en april geplande opvoeringen wilde uitstellen.86 Enkele dagen later is besloten de Gysbrecht-

enscenering deel te laten uitmaken van het Tweede Nederlands Muziekfeest dat eind juni

1912 zou plaatsvinden. Hierdoor was de medewerking van het Concertgebouworkest onder

leiding van Willem Mengelberg verzekerd. Diepenbrock heeft de partituur voor de Muziek bij

Gysbrecht van Aemstel voltooid op 26 mei 1912 inclusief de nieuwe delen die hij in zijn brief

van februari had beschreven.

Voor Royaards, die in januari 1912 zijn zilveren toneeljubileum had gevierd, betrof deze

enscenering een prestigeproject. Als acteur had hij diverse malen meegewerkt aan Gysbrecht-

opvoeringen87 en als regisseur had hij behalve Adam en Ballingschap (1908) ook Lucifer

(1910) op de planken gebracht. Mede door de kritiek die destijds in het eerste nummer van De

Kroniek (1895) geuit was op de traditionele Gysbrecht-opvoeringen, was Royaards er van

overtuigd dat de tijd rijp was voor een nieuwe standaard voor Vondels bekendste treurspel.

De indruk die Diepenbrocks Reyzangen destijds op hem gemaakt hadden, was hij niet

vergeten:

Toen je mij indertijd in je kamer, […] aan de vleugel gezeten, die compositie voorspeelde, heb ik er zo van

genoten, dat de herinnering aan dat genot altijd bij mij gebleven is, en ik de rey maar hoefde te lezen, om er

onmiddellijk jou muziek – voor mij de éenige, die er bij gecomponeerd kón worden – weer bij te hooren. – En

zooals jij er de woorden bij gezongen had met dat heel ijle, dunne geluid, - zoo was ’t mooi geweest voor me, en

83 1-01-1912, dagboek E. Diepenbrock, BD VII, 310.
84 20-01-1912, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VII, 314.
85 4-02-1912, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VII, 322.
86 15-03-1912, Diepenbrock aan Verhagen, BD VII, 340.
87 In het seizoen 1894-1895 en 1899-1900, beide malen met de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch
Tooneel.
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later de rey voor mijzelf zeggende, hoorde ik mij spreken op jou muziek en in jou toon, (zoo goed als ik dat kon

natuurlijk).88

Dat Diepenbrocks medewerking bij de Gysbrecht-enscenering van 1912 cruciaal was voor

Royaards, blijkt uit een brief aan Antoon Derkinderen van tien dagen voor de première:

Dat bij deze Gysbrecht-vertooning, Diepenbrocks muziek haar zal mogen steunen, en luister bijzetten, is mede

een groote vreugde voor me, want hoewel ik me over muziek allerminst eenig oordeel aanmatig, is het hooren

van deze Rey-muziek voor mij reeds jaren geleden, een genot geweest […].89

Mogelijk had Royaards intussen de nieuwe bewerking van de Reyen gehoord, die door de

componist vanaf 12 juni met de zangers werd ingestudeerd. Tien dagen later begonnen de

repetities met Willem Mengelberg, die de openingsvoorstelling van het Nederlandse

Muziekfeest op 25 juni zou dirigeren.90 Mengelberg zou de muziek ‘vreeselijk moeilijk’

gevonden hebben.91

Van een gedachtewisseling tussen Royaards en Diepenbrock betreffende de relatie tekst-

muziek in de toneelmuziek bij Gysbrecht, is in de voorbereidende fase, voor zover ik heb

kunnen nagaan, geen sprake geweest. Wel moet hier herinnerd worden aan de uitvoerige

polemiek die zich bij latere opvoeringen in de pers heeft afgespeeld over de vraag of de reien

gesproken dan wel gezongen dienden te worden. Diepenbrock heeft zich, zoals al besproken,

in 1914 actief in deze discussie gemengd, Royaards heeft voor zover bekend niet publiekelijk

gereageerd.

De enscenering van het eerste deel van Goethe’s Faust, in april 1918, kwam tot stand na een

extreem lange aanloop, waarin Royaards de ieder jaar opnieuw aangekondigde opvoeringen,

even zo vaak heeft uitgesteld. Een in 1911 opgesteld contract met de vertaler C.S. Adama van

Scheltema, waarbij aan Royaards het alleenrecht voor opvoering werd verleend92, moest

dientengevolge een aantal malen worden hernieuwd. Hoewel Adama van Scheltema zich door

deze gang van zaken misleid voelde en schadevergoeding eiste93, waren er diverse oorzaken

voor dit herhaaldelijke uitstel. Dat Royaards zijn voornemens niet tot uitvoer bracht hing

samen met zijn vrees dat het Nederlandse publiek niet rijp was voor Goethes tragedie en dat

88 30-05-1894, Royaards aan Diepenbrock, BD II, 184; Royaards doelt hier op de Rey van Burchtsaeten.
89 15-06-1912, Royaards aan Derkinderen, BD VII, 390.
90 BD VII, Chronologie, 603.
91 07-06-1912, Diepenbrock aan zijn vrouw, BD VII, 385.
92 30-03-1911, Royaards aan C.S. Adama van Scheltema (Letterkundig Museum, A 00192 B 2).
93 4-09-1914, Adama van Scheltema aan Royaards (Letterkundig Museum, A 00192 B 1).
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een groot deel van de pers hem niet zou ondersteunen: ‘Immers van deze heeren weet ik

vóóruit, dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen is, om eene Faust-vertooning door de

N.V. “Het Tooneel” onder mijne leiding tot eene mislukking d.w.z. geldelijke mislukking te

maken’.94 Uit de uitvoerige correspondentie met Adama van Scheltema blijkt dat problemen

van financiële aard een modelopvoering van Faust, zoals Royaards die wenste te realiseren,

keer op keer in de weg stonden. Wel trof Royaards voorbereidingen. Dat blijkt vooral uit de

decorontwerpen van Frits Lensvelt, waarvan de oudste teruggaan tot 1913. Deze staan in een

tot in details uitgewerkt plan voor enscenering en belichting, vervat in een fraai

gecalligrafeerd Faust-boek.95 In het voorjaar van 1916 heeft Royaards de acteur Hubert de la

Roche geëngageerd ‘mede met het oog op Faust’.96 Deze acteur heeft bij de première de rol

van Mephistopheles gespeeld. Pas in het najaar van 1917 waren de overige rollen verdeeld en

hebben de eerste repetities plaatsgevonden. Opmerkelijk genoeg is er van muziek bij de

voorstelling in deze lange aanloopperiode geen sprake.

Royaards heeft Diepenbrock pas op 24 februari 1918 verzocht om muziek te componeren

voor deze enscenering.97 De première vond plaats op 2 april. Nadat hij op 22 februari de

herhaling had gedirigeerd van De Vogels98, begon Diepenbrock vier dagen later aan de

compositie en voltooide de elfdelige Muziek bij Goethe’s Faust in vier weken tijds, op 26

maart. Het overleg met Royaards betrof vooral de Nederlandse vertaling door Adama van

Scheltema, waarover beiden hun bedenkingen hadden. Een verzoek van de regisseur aan de

vertaler om een aantal versregels van de Opdracht wegens de ‘doffe klank’ te willen

aanpassen99 had niet het gewenste resultaat en in de uiteindelijke versie zijn diverse

tekstregels gewijzigd.100 Of deze wijzigingen uitsluitend van Diepenbrock afkomstig zijn, dan

wel in samenspraak met Royaards tot stand zijn gekomen, is niet meer na te gaan.

Diepenbrock heeft het als een inperking ervaren zijn begeleiding te moeten inrichten voor een

klein orkest, in zijn eigen woorden ‘een strijkje van 25 man’.101 Daar staat tegenover dat hij

94 20-13-1913, Royaards aan Adama van Scheltema, (Letterkundig Museum, A 00 192 B2).
95 Lensvelt 1919, Archief Lensvelt, TIN.
96 30-04-1916, Royaards aan Van Scheltema (Letterkundig Museum).
97 11-03-1918, Diepenbrock aan Van Gasteren, BD IX, 325.
98 De première door de Letterkundige Gymnasiasten-Vereeninging Disciplina Vitae Scipio o.l.v. Frank Luns had
in het Paleis voor Volksvlijt op 15 februari plaatsgevonden. De muziek werd uitgevoerd door leden van het
Concertgebouworkest.
99 7-03-1918, Royaards aan Diepenbrock, BD IX, 320.
100 Zie de autograafpartituur alsook Diepenbrocks exemplaar van de Nederlandse vertaling.
101 13-03-1918, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD IX 326.
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zelf een keuze heeft kunnen maken uit de leden van het Concertgebouworkest.102 Het idee om

de danseres Lily Green bij deze Faust-enscenering te laten optreden, moet van Diepenbrock

afkomstig geweest zijn, die, zoals eerder vermeld, veel waardering had voor haar danskunst.

Green is bij de première opgetreden in het scherzo van deel V, maar over medewerking aan

latere opvoeringen is niets bekend.103

Het laatste gezamenlijke project was Electra van Sophocles. Net als bij Faust was de

vertaling aanleiding tot een moeizame voorbereidingsfase, maar, anders dan in dat geval,

verschilden Royaards en Diepenbrock ditmaal van mening. Toen Diepenbrock de door P.C.

Boutens speciaal voor de gelegenheid vervaardigde Nederlandse vertaling van Electra onder

ogen kreeg, weigerde hij aanvankelijk zijn medewerking. Hij adviseerde Royaards zelfs om

de tragedie zonder muziek op te voeren: ‘Het is al te anti-Helleensch wat B[outens] er van

gemaakt heeft en past op Sophocles als een varken op een tang’.104 Royaards, die juist zeer

positief was over de op zijn verzoek gemaakte vertaling105, maakte Diepenbrock verwijten

over zijn weinig coöperatieve houding.106

Na een overleg dat Royaards en Boutens rond 1 december met de componist hebben

gevoerd107, is deze toch teruggekomen op zijn standpunt. Want, hoewel hij Royaards half

december liet weten zijn beslissing over medewerking nog een maand te willen uitstellen, is

Diepenbrock op 2 december aan de compositie begonnen, kort na het vermelde gesprek. Uit

de datering in de schetsboekjes laat zich aflezen dat het compositieproces in hoog tempo

verliep. Over de vertaling bleef hij zich beklagen. Diepenbrocks bezwaren waren tweeledig:

naar zijn mening was in bepaalde passages de oorspronkelijke betekenis niet meer herkenbaar,

terwijl ook het feit dat Boutens zich niet aan de originele versmetriek had gehouden, hem een

doorn in het oog was.108 Half januari meldt hij aan zijn vrouw dat hij de Kommos (deel II)

gereed heeft, maar twijfelt desondanks nog steeds: ‘Het is onmogelijk dat ik het afkrijg, en ik

zal dat aan Royaards en Boutens zeggen’.109 Opvallend genoeg laat hij haar een week later al

weten dat Electra klaar is.110 Diepenbrocks gebrek aan zelfvertrouwen in zijn brief van 15

102 8-03-1918, Royaaards aan Van Rhijn-Naeff, BD IX, 324; bij de première hebben 27 leden van het
Concertgebouworkest gespeeld.
103 Haar naam komt niet meer voor op de programma’s van latere datum.
104 20-11-1919, Diepenbrock aan Royaards, BD X, 157.
105 19-10-19, Royaards aan Roest Crollius, BD X, 149.
106 22-11-19, Royaards aan Diepenbrock, BD X, 158.
107 15-12-1919, Royaards aan Roest Crollius, BD X, 162.
108 Over de door Diepenbrock eigenmachtig genoteerde tekstwijzigingen in de partituur, zie III.3.1.5.
109 15-01-1920, Diepenbrock aan E. Diepenbrock, BD X, 177-178.
110 22-01-1920, Diepenbrock aan E. Diepenbrock, BD X, 181.



169

januari, herinnert aan zijn tweeslachtige houding tijdens de voorbereiding van Marsyas. Begin

februari werd Royaards gedwongen de opvoering van Electra uit te stellen als gevolg van de

toneelstaking.111 Uiteindelijk heeft de première plaatsgevonden op 12 november 1920.

Diepenbrock kreeg dus onverwacht meer tijd voor de instrumentatie, waarmee hij begin april

is begonnen. Al in februari had hij voorgesteld om opnieuw Lily Green uit te nodigen voor de

dans.112 In juni herinnert Royaards hem hieraan, want kennelijk is Green nog steeds niet

gevraagd.113 Toen er problemen ontstonden over de door de Diepenbrock bedongen

vergoeding voor de compositie nam Royaards het voor hem op.114

In de loop van het voorjaar heeft Royaards het plan opgevat om een vast orkest te vormen

voor de begeleiding van voorstellingen door de NV Het Tooneel:

Bovendien hoop ik erin te slagen een orkest samentestellen voor den Stadsschouwburg. […] De ervaring van

jaren heeft mij doen inzien, hoe moeilijk het is om het muzikale deel eener vertooning aan artistieke eischen te

laten voldoen, indien met telkens andere musici in het orkest gewerkt moet worden.

In verband hiermee meldt hij dat hij het voor de Electra-voorstellingen gevraagde

Residentieorkest waarschijnlijk niet nodig zal hebben.115 Royaards moet dit plan voor een

‘Stadsschouwburgorkest’ al enkele maanden eerder met Diepenbrock besproken hebben,

blijkens een opmerking van deze in een brief van 7 april.116 Genoemd als mogelijke dirigent

voor het nieuwe orkest wordt Richard Heuckeroth, die aanvankelijk ook gevraagd was om

mee te werken aan de opvoering van De Vogels. Deze suggestie moet van Diepenbrock

afkomstig zijn geweest. Heuckeroth had in november 1919 in Arnhem delen uit Diepenbrocks

Muziek bij Gysbrecht van Aemstel uitgevoerd.117 De componist had veel waardering voor

deze jonge dirigent en vond, als we de woorden van Royaards moeten geloven, dat die als

leider van de Arnhemsche Orkest Vereniging te weinig mogelijkheden had om zich te kunnen

ontplooien.118

111 5-02-1920, Diepenbrock aan Schierbeek, BD X, 184.
112 19-02-1920, Diepenbrock aan F. Mooy, BD X, 185/186.
113 10-06-1920, Royaards aan Diepenbrock, BD X, 231/232; Lily Green moest afzeggen wegens andere
verplichtingen: eind juli, Green aan Diepenbrock, BD X, 239.
114 1-03-1920, Royaards aan Roest Crollius, BD X, 187.
115 30-05-1920, Royaards aan Völlmar, BD X, 221.
116 7-04-1920, Diepenbrock aan E. Diepenbrock, BD X, 203.
117 Zie Chronologie, BD X, 449.
118 30-05-1920, Royaards aan Heuckeroth, BD X, 221.
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In juni 1920 heeft Heuckeroth in opdracht van Royaards een orkest samengesteld van een

kleine dertig, meest jonge musici.119 Hoewel Diepenbrock aanvankelijk dus achter deze

plannen had gestaan, uitte hij nu zijn bezorgdheid, omdat de Electra-partituur was ingericht

voor veertig geroutineerde musici.120 Aan Heuckeroth schrijft hij in september dat Royaards

zich beter aan zijn afspraak met het Residentieorkest had kunnen houden: ‘Ik vrees dat hij

[Royaards] teveel zijn behoefte aan entre acte muziek of werken zooals Adam [Adam in

Ballingschap, met muziek van H. Cuypers] en Humperdinck , die met een klein orkest kunnen

gespeeld worden, in ’t oog heeft gehouden’. Diepenbrock voegt er aan toe dat hij weinig

vertrouwen heeft in de kwaliteit van het orkest, temeer daar de muziek een derde deel van het

hele werk bedraagt: ‘Ik heb voor Royaards veel over, maar ik kan niet een werk waar ik een

jaar aan gewerkt heb, met een onvoldoend orkest uitvoeren’.121 Pas enkele weken voor de

première besluit Diepenbrock zijn bezwaren om te zetten in een reeks voorwaarden aan het

adres van Royaards. In een uitvoerige brief aan Jacqueline Royaards zet hij uiteen dat twee

zaken voor hem een absolute vereiste zijn. Ten eerste wenst hij het orkest uitgebreid te zien

met dertien musici; ten tweede wil hij de muziek van voor- en naspel zonder overkapping

laten klinken ‘opdat het publiek begrijpe dat er iets geweldigs gaat gebeuren en gebeurd is.’122

Ter toelichting van het tweede punt stelt hij dat de muziek bij Electra niet vergeleken kan

worden met zijn andere toneelmuziekwerken: ‘het geldt hier de in het muziekwerk […]

beslissende kleuren’.123 Royaards heeft Diepenbrock nog dezelfde dag laten weten zijn eisen

in te willigen, waarbij hij om praktische redenen voorstelde om de complete muziek zonder

overkapping te laten spelen.124

Samenwerking bij de producties

Diepenbrock was in de meeste gevallen ook actief betrokken bij de uitvoeringen van zijn

toneelmuziek. Afgezien van Electra, dat wegens zijn ernstige ziekte is gedirigeerd door

Heuckeroth, dirigeerde hij de toneelmuziek meestal zelf. Weliswaar was het Willem

Mengelberg die de première van Gysbrecht van Aemstel in juni 1912 leidde, maar bij de vele

herhalingen nam Diepenbrock deze taak van hem over. De verantwoording voor het

instuderen heeft hij steeds uiterst serieus opgevat, waarbij hij zich niet beperkte tot de

orkestbegeleiding. Bij Marsyas, dat op 4 oktober 1910 in première ging, gingen de repetities

119 7-06-1920, Royaards aan Heuckeroth, BD X, 225.
120 13-09-1920, Diepenbrock aan L. van Gasteren, BD X, 266.
121 13-09-1920, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD X, 267.
122 16-10-1920, Diepenbrock aan J. Royaards, BD X, 282.
123 BD X, 283.
124 16-10-1920, Royaards aan Diepenbrock, BD X, 285.
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een maand van te voren van start. In de eerste week van september heeft Diepenbrock de

eerste orkestrepetitie geleid. Veel tijd werd ook besteed aan het instuderen van de dansen,

waarvoor op zijn voorstel twee leerlingen van Jacques Dalcroze zijn aangetrokken. Verder

heeft hij met Pierre Mols de Marsyas-rol gerepeteerd. Het ziet er naar uit dat hij het instuderen

van de melodrama’s bewust naar zich toe heeft getrokken. Aan Verhagen schrijft hij dat hij in

dat opzicht in Royaards weinig vertrouwen heeft: ‘omdat R niet weet wat hooren is en voor

hem alles in woorden, brallende geluiden zonder begrippen bestaat, omdat Royaards in de

logica evenzeer als in de muziek onervaren is’.125 Diepenbrocks wantrouwen neemt

buitensporige proporties aan naarmate de première nadert: ‘Ruberius [Royaards] vind ik ook

een onverdragelijke zwetser. Ik zie er tegen op dat hij met zijn antimuzikaal gebral bij mijne

muziek moet spreken, vertrouwt hij Johanna Jongkindt op 17 september toe.126 Wegens

problemen bij het instuderen van de orkestpartijen, repeteert Diepenbrock op advies van

Mengelberg gescheiden met strijkers en blazers.127 Om te voorkomen dat de declamatie

overstemd zou worden was besloten dat het orkest overdekt zou spelen. Anders dan tien jaar

later bij Electra, verwachtte Diepenbrock hiervan voor de muziek bij Marsyas een positief

resultaat: ‘Voor het eerste doel kunnen wij een kap van bordpapier maken waar het orkest in

zit. Als het gedempt is, zal het nog veel mooier klinken (fantastischer, bedoel ik)’.128 Dat de

relatie gesproken woord-muziek desondanks verre van ideaal was blijkt uit diverse recensies:

‘Daarbij overwoekerde de muziek te vaak de dictie, welke te veel op één toon, in Royaards-

stijl gestemd was. […] De stem van Royaards, die, om zoo te zeggen klonk als een klok, was

op sommige ogenblikken zelfs niet verstaanbaar’.129 Ook Diepenbrock moet zich gerealiseerd

hebben dat de afstemming gesproken woord-muziek bij de melodramagedeelten

problematisch was en bleef. Na de laatste opvoering van Marsyas op 18 november 1910

schreef hij: ‘Royaards heeft den epiloog nu veel gauwer gezegd, daardoor was hij minder

prekerig, maar kwamen er groote gaten in, natuurlijk omdat hij de pauzen niet maakt op het

juiste oogenblik’.130

De première van Gysbrecht van Aemstel aan de vooravond van het Nederlands Muziekfeest,

op 25 juni 1912, was een gebeurtenis van betekenis en artistiek gesproken een succes.

125 7-09-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VII, 5.
126 17-09-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VII, 14.
127 25-09-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VII, 18.
128 BD VII, 18.
129 29-10-1910 in De Hofstad.
130 21-11-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VII, 74.
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Voor Diepenbrock eindigde deze onderneming echter onverwacht teleurstellend, toen bleek

dat hij als gevolg van misverstanden tussen Royaards en de organiserende Maatschappij tot

Bevordering der Toonkunst geen honorarium kreeg.131 Volgens Elisabeth Diepenbrock, in

haar terugblik op de gebeurtenissen, beschouwde de componist deze omissie als een ernstig

gebrek aan waardering voor zijn bijdrage: ‘[…] erg is dat de maker zoo veracht wordt, dat aan

hem niet eens is gedacht bij het opmaken van het contract. […] De componist! – wel die is

blij als hij wordt uitgevoerd, “dankbaar”, zooals Fons het geestig zei’.132

Desondanks heeft Diepenbrock eind juli met Royaards uitvoerig overleg gepleegd over een

serie vervolgvoorstellingen van Gysbrecht. Uiteindelijk hebben er in het voorjaar van 1913

vijf opvoeringen plaatsgevonden in het land, gevolgd door een voorstelling op Eerste

Kerstdag in Amsterdam.133 Opvallend genoeg had Royaards voor de nieuwjaarsvoorstelling

van 1913 Vondels Gysbrecht opgevoerd met muziek van Theo van der Bijl. Tegen een artikel

van Matthijs Vermeulen waarin deze keuze werd veroordeeld, heeft Diepenbrock bezwaar

aangetekend.134 Diepenbrock, die de reprises van zijn Gijsbrecht-muziek zelf heeft

gedirigeerd, wenste persoonlijk een selectie van 33 musici uit het Concertgebouworkest te

engageren.135 Daarbij stond hij er op dat ook de aanvoerders van de diverse groepen zouden

meespelen. Om aan zijn verzoek om dit grote aantal met naam genoemde musici te mogen

engageren, kracht bij te zetten, refereert Diepenbrock in zijn brief aan het bestuur van de N.V.

het Concertgebouw aan de Gysbrecht-opvoering tijdens het Nederlands Muziekfeest onder

Mengelberg. Hij stelt dat deze ‘mijne mening zal beamen, dat het mij althans niet mogelijk

zal zijn met een naar qualiteit en quantiteit geringer ensemble een goed resultaat te

bereiken’.136 Nadat musici en zangers al waren gecontracteerd, dreigde er een patstelling te

ontstaan toen Royaards zich wilde terugtrekken wegens een dreigend financieel tekort.137

Diepenbrocks reactie, verwoord in een briefkaart aan Verhagen, getuigt van ‘opperste staat

van woede’: ‘Ik heb hem ter wille van mijn eigen waardigheid en die van mijn kunst

geschreven dat ik in het vervolg iedere nauwe betrekking met hem en elke

gemeenschappelijke bezigheid verafschuw’.138 Hoe een uitweg is gevonden uit deze impasse,

131 9-07-1912, Diepenbrock aan A.D. Loman, BD VII, 405. De door Royaards gedane toezegging van f 600,-
was gekoppeld aan de oorspronkelijk geplande zes voorstellingen.
132 6-08-1912, dagboek E. Diepenbrock, BD VII, 416.
133 Geopend werd met een voorstelling op 18-02 in het Paleis voor Volksvlijt. In de oorspronkelijke planning
zouden alle voorstellingen in februari plaatsvinden.
134 8-01-1913, Diepenbrock aan H.P.L. Wiessing, BD VIII, 87.
135 9-12-1912, verzoek Diepenbrock aan het Bestuur van het Concertgebouworkest, BD VIII, 69.
136 BD VIII.
137 2-02-1913, Diepenbrock aan Hondius van der Broek, BD VIII, 101.
138 2-02-1913, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 101.
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is niet precies meer na te gaan. Wel blijkt uit het dagboek van Elisabeth Diepenbrock dat

Diepenbrock zelf de financiële verantwoordelijkheid voor de instrumentalisten en de zangers

op zich heeft genomen.139 Dat de verhouding tussen Diepenbrock en Royaards door dit

gebeuren verder onder druk is komen te staan, blijkt wanneer de eerste begin maart nogmaals

aankondigt zijn medewerking na drie voorstellingen te willen staken.140 Uiteindelijk is in

overleg besloten nog drie voorstellingen te geven.141 Ook in 1914 en in 1915 hebben nog

enkele herhalingen van de Gysbrecht-opvoering plaatsgevonden.

De problemen die zich bij de voorstellingen van Faust hebben voorgedaan waren deels van

andere aard. Na het bijwonen van een repetitie met de acteurs, liet Diepenbrock Royaards

enkele dagen voor de première weten het absoluut oneens te zijn met de manier waarop deze

de liederen in Auerbach’s Keller (VI) liet zingen:

Ik wou je dringend vragen de Heeren in Auerbachs Kelder nadrukkelijk te verzoeken hun liedjes en de refreinen

niet op die dronkemanstoon te zingen. […] Men kan geen woord van den text verstaan als zij zoo onnatuurlijk

hun stem forceeren en wat voor mij het voornaamste is: het is in strijd met de waardigheid van de muziek.142

Over de première (op 2 april 1918) was Diepenbrock zo ontevreden, dat hij nog dezelfde

avond zijn medewerking opzegde: ‘De reden is dat ik de onmogelijkheid heb ingezien – en nu

definitief – in een land als Nederland de muziek die plaats te verzekeren die haar volgens

mijne oud-grieksche opvattingen toe komt’.143 De hier aangegeven ‘reden’ verklaart zoveel

als dat het Diepenbrock om de muziek te doen was. Met een verzoenende brief heeft

Royaards hem toch weten te overtuigen ook de volgende voorstellingen te dirigeren.144 Na de

vijfde opvoering beklaagde Diepenbrock zich bij Willem Kloos145 over de ‘onverkwikkelijke

Fausthistorie’. Nu voert hij vooral praktische problemen aan:

ik beschik niet over voldoende muzikale krachten en repetities en moet telkens met andere menschen werken en

heb de grootste moeite de menschen bij elkaar te krijgen, die allemaal hun eischen stellen en allemaal onder den

druk der tijden zitten […].146

139 22-02-1913, E. Diepenbrock aan M. Mengelberg-Wubbe, BD VIII, 108; om een garantiefonds te vormen zijn
er door mevrouw Diepenbrock meer dan 50 brieven geschreven, zie ook dagboek, BD VIII, 160.
140 7-03-1913, E. Diepenbrock aan Mengelberg-Wubbe, BD VIII, 123.
141 13-03-1913, E. Diepenbrock aan Mengelberg-Wubbe, BD VIII, 124.
142 30-03-1918, Diepenbrock aan Royaards, BD IX, 331.
143 2-04-1918, Diepenbrock aan Royaards, BD IX, 332.
144 4-04-1918, Royaards aan Diepenbrock, BD IX, 334.
145 Kloos had de voorstelling op 10 april in Den Haag bijgewoond.
146 14-04-1918, Diepenbrock aan Kloos, BD IX, 336.
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Diepenbrocks onvrede is nog versterkt doordat hij voor de voorstelling van 27 april in grote

haast een aangepaste begeleiding moest schrijven, omdat er geen blazers beschikbaar

waren.147 Deze opvoering zou tevens de laatste met muziek worden. Van de aanvankelijk

geplande 25 voorstellingen hebben er vanwege sterk tegenvallende recettes slechts elf

plaatsgevonden. Wat Royaards in eerdere jaren had gevreesd was bewaarheid: ‘Het is nu

eenmaal in ons landje zoo gesteld, dat de kunst om brood gaat. Dat de Faust-voorstellingen

niet de verwachtingen, die ik er finantieel van gehad heb, mochten beantwoorden, is iets, waar

ik me bij heb neer te leggen’.148

Zo beschouwd zou geconcludeerd kunnen worden dat er in Nederland niets veranderd was

sinds Royaards in 1904 het eerste deel uit Goethes tragedie als voordracht bracht. Die

conclusie zou echter onjuist zijn. Het eredoctoraat, dat hem in het voorjaar van 1919 werd

toegekend door de Utrechtse Universiteit, betekende wel degelijk een erkenning van zijn

verdiensten als regisseur. Zelf concludeerde Royaards in zijn rede dat de ‘nederlandsche

tooneelspeelkunst door de mannen der wetenschap […] mondig [was] verklaard’.149 Tot

teleurstelling van Royaards heeft Diepenbrock de promotieplechtigheid niet bijgewoond.150

De première van Electra is een aantal malen uitgesteld. Nadat eerst de toneelstaking die het

Nederlandse theaterbestel van januari tot en met mei 1920 had lamgelegd, het noodzakelijk

had gemaakt de opvoeringen uit te stellen, was het vervolgens Diepenbrocks ziekte die voor

vertraging zorgde. De voor 5 november geplande première wordt alsnog een week

opgeschoven. Op 28 oktober schrijft Royaards dat er nog geen repetities ‘met de spelenden en

sprekenden onder leiding van den heer Diepenbrock’ hebben plaatsgevonden. Kennelijk was

Diepenbrock tot dan toe nog van plan de repetities voor Electra zelf te leiden en de eerste

uitvoering in Den Haag te dirigeren. Uit Royaards woorden wordt duidelijk dat hij pas twee

weken voor de première, na een verslechtering van zijn gezondheidstoestand, heeft besloten

de leiding uit handen te geven: ‘Alles zal dus door den heer Heuckeroth in vereeniging met

mij – ook voor wat de muzikale uitvoering betreft – gedaan moeten worden’.151

Wel heeft Diepenbrock de reien uit Electra nog gerepeteerd met Jacqueline Royaards, die de

rol van koorleidster op zich nam.152 Ook heeft hij Heuckeroth nog aanwijzigingen gegeven

147 25-04-1918, Diepenbrock aan Schierbeek, BD IX, 338.
148 29-04-1918, Royaards aan Diepenbrock, BD IX, 340.
149 Royaards 1919, 706.
150 30-03-1919, Royaards aan Diepenbrock, BD X, 78.
151 28-10-1920, Royaards aan Roest Crollius, BD X, 289.
152 2-11-1920, Royaards aan E. van Gasteren-Menagé Challa, BD X, 293; radio-interview met J. Royaards uit
1971.
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betreffende de partituur.153 Deze beschouwde de première als een persoonlijk succes en

schreef op de ochtend na de eerste uitvoering: ‘Diepenbrock noemde ’t deze week ’n

“beschikking” dat ik hier was en nu bij zijn ziek zijn ’t geheele werk “eruit” bracht’.154

Aangezien Diepenbrock zelf de première niet heeft kunnen bijwonen, is hij waarschijnlijk in

eerste instantie onkundig gebleven van het protest van Boutens tegen de door hem

aangebrachte veranderingen in zijn vertaling. De dichter, die wel in de zaal zat, was beledigd

door wat hij noemde ‘de onbenullige en achterbaksche knoeierijen in de tekst der koren’ en

stelde, onmiddellijk na de première, zijn eisen. In een brief aan Jacqueline Royaards schreef

hij: ‘Gaarne zie ik dus, dat van nu af in de door U gezegde lyriek geen wijzigingen zonder

mijne persoonlijke voorkennis meer zullen voorkomen’.155 Vastgesteld moet worden dat

Royaards, door Diepenbrocks wijzigingen in de Electra-vertaling over te nemen, bewust een

conflict met Boutens heeft geriskeerd. Zelf was Royaards over de eerste opvoering in Den

Haag ‘regelrecht wanhopig’, maar om andere redenen. In een brief aan Willem Kloos, die de

tweede opvoering in Den Haag had bijgewoond, schreef hij: ‘Alles werd in die ontzaggelijke

ruimte met het geheel onoverdekte orkestruim stuk gemaakt en alle strakheid en rust, die ik

had getracht in de vertoning te brengen leek verbrokkeling geworden’.156 Meer voldaan was

Royaards over de herhaling in Amsterdam:

Eerst bij onze eerste vertooning in Amsterdam op Zaterdag 20 Nov. in den Stadsschouwburg gegeven, bemerkte

ik tot mijn vreugde, dat er toch iets van mijn pogen over het voetlicht werd gebracht en dat de samenstemming

van Diepenbrocks muziek met het gesproken woord niet onmogelijk was.157

Bij deze gelegenheid was, zoals in enkele recensies beschreven, het orkest namelijk wel

overdekt, niet met een houten overkapping, maar met een gordijn.158 Bovendien was kennelijk

de al vóór de première door Diepenbrock bedongen versterking van dertien musici voor het

Stadsschouwburgorkest nog niet gerealiseerd. Dit lezen we in een brief van Elisabeth

Diepenbrock van 13 december aan de jurist H.G.J. Maas Geesteranus159 waarin sprake is van

‘sabotage’van de partituur; Royaards zou Heuckeroth slechts toestemming hebben gegeven

153 6-11 en 19-11-1920, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD X, 295 en 301.
154 13-11-1920, Heuckeroth aan Van Erven Dorens, BD X, 299.
155 12-12-1920, P.C. Boutens aan J. Royaards, BD X, 298.
156 3-12-1920, Royaards aan Kloos, BD X, 309.
157 BD X, 309/310 .
158 22-11-1920, mr. H.W.J.M. Keuls in het Algemeen Handelsblad, BD X, 473;
22-11-1920, Th. van der Bijl in De Tijd, BD X, 475.
159 Deze was aangezocht als belangenbehartiger van de familie.
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voor een beperkte versterking.160 De bewuste brief verwoordt Diepenbrocks ‘absolute

wensch’: ‘Hij [Diepenbrock] eischt de muziek terug en verbiedt iedere voorstelling met die

muziek, ten zij er eerst een contract wordt opgemaakt, waarbij zijn rechten worden

gestipuleerd’.161 Het ziet er naar uit dat de bemiddeling van Maas Geesteranus resultaat heeft

gehad: er is een contract gesloten en in een recensie van de opvoering van 18 december is

sprake van de medewerking van enkele leden van het Concertgebouworkest.162 In deze en

andere recensies wordt de wens uitgesproken om de muziek bij Electra in een

concertuitvoering te horen. Ook Diepenbrock zelf moet zich in deze zin hebben uitgesproken,

te oordelen naar twee verzoeken voor een uitvoering door het Concertgebouworkest onder

leiding van Richard Heuckeroth, die in januari 1921 bij het bestuur van het Concertgebouw

zijn ingediend.163

Royaards was niet in deze plannen gekend en aangezien Diepenbrock hem het exclusieve

uitvoeringsrecht van de Electra-muziek voor drie jaar had toegekend, was het nu zijn beurt

om een verbod uit te vaardigen.164 Als tegenprestatie bood hij aan om bij de voorlopig laatste

voorstelling op 17 februari het complete Concertgebouworkest te laten spelen, maar dit

aanbod is door Elisabeth Diepenbrock van de hand gewezen.165 Uiteindelijk is Royaards

akkoord gegaan met twee concertuitvoeringen door het Concertgebouworkest onder leiding

van Heuckeroth. Bij de uitvoering op 3 april 1921 stond behalve Electra, ook de muziek bij

Gysbrecht op het programma, waarbij Royaards het melodrama in de finale heeft

gedeclameerd. De delen uit Electra werden zonder spreekstemmen uitgevoerd.

Samenvatting

Misverstanden en tegengestelde belangen hebben de samenwerking van Royaards en

Diepenbrock getekend. Dat lag in de eerste plaats aan hun zeer verschillende achtergrond,

zowel in intellectueel als in artistiek opzicht. Diepenbrock was universitair gevormd als

classicus, Royaards had geen gymnasiumopleiding, iets wat hij in latere jaren als een gemis

heeft ervaren. Royaards was in zoverre ’onmuzikaal’ dat hij niet als zodanig gevormd was en

dus geen kennis van muziek had. Volgens Jacqueline Royaards kon hij geen wijs houden.166

160 13-12-1920, E. Diepenbrock aan H.G.J. Maas Geesteranus, BD X, 313.
161 BD X, 313.
162 25-12-1920, H.J. den Hertog in De Amsterdammer, BD X, 481.
163 De verzoeken waren afkomstig van mej. Ament en de heer Wibaut, BD X, 482/483.
164 31-01-1921, Royaards aan Maas Geesteranus, BD X, 323/324.
165 BD X, 483.
166 Interview 1971 door Bert van der Zouw t.b.v. radio-klankbeeld.
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Zijn muzikale gehoor was misschien dus beperkt, in ieder geval beantwoordde het niet aan

Diepenbrocks verwachtingen. Deze op zijn beurt ontbrak het aan ervaring met de

theaterpraktijk, ook al was hij wel op de hoogte was van de diverse ontwikkelingen die zich

rond 1900 op toneelgebied aftekenden.

Balthazar Verhagens eerder geciteerde bewering dat er van een ‘gemeenschappelijk artistiek

besef’ bij Diepenbrock en Royaards geen sprake geweest zou zijn, moet echter bestreden

worden. Componist en regisseur hadden wel degelijk een aantal gemeenschappelijke idealen.

Niet alleen deelden zij de interesse voor klassieke auteurs als Vondel en Goethe, ook moderne

toneelschrijvers als Maeterlinck en Ibsen hadden hun belangstelling. Daarbij waren beiden er

van overtuigd dat juist bij ensceneringen van werk van auteurs als deze, een tegenwicht nodig

was voor het realisme op het toneel. Ook wat betreft de rol van de muziek waren er

raakvlakken. Diepenbrock zocht naar een nieuw concept voor het muziektheater dat als een

alternatief voor de opera kon dienen, terwijl ook voor Royaards muziek een onmisbaar

element vormde bij de door hem geregisseerde voorstellingen.

Dit neemt niet weg dat hun samenwerking in de praktijk moeizaam is gebleken. Behalve de

boven geschetste ongelijke beginsituatie, speelde ook het karakterverschil tussen beiden een

belangrijke rol. Naarmate Royaards’ vaak te lichtvaardig gedane beloften in toenemende mate

onrealiseerbaar bleken, groeide Diepenbrocks wantrouwen in hun samenwerking. Een

opmerking van Royaards, opgetekend door zijn zoon Willem daags na het overlijden van

Diepenbrock op 5 april 1921, is tekenend in dit opzicht: ‘Al je energie heb je noodig om bij

Diepenbrock al de bezwaren en al ’t pessimisme er enigszins uit te jagen. […] Maar hij moet

het toch doen, voor zichzelf net zoo hard, als voor alle anderen’.167 Royaards zou dit gezegd

hebben na een langdurig gesprek ‘tot laat in den nacht’ met Diepenbrock over Electra.

Behalve dat materiële problemen het totstandkomen van de producties overschaduwden en

niet zelden tot onverkwikkelijke situaties hebben geleid, waren er regelmatig tegengestelde

belangen in het spel die de samenwerking onder druk hebben gezet. Ten aanzien van de

relatie gesproken woord-muziek moet geconcludeerd worden dat de standpunten van

Royaards en Diepenbrock onverenigbaar waren. Zoals uit de beschreven situaties bij

herhaling naar voren komt, was het voor Royaards uiteindelijk ‘de tekst’ die primair was,

terwijl het Diepenbrock in laatste instantie om de muziek ging. De kwestie van het al dan niet

toepassen van een overkapping voor het orkest bij de muziek voor Electra illustreert dit wel

heel duidelijk. Ook het feit dat Diepenbrock nog gaande de eerste serie voorstellingen van

167 6-04-1921, W. Royaards jr aan W. Kloos (Letterkundig Museum).
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Marsyas pleit voor een concertuitvoering van dit werk, brengt zijn ware intenties naar

buiten.168 Ondanks het feit dat de samenwerking regelmatig haperde en dat de producties vaak

te wensen over lieten juist waar het ging om het de relatie gesproken woord-muziek, is er in

het voorjaar van 1920 uitvoerig door regisseur en componist van gedachten gewisseld over

nieuwe projecten. Royaards had te kennen gegeven dat hij een aantal grote ensceneringen

wilde realiseren, waarvoor hij Diepenbrock muziek wilde laten componeren, waaronder

Shakespeare’s Zomernachtsdroom en Driekoningenavond, Goethe’s Faust (deel twee), en

Oedipus van Sophocles.169

168 1-11-1910, Diepenbrock aan Mengelberg, BD VII, 48/49.
169 30-05-1920, Royaards aan Heuckeroth, BD X, 222. Heuckeroth schreef in 1922 toneelmuziek bij
Shakespeare’s Een Winteravondsprookje voor Royaards.



179

II.2.4 TEKSTKEUZE

Introductie

Met de keuze voor achtereenvolgens Vondel, Goethe en Sophocles richtte Royaards zich op

drie klassieke auteurs uit verschillende perioden en verschillende culturen. Van een

speeltraditie in Nederland wat betreft Goethe’s Faust en Sophocles’ Electra was in het tweede

decennium van de twintigste eeuw geen sprake. Royaards’ grote problemen bij het tot stand

brengen van zijn Faust-enscenering zijn in dat opzicht symptomatisch. In het geval van

Vondels Gysbrecht van Aemstel was de situatie juist omgekeerd. Mede door de lange

speeltraditie, met de vanzelfsprekendheid van de Nieuwjaarsopvoeringen, was ook de

uitvoeringspraktijk van ons nationale treurspel onderhevig aan gewoontevorming en slijtage.

Onder veel jonge kunstenaars werden de opvoeringen van vlak voor de eeuwwisseling door

regisseurs als Willem de Leur en Louis Chrispijn als ouderwets ervaren. Royaards voelde zich

vanaf het begin van zijn carrière verbonden met Vondels werk, dat hem vanuit zijn praktijk

als acteur en als declamator zo vertrouwd was. Aangenomen mag worden dat het idee om

deze drama’s zelf te ensceneren, is ontstaan lang voordat zijn werkzaamheden als regisseur

een aanvang namen. Zo droomde hij ook al op jonge leeftijd van een Faust-opvoering op

Nederlandse bodem.1

Gysbrecht van Aemstel

Royaards moet zich door de principiële discussies over de uitvoeringspraktijk van Gysbrecht,

zoals die zich eind van de jaren negentig hadden afgespeeld, uitgedaagd hebben gevoeld om,

zodra hij daarvoor de tijd rijp achtte, Vondels treurspel nieuw leven in te blazen. Hij besefte

dat de praktijk achter liep op de theorie. Het feit dat hij met het onuitvoerbaar geachte Adam

in Ballingschap, waarmee de N.V. Het Tooneel in 1908 haar visitekaartje had afgegeven,

uiteindelijk het pleit had gewonnen, zal hem in zijn voornemen gesterkt hebben om zijn

Vondelplannen door te zetten. Eerst volgde nog Lucifer (1910), daarna zou Gysbrecht aan de

beurt zijn. Daarbij had hij rekening te houden met twee soorten bezwaren. Het eerste was

inherent aan Vondels treurspelen en dus ook aan Gysbrecht: ‘Vondel zou te veel poëzie zijn,

te weinig dramatische handeling geven en daardoor eigenlijk ongeschikt zijn voor

opvoering’.2 Om deze reden was er bij de Vondelherdenking in 1887 geen enkel drama van

hem gespeeld, hoewel daar onder meer door Alberdingk Thijm wel op was aangedrongen. Het

1 De Leeuwe 1983, 18.
2 Kemperink 1995, 136.
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andere bezwaar betrof de mise-en-scène. Deze was destijds bij de opvoeringen van 1895 en

1899 (waaraan Royaards zelf had meegewerkt) het mikpunt van kritiek en persiflage geweest,

onder meer vanwege de ouderwets-realistische en overdadige aankleding die veel weg had

van een ‘ordinaire kerstkaart’ en die de aandacht afleidde van de tekst. Royaards moet zich

terdege gerealiseerd hebben dat zijn Gysbrecht-enscenering het juist zou moeten hebben van

eenvoud en stilering, die hij dank zij zijn samenwerking met de kunstenaars Frits Lensvelt en

Nell Bronger ook wist te realiseren.

Het eerste bezwaar was moeilijker op te lossen. Royaards zelf vond het absoluut een

meerwaarde dat de reien gezongen zouden worden op de muziek van Diepenbrock. Die wens

kwam voort uit zijn goede herinneringen aan het horen van deze reien, zoals de componist die

hem destijds in Den Bosch, kort na hun kennismaking, had voorgespeeld.3 Dat het toevoegen

van muziek aan Gysbrecht mogelijk nieuwe discussies zou oproepen, vond Royaards

kennelijk geen belemmering. Na de première in 1912 meende een aantal recensenten dat

Diepenbrocks muziek, en vooral de tamelijke lange reien, een stagnerend effect had op de

dramatische handeling.

Faust

Ook ten aanzien van Goethe’s Faust bestond er twijfel over de dramatische haalbaarheid.

Het stuk was in 1883 in een eenmalige voorstelling vol ‘technische hoogstandjes’ gebracht

door het Amsterdamse gezelschap van Van Lier4, daarna hebben er waarschijnlijk geen

opvoeringen in Nederland meer plaatsgevonden. Twee jaar voordat Royaards in 1904 zijn

voordracht van het eerste deel van Faust zou presenteren, vond in het tijdschrift Het Tooneel

een discussie plaats tussen voor- en tegenstanders van het ensceneren van Goethe’s tragedie.5

In die discussie betoogde de actrice Josephine Spoor, de eerste echtgenote van Royaards, dat

Faust wel degelijk op het podium thuishoorde. Zoals al besproken moest Royaards na afloop

van zijn serie Goethe-voordrachten met grote teleurstelling constateren dat ze aan het

Nederlandse publiek niet besteed waren. Deze negatieve ervaring weerhield hem er niet van,

om in 1911, zodra hij de Faust-vertaling door Adama van Scheltema onder ogen kreeg,

serieuze plannen te maken voor een enscenering in het jaar erop, waarbij hij zijn 25-jarig

jubileum wilde vieren in de rol van Faust. Al spoedig bleek dat die berekening te optimistisch

was. Wat Royaards voor ogen stond was een modeluitvoering, waarbij kosten nog moeite

3 30-05-1894, Royaards aan Diepenbrock, DB II, 183.
4 Kemperink 1995, 29.
5 Door J.H. Rössing en J. Royaards-Spoor, resp. in Het Tooneel, 31/25 van 6-09-1902, 194 en in Het Tooneel,
32/2 van 18-10-1902, 10.
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gespaard zouden worden. Dat concept moet hem vanaf dat moment steeds hebben

beziggehouden, getuige onder meer zijn notities betreffende het inrichten van de tekst. Dat de

eerste decorontwerpen van Frits Lensvelt dateren uit 1913, vijf jaar voor de feitelijke

enscenering, is eveneens veelzeggend.

De kosten die een dergelijke enscenering met zich meebracht, vormden, gezien het feit dat de

NV Het Tooneel gedurende de Eerste Wereldoorlog maar amper het hoofd boven water kon

houden, een welhaast onoverkomelijk obstakel. Het wel heel late verzoek aan Diepenbrock

om muziek te componeren voor de voorstelling, moet hiermee samengehangen hebben.

Enerzijds pleit het voor Royaards’ grote idealisme en vasthoudendheid dat hij de enscenering

toch heeft weten te realiseren, anderzijds getuigt het feit dat hij maar liefst 25 voorstellingen

met muziek had gepland, waarvan er uiteindelijk minder dan de helft konden doorgaan, van

een duidelijk gebrek aan realiteitszin.

Electra

Het is de vraag of Royaards uit eigen beweging Sophocles’ Electra gekozen zou hebben om

te ensceneren. Anders dan in het geval van Gysbrecht of Faust kende hij dit werk

hoogstwaarschijnlijk niet uit eigen ervaring. Royaards had geen gymnasiumopleiding en de

mogelijkheid dat hij de tragedie op de planken heeft gezien is vrijwel uit te sluiten.6 Er

bestond in Nederland in de late negentiende en de vroege twintigste eeuw hoegenaamd geen

traditie voor het opvoeren van toneelstukken uit de oudheid, één uitzondering daargelaten.

Die uitzondering was Koning Oedipus van Sophocles, de tragedie die Royaards in 1913 zelf

zou regisseren. Redenen om dat stuk te kiezen waren er in overvloed. Al in 1894 had hij

meegewerkt aan de voorstelling door De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel

en in Berlijn had hij onder Reinhardt de rol van Teiresias vervuld in Oedipus und die Sfinx

van Hugo von Hofmannsthal. Dan waren er nog de omstreden vertolkingen door Mounet-

Sully7 en door Albert Vogel, die Koning Oedipus als one-man-show bracht.8 Ook moeten we

niet uitsluiten dat Royaards de grote productie van König Oedipus, waarmee het gezelschap

van Reinhardt in 1911 Nederland aandeed, heeft gezien. Die opvoering maakte gebruik van de

vertaling door Hofmannsthal, die ook ten grondslag lag aan Royaards eigen enscenering.

Toen hij in 1919 benaderd werd door de Haagse Volksuniversiteit, die voor haar leden ter

afsluiting van een cursus over het Griekse drama een opvoering van Sophocles’ Electra wilde

6 Het is onwaarschijnlijk dat Royaards de Reinhardt-enscenering van Electra op 30-10-1903 in Berlijn heeft
gezien. Wel heeft hij mogelijk de opera Elektra van Richard Strauss gezien.
7 Optreden in Nederland in 1892.
8 Vanaf 1901.
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organiseren, heeft Royaards toegestemd. Wel stelde hij als voorwaarde dat er een nieuwe

vertaling gemaakt zou worden door de bekende dichter P.C. Boutens, aangezien hij de

bestaande Nederlandse vertalingen9 ongeschikt vond voor het toneel. Mocht Boutens niet

bereid zijn de tragedie op korte termijn te vertalen, dan zou Royaards voorstellen ‘om de

Hofmannsthalsche bewerking van de Sophocleïsche “Electra” in het hollandsch te vertalen en

deze te spelen’.10 In zijn verzoek aan Boutens laat Royaards wel merken dat hij zich de felle

kritiek, die er destijds van de kant van Diepenbrock en Verhagen was geuit op deze manier

van werken bij de Oedipus-enscenering, heeft aangetrokken. Of Royaards zich ook heeft

gerealiseerd dat hij de kansen op Diepenbrocks medewerking zou verspelen, wanneer hij met

de Electra-vertaling van Von Hofmannsthal zou zijn aangekomen, valt echter te betwijfelen.

In het licht van de herleving van de Griekse tragedie op de Nederlandse podia, zoals die zich

in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw zou gaan aftekenen, vormt de Electra-

enscenering van 1920 een belangrijk evenement. Was het toeval dat de jonge Willem Pijper

zijn compositie bij Sophocles’ Antigone ontwierp in dezelfde maanden als Diepenbrock zijn

Electra-muziek? Uiteindelijk vond de Antigone-uitvoering door Utrechtse gymnasiasten een

half jaar eerder plaats dan die van Electra.11 Pijper ontfermde zich enkele jaren later ook over

de Bacchanten en de Cycloop van Euripides. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met

Balthazar Verhagen, die voor beide stukken de vertaling had geleverd en die in 1925 de

Vereniging ‘Het Klassieke Drama’ oprichtte. Pijpers leerling Bertus van Lier zette de lijn

voort en componeerde in 1932 toneelmuziek bij Aias, eveneens van Sophocles. Daarmee was

het pad geëffend voor een nieuwe enscenering van Sophocles’ Electra, die van August

Defresne in 1935.

9 De Volksuniversiteit had voorgesteld om de vertaling van L.A.J. Burgersdijk of die van H. van Herwerden te
gebruiken.
10 14-09-1919, Royaards aan Boutens, X, 137.
11 Opvoering op 27-03-1920 in de Stadsschouwburg in Utrecht. Pijper heeft zijn compositie aan Diepenbrock
opgedragen, die de opvoering ook heeft bijgewoond.
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II.2.5 HET ELEMENT VAN DE DANS

Introductie

Zonder twijfel speelt het element van de ‘dans’ in de toneelmuziekwerken van Diepenbrock

een rol van betekenis. In de partituren van Marsyas of de Betooverde Bron, De Vogels, Faust

en Electra staat bij diverse delen de aanduiding ‘met dans’. Zo is in vijf van de negen delen

van Electra ‘dans’ voorzien. Concrete aanwijzingen voor een realisering ontbreken echter

vrijwel in de partituren. In het geval van de dansdelen in Electra, die steeds in ¾ maat zijn

gecomponeerd, heeft Diepenbrock zijn werkwijze als volgt toegelicht: ‘De begeleiding der

woorden der kooraanvoerster is steeds in dansrhythmen geschreven, in navolging van de

antieke tragische dans (emmeleia)’.1 Ook wordt in Electra de dans soms even onderbroken en

noteert Diepenbrock ‘enkel plastiek’.2

Bij de eerste uitvoeringen van de toneelmuziek is er op verschillende wijze invulling gegeven

aan dit aspect. In Marsyas (1910) zijn de nimfendansen ingestudeerd door twee leerlingen van

Jaques-Dalcroze. In Diepenbrocks autograaf-piano-uittreksel, dat bij die uitvoeringen moet

zijn gebruikt, staan notities voor de choreografie van de nimfendans in de Finale in een

onbekende hand3 (O12, Marsyas). Bij de première van De Vogels (1917) zijn de dansen

ontworpen door een ritmieklerares van de Amsterdamse toneelschool.4 Een jaar later was het

de destijds bekende danseres Lily Green die met enkele leerlingen de dans bij het Melodrama

van de geesten (deel V) uitvoerde bij de eerste uitvoering van Faust.5 Diepenbrock heeft haar

voor Electra (1920) opnieuw benaderd. Toen Green haar toezegging wegens andere

verplichtingen moest intrekken6, spaarde hij kosten nog moeite om een vervangster te

vinden.7 Uit de recensies van de eerste uitvoeringen blijkt dat deel IV volgens de aanwijzing

in de partituur (‘final dansé’) besloten werd met dans. De ‘dansende figuur’ bij de eerste

uitvoeringen was Hedy Lany.8 Zij vormde samen met Jacqueline Royaards en Louise

Kooiman ook de ‘Rei van aanzienlijke Mykeensche vrouwen’ die volgens de

partituuraanwijzingen in deel II, III, V en VIII diende te dansen. Maar, noch uit het

1 20-02-1921. E. Diepenbrock aan W. van Warmelo, BD X, 328.
2 In de derde strofe van de Kommos van deel II (partituur: DAL, Inv. No A-76), 53.
3 Piano-uittreksel 1910, DAL, Inv. No B-5, 75.
4 Programma’s van Marsyas of de Betooverde Bron, oktober 1910 en De Vogels, februari 1918 (TIN).
5 Programma Faust, april 1918 (TIN).
6 Eind juli 1920, L. Green aan Diepenbrock, BD X, 239.
7 16-10-1920, Diepenbrock aan J. Royaards, BD X, 284. Diepenbrock noemde hierin de namen van Maria Huf
en mej. Lantz [waarschijnlijk identiek aan Lany].
8 22-11-1920, G.B. in Het Nieuws van de Dag, BD X, 475.
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programma van de première, noch uit de recensies, blijkt in hoeverre de rei ook werkelijk

‘danste’.

Bij latere uitvoeringen werden Diepenbrocks intenties wat dit onderdeel betreft

veronachtzaamd. Bij de herhalingen van Faust komt Lily Green niet meer voor op het

programma. Waarom is niet te achterhalen. Diepenbrocks opmerking onmiddellijk na de

première ‘De dans van Lilli Green is dan ook tot geruststelling der gemoederen vervallen’9,

suggereert dat haar optreden opschudding had gewekt. En aangezien bij latere opvoeringen

nog slechts de Boerendans is vermeld, neem ik aan dat er bij het Melodrama van de geesten

niet meer is gedanst. Bij de Electra-opvoeringen van 1935 was er volgens ooggetuigen geen

sprake van dans, evenmin als bij die van 1954.10 Wel werd er in 1935 door de rei ‘bewogen’:

‘De rei van aanzienlijke Mykeensche vrouwen bewoog zich sober; maar het danskarakter der

bewegingen, zooals het toch in de Grieksche tragedie is bedoeld, werd hier niet nagestreefd,

blijkbaar’, constateerde Bertus van Lier.11 Diepenbrock was ervan overtuigd dat het element

van de dans onlosmakelijk verbonden was met de koordelen in de Griekse tragedie.

‘Scenische beweging’12 mocht om die reden in zijn toneelmuziek niet ontbreken, de vraag

was alleen in welke vorm.

Ontwikkelingen op het gebied van de dans en de situatie in Nederland

Toen Verhagen in 1915 aantrad als directeur van de Amsterdamse Toneelschool vermeldde

het lesrooster de vakken ‘ritmische gymnastiek’ volgens de methode Jaques-Dalcroze, en

‘dansen en houding’ met het accent op ballroomdansen. Twee jaar later wordt Theodora

Werst, assistente van Catharina van Rennes en ‘professeur de la méthode Jaques-Dalcroze’,

aangesteld om de lessen ritmische gymnastiek te onderwijzen.13 Het onderdeel ‘moderne

dansen’ wordt geschrapt en de betreffende docent ontslagen.14 Hoewel enkele bestuursleden

een andere mening waren toegedaan, meende Verhagen dat deze ballroomdansen niet thuis

hoorden in het onderwijs aan de toneelschool.15 In plaats daarvan verzoekt hij mevrouw Werst

ook aandacht te besteden aan historische dansen.

Veel volgelingen van het eerste uur van Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) kwamen uit

Nederland. Zij maakten de reis naar Genève om zijn cursussen ritmische gymnastiek te

9 2-04-1918, Diepenbrock aan Royaards, BD IX, 333.
10 Volgens Marius Flothuis werd er in 1935 niet gedanst; op het programma van 1954 wordt dans niet vermeld.
11 7-05-1935, B. van Lier in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad.
12 Term ingevoerd door Richard Wagner.
13 Mevr. A. Sluis-Slikker, de vorige docente ritmische gymnastiek was niet gediplomeerd.
14 20-06-1917, ontslagbrief aan J. Meyer fils, (TIN, Archief Toneelschool 037).
15 28-06-1917, Verhagen aan de Commissie van Beheer en Toezicht, (TIN, Archief Toneelschool).
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volgen. Tot Dalcroze’s assistenten uit die beginperiode behoorde Nina Gorter, de zuster van

de dichter en een goede bekende van Diepenbrock. Dat de ritmiekmethode van de Zwitserse

musicus in Nederland al vroeg aansloeg is vooral te danken aan Catharina van Rennes. Al in

1900 had de Utrechtse componiste en pedagoge Dalcroze geïntroduceerd in Amsterdam en in

Utrecht en ook in de jaren daarna zou deze met regelmaat zijn methode in Nederland

demonstreren.16 Nadat Van Rennes in 1907 en in 1911 zelf cursussen in Genève had gevolgd,

ontving zij het ‘Diplôme d’honneur’ en propageerde zij Dalcroze’s methode via haar eigen

zangschool in Utrecht.17 In haar verslag van de ‘Cours de Gymnastique Rhythmique’ in 1907

onderstreept zij het belang van deze methode voor de muzikale ontwikkeling van kinderen.18

Twee jonge Nederlandse leerlingen van Dalcroze, Annie Beck en Marie Adama van

Scheltema, die bij de première van Marsyas in 1910 verantwoordelijk waren geweest voor het

instuderen van de dansen, werden nog datzelfde jaar als docenten aangesteld aan Dalcroze’s

nieuwe opleidingsinstituut in het Duitse Hellerau. Hellerau (bij Dresden) was gebouwd als

eerste tuinstad van Duitsland volgens de principes van de Engelse stedenbouwkundige

Ebenezer Howard (1850-1928). Met de tuinstadgedachte stond Howard aan het begin van een

vernieuwing van de stedenbouw.19 Bij het plan voor het Instituut van Dalcroze was Adolphe

Appia, die Dalcroze in 1906 had leren kennen, nauw betrokken. Hij ontwierp onder meer de

grote theaterzaal van het Festspielhaus.20

Al spoedig groeide Hellerau uit tot een ware kunstenaarskolonie. Hoewel er door het

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog al na vier jaar een abrupt einde kwam aan Dalcrozes

activiteiten daar, was deze periode voor de verbreiding van zijn methode van groot belang.

De driejarige opleiding was gebaseerd op een programma van 22 lesuren per week, met daarin

behalve ritmische gymnastiek, de vakken solfège, improvisatie, turnen, anatomie, koorzang

en plastiek. Aan het muzikale aspect werd dus ruim aandacht besteed: ‘Abschließend kann

gesagt werden, daß die Bildungsanstalt Hellerau eigentlich eine Akademie für “plastische

Musik” war, die Körpermusiker ausbildete’.21

Tijdens de jaarlijkse zomerfestivals kwamen grootschalige producties tot stand zoals in 1913

een opvoering van de Orfeo ed Eurydice van Von Gluck. Deze enscenering die internationaal

sterk de aandacht trok, werd door de Franse auteur Paul Claudel in direct verband gebracht

16 Op 21-02-1901 hield Jaques-Dalcroze een lezing voor de Rotterdamse Kunstkring.
17 Van der Elst 1991, 53-84.
18 Van Rennes 1907, 459-469.
19 Howard 1902/1965.
20 Diverse websites Hellerau, o.a. www.arch-m.de/arch-m/projecte
21 Gobbert 1998, 44.

http://www.arch-m.de/arch-m/projecte
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met het theater in de oudheid.22 Balthazar Verhagen had Hellerau al in de zomer van 1912

bezocht. Helaas zijn er geen reacties van hem overgeleverd op de uitvoeringen als zodanig.23

Een andere gebeurtenis op het gebied van de moderne dans vormden de optredens in

Nederland van Isadora Duncan. Een vernieuwend aspect van de kunst van deze Amerikaanse

danseres was dat zij gebruik maakte van bestaande composities, waaronder Beethovens

Zevende Symfonie. Met haar opzienbarende dansversie van dit werk trad zij in 1907 op in

Rotterdam, in Den Haag en in Amsterdam.Volgens de Nederlandse recensies had Duncan

zich meer door de sfeer dan door de muzikale structuur van het werk laten leiden. Het eerste

deel diende als introductie, bij de overige delen werd gedanst, telkens in een andere kleur

kostuum.24 Duncan liet zich vooral inspireren door de kunst van de Griekse oudheid, zij

danste in wijdvallende gewaden en op blote voeten. Catharina van Rennes die Duncan

aanvankelijk als ‘een bevrijding’ had begroet, had ook kritiek: ‘De innerlijke rhythmische

intuïtie […] ontbreekt eigenlijk aan de gratielijke danseres, naar ik vrees’.25

Diepenbrock was op de hoogte van Duncans uitvoeringen in Nederland maar heeft haar

waarschijnlijk niet aan het werk gezien. Want hoewel hij in mei 1905 schreef dat het hem

speet haar optreden gemist te hebben26, zijn er geen aanwijzingen dat hij in de

daaropvolgende jaren alsnog een voorstelling van Duncan heeft bijgewoond.

Dit was wel het geval met de jonge Lily Green, die door Duncans optredens in 1906 dermate

geïnspireerd werd dat ze probeerde van haar les te krijgen.27 Green, aanvankelijk opgeleid als

pianiste, ontwikkelde een eigen dansmethode met invloeden van Duncan en Dalcroze en

opende in 1915 een school voor bewegingskunst in Den Haag. ‘Opzienbarend, maar ook

schokkend’, zo typeerde de actrice Georgette Rimathé-Reyewski de optredens van Green die

zij in de jaren dertig zag.28 Zoals blijkt uit foto’s van dansvoorstellingen, werd er op blote

voeten en in transparante kleding gedanst, maar dat was ook het geval met Dalcroze’s

pupillen (O13, voorstelling door leerlingen van Jacques-Dalcroze/O14, optreden door Lily

Green). Diepenbrock had Lily Green al in 1911 zien optreden.29 Dat hij geïnteresseerd was in

22 Spectors 1990, 168-169. Tijdens dit festival zouden er in tien dagen tijd 5000 bezoekers geweest zijn,
waaronder 500 uit het buitenland.
23 12-08-1912, Verhagen aan Diepenbrock, BD VII, 424.
24 De Wilde 1987, 168.
25 Van Rennes 1907, 461.
26 17-05-1905, Diepenbrock aan Derkinderen, BD IV, 363.
27 Duncan spoorde haar aan haar eigen methode te ontwikkelen.
28 Interview op 7-10-2003.
29 Op 24-03-1911 vond een dansavond plaats met Lily Green en Andreas Parley, waarbij o.a. op Diepenbrocks
lied Es war ein alter König werd gedanst.
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de danseres blijkt voor het eerst uit een brief uit 1915, waarin hij haar muzikaliteit prijst en

haar bij Verhagen aanbeveelt als mogelijke docent aan de toneelschool.30

Het ‘orchestisch element’: opvattingen van Diepenbrock over dans

In zijn al ter sprake gebrachte brief aan Hol uit 1901, spreekt Diepenbrock in verband met zijn

Te Deum over het ‘orchestisch element’ . Met deze term duidde hij het in deze compositie bij

herhaling voorkomende dalende tetrachord in de bas: ‘Het drukt het schrijden der menschheid

uit, die nà de overwinning in een feestelijken ommegang zingend zijn dankbaarheid uit’.31

Vanzelfsprekend is er in het Te Deum geen sprake van ‘dans’, maar wel van ‘beweging’.

Ook in verband met de reien uit Gysbrecht gebruikte Diepenbrock de term ‘orchestisch

element’.

De betekenis van het Griekse woord ‘orchestra’ is: dansplaats, in theaters de ronde plaats voor

het proscenium, waar het koor zich bewoog. Dat het koor in de tragedie zich bewoog was

voor Diepenbrock een gegeven. Hoe het zich bewoog was voor hem een vraag, die hij door

bestudering van de al genoemde handboeken over Griekse oudheid uit zijn bezit, trachtte te

beantwoorden. Één daarvan was de studie van Gevaert, die in boek drie een hoofdstuk

wijdt aan Chants scéniques, waarin de structuur van het Attische drama als volgt wordt

beschreven: ‘On décrira donc de la manière suivante la grosse charpente du drame attique:

quatre choeurs dansés (la parodos et trois stasima) […]’.32 Diepenbrock heeft de tweede helft

van de zin vanaf ‘quatre choeurs dansés’ onderstreept en ook de openingsalinea van dit

hoofdstuk trok zijn speciale aandacht:

Les poésies que nous désignons par la qualification d’orchestiques ont fait partie d’un art propre à la Grèce des

grands siècles, art étonnant et complet, utilisant à la fois le triple language de l’idée, de la sensation, de l’action, -

poésie, musique, danse – et parlant ainsi directement à l’intelligence, au coeur et aux sens.33

Diepenbrock hoopte met zijn toneelmuziekwerken bij te dragen aan een herstel van de

klassieke drie-eenheid van woord, gebaar en muziek.

30 11-08-1915, Diepenbrock aan Verhagen, BD VIII, 497.
31 5-12-1901, Diepenbrock aan Hol, BD III, 336. Zie ook: voorbeeld O3.
32 Gevaert, band II 1881, 216.
33 Gevaert, band II 1881, 168.



188

Die Wiedergeburt des Tanzes

Diepenbrock moet in de Zwitserse muziekpedagoog een geestverwant hebben herkend. In een

artikel uit 1912, Die Wiedergeburt des Tanzes spreekt Jaques-Dalcroze, in navolging van

Wagner, over Griekse orchestiek als ‘die Kunst der bewegten Plastik’.34 Ook het uitgangspunt

van zijn bewegingsleer, het ritmische aspect van muziek, moet Diepenbrock hebben

aangesproken. In september 1906 schrijft hij over Dalcroze’s dan juist verschenen brochure:

‘Ik vind het voor zoover ik uit de prospectus wijs kan worden een geniale uitvinding van

Dalcroze’.35 Dalcroze heeft zijn in dat jaar voor het eerst verschenen methode naderhand in

een groot aantal kleinere en grotere publicaties toegelicht. In het bewuste artikel wordt het

klassieke ballet afgewezen omdat het verworden is tot een lichamelijk virtuozendom dat de

band met de muziek heeft verloren. In dat opzicht leek het op de opera:

Wie in der Oper die sinnlosen Koloraturen, d.h. diejenigen, die nur auf Virtuosität abzielen, uns heute unwahr

und unberechtigt dünken, ebenso wirken Körperbewegungen, die nicht vom Drang eingegeben sind, Gefühle

auszudrucken oder eine wirklich erlebte Musik zu verkörpern, im Theater als bloß lächerliche

Akrobatenstücke.36

Bovendien wordt gesteld dat weinig balletcomposities dansbaar zijn en dat de meeste dansers

geen noten kunnen lezen. Ook het repertoire van de Ballets Russes ontkomt niet aan

Dalcroze’s kritiek, omdat de expressie daarin te weinig vanuit het beleven van de muziek zou

komen. De danskunst van Isadora Duncan treft uiteindelijk dezelfde blaam.37 Net als

Diepenbrock keert Dalcroze zich tegen de realistische aankleding op het toneel. Zijn

opmerkingen over het gebrek aan samenhang tussen de ruimte en de ritmische vormgeving,

alsook over het gemis aan nuancering in de belichting in klassieke balletuitvoeringen,

herinneren sterk aan de denkwereld van Adolphe Appia.

Opvattingen van Verhagen over dans

In juni 1917 doet Balthazar Verhagen voorstellen aan de Commissie van Beheer en Toezicht

van de toneelschool voor een reorganisatie van het ‘gymnische’ element in het onderwijs. In

34 Jaques-Dalcroze 1921, 164.
35 11-06-1906, Diepenbrock aan C. Loman, BD V, 202.
36 Jaques-Dalcroze 1921, 152.
37 Jaques-Dalcroze 1921, 153.
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zijn brief spreekt hij lovend over een door hem bijgewoonde demonstratie van ritmische

gymnastiek bij Catharina van Rennes in Utrecht. Bij die gelegenheid heeft Van Rennes haar

assistente Theodora Werst38 aanbevolen als lerares voor de toneelschool. Uit de brief blijkt

ook dat Jacqueline Royaards Verhagen al op deze Dalcroze-lerares had geattendeerd.

Bovendien memoreert Verhagen zijn bezoek aan Hellerau en zijn ervaring met de methode bij

de uitvoeringen van Marsyas.39 Werst is inderdaad met ingang van het seizoen 1917-1918

aangesteld en heeft in ieder geval tot 1924 de lessen ritmische gymnastiek aan de toneelschool

verzorgd. Na afloop van het eerste seizoen is er een meningsverschil ontstaan: Verhagen

beklaagt zich over het feit dat de historische dansen nog nauwelijks aan bod zijn geweest en

Werst verwijt hem te weinig begrip voor de ritmische gymnastiek.40 Nu wordt duidelijk dat

Verhagen de ritmieklessen niet als een doel op zich beschouwt: ‘Wat onze leerlingen voor

hunne latere praktijk noodig hebben, is dat zij goed en mooi kunnen dansen, meer speciaal de

historische dansen, waarover wij het nu al zo vaak hadden’.41 Vervolgens verzoekt hij Werst

zich voortaan te richten op ‘het hoofddoel, waarvoor Uwe les in ingericht: de historische

tooneeldans’. 42 Vanaf 1924 heeft Verhagen interesse opgevat voor een nieuw type

bewegingsleer, de ‘Mensendieck’. In dat jaar heeft hij enkele malen contact gehad met Anna

Overduin, een arts die het systeem van Bess Mensendieck in Nederland introduceerde. Vier

jaar later was de ritmische gymnastiek aan de toneelschool vervangen door Mensendieck,

vanwege het ‘het pure en juiste gebruik van het lichaam’.43 Aan de door hem opgerichte

Afrikaanse Toneelskool heeft Verhagen de ritmische gymnastiek weer ingevoerd.44

Willem Royaards en de dans

De vraag dringt zich op welke rol de dans speelde in ensceneringen van Willem Royaards

waarbij Diepenbrock niet was betrokken. In Adam in Ballingschap (1908) kwam een Dans

der Engelen voor die was ontworpen door Piet de Moor, de decorontwerper, en ingestudeerd

door Mej. W. Wessels.45 Voor het overige lezen we weinig over dans bij de voorstellingen

38 Persoonsgegevens heb ik niet kunnen traceren.
39 28-06-1917 Verhagen aan de Commissie van Beheer en Toezicht van de toneelschool (TIN, archief
toneelschool, 038).
40 3-07-1918, Th. Werst aan Verhagen (TIN).
41 9-07-1918, Verhagen aan Werst (TIN).
42 9-07-1918, Verhagen aan Werst (TIN).
43 Volgens Rimathé-Reyewski.
44 Aldus B. Verhagen jr.
45 Programma TIN; zie ook Wennekes 1999, 258.



190

door Royaards. Naeff vermeldt dat bij De vrolijke vrouwtjes van Windsor van Shakespeare

een elfendans voorkwam en een rondedans aan het slot.46

Evenzo is het de vraag wat Royaards aan ‘dans’ of scenische beweging heeft gezien in de

voorstellingen van Reinhardt. Vermeldingen daarvan op de programma’s zijn er nauwelijks.

In haar artikel Music and dance in the productions of Max Reinhardt geeft Margareth Dietrich

interessante informatie over het aandeel van de muziek en over de rol van allerlei akoestische

geluiden in de voorstellingen in Berlijn, maar van dans is nauwelijks sprake. Ik neem aan dat

er in de opvoeringen van A Midsummernight’s dream met muziek van Felix Mendelssohn-

Bartholdy wel dansen voorkwamen.47

In zijn uitvoerige regieaanwijzingen voor de Faust-enscenering van 1938 gaat Reinhardt wel

in op het toepassen van muziek en dans. Dat hij muziek (en geluid) een belangrijke rol wilde

toekennen in die opvoering, is evident. Daarbij stelt hij de muziek van Berlioz te prefereren

boven die van Schumann, van Max von Schillings, van Weingartner en van Paumgartner, die

hij bij andere gelegenheden heeft gebruikt.48 Voor de scène waar Mephisto de geesten

oproept, suggereert Reinhardt:

Faust sitzt im Sessel und wird nun von nackten, verschleierten weiblichen Gestalten umgeben, die im Nebel um

ihn herum tanzen und leise singen. Hier ist der vorhin erwähnte Geistergesang und die entsprechende Musik von

Berlioz zu benützen.49

Meer specifieke aanwijzingen voor het dansen geeft hij echter niet.

In het geval van de vier ensceneringen door Het Tooneel met muziek van Diepenbrock, is het

initiatief voor de invulling van het danselement niet door Royaards genomen maar door de

componist. Wel vinden we nog een interessante opmerking in een brief van Royaards uit

1920, in het kader van de plannen voor nieuwe voorstellingen. Kennelijk heeft Richard

Heuckeroth voorgesteld om Beethovens ballet Die Geschöpfe des Prometheus te

programmeren. Royaards stemt in en zegt: ‘Dat zal met Lilly Green mogelijk zijn, of met een

andere danseres, die ook leerlingen heeft’.50 Kennelijk was hij wel ingenomen met de

moderne danskunst van Green. Ook Herman Heijermans stelde zich bij zijn enscenering van

De Vogels weinig actief op, waar het ging om het realiseren van de ‘dans’.

46 Naeff 1918-1919, 99.
47 Opvoeringen onder meer in januari 1905 en in november 1913.
48 Reinhardt 1963, 147.
49 Reinhardt 1963, 129.
50 14-06-1920, Royaards aan Heuckeroth, BD X, 234.
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Samenvatting

Er was Diepenbrock veel aan gelegen dat er bij de gesproken koren in zijn toneelmuziek ook

een vorm van scenische beweging zou zijn. Nog in oktober 1920, toen tot teleurstelling van

hem zelf en Royaards was gebleken dat Lily Green niet beschikbaar was voor de Electra-

opvoeringen, benadrukte Diepenbrock dat ‘dans en muziek hierbij [bij het welslagen van het

werk] een niet te onderschatten factor zijn’.51 Theoretisch was Diepenbrock goed op de

hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de moderne dans, maar wat betreft de

invulling van het danselement in zijn eigen werken was hij zoekende. Van de regisseurs heeft

hij in dat opzicht weinig steun gekregen, zij lieten hem het initiatief nemen. Zoals gebleken

waren er twee richtingen binnen de moderne dans die hem aanspraken: de ritmiek van Emile

Jaques-Dalcroze en de danskunst van Lily Green.

Hoewel Jaques-Dalcroze niet meer genoemd wordt in Diepenbrocks correspondentie tussen

1906 en 1910, moet het initiatief voor een invulling van de dansen in Marsyas volgens zijn

methode van Diepenbrock zijn uitgegaan. Daarbij kwam dat Marie Adama van Scheltema een

huisvriendin van de familie Diepenbrock was. Ook heeft Diepenbrock overwogen om

Hellerau te bezoeken toen hij in het najaar van 1910 in Berlijn verbleef. Niet duidelijk is

waarom hij van zijn plan afgezien.52

Voor de dans in de eerste opvoering van De Vogels in 1918 heeft Diepenbrock via Verhagen

een beroep gedaan op Theodora Werst. Niet onwaarschijnlijk is dat een poging om Lily Green

te engageren ook toen op niets was uitgelopen, want bij de enscenering door Heijermans, een

jaar later, heeft Diepenbrock haar nadrukkelijk voorgedragen. In iedere geval wenste hij deze

danseres ook aan Faust en aan Electra te laten meewerken. Bij zijn laatste werk heeft hij zelfs

de grote Kommos van deel II geschreven met oog op uitvoering door Green. Dat schreef de

componist in februari 1920 aan Frieda Mooy, die hem overigens met ‘haar veerende

elastische tred’ wel het voorbeeld voor die dans gegeven had.53

51 16-10-1920, Diepenbrock aan Royaards, BD X, 284.
52 18-11-1910, Diepenbrock aan Jongkind, BD VII, 69.
53 19-02-1920, Diepenbrock aan F. Mooy, BD X, 186.
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II.2.6 SAMENVATTING

Inspiratiebronnen

In deel twee stonden de opvattingen centraal van Alphons Diepenbrock, van Balthazar

Verhagen en van Willem Royaards over drama en voordrachtskunst, over opera en over de

relatie van tekst en muziek in meer algemene zin, alsook over beweging op het toneel en over

mise-en-scène.

Diepenbrock en zijn medewerkers streefden naar een nieuw concept voor het muziektheater,

waarin de klassieke drie-eenheid van woord, gebaar en muziek hersteld zou zijn. Voor hem en

voor zijn leerling Verhagen was het model dat bij deze zoektocht als uitgangspunt diende, de

Griekse tragedie, zoals die althans door contemporaine auteurs beschreven was. Maar ook

eigentijdse ontwikkelingen inspireerden Diepenbrock. In zijn cultuurfilosofische essays van

vóór 1900 getuigde hij van het belang van een nieuwe, gestileerde mise-en-scène, waarbij

buitenlandse invloeden als de gedachtewereld van Adolphe Appia zijn grote belangstelling

hadden. Hij schaarde zich achter de ideeën van de ‘Gemeenschapskunst’, die hem een tijdlang

de weg leken te wijzen naar een kunst van de toekomst, die ‘synthetisch’ en monumentaal van

karakter zou zijn. Toen deze verwachtingen niet werden bewaarheid, raakte Diepenbrock

meer en meer gedesillusioneerd, met onder meer als gevolg dat hij nauwelijks nog met

literaire bijdragen in de openbaarheid trad.

Vanaf 1910 kreeg de cultuur van de oudheid opnieuw de volle aandacht, vooral gestimuleerd

door de bevlogen Balthazar Verhagen, de auteur van de Marsyas-komedie. Verhagen zelf

hanteerde regelmatig de pen als Diepenbrocks standpunten verdedigd moesten worden, en

ook zou hij, als docent en als auteur over drama en voordrachtskunst, veel van het

gedachtegoed van zijn vroegere leermeester verwoorden. Anders dan Diepenbrock toonde

Verhagen zich, in zijn streven om het Griekse drama te laten herleven op het podium, een

pleitbezorger van Euripides.

Op zoek naar het ‘dramatische’

De oplevende belangstelling voor het drama van de oudheid had in het buitenland, sinds het

midden van de negentiende eeuw, diverse regisseurs al daadwerkelijk tot ensceneringen van

tragedies met muziek gestimuleerd. Met een dergelijk totaalconcept voor ogen, waarvan

Royaards in Berlijn een optimale realisering had gezien, moest de traditionele opera met haar

‘keelvirtuositeit’ als eenzijdig verworpen worden, zoals ook het klassieke ballet dat de band

met de muziek had verloren, aan vervanging toe was. Voor de realisatie van scenische
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beweging op het toneel bood wat Diepenbrock betrof het systeem van Jaques-Dalcroze

perspectieven, Verhagen was eerder een voorstander van historische dansen.

Moderne muziekdramatische werken, zoals die van Richard Strauss, maar ook van Debussy,

werden door Diepenbrock op de snijtafel gelegd, op zoek naar het wezen van het

‘dramatische’, waarbij de muziekdrama’s van Wagner lange tijd als maatgevend golden. Van

groot belang voor het oordeel bleek ook de kwaliteit van de tekst.

Relatie tekst-muziek

Was voor Royaards ‘het woord’ primair in een enscenering, ook Diepenbrock stelde bij het

componeren specifieke eisen aan teksten en vertalingen. Om een ‘evenwicht van woord en

toon’ te bereiken, zou het taalritme altijd bepalend dienen te zijn voor de ritmische

vormgeving van zijn composities. De aan de opera herinnerende combinatie zangstem-met-

begeleiding zou in de toneelmuziek in toenemende mate plaatsmaken voor spreekstem-met-

muziek. Nieuwe inzichten op het gebied van de voordrachtskunst, als ook de vermeende

relatie met de monodie uit de oudheid waren hierbij van invloed. Voor Diepenbrock speelde

het orkest een belangrijke rol als middel voor tekstexpressie, die hij onder meer door het

gebruik van motieven gestalte wenste te geven. Bij de analyse van de partituren zal moeten

blijken welke betekenis dergelijke motieven in de toneelmuziek hebben, en hoe het aspect

klankkleur zich verhoudt tot de inhoud van een toneelstuk. Is het orkestrale aandeel in de

toneelmuziek inderdaad te beschouwen als een symbolische weergave van ‘hartstochten en

zielstoestanden’, dat wil zeggen van het niet direct waarneembare? In dat geval zou de muziek

als uitbeelding van het onderbewuste en het psychologische, in een mise-en-scène die een

alternatief wilde zijn voor het naturalisme op het toneel, meer zijn dan een bijkomende

component.
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III. ANALYSE EN ONTSTAANSGESCHIEDENIS: teksten, handeling en muziek

3.1 Vertalingen, edities, Diepenbrocks tekstwijzigingen

Voor Diepenbrock speelde de kwaliteit van teksten en vertalingen een grote rol bij het

ontwerpen van zijn toneelmuziek. Het reconstrueren van de genese van de vijf composities

bleek een goed middel om inzicht te verkrijgen in zijn argumenten voor de veelvuldige

wijzigingen in teksten en vertalingen.

3.1.1 Marsyas of de Betooverde Bron

Introductie

In 1922 verscheen, als één van de eerste uitgaven van het Alphons Diepenbrock Fonds, een

piano-uittreksel van de Nymphendans en Apollo’s Epiloog, de laatste twee delen van Marsyas

of de Betooverde Bron. Voor Apollo’s Epiloog had Balthazar Verhagen een nieuwe tekst

geschreven, die in geen enkel opzicht overeenkomt met de in 1910 door hem genoteerde

versie.1 Om deze gang van zaken te kunnen verklaren, richt ik nu de aandacht op de

ontstaansgeschiedenis van dit werk en de samenwerking tussen tekstdichter en componist.

Over het ontstaan van Marsyas herinnerde Verhagen zich later:

Toen Diepenbrock in 1909 zich er toe zette, muziek te componeeren bij “Marsyas”, was zijne werkwijze zóó, dat

hij na lezing van het drama zich in een geheel eigen spheer indroomde, het libretto vergat en een muziekstuk

schreef, dat als ouverture zou kunnen dienst doen. Toen keerde hij tot het stuk terug, om te ontwaren, dat deze

ouverture nog langer zou duren, dan de heele eerste acte, zoodat hij zijne compositie in tweeën moest snijden,

om haar over voorspel en entr’acte te verdeelen. Evenzoo ging het met den als melodrama gecomponeerden

Epiloog van Apollo, die in de partituur dusdanige afmetingen aannam, dat de auteur genoodzaakt was, zijn tekst

met steeds meer verzen uit te breiden.2

Ontstaansgeschiedenis

Hoewel Verhagen zijn ontwerptekst voor de ‘mythische komedie’ Marsyas of de Betooverde

bron al in november 1908 aan Diepenbrock had gestuurd, vond deze pas in april

daaropvolgend tijd om de tekst te lezen.3 Waarschijnlijk heeft Verhagen Diepenbrock niet

lang daarna uitgenodigd om er muziek bij te schrijven. Het idee om Royaards bij het project te

betrekken, moet van Diepenbrock afkomstig zijn, want in juli 1909 geeft hij de Marsyas-tekst

1 Tekst in het souffleursboek van Marsyas (21 C 18, TIN) en in de autograaf-partituur (DAL, Inv. No. A-65).
2 Verhagen 1931, 302.
3 24-04-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 101-102; Diepenbrocks reactie op de eerste twee akten is
positief.
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aan Royaards. Wanneer deze begin september laat weten dat hij van plan is om het stuk op te

voeren4, krijgt de geest Diepenbrock te pakken. Tussen september 1909 en zomer 1910 zijn

het voornamelijk de compositie en de orkestratie van Marsyas die hem bezighouden.5

De ontstaansgeschiedenis laat zich volgen aan de hand van de dateringen in de Marsyas-

autografen6 en van opmerkingen in Diepenbrocks correspondentie. Enkele brieven uit de

eerste maanden van 1910 aan zijn vriendin Johanna Jongkindt zijn in dit opzicht van speciaal

belang. Daarin laat Diepenbrock zich uitvoerig uit over tal van aspecten van de compositie.

Dat deze vrouw de ware inspiratiebron vormde tot de Marsyas-muziek, wordt niet

verbloemd.7

Nadat Diepenbrock op 8 september 1909 al een korte schets voor het voorspel van Marsyas

had genoteerd8, ging hij de volgende dag echt van start.9 Het ‘voorspel’ kreeg daarna snel

vorm en groeide in de twee daaropvolgende maanden uit tot een orkestwerk met een omvang

van bijna driehonderd maten, door Diepenbrock aangeduid met de term ‘symfonische

proloog’. ‘Absolvi hisce diebus partituram prologi symphoniaci […] [Ik heb dezer dagen de

partituur van het symphonische voorspel voltooid]’, liet hij de tekstdichter op 9 december

1909 weten.10 Pas na een eerste overleg met Verhagen en Royaards op 19 december11, moet

Diepenbrock zich hebben gerealiseerd dat deze symfonische proloog qua proporties niet in

verhouding stond tot de tekst. Want in januari schrijft hij aan Johanna Jongkindt:

Tenslotte kan ik ’t zoo niet gebruiken als Voorspel, maar maak een eind bij (19), daar is de inleiding uit. Na de

eerste acte begint ’t dan weer bij (17) met de begeleiding en Solofluit, een beetje anders van ligging, en dat gaat

als entreacte door tot (50); dan begint melodrama, scherm op en het volgende is de begeleiding van het

gesprokene, etc.12

In het autograaf-piano-uittreksel is de muziek inderdaad in twee delen gesplitst: Voorspel en

Entre-acte. Het manuscript draagt de sporen van deze ingreep: op pagina tien en elf is het

radeermes gehanteerd. Daarna is aan het begin van de Entre-acte een overlapping gemaakt

4 7-09-1909, BD VI, 139.
5 A 65: ‘Sept. 1909-Febr. 1910’; d.i. voor de compositie, de orkestratie volgt in de maanden daarna.
6 Voor een overzicht van de autografen van Marsyas, zie Bijlage 2.1.
7 De pianiste Johanna Jongkindt had zich in 1904 als leerling klassieke talen bij Diepenbrock gemeld.
8 Op die dag noteerde hij vijftien maten voor het voorspel in C-10.
9 DAL, Inv. No. C-11, 1: ‘Marsyas 9 Sept. 1909 begonnen’.
10 9-12-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 186-187.
11 21-12-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 192-193.
12 11-01-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 205. De door Diepenbrock gebruikte cijfers zijn
partituurcijfers.
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van 17 maten, die verwijst naar het slot van het voorspel zoals in deze brief gesuggereerd.13

De overige delen, twee korte melodrama’s (III, IV), het voorspel voor de derde akte (V) en

een uitgebreide finale (VI) met Melodrama, Nymphendans en Apollo’s Epiloog, zijn

gecomponeerd tussen eind december en half februari.14

Opvallend genoeg is in het op 17 februari 1910 voltooide piano-uittreksel uitsluitend deel drie

van tekst voorzien.15 Een dag later vraagt Diepenbrock aan Verhagen om nog twintig verzen

voor het slot, de Epiloog van Apollo, te schrijven. Een verzoek aan de tekstdichter om samen

‘definitief het verband tusschen muziek en text vast te stellen’16, doet hij echter pas eind juli.

Of Verhagen toen inderdaad overleg heeft gevoerd met Diepenbrock staat niet vast.

Zowel componist als tekstdichter hadden gaande het traject hun twijfels over het welslagen

van dit gezamenlijke project. Zo schreef Diepenbrock in maart aan Verhagen, dat ‘het [de

komedie] misschien nog beter zou voldoen zonder de muziek’. En vervolgens: ‘Maar ik denk

dat de muziek toch nog te lang en te “geleerd” voor dat publiek is […]’.17 Verhagen, op zijn

beurt, raadt Diepenbrock nog begin juli aan om de muziek bij de Epiloog maar weg te laten:

‘Wij moeten er ook wel om denken, dat de epiloog toch al tamelijk lang is en door de muziek

nog meer gerekt wordt’.18 Dat de componist zich in een dergelijk verregaand voorstel

onmogelijk kon vinden, is begrijpelijk. Ondanks deze meningsverschillen is de muziek bij de

première op 4 oktober 1910 onverkort uitgevoerd, waarbij Diepenbrock dertig musici uit het

Concertgebouworkest dirigeerde. De nimfendansen waren ingestudeerd door twee leerlingen

van Emile Jaques-Dalcroze. In het najaar van 1910 volgden nog zeven opvoeringen. Op 16

februari 1911 dirigeerde Diepenbrock het Concertgebouworkest in de eerste uitvoering van

Voor-, tusschen- en naspelen uit Marsyas of de Betooverde Bron.

Totstandkoming van de tekst

Het mythologische gegeven voor deze tekst, namelijk de strijd tussen Apollo en Marsyas

zoals die in het tweede hoofdstuk van boek I van Xenophons Anabasis beschreven wordt,

kende Verhagen uit zijn lessen bij Diepenbrock. Aangenomen mag worden dat ook het thema

van het Apollinische versus het Dionysische tijdens die lessen een geliefd gespreksonderwerp

is geweest. Ten tijde van de compositie van Marsyas of de Betooverde Bron was Verhagen

13 DAL, Inv. No. B-5, 10-12. Een ander piano-uittreksel dat Diepenbrock in december 1909 aan J. Jongkindt
heeft gezonden is niet overgeleverd.
14 Data in A-65 en B-5: 20-01-1910 (deel III), 23-01-1910 (deel IV), 17-02-1910 (deel VI).
15 B-5, 41-47; de tekst is in rode inkt genoteerd.
16 23-07-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 347. Verzoek aan Verhagen voor overleg op de volgende
dag.
17 19(20)-03-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 243-244.
18 11-07-1910, Verhagen aan Diepenbrock, BD VI, 333.
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niet langer leerling van Diepenbrock. Maar, zoals duidelijk blijkt hun uitvoerige

correspondentie, was de tijdens de opvoeringen van najaar 1910 gebruikte tekstversie van

Marsyas in feite een coproductie.19 Diepenbrock heeft telkens weer de teksten van zijn oud-

leerling becommentarieerd en alternatieven aangedragen. Zelf beargumenteerde hij zijn

ingrijpen in Verhagens teksten als volgt:

Neem me niet kwalijk dat ik zoo zit te peuteren aan je werk. Je weet dat het met de dubbele goede bedoeling

gebeurt, het (naar mijn inzicht) beter te maken en je te helpen er mee klaar te komen. Dichten kan ik niet, maar

als philoloog kan ik wel kritiseeren op détails en geloof dat ik je hierbij wel van dienst kan zijn.20

Het is de vraag in hoeverre die wijzigingen betrekking hadden op de inhoud van de tekst, dan

wel ten doel hadden de versmetriek te ‘verbeteren’. Naar aanleiding van de al vermelde

bespreking in december 1909 tussen Royaards, Verhagen en Diepenbrock over de plannen

voor een opvoering van Marsyas, schreef Diepenbrock aan de tekstdichter: ‘Over ’t geheel

moet er nog veel aan geveild [sic] worden, ook wegens de metrische monotonie. Als ik jou

was zou ik ’t stuk nu in ’t vooruitzicht der opvoering nog eens geheel overwerken’.21 Nadat

Verhagen de volgende dag had toegezegd het stuk te willen herzien, hebben tekstdichter en

componist zich een paar dagen later opnieuw over de tekst gebogen.22 Half januari heeft

Verhagen nieuwe fragmenten aan Diepenbrock gezonden. Daarbij zou de tekstdichter zich

hebben laten leiden door de impressies van de muziek die de componist hem had

voorgespeeld. ‘Dit is wel een originele manier van samenwerken, vind je niet?’ Aldus

Diepenbrock aan Jongkindt.23

Tot die nieuwe fragmenten behoorde het slot van de derde akte, de Epiloog van Apollo.

Deze vooral blijkt het onderwerp van moeizame discussies. Er is Diepenbrock veel aan

gelegen dat het slot van de komedie het juiste effect zal hebben. In een brief van 4 februari

lezen we dat hij op dat moment al een groot deel van de Finale had ontworpen, kennelijk niet

gehinderd door het feit dat de tekst van de Epiloog nog niet zijn definitieve vorm had

gekregen. Op zijn verzoek heeft Verhagen eind februari aanvullende versregels voor het slot

geschreven, die door Diepenbrock van commentaar werden voorzien. Op 4 maart zendt

Verhagen hem een nieuwe versie daarvoor op basis van diens voorstellen. De reactie komt per

kerende post. Diepenbrock, van mening dat Verhagens ontwerp te ‘ingewikkeld’ is en

19 Staverman 1988, 62-72.
20 20-03-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 243.
21 21-12-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 192.
22 24-12-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 196.
23 24-01-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 211-212.
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tegelijkertijd te ‘vaag’, legt hem zijn gedachtegang voor. De reactie is interessant: niet alleen

verwoord Diepenbrock zijn persoonlijke kunstopvatting, maar ook komt een sterk

moraliserende houding ten opzichte van het publiek aan de oppervlakte:

zij zullen hun inspiratie putten uit de natuur, evenals Marsyas, met hun zinnen zullen zij de natuur in zich

opnemen en die in klanken wederom uitstorten, maar zij zullen van Apollo leeren de natuur in den mensch te

bespieden en te vertolken (dus naast het Bacchische pathos het Apollinische ethos […]); dit eerst zal hun tot

kunstenaars maken, dus de cultuur bij de natuur, en hun kunst in staat stellen het geheele leven te omvatten en

met glans te verklaren (“verklären”), dus in de kunst het leven te omgeven met schoonen schijn en daardoor

troost, katharsis, verkwikking te verschaffen.24

Twee weken later stelt hij Verhagen voor: ‘Als het nu eens zoo eindigde, dan was het ook iets

korter, wat geen bezwaar is op zichzelf daar het geheele stuk nu een behoorlijke lengte heeft.

Maar hun ook zal met streng gezang
Apollo’s lier in ’t harte ruischen.
Dat zij hoe wild het bloed moog bruisen,
Erkennen hoe zich de cultuur
Moet paren met v-v- natuur
Wen eens de dageraad der Kunst zal gloren
Dan worden Kunst en Leven eén
En strenglen etc…….

De laatste regel zou dan nog wat anders moeten zijn. Misschien een ander rijmwoord in plaats

van “gloren”. De 4 regels na “bruisen” zouden […] bewaard kunnen blijven, bijv.:

Dat zy hoe wild het bloed moog bruisen
Toch steeds eerbiedigen den glans
Die uit des aethers hoogen trans
In eeuwge schoonheid door dit leven straalt
En reingend in de harten daalt’.25

De hier gedane suggesties zijn zowel in de autograaf-partituur als in het oudste souffleursboek

overgenomen.26 Opmerkelijk is echter dat in de kopie-partituur, waaruit zowel door

Diepenbrock als door Mengelberg is gedirigeerd, een sterk afwijkende versie van Apollo’s

Epiloog is genoteerd.27 Ook Willem Royaards heeft een groot aantal wijzigingen aangebracht

in Verhagens tekst, die hij zelf in het genoemde souffleursboek heeft aangetekend. Deze

24 5-03-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 236. Zie ook De Jong 2004, 70.
25 19(20)-03-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 243-244.
26 In het TIN bevinden zich drie souffleursboeken van Marsyas (21 C 18). Het oudste (a) bevat wijzigingen in
het handschrift van Royaards en aantekeningen van Diepenbrock. In de latere versie (b), waarin deze wijzigingen
verwerkt zijn, en in een kopie daarvan (c) staan aantekeningen in een mij onbekende hand.
27 Deze lezing komt overeen met een op een los blad geschreven tekst in genoemd souffleursboek.
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betreffen vrijwel alleen de zonder muziek gespeelde eerste akte. In 1915 heeft Verhagen de

Marsyas-tekst gepubliceerd: deze blijkt, in vergelijking met de tekst van 1910, volledig

herschreven.28

Wat betreft ontstaansgeschiedenis neemt Marsyas of de Betooverde Bron binnen de

toneelmuziek een uitzonderlijke plaats in, aangezien dit werk als enige compositie niet op een

bestaande tekst werd geschreven, maar op een in zekere zin nog onvoltooide. Ook de hier

beschreven wijze van samenwerking tussen tekstdichter en componist moet als curieus

aangemerkt worden. Gebleken is dat Diepenbrock bij het componeren aanvankelijk inderdaad

‘het libretto vergat’. Hij hield nauwelijks rekening met de tekst als zodanig, met als gevolg

een buitenproportioneel lang voorspel. In een later stadium wenste Diepenbrock de tekst

telkens weer aan te passen aan zijn eigen opvattingen, vooral betreffende de Epiloog van

Apollo. Bovendien is de tekst hiervan deels zelfs ná de muziek ontstaan. Na de première

moest hij toegeven: ‘Het is waar dat de muziek als zij niet begeleidt weinig met het stuk heeft

te maken […]. Daar is de mythe het uitgangspunt en niet V.[erhagen]’s stuk’.29 Verhagens

uitspraak dienaangaande uit 1931 moet als waarheidsgetrouw aangemerkt worden.

3.1.2 Gysbrecht van Aemstel: ontstaansgeschiedenis en compositieproces

Toen Willem Royaards Diepenbrock in december 1911 verzocht om mee te werken aan een

reeks voorstellingen van Gysbrecht van Aemstel, had de componist aanvankelijk zijn

bedenkingen. Vanwege de beperkte ruimte in het Paleis voor Volksvlijt was namelijk als

voorwaarde gesteld dat de Reyen door niet meer dan zeven personen gezongen zouden

worden.30 Toch heeft Diepenbrock na twee dagen besloten ‘om althands te probeeren ze op

nieuw te orkestreeren voor een klein orkest en een klein ensemble van 3 quartetten, 12

personen […]. Ik hou het nog niet voor onmogelijk, en zou ’t met goede executanten graag

doen’.31 Drie van de vier bijna twintig jaar eerder gecomponeerde Reyzangen uit Gysbrecht

van Aemstel 32 waren al driemaal herzien en opnieuw georkestreerd, voor het laatst in 1901.33

Desondanks was Diepenbrock blij met het verzoek, want een maand later schrijft hij aan

Johanna Jongkindt:

28 Verhagen 1915, 1-29; 97-124; 193-226.
29 1-11-1910, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VI, 51.
30 Verzoek op 17 december; aldus 19-12-1911, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VII, 297-298.
31 19-12-1911, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VII, 297-298.
32 Gecomponeerd tussen 1892 en 1895.
33 De Rey van Amsterdamsche Maeghden en de Rey van Edelingen waren op 19-11-1901 in Rotterdam
uitgevoerd o.l.v. Georg Rijken.
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Sints 9 Jan. werk ik daaraan […] en heb de 2 eerste Reyen in schets klaar. Je kunt niet begrijpen hoe mij dat

boeit, die muziek die ik met zoo’n hartstocht [heb] gemaakt, en die daar dood in de partituren zit, nu tot leven te

wekken. Het is nu de 5e partituur die ik van de Reyen schrijf […] en nu eerst zal ik het geheel bereiken.34

Hij had zich gerealiseerd dat hij over de laatste bewerking – na tien jaar – niet meer tevreden

was: ‘Zelfs in de laatste (de 4e partituur uit 1901) was die [de muziek] nog teveel onder

bijwerk en het al te compacte en luchtlooze der compositie-structuur bedekt’. Er staat

Diepenbrock nu een meer transparante instrumentatie voor ogen: ‘Dan wou ik probeeren het

met 24 man te doen, 15 strijkers, Harp Pauken (Slagwerk), 2 Fluiten, 2 Oboen, 3 Trompetten.

Dus geen Clarinetten, Fagotten, Hoorns en Bazuinen, een Bach-orkest’.35 In dezelfde brief is

voor het eerste sprake van drie nieuwe delen: ‘Ik wilde ook een klein voorspel voor het begin

maken, dan nog de korte Rey van Simeon […] en misschien nog het slot, de verschijning van

den Engel Raphael als melodrama’. Het voorspel was in februari voltooid36, maar toen bleek

dat de voor het voorjaar van 1912 geplande voorstellingen geen doorgang konden vinden. In

plaats daarvan werd de Gysbrecht-enscenering geprogrammeerd voor het Nederlands

Muziekfeest dat van 25 tot en met 30 juni 1912 zou plaats vinden. Hierdoor kreeg

Diepenbrock onverwacht meer tijd voor de instrumentatie die werd voltooid op 26 mei

1912.37 Op het titelblad schreef hij als opdracht ‘Aan mijn vriend Antoon der Kinderen’.38

Tekstedities en tekstwijzigingen

Vlak na de première in juni 1912 heeft Diepenbrock beschreven hoe hij door zijn ‘jeugd-

indrukken’ - het horen declameren van Gysbrecht in zijn ouderlijk huis – was geïnspireerd tot

zijn latere compositie.39 Daarbij zal het feit dat Vondels treurspel gemodelleerd is naar de

Aeneis van Vergilius, zijn interesse in het werk alleen maar versterkt hebben. Maar ook al had

Diepenbrock een diepgewortelde bewondering voor Vondel, dat betekende niet dat de

Gysbrecht-tekst boven elke kritiek was verheven. Enkele uitlatingen uit de zomer van 1912

spreken in dit opzicht duidelijke taal. Diepenbrock klaagde over ‘de vreeselijke tekst’:

‘Vondel raakt voortdurend in conflict met zijn bewondering voor Virgilius [sic] en zijn

34 20-01-1912, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VII, 314.
35 In het Voorspel en de Finale zijn wel trombones voorgeschreven.
36 20-02-1912, dagboek E. Diepenbrock, BD VII, 330; in de autograaf-partituur (DAL, Inv. No. 79a) staat: ’10
Febr. 1912’.
37 79a, 152.
38 De Reyzangen 1 t/m 3 waren na de herziening van 1901 al aan Der Kinderen opgedragen.
39 2-07-1912, Diepenbrock aan P.J.H. Cuypers, BD VII, 399.
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christelijkheid en het wordt baselen en rijmelarij’.40 Wat hij bedoelde met dit ‘in conflict

raken’ lezen we in zijn al besproken artikel uit 1914, waarin hij ingaat op het slotgedeelte:

‘Dat verhindert mij echter niet blind te zijn voor de zonderlinge tegenspraak, waarin de engel

Rafael met zich zelf geraakt, als hij eerst zegt:

Hadden wij ’t in ons behoed genomen
’t En waer met Amsterdam zoo verre nooit gekomen.

en eenige regels verder:

Dus geef u haestig scheep: ’t is tijd, want zonder God
En onze hulp, ’t was omgekomen met dit slot.

Het tweede vloeit logisch voort uit Vondel’s Christelijke levensbeschouwing. Het eerste

daarentegen is naief-onhandige imitatie van Virgilius [sic] Aeneis […]’.41

Vondel heeft zich voor zijn treurspel Gysbrecht van Aemstel door minstens drie bronnen laten

inspireren. Zijn bewondering voor Vergilius bracht hem ertoe het tweede boek van diens

Aeneis als model te gebruiken voor een stadstragedie over het middeleeuwse Amsterdam. Er

stond Vondel een Christelijk equivalent van de antieke tragedie voor ogen.42 En, aangezien de

première van Gysbrecht aanvankelijk gepland was voor 2e kerstdag 163743, ging hij ook te

rade bij het bijbelse kerstverhaal. Daarnaast benutte hij oude kronieken over de geschiedenis

van Amsterdam, die hij met dichterlijke vrijheid gebruikte. Volgens Balthazar Verhagen was

er nog een antieke bron die Vondel het verband tussen de ondergang van Troje en die van

Amsterdam deed beseffen: ‘Niet slechts Virgilius’ Aeneas is daarbij zijn leidraad geweest,

doch ook in de “Troades” [van Seneca] vindt men plaatsen, die vrijwel woordelijk in den

“Gysbreght” zijn nagedicht’.44 Seneca’s drama’s waren in de zeventiende eeuw belangrijke

voorbeelden voor Nederlandse auteurs. Gezien deze veelheid aan invloeden in de Gysbrecht,

kwam Vondelkenner W.A.P. Smit in 1956 tot de conclusie: ‘Vondel wilde te veel

tegelijkertijd’. Naar zijn mening had de dichter daarom zijn overigens geniale opzet slechts

ten dele kunnen realiseren.45

40 26-05-1912, dagboek E. Diepenbrock, BD VII, 378.
41 Diepenbrock 1914, BD VIII, 700.
42 In 1638 heeft Vondel een vertaling gemaakt van Electra van Sophocles.
43 De première is verschoven naar 3-01-1638 wegens verzet van de kerkeraad.
44 Verhagen 1940 (Vondelkroniek), 91.
45 Smit 1956, 219.
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Bij de compositie van Gysbrecht is gebruik gemaakt van twee tekstedities, de editie Verwey46

en de editie Westerman.47 De eerste, in principe door Diepenbrock gevolgde en door hem als

de ‘moderne editie’ aangeduide, is gebaseerd op de oorspronkelijke uitgave van 1637.48 De

tweede, een vroeg negentiende-eeuwse editie waarnaar Diepenbrock verwijst, had de uitgave

uit 1659 als uitgangspunt.49 De hieruit overgenomen tekstvarianten komen overeen met de

latere zeventiende-eeuwse editie. In december 1895 schrijft Diepenbrock hierover: ‘Ik heb de

nieuwe spelling gebruikt naar de uitgave van Verwey, maar ben op enkele plaatsen van die

uitgave afgeweken in ’t belang der muzikale expressie en klankvorming en heb dan een

uitgave van Westerman, Amsterdam 1821, gevolgd’.50 De combinatie van verschillende

tekstversies in de Rey van Edelingen had hem namelijk ‘te samen het schoonste geheel,

litterair zoowel als in verband met de compositie’ geleken.51 Vooral voor het derde couplet

van deze rei zocht Diepenbrock een alternatieve tekstversie. In zijn brief van 20 december

1895, waarin hij diverse voorbeelden gaf van versregels waarin hij zich niet had gehouden aan

de ‘moderne editie’, citeert hij beide versies van dit derde couplet:

Verwey Westerman
Het Oosten offert wierook, goud,
En myrrh, tot ’s levens onderhoud
Van Hem, die, neêrgedaeld van boven
In ’t arme Bethlem leît verschoven
Hoewel hij alles heeft gebouwd.

Het Oosten offert wieroock, goud,
En bittre myrrh’ de gaav’ ontvouwt
’s Kinds Godheid, priesterdom vol waerde
En zijne sterflykheid op aarde,
Hier lig hij ’t die ’t al heeft gebouwd.52

Diepenbrock gaf de voorkeur aan de tweede versie.

In zijn artikel van 1914 komt hij terug op dit couplet:

Van de Edelingen Rey is de 3de strophe met uitzondering van den eersten regel zeer prozaisch. Gelukkig heb ik

in plaats van den bekenden tekst […] in eene Amsterdamsche editie van 1821 deze lezing gevonden die zich

voor den zang veel beter leent […].53

46 A. Verwey, Een inleiding tot Vondel (Amsterdam [1892]).
47 Dichterlijke werken van Joost van den Vondel (Amsterdam, 1821-1824) door Marten Westerman.
48 De constatering van Balthazar Verhagen in het voorwoord van de ADF-editie van de Muziek bij Gysbrecht van
Aemstel (1937) dat Diepenbrock uitsluitend de uitgave van 1659 zou hebben gebruikt, is dus onjuist.
49 Editie 1659, uitgekomen bij de weduwe van Abraham van Wees. In deze editie zijn door Vondel zelf
wijzigingen aangebracht.
5020-12-1895, Diepenbrock aan J.K. Tadema, BD II, 390.
51 14-12-1895, BD II, 389; brief over de editie van het piano-uittreksel van de Reyzangen (Haarlem, 1896).
52 Zie editie 1896, 7; autograaf-partituur DAL, Inv. No A-16 (2), 36; autograaf-partituur 79a, 43. Zie ook Vondel
1916, 44-45 voor de verschillende tekstversies.
53 BD VIII, 700.
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Niet alleen zijn er voor de compositie twee verschillende tekstedities gebruikt, ook heeft

Diepenbrock zich hier en daar laten verleiden tot een eigen tekstversie. Maar toen hij de

Gysbrecht-reien in 1912, na ruim tien jaar, opnieuw ter hand nam, wist hij kennelijk niet meer

exact hoe hij te werk was gegaan, want hij vroeg Hondius van den Broek om naspeuring.

Deze trachtte de knoop te ontwarren en waarschuwde de componist voor problemen bij de

opvoeringen: ‘Maar eigenlijk heb je nog iets anders gedaan: je hebt uit den ouden en den

nieuwen text, een derden gemaakt, al naar de een of de ander je beter beviel’.54 Als voorbeeld

citeerde hij daarbij het slot van het zesde couplet van de Rey van Edelingen, waar

Diepenbrock van lezingen uit de twee genoemde Vondel-edities een eigen versie had

gemaakt. Deze gaf ruiterlijk toe: ‘De tekst heb ik, zooals je zegt samengeflanst uit

verschillende lezingen […]’. Maar van alsnog aanpassen kon geen sprake zijn, want: ‘De text

zooals ik hem in het Klavieruittreksel heb staan is vast aan de noten gebonden’.55

Diepenbrock wenste dus vast te houden aan zijn oorspronkelijke tekstversie of deze nu

authentiek was of niet. Toch moet hij zich, bij nader inzien, het commentaar van Hondius

hebben aangetrokken, zoals blijkt wanneer we de in 1912 genoteerde tekstversie in het

bewuste couplet vergelijken met het piano-uittreksel van 1896:

Editie 1896 Partituur 1912
Het needrig harte voert hij boven
Met hem in ’t onverwinbre slot.

Het needrig harte voert hij boven
Met hem in ’t hooghgeboude slot.56

De slotregel was nu in overeenstemming met de editie van 1659, in de voorlaatste versregel

bleef Diepenbrock afwijken van beide door Vondel geautoriseerde lezingen, resp.:

Hier voert hy ’t nedrigh harte boven (1637);

Het nedrigh hart voert hij naer boven (1659).

In de tekst van de Finale heeft Diepenbrock bij de verschijning van Raphaël de versregels

1831 tot en met 1841 weggelaten. Volgens Verhagen was dat in overeenstemming met de

praktijk bij opvoeringen van Gysbrecht. In de daaropvolgende passage heeft Diepenbrock

versregel 1843 gewijzigd. In plaats van:

Uw afkomst midlerwijl en zal niet ondergaan

54 17-03-1912, Hondius van den Broek aan Diepenbrock, BD VII, 341.
55 20-03-1912, Diepenbrock aan Hondius, ibid., 346.
56 79a, 51.
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geeft de partituur:

Uw afkomst, naam en rang en zal niet ondergaan.57

In de Rey van Edelingen volgt de ADF-editie van 1937 Diepenbrocks in 1912 genoteerde

tekstversie, de wijziging in de Finale is opvallend genoeg niet overgenomen.

3.1.3 De Vogels: ontstaansgeschiedenis en compositieproces

De muziek bij De Vogels van Aristophanes is in de zomer van 1917 gecomponeerd voor een

opvoering door leerlingen van het Amsterdamsch Gymnasium. Het is Diepenbrocks enige

toneelmuziek waarbij Willem Royaards niet betrokken was. De komedie van Aristophanes

was voor de gelegenheid vertaald door Christian Deknatel, docent klassieke talen aan het

gymnasium.58 In februari 1918 vonden twee opvoeringen plaats in het Paleis voor Volksvlijt,

waarbij Diepenbrock een formatie van 43 leden uit het Concertgebouworkest dirigeerde.59 De

regie was in handen van Frank Luns en de tenorsolist was Louis van Tulder. De partituur

omvat zes delen en bestaat uit: Ouverture (I), Lied van den Hop (II), melodrama’s met dans

(III, IV en V) en Finale (VI).

Diepenbrock moet de vraag om muziek voor deze komedie te componeren in de eerste helft

van mei 1917 hebben gekregen. Hoewel zijn eerste reactie wel degelijk interesse verraadt in

het project, trachtte hij onder de opdracht uit te komen. In zijn antwoord van 14 mei

suggereert hij namelijk om Johan Wagenaar te vragen voor de compositie60 en zes weken later

meldt hij het verzoek aan Matthijs Vermeulen te hebben doorgespeeld. De vertaling had

Diepenbrock intussen wel gelezen, want in de tweede brief schrijft hij niet te kunnen

ontkennen ‘dat Dr. Deknatel de vertaling zeer talentvol en handig gemaakt heeft’.61 Toch

meldt hij een week later dat zowel Vermeulen als hij zelf besloten hebben om van het

componeren van muziek voor De Vogels af te zien.62 Als argumentatie dienen de hoge kosten

die het ‘muzikale gedeelte’ (bedoeld zijn de compositie en de uitvoering) met zich mee zou

57 79a, 122/123.
58 Aristophanes [1917].
59 De première vond plaats op 15-02-1918.
60 14-05-1917, Diepenbrock aan I.Q. van Regteren Altena, BD IX, 242.
61 30-06-1917, BD IX, 254.
62 6-07-1917, BD IX, 259.



205

brengen; daarom raadt Diepenbrock de gymnasiasten aan het stuk zonder muziek op te

voeren.63

De eerder aangevoerde bezwaren waren echter van andere aard. Afgaande op Diepenbrocks

brieven van 14 mei en 30 juni was het de ‘troebele tijdsomstandigheid’ [de Eerste

Wereldoorlog], die het hem onmogelijk zou maken om zich ‘rustig aan de muziek’ te

wijden.64 Maar bovendien voorzag hij een inhoudelijk probleem:

het is zeker een mooi idee bij de opvoering van een antiek drama de chorische partijen te laten zingen, maar bij

de komedie is de moeilijkheid der realiseering van dit idee nog oneindig grooter dan bij de tragedie, en ik begrijp

niet hoe men speciaal wat de Vogels betreft die gedeelten zou kunnen componeeren zonder dat de tekst

nagenoeg onverstaanbaar wordt. In dit opzicht zou ik Dr. Deknatel eerder aanraden iets van het stijlprincipe te

offeren en de koren maar te laten zeggen.65

Kennelijk was Diepenbrock gevraagd om de koorgedeelten uit De Vogels gezongen te zetten,

vergelijkbaar met de reien uit Gysbrecht van Aemstel. In deze brief wordt bezwaar gemaakt

tegen een gezongen zetting omwille van de tekstverstaanbaarheid. Hoe de koren dan wel

uitgevoerd dienden te worden, is niet zonder meer duidelijk. Bedoelde Diepenbrock dat de

teksten het beste zonder muziek gesproken konden worden, of stuurde hij aan op een

melodramatische zetting? Zijn opmerking wekt verbazing, aangezien hij in 1914, in de toen

gevoerde polemiek over de reien in Gysbrecht, uitdrukkelijk had vastgehouden aan het

principe van gezongen reien. Uit de hier geciteerde uitspraak zou geconcludeerd kunnen

worden dat Diepenbrock drie jaar later zijn standpunt alsnog had herzien. Niet alleen de

koorgedeelten in De Vogels zijn als melodrama gecomponeerd, ook voor de reien in Electra

zou Diepenbrock in 1919 dit uitgangspunt hanteren.

Ondanks deze bezwaren en ondanks de mededeling op 10 juli dat hij ‘definitief van het plan

[had] afgezien’66, was Diepenbrock wel degelijk begonnen met componeren, want de eerste

schetsen voor De Vogels dateren van 14 juni. Op die datum noteerde hij voor de ouverture het

hoofdthema alsook een basthema.67 Op 10 juli liet Diepenbrock weten dat hij vergeten was

het manuscript van de vertaling uit Laren mee te brengen om het te retourneren, zoals hij

63 6-07-1917, BD IX, 259.
64 In de twee voorafgaande jaren waren er, afgezien van een aantal oorlogsliederen, nauwelijks composities
ontstaan.
65 14-05-1917, Diepenbrock aan Van Regteren Altena, BD IX, 242.
66 10-07-1917, BD IX, 260.
67 DAL, Inv. No. C-31, schetsbladen, 12 en 15.
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blijkbaar had afgesproken.68 Maar ik sluit niet uit dat hij het bewust had achtergelaten, want

op 11 juli, alweer terug in Laren, componeerde hij het begin van Het lied van den Hop (II).69

En ook tijdens de verder in Laren doorgebrachte zomermaanden bleven De Vogels hem

bezighouden, getuige een dagboekaantekening van 30 juli waarin Cato Loman Diepenbrock

citeert: ‘Vind je [het] ook zoo aardig, dat getrippel op het dak in den vroegen morgen te

hooren?’ En aansluitend: ‘Dan gaat hij spelen zonder ophouden, nieuwe klanken, nieuwe

vreugden en welke, fladderen, vliegen, tjilpen, zingen, liefde, een openbaring’.70 Een week

later, op 4 augustus, werd de compositie van Het Lied van den Hop hervat en waarschijnlijk al

de volgende dag voltooid.71 Op 8 augustus begon Diepenbrock aan de Ouverture die op de 24e

gereed was.72 Verder blijkt dat aansluitend schetsen voor deel III73 en voor de strofe en

antistrofe voor deel V74 zijn genoteerd. Dat een aantal niet gedateerde schetsen voor deel VI

(Finale) in hetzelfde boekje ook nog in de maand augustus zijn opgetekend, zou

geconcludeerd kunnen worden uit Diepenbrocks bovenvermelde aantekening in C-31.75 Pas

aan het einde van de maand, op een moment dat vrijwel de hele compositie in schets op papier

stond, moet hij zijn besluit om toch mee te werken aan de verbaasde gymnasiasten hebben

meegedeeld.76 Het najaar van 1917 is gebruikt voor de instrumentatie.77 De autograafpartituur

vermeldt 21 december als slotdatum.78

Sinds de compositie van Lydische Nacht (1913) had Diepenbrock geen orkestmuziek meer

geschreven.79 Het verzoek om muziek bij De Vogels voorzag dus in een behoefte en moet zijn

fantasie in hoge mate geprikkeld hebben. Het schrijven van muziek voor de koren (de

feitelijke opdracht) werd uitgesteld en de Ouverture en het Lied van den Hop kregen

voorrang. Hoewel de opvoering van het blijspel pas in februari 1918 zou plaatsvinden,

trachtte Diepenbrock al in september 1917 Richard Heuckeroth, de juist benoemde dirigent

van de Arnhemsche Orkest Vereeniging, voor het project te interesseren. Wellicht hoopte hij

68 10-07-1917, BD IX, 260.
69 C-31, 25; enkele dagen eerder, op 8 juli, had Diepenbrock het lied Come raggio di sol voltooid dat hij op 4
augustus zou instrumenteren voor blaaskwintet.
70 30-07-1917, Dagboek Cato Loman, BD IX, 262.
71 Compositiedatum voor Het Lied van den Hop in zowel de autograaf-partituur (DAL, Inv. No A-72) als in het
autograaf-piano-uittreksel (100 bis): 5 augustus; in C-31, 26: ‘Vogels 11 juli, hervat 4 Aug. 5-6-8 Aug. Voltooid
26 Aug.’.
72 A-72, 46.
73 C-32, 22: 25 augustus, ‘Ode, begeleiding vers 676’.
74 C-32, 26: datum ‘26 Aug.’; de antistrofe is op pagina 28-30 genoteerd.
75 ‘Alla Marcia’, niet gedateerd, 31-34; ook 25.
76 30-08-1917, Van Regteren Altena aan E.J. Korthals Altes, BD IX, 267-268.
77 Map VIII, schetsblad: ‘instrumentatie begonnen 15 Sept’.
78 A-72, 109. Voor een overzicht van de autografen van De Vogels, zie Bijlage 2.1.
79 Wel werkte hij tijdens de Eerste Wereldoorlog aan enkele herzieningen en instrumenteerde hij in 1916 het lied
Puisque l’aube grandit.
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de ouverture op korte termijn al te kunnen horen. Begin november bleek echter dat de muziek

‘te moeilijk’ was voor de AOV80, een constatering die vooral op de ouverture van toepassing

moet zijn geweest. Nog in het voorjaar van 1919 ontraadt Diepenbrock Heuckeroth om de

ouverture op het programma te zetten, die hij dan zelf als ‘zeer moeilijk’ kwalificeert.81

Waarom de ouverture als ‘zeer moeilijk’ moest worden beschouwd, wordt niet nader

toegelicht. Aangenomen mag worden dat, nog afgezien van de vele tempo- en

maatwisselingen in dit stuk, de problemen voor de orkestmusici vooral lagen op het vlak van

de intonatie, de coördinatie en de balans.

Nadat Diepenbrock begin januari 1918 toestemming had verkregen om voor de geplande

opvoeringen van De Vogels 43 leden van het Concertgebouworkest in te huren82, moet het

idee voor een concertuitvoering zijn ontstaan. In de hoop dat Willem Mengelberg de eerste

twee delen van De Vogels, de delen die Diepenbrock geschikt achtte voor concertuitvoering,

in het Concertgebouw zou willen dirigeren, had hij daartoe ook al actie ondernomen. Op 7

februari 1918 (een week voor de officiële première) schrijft hij aan mevrouw Mengelberg:

‘Van die 2 eerste nummers heb ik door Tiel een copie laten maken. Deze is bij den binder, de

volgende week zal ik ze zenden’.83 Mengelberg heeft De Vogels echter pas na Diepenbrocks

dood gedirigeerd.84 Wel heeft er al in maart 1918 een concertuitvoering met het

Concertgebouworkest onder Diepenbrocks eigen leiding plaatsgevonden.

Tekstwijzigingen

Ook in de vertaling van De Vogels zijn door de componist veranderingen aangebracht,

zij het dat deze niet zo verregaand zijn als de wijzigingen in de door P.C. Boutens

vervaardigde vertaling van Sophocles’ Electra, die nog ter sprake komen. Diepenbrocks al

vermelde eerste reactie op Deknatels vertaling van De Vogels was waarderend. Twee jaar

later vertrouwde hij Herman Heijermans, de regisseur van de Tooneelvereeniging, echter een

heel wat minder gunstig oordeel toe: ‘[…] maar [ik] wordt […] belemmerd door de oer-

Hollandsche oer-gemoedelijke Piet Paaltjesstijl van het grootste deel der vertaling’.85

Deknatel heeft de tekst van De Vogels weergegeven in een stijl waarin twee zaken opvallen:

de, in vergelijking met het origineel, korte zinnen en de voorkeur voor rijmwoorden.

80 10-11-1917, C. Deknatel aan E.J. Korthals Altes, BD IX, 297.
81 20-03-1919, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD X, 73; de voorbereidingstijd van Heuckeroth bedroeg
overigens slechts tien dagen.
82 7-01-1918, notulen bestuursvergadering N.V. Het Concertgebouw, BD IX, Chronologie, 574.
83 7-02-1918, Diepenbrock aan M. Mengelberg-Wubbe, BD IX, 310-11.
84 Op 30 oktober 1921 dirigeerde hij de Ouverture.
85 22-03-1919, Diepenbrock aan H. Heijermans, BD X, 74. Heijermans zou in april 1919 een nieuwe enscenering
van De Vogels verzorgen.
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Daardoor was er in de vertaling geen ruimte voor dubbelzinnigheden en ademt de tekst een

nuchterheid, die mogelijk als typisch ‘Hollands’ omschreven kan worden.

Volgens de brief aan Heijermans zou Diepenbrock voorafgaande aan de première in 1918 aan

Deknatel gesuggereerd hebben om zijn vertaling ‘nog eens geheel te herzien’.86 Of er toen

daadwerkelijk overleg met de vertaler heeft plaatsgevonden is niet meer te achterhalen.

Evenmin weten we hoe Deknatel heeft gereageerd op de tekstwijzigingen die in Diepenbrocks

partituur voorkomen en die ook bij de uitvoeringen geklonken moeten hebben.87 De

veranderingen in de delen II tot en met V zijn beperkt, hier en daar is er een woord gewijzigd.

In het Lied van den Hop (II) komt eenmaal een opvallende aanpassing voor die samenhangt

met het ritme van de zangstem.

Ingrijpender zijn de wijzigingen in de Finale (VI). In de versregels 1706-1709 wordt de

zojuist tot koning uitgeroepen Peithethaerus aangekondigd door een bode:

Heil, heil u, vogels, zonder wedergade,
Gevleugeld vedervolk, heil u, driemaal.
Ontvangt in vreugdewoning zijn genade.

Diepenbrock vond het nodig om Deknatels omschrijving van de hoofdfiguur nader te

verklaren, want hij wijzigde de derde regel als volgt:

Ontvangt in zijn vreugdewoning thans Peithetaerus uwer Koning.88

In het bruiloftslied (1731-1742), dat bestaat uit een strofe en een antistrofe, heeft Diepenbrock

vrijwel de hele strofe vervangen.

Deknatel Diepenbrock
Toen Hera tot gade
Van Zeus was verkoren,
En de komst van hen beiden
De goden verblijdde,
Toen lieten de Parcen
Deez’ zegeroep hooren:
Hymen, o Hymenaeë.

Toen eertijds de Parcen
Olympische Hera
verbonden in echt
met den Heerscher der tronen
Toen deden zij luide
Den bruidszang weerschallen:
Hymen, o Hymenaeë.89

Ook de antistrofe wijkt af:

86 22-03-1919, BD X, 75.
87 Deze wijzigingen moeten ook in de bij Mouton & Co gedrukte koorpartijen hebben gestaan, zie BD IX,
Chronologie, 574. Van deze koorpartijen heb ik geen exemplaren gevonden.
88 Piano-uittreksel (DAL, Inv. No. 100 bis), 46.
89 100 bis, 50-52.
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Deknatel Diepenbrock
En Amor de schalke,
Die stuurde den wagen,
Goud glanzend van vleugels
Hanteerde hij de teugels:
Hij was ook de liefste
Naar beider behagen,
Hymen, hymenaeë.

En Eros de milde
bestuurde den wagen
Goud glanzend van vleugels
Hanteerde hij de teugels
Gezeten naast Zeus
en de jubelende Hera,
Hymen, hymenaeë.90

In dit bruiloftslied voor Peithetaerus en Basileia wordt gerefereerd aan een mythologisch

huwelijk, namelijk dat van Hera en Zeus. Gelet op de plaats van hun namen in de tekst, is het

zo dat in de oorspronkelijke versie Hera de strofe opent en de antistrofe besluit. In het eerste

geval komt Zeus direct na haar, in het tweede geval gaat hij aan haar vooraf: het is een ‘ring

composition’.91 In Deknatels vertaling is deze constructie niet volgehouden. Vergelijken we

beide vertalingen dan blijkt dat Diepenbrocks versie zowel in betekenis als in constructie

dichter bij het Grieks staat, maar ook dat dit ten koste is gegaan van de directheid.

Ook de slotregels van het koor hebben een wijziging ondergaan:

Deknatel Diepenbrock
Vivat, hoezee, joechhei, joechheisa,
Hij leve onze oppergod,
Lang met zijn Basileia.

A la la lai triomph hoera
Leve de overwinnaar
Leve onze oppergod
Met zijne Basileia.92

Hoewel Diepenbrocks vertaling langer is dan die van Deknatel, is de oorspronkelijke

triomfkreet van de eerste regel, direct herkenbaar. Bovendien komt de metriek overeen.

90 100 bis, 52-53.
91 Dunbar 1995, 757.
92 100 bis, 57.
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3.1.4 Faust: ontstaansgeschiedenis en compositieproces

De première van Royaards’ langverwachte enscenering van Faust (deel I) vond plaats op 2

april in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt.93 Het werd een bijna zes uur durende

monsterproductie in 25 taferelen (met even zovele decorwisselingen), met een grote schare

acteurs, met dans, koor en orkest. Diepenbrock dirigeerde daarbij 27 musici uit het

Concertgebouworkest en een voor de gelegenheid samengesteld koor. Hoewel onmiddellijk

na de eerste uitvoering een impasse dreigde, volgde in het voorjaar van 1918 nog een tiental

opvoeringen.

De Muziek bij Goethe’s Faust is gecomponeerd tussen 26 februari en 26 maart 1918.94

Gezien de jarenlange aanloop voor de enscenering is het merkwaardig dat het idee om

hiervoor muziek te laten componeren pas in zo’n laat stadium is ontstaan. Mogelijk was

Diepenbrock op de hoogte van Royaards’ plannen, aangezien de Faust-opvoeringen al diverse

malen waren aangekondigd. Aanwijzingen daarvoor vinden we echter nergens in zijn

correspondentie. Toen Royaards Diepenbrock op 24 februari verzocht om muziek bij Faust te

componeren95, had twee dagen daarvoor een herhaling ‘wegens enorm succes’96 van De

Vogels plaatsgevonden. Dat Diepenbrock toch al op 26 februari zijn eerste schetsen voor de

nieuwe compositie noteerde, laat zich mede verklaren uit de stimulans die de opvoeringen van

De Vogels met zich mee brachten.

Niet meer na te gaan is hoe gedetailleerd het verzoek van Royaards is geweest; waarschijnlijk

is op 24 februari, de datum waarop hij Diepenbrock benaderd heeft, in overleg besloten welke

delen van de Faust-tekst gecomponeerd dienden te worden. Diepenbrocks opmerking dat hij

‘een heele massa muziek’ moest maken voor Royaards, lijkt dit te onderstrepen.97 Zoals

schema 1 laat zien omvat de partituur elf delen.

93 Volgens een aankondiging in de krant had de première op 30 maart moeten plaatsvinden.
94 Datering aan het slot van de autograaf-partituur (DAL, Inv. No A-73), 107.
95 11-03-1918, Diepenbrock aan L. van Gasteren, BD IX, 325.
96 Vermelding op de achterzijde van de foto’s van de opvoeringen van De Vogels (TIN).
97 4-03-1918, Diepenbrock aan A. Schierbeek, BD IX, 318.
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Het compositieproces van de Faust-muziek laat zich bijna van dag tot dag volgen aan de hand

van de dateringen in de schetsen, in de autograafpartituur en op basis van de correspondentie.

Op 26 februari noteerde Diepenbrock zeven pagina’s voor de Proloog in den Hemel.98 Twee

dagen later ontstonden voor deel III het Koor der Engelen en het Koor der Vrouwen, en

mogelijk ook het Koor der Discipelen.99 Tussen 3 en 26 maart heeft Diepenbrock vrijwel

onafgebroken gecomponeerd. Daarbij stond hij onder grote druk en vreesde niet op tijd klaar

te zullen zijn: ‘[…] Ik zit nu als een galeislaaf te pennen. Den 11-urigen werkdag heb ik

ingevoerd’, heette het op 11 maart.100 En de volgende dag: ‘Royaards perst mij de laatste

druppel muziek af. Ik heb mijn lessen deze week afgesteld […]’.101 Daarbij kwam dat

Diepenbrock had toegezegd om op 21 maart het Concertgebouworkest te dirigeren in een

programma met eigen werk.102

Op vier maart schreef hij aan Royaards dat hij in die week de Faust-compositie als zodanig

wilde voltooien, zodat hij daarna nog anderhalve week zou hebben voor de instrumentatie.103

In werkelijkheid was het proces van componeren en instrumenteren door de grote tijdsdruk

minder gescheiden dan dat bij de andere toneelmuziekwerken het geval is geweest. Om een

indruk te geven van Diepenbrocks werkwijze: op 13 maart werkte hij opnieuw aan het Koor

der Engelen en componeerde hij de instrumentale inleiding van deel IV (Paaschmorgen) en

het eerste gedeelte van V (Faust’s studeervertrek); dat laatste is vier dagen later

geïnstrumenteerd, terwijl op die dag ook het laatste gedeelte van IV (Boeren onder de Linde)

is genoteerd.104 Intussen was op 16 maart het lied van de Bedelaar en het Soldatenkoor

(IVb/c) voltooid.105 Dat koorgedeelte zond Diepenbrock, met het oog op de start van de

repetities, nog dezelfde dag aan twee kopiisten.106 Tegelijkertijd was hij doende om zangers

voor de koorgedeelten te engageren.107

98 C-30, 19-25.
99 Niet gedateerd; de gebruikte pen en muziekpapier zijn echter identiek aan die van de twee andere koren.
100 11-03-1918, Diepenbrock aan Van Gasteren, BD IX, 325.
101ca 12-03-1918, Diepenbrock aan H. Freyer, BD IX, 326.
102 13-03-1918, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD IX, 326-327.
103 4-03-1918, Diepenbrock aan Royaards, BD IX, 318.
104 A 73: 40, 56, 54.
105 A 73, 47.
106 16-03-1918, Diepenbrock aan Royaards, BD IX, 327-328.
107 16-03-1918, Diepenbrock aan Royaards, BD IX, 327-328.
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Schema 1: Faust (I), verdeling van de muziek over de tekst 108

Nr Tafereel Versregels Muziek Versregels op muziek
1

2

Opdracht

Voorspel op het toneel109

Proloog in den hemel

1-32

33-242
243-353

Opdracht en Proloog in den Hemel:
melodrama

Einde van de Proloog: melodrama

1-32

243-270; 344-353

I

I; II
3
4

Nacht
Klokgelui en koorgezang:
Koor van Engelen;
Koor van Vrouwen;
Koor van Discipelen

354-807
737-807 Paaschliederen: vrouwenkoor

737-748
749-761
785-807

III

5

6

Buiten de poort:

Bedelaar
Soldaten
Boeren onder de linde

808-1177

852-859
884-902
949-980

Paaschmorgen voor de stadspoort:
a) Inleiding: orkest
b) Bedelaar: lied tenor
c) Soldatenkoor: mannenkoor
d) Boeren onder de linde: lied
bariton

852-859
884-902
949-980

IV

7

8

Studeervertrek [I]

Studeervertrek [II]

1178-1529

1530-2072

Faust’s studeervertrek
a) geesten: melodrama
b) geesten: melodrama met dans
c) geestenkoor: melodrama

1259-1270
1447-1505
1607-1626

V

9 Auerbach’s wijnkelder 2073-2336 Auerbach’s Keller:
a) Frosch: lied bas
b) Brander’s lied van de rat: bariton
c) Mephistopheles’ lied van de vlo:
bas

2090-2191; 2101-2107
2126-2149
2207-2240

VI

10 Heksenkeuken 2337-2604
11 Straat 2605-2677
12 Avond 2678-2804 Ballade van den Koning in Thoele:

melodrama en lied Greetje
2753-2782 VII

13 Tuin; Een tuinhuisje 3073-3216
14-20 Bosch en grot – Stadsmuur 3217-3619

21 Nacht 3620-3675 Mephistopheles Serenade: lied 3682-3697 VIII
22 Dom 3776-3834 Dom: melodrama en koor 3776-3834 IX
23 Walpurgisnacht110 3835-4222

24-25 Kerker – slot 4405-4614 Kerker: lied Greetje
Finale: melodrama en sopraan

4412-4420
4605-4614

X
XI

In de brief aan Royaards van 4 maart is voor het eerst sprake van de Nederlandse vertaling

door C.S. Adama van Scheltema. Diepenbrock is ontevreden over de tekstversie van de

Opdracht (partituurdeel I) die hij de vorige dag op muziek had gezet, waarop Royaards de

vertaler verzocht om zijn vertaling van dit gedeelte te herzien.111 Uit Royaards’, naar ik

aanneem door Diepenbrock ingegeven, woorden aan Adama van Scheltema krijgen we een

indruk van de kritiek op de vertaling: ‘Ik mis er het ‘romantische’ te zeer in’. Royaards

benadrukte dat het in de openingsregels uit Faust ging om een ‘jeugddroom’ en meende dat

daarbij ‘een andere gevoelssfeer’ hoorde dan die welke Adama van Scheltema in zijn

vertaling had neergezet. Deze had de fout begaan ‘Goethe ietwat verburgerlijkt’ te hebben,

108 Reconstructie van de indeling in 25 taferelen die Royaards gehanteerd moet hebben; de aanduidingen zijn
conform de vertaling van Adama van Scheltema.
109 Deze scène is door Royaards geschrapt.
110 Deze scène is door Royaards herschreven; de hieropvolgende Walpurgisnachtdroom is geschrapt.
111 7-03-1918, Royaards aan C.S. Adama van Scheltema, BD IX, 320-21.



213

liet hij weten aan Top van Rhijn-Naeff112, de schrijfster en toneelrecensente die aanvankelijk

door Royaards was benaderd om de vertaling aan te passen.113 Dat Royaards op eigen gezag

in andere gedeelten daarvan al diverse wijzigingen had aangebracht, blijkt uit zijn eigen

exemplaar van de vertaling.114 Voor de door Royaards voorgestelde wijzigingen in de

Opdracht, die waarschijnlijk uit Diepenbrocks koker kwamen, bleek de vertaler echter niet

gevoelig. Uit de reactie van Royaards blijkt dat deze in principe bij zijn tekst wenste te

blijven.115 Toch is de door Diepenbrock in de autograafpartituur opgetekende tekstversie

daadwerkelijk gebruikt.116

In de Muziek bij Goethe’s Faust is de rol van het orkest aanmerkelijk bescheidener dan in de

muziek bij De Vogels. Daarvoor zijn verschillende redenen. Gezien het beperkte budget van

Royaards, moest Diepenbrock zich tevreden stellen met een ensemble van minder dan dertig

musici: ‘een strijkje van 25 man’, zoals hij op 13 maart schamper opmerkte in een brief aan

Heuckeroth.117 In een partituurschets van de Proloog in den Hemel van 5 maart was hij

inderdaad uitgegaan van 24 musici: zeven blazers, zestien strijkers en harp.118 Bij het overleg

dat hij op een paar dagen later samen het Royaards heeft gevoerd met het

Concertgebouworkest119 is kennelijk het aantal van 27 musici afgesproken dat bij de première

heeft gespeeld. Dat Diepenbrock een dergelijke situatie eigenlijk zijn eer te na vond, is

begrijpelijk, zeker gezien het feit dat hij nog zo kort daarvoor de luxe had gekend om te

kunnen werken met 43 spelers. Daarnaast moeten er inhoudelijke oorzaken geweest zijn voor

de meer begeleidende rol van het orkest in deze partituur. Anders dan de andere toneelmuziek

begint de Muziek bij Goethe’s Faust zonder zelfstandige ouverture of voorspel. Dit hangt

samen met opbouw en karakter van de tragedie. Daarin vormen de Opdracht, het Voorspel op

het toneel en De Proloog in den Hemel gezamenlijk het ‘voorspel’ tot het eerste deel en

hebben als zodanig het karakter van een driedelige inleiding.

112 8-03-1918, Royaards aan Top Naeff, BD IX, 323.
113 7-03-1918, Royaards aan Diepenbrock, BD IX,320; mevrouw Naeff vond het problematisch om wijzingen
aan te brengen in de vertaling.
114 Goethe, Faust [1911], exemplaar met aantekeningen van Royaards, TIN 8G55.
115 10-03-1918, Royaards aan Adama van Scheltema, BD IX, 324-25.
116 21-03-1918, Royaards aan Top Naeff, BD IX, 329.
117 13-03-1918, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD IX, 326.
118 Map IX, 1.
119 8-03-1918, Royaards aan Top Naeff, BD IX, 324.
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Tekstwijzigingen

Zowel Royaards als Diepenbrock hebben wijzigingen aangebracht in de Nederlandse

vertaling van Faust. Voor Royaards ging het erom de tekst in te richten voor het toneel,

waarbij hij zich de nodige vrijheden heeft veroorloofd.120 Adama van Scheltema was in zijn

vertaling juist heel dicht bij de oorspronkelijke tekst gebleven en had gepleit voor ‘een zoo

angstvallig mogelijke na-bootsing […] wil men Goethe’s “Faust” dus in zijn geest en stijl

herscheppen’.121 Dat hij ‘zich het offer der absolute gebondenheid heeft willen opleggen’

strekte hem volgens Top Naeff tot eer.122 Deze angstvallige nabootsing had echter ook een

nadeel: ‘Adama van Scheltema hat sich […] so eng wie möglich an Bedeutung, Klang,

Rhythmus und Metrik des Originals gehalten, aber es fehlt eben doch hin und wieder die

Poesie’.123

Royaards’ ingrepen in de tekst bleven niet beperkt tot hier en daar ‘een woordje anders’124,

maar betroffen ook flinke coupures, onder meer om de voortgang van de voorstelling te

bevorderen. Zo schrapte hij niet alleen de Walpurgisnachtdroom (vers 4223-4398) en het

tafereel Wandelplaats (2805-2864), maar naar alle waarschijnlijkheid ook het Voorspel op het

toneel. Andere taferelen werden aanmerkelijk bekort, waaronder de eerste scène van Faust’s

studeervertrek, De heksenkeuken en Woud en Hel. Voor de eigenlijke Walpurgisnacht, die,

anders dan Adama van Scheltema had verondersteld125 door Royaards wel werd opgevoerd,

schreef hij een sterk vereenvoudigde, alternatieve versie.126 Niet alleen werd daarbij circa de

helft van de oorspronkelijk bijna 400 versregels geschrapt, maar ook verving Royaards

complete zinnen. Zo is de dialoog van Mephistopheles en Faust voor de inzet van het

heksenkoor zó bekort dat ieder telkens nog slechts één regel te spreken heeft, waarmee de

dramatische spanning opgevoerd kon worden. Het Heksenkoor is gekuist. De laatste twee

versregels:

gaat het over steen en stok,
Laat de heks een sch—t, daar st—t de bok

zijn vervangen door

120 Zie: Goethe, Faust [1911], ex. Royaards.
121 Goethe [1911], Inleiding, XXVII.
122 Naeff, Dramatische Kroniek, II, 1918-19, 7.
123 De Leeuwe 1983, 17.
124 21-03-1918, Royaard aan Naeff, 329.
125 Goethe [1911], Aanteekeningen, 171.
126 Handschrift Royaards (Inventaris Willem Royaards, nr. 56, TIN).
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Hop hop hop hop!
Hop hop hop hop!
Hop hop hop hophop hop hop hop!

Bovendien laat Royaards het koorgedeelte herhalen, wat in het origineel niet het geval is. In

zijn manuscript staan veel aanwijzingen voor regie en stemgebruik bij dit tafereel; zo heeft hij

bij het koorgedeelte steeds aangegeven, welke versregels door vrouwen, welke door mannen

en welke gezamenlijk gesproken dienden te worden.

Diepenbrock komt in mei 1918, gaande de eerste reeks voorstellingen, terug op zijn bezwaren

tegen de vertaling. Hij deed dit in twee brieven aan Willem Kloos, die de eerste voorstelling

van Faust in Den Haag had bijgewoond en Diepenbrock daarop had gecomplimenteerd met

zijn compositie.127 Deze wijst in de eerste brief op enkele door Adama van Scheltema

gemaakte grammaticale fouten als ‘gevolg van te gebrekkige kennis van het origineel en van

de oude talen’.128 Zo was de versregel

Mächtiger
Der Erdensöhne (1617-1618)

vertaald als:
Machtiger
Dan aardsche zonen.

De genitief in acht nemend, wijzigde Diepenbrock deze versregel uit het geestenkoor

(Studeervertrek, partituurdeel Vc) in:

Machtige onder de zonen der aarde.129

Dat Adama van Scheltema een ‘te gebrekkige kennis van het origineel’ gehad zou hebben,

moet overigens, gezien zijn uitvoerige inleiding en gedetailleerde commentaar bij de

vertaling, bestreden worden. Afgezien van dit voorbeeld, heeft Diepenbrock zijn bezwaren

niet expliciet verwoord. Wel vergelijkt hij in de tweede brief aan Kloos diens zojuist

voltooide vertaling van Antigone van Sophocles, waarvoor hij zijn waardering uitspreekt, met

het werk van Adama van Scheltema: ‘[…] terwijl die vertaling van Faust steeds doet denken

127 11-04-1918, Kloos aan Diepenbrock, op.cit., 336; de eerste voorstelling in Den Haag vond plaats op 10 april,
de tweede, die door Kloos mogelijk ook is bijgewoond, op 16 april.
128 5-05-1918, Diepenbrock aan Kloos, BD IX, 344.
129 A-73, 75.
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in de verhouding tot het origineel te staan als een Panopticumpop tot de werkelijken

mensch’.130

Een belangrijke tekstwijziging die Diepenbrock doorvoerde betreft het gedeelte van de

Opdracht waarover Royaards en Adama van Scheltema hadden gecorrespondeerd.

Royaards had zich toen bij de vertaler beklaagd over de ‘doffe klank van “ontstellen” en

“verzellen”’, waarbij hij als slotwoord ‘omtoovert’ had voorgesteld.131 Dit voorstel moet van

Diepenbrock afkomstig zijn, getuige de versie in de autograafpartituur.

Adama van Scheltema Diepenbrock Goethe
Mijn boezem voelt zich weder zoet
ontstellen
Bij de ademtochten die uw stoet
verzellen.

Mijn boezem voelt zich jeugdiglijk
heroverd
Van schoone ontroering die uw
tocht omtoovert.132

Mein Busen fühlt sich jugendlich
erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug
umwittert.

Noch Adama van Scheltema, noch Diepenbrock hebben deze passage letterlijk kunnen

vertalen, maar duidelijk is dat ieder zijn eigen accenten wilde leggen. Zo heeft Diepenbrock

geprobeerd om de begrippen ‘jugendlich’ en ‘Zauberhauch’, die in de officiële vertaling

verdwenen waren, te herstellen. Zijn weergave van ‘Vom Zauberhauch’ als ‘Van Schoone

ontroering’ heeft echter meer het karakter van een herdichting dan van een vertaling.

Ook de tekst van de Ballade van den Koning in Thoele (VII) is aanzienlijk gewijzigd.

Over de vertaling daarvan had Diepenbrock zich ook in al op 4 maart bij Royaards beklaagd,

aangezien hij deze te weinig ‘zingbaar’ vond.133 Royaards had Diepenbrock geattendeerd op

een vertaling van dit gedicht door de Vlaamse schrijver Albrecht Rodenbach.134 De vraag is

nu wat Diepenbrock precies verstond onder ‘zingbaar’? Ging het hem om de metriek of om de

klank van de woorden, dat wil zeggen om de gekozen klinkers? Daarbij moet gememoreerd

worden dat Diepenbrock deze ballade van Goethe al in 1886 had gecomponeerd, en dat hij

voor de toneelmuziek in principe dezelfde melodie wilde gebruiken. Vergelijken we de

vertalingen allereerst met het origineel. De eerste twee coupletten luiden:

130 16-05-1918, Diepenbrock aan Kloos, BD IX, 351.
131 7-03-1918, Royaards aan Adama van Scheltema, BD IX, 321.
132 A-73, 4; idem in Goethe, [1911], ex. Diepenbrock (DAL), 1.
133 4-03-1918, BD IX, 318.
134 Deze vertaling heb ik niet kunnen traceren.
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Der König in Thule: tekstversies
Couplet Goethe Vertaling Adama van Scheltema Tekstversie van Diepenbrock
1

2

Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
Sooft er trank daraus.

Er leefde een koning in Thoele,
Die trouw was tot aan ’t graf,
Wien stervend zijne boele
Eenen gouden beker gaf.

Bove’ al zijn onderdanen
Was hem de beker lief;
Zijn oogen schoten vol tranen,
Zoo vaak hij hem verhief.

Daar was een Koning in Thoele
Getrouw tot aan het graf,
Wien stervend zijne boele
Eenen gouden beker gaf.

En meer nog dan het leven
Was hem de beker lief;
Zijn handen zag men beven,
Zoo vaak hij hem verhief.135

Het eerste couplet: door in de eerste regel ‘war’ te vertalen met ‘was’, is Diepenbrock niet

alleen dichter bij de tekst van Goethe gebleven, ook bleef zo het aantal lettergrepen gelijk,

waar Adama van Scheltema er één meer nodig had. Betreffende de tweede regel zijn er

nauwelijks inhoudelijke verschillen tussen de vertalingen, wel zou ‘Getrouw tot aan het graf’

als meer ‘zingbaar’ beschouwd kunnen worden dan ‘Die trouw was tot aan ’t graf’.

Het tweede couplet: in beide gevallen is bij de eerste versregel afgeweken van het origineel.

Met ‘Zijn oogen schoten vol tranen’ (derde versregel) is het ditmaal Adama van Scheltema

die Goethe op de voet volgt, terwijl Diepenbrock zich hier met ‘Zijn handen zag men beven’

(‘beven’ als rijmwoord op ‘leven’) alle vrijheid permitteert.

Ook de laatste twee coupletten van het gedicht hebben wijzigingen ondergaan.

Couplet Goethe Adama van Scheltema Diepenbrock
5

6

Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut
Und warf den heiligen Becher
Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken,
Trank nie einen Tropfen
mehr.

De koning dronk onzeker
Den laatsten levensgloed,
En wierp den heiligen beker
Beneden in den vloed.

Hij zag hem vallen, drinken
En zinkend ondergaan,
Zijn oogen begonnen te
zinken,
Hij heeft nooit meer een dronk
gedaan.

Daar rees hij van zijn trone
Dronk laatste levensgloed,
En wierp den kelk der schoone
Naar onder in den vloed.

Hij zag hem vallen, drinken
En zinken ver en veer,
Zijn oogen begonnen te zinken
Dronk nooit een druppel meer.

De tekst van het vijfde couplet heeft Diepenbrock grotendeels vervangen. Allereerst had hij

bezwaar tegen de zinsnede ‘De Koning dronk onzeker’ voor ‘Dort stand der alte Zecher’,

want het woord ‘onzeker’ (dat niet uit de originele tekst verklaarbaar is) is omcirkeld in zijn

exemplaar van de vertaling. De drie overige versregels van dit couplet heeft Diepenbrock

doorgestreept en de hier geciteerde tekst als vervanging in de kantlijn genoteerd. Dat

135 A-73, 84-86; deze wijzigingen staan eveneens in Diepenbrocks exemplaar van de vertaling, 96-97.
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Diepenbrocks wijzigingen een eigen leven zijn gaan leiden, blijkt uit een geluidsregistratie

van dit fragment uit Faust.136

3.1.5 Electra: ontstaansgeschiedenis en compositieproces

Aan het slot van de autograafpartituur van de Muziek bij Sophocles’ Electra

staat: ‘gecomp. 2 dec. 1919 – 13 maart 1920’.137 Diepenbrock noteerde dit op 19

september 1920 in Laren na de instrumentatie te hebben voltooid. Hoewel voor de

zomervakantie al een aantal van de negen delen waren geïnstrumenteerd138, heeft hij zich voor

het in gereedheid brengen van partituur en piano-uittreksel de hele maand september in zijn

zomerhuis teruggetrokken. Het piano-uittreksel is afgesloten op 2 oktober 1920.139

Schema 2, Electra, opbouw van de partituur
Titel Partituurdeel
Voorspel en Proloog I
Thrênos
Kommos (melodrama met en zonder dans)

II

Stasimon I (met dans) III
Kommos (met dans) IV
Stasimon II (met dans) V
Electra met de Urn VI
Dialoog Electra – Orestes VII
Aanroeping tot Apollo, Stasimon III (met dans) VIII
Epiloog van het koor, naspel IX

Het compositieproces van Electra laat zich grotendeels reconstrueren aan de hand van de data

in de vier overgeleverde schetsboekjes, uiteenlopend van 3 december 1919 tot 24 januari

1920.140 Twee dagen voor deze laatste datum schreef Diepenbrock aan zijn vrouw dat Electra

‘op het in ’t net schrijven van het laatste [na] klaar’ was.141 Uit de schetsboekjes blijkt dat op

24 januari acht van de negen delen in schets waren genoteerd, alleen deel VI Electra met de

Urn komt er niet in voor.142 De datum van 13 maart als afsluiting van de compositie kan niet

136 Niet gedateerde opname, vermoedelijk door Julia de Gruyter (geluidsband TIN). In deze uitvoering werd het
lied zonder begeleiding gezongen.
137 Autograaf-partituur, DAL, Inv. No A-76.
138 Volgens de aanduiding in A-76 waren dit de delen I, II, III, IV, V en VI.
139 Voor een compleet overzicht van autografen en edities van Electra, zie Bijlage 2.1.
140 DAL, Inv. No C-33 t/m C-36; zie ook bijlage ontstaansgeschiedenis.
141 22-01-1920, Diepenbrock aan zijn vrouw, BD X, 181.
142 Het in boekje drie met nummer VI aangeduide deel is uiteindelijk deel VII geworden.
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worden bevestigd vanuit de schetsboekjes, maar staat wel genoteerd aan het slot van de

partituur in potlood.143

Nader onderzoek naar de volgorde van componeren wijst uit dat Diepenbrock aan meerdere

delen tegelijk werkte en dat het leeuwendeel van de compositie in tien dagen tijd is genoteerd

in Laren, namelijk tussen 14 en 24 januari. Opmerkelijk is verder dat in een aantal gevallen de

muziek voor één deel verspreid is over verschillende boekjes. Een verklaring hiervoor zou

kunnen zijn dat Diepenbrock nu eens in Amsterdam, dan weer in Laren componeerde. Zo

staat de Kommos van deel II, waaraan hij op Driekoningen 1920 in Amsterdam begonnen

was144, voor de helft in schetsb. 1 en voor de andere helft in schetsb. 3, want dat gedeelte is

voltooid in Laren op 14 januari.145 Nog een verklaring voor deze ogenschijnlijk willekeurige

aanpak zou kunnen zijn dat Diepenbrock schetsen noteerde in de tram van Amsterdam naar

Laren146, en daarvoor gebruikte wat hij op dat moment bij zich had.

Beschrijving van het compositieproces vanuit de schetsboeken

Schetsb. 1 opent met dertien pagina’s schetsen voor het Voorspel, genoteerd tussen 3 en 5

december 1919. Hoewel Diepenbrock vrijwel al het toen geschrevene heeft doorgestreept,

bevatten deze schetsen een groot deel van het thematisch materiaal voor de Electra-

compositie. Van de door hem zelf genoemde zes thema’s147, zijn er vier te onderscheiden,

daarnaast komen er nog enkele andere thema’s en motieven voor. Nog niet aanwezig in deze

eerste schetsen is het z.g. Orestes-thema, waarmee het voorspel in definitieve vorm opent.

Pagina 1 opent met een schets voor het Orakel-thema (E1).148 Een andere schets voor het

Voorspel, een week later opgetekend in schetsb. 3, begint wel met het Orestes-thema.149

Waarschijnlijk is de compositie blijven liggen tussen 10 en 25 december. In de al genoemde

kladpartituur vinden we als data voor deel I ‘1e Kerstdag’ en ‘25 – 27 Dec.’150 Diepenbrock is

dus op 25 december begonnen met het noteren van het Voorspel in schetsb. 2.151 Niet

gedateerd is de schets voor de Proloog (die aansluit op het Voorspel) en die in omgekeerde

richting gelezen moet worden vanaf de laatste pagina van schetsb. 1.152 Aangezien de Proloog

143 DAL, Inv. No B-14, 218.
144 Aantekening in C-34.
14515-01-1920, Diepenbrock aan zijn vrouw, BD X, 177.
146 Diepenbrock reisde wekelijks naar Laren om les te geven aan Dina Ament, BD X, 400, aantekening 223-1.
147 20-02-1921, E. Diepenbrock aan W. van Warmelo, BD X, 327.
148 Voor een bespreking van deze thema’s verwijs ik naar hoofdstuk 3.2.5.
149 C-35, 1: gedateerd 10-12-1919.
150 DAL, Inv. No. B-14, 1 resp. 17.
151 C-34, de notatie begint op de kaft.
152 C-33, laatste 11 pagina’s, slot ontbreekt.
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daar wordt voorafgegaan door het slot van het Voorspel, zou dit gedeelte op of kort na 27

december geschreven kunnen zijn. Op 4 januari 1920 is Diepenbrock begonnen aan de

Kommos van deel II.153 In de tien dagen vanaf 13 januari die hij in Laren verbleef, zijn in de

eerste week in hoog tempo genoteerd het begin van deel II (Threnos), de rest van de Kommos,

deel III en deel IV (beiden op 15 januari154), deel V en waarschijnlijk het begin van deel

VII.155 Vanaf 20 januari volgden deel VIII en IX en de rest van de Dialoog (VII). Op 24

januari ten slotte zijn in schetsb. 2 de slotmaten van de Proloog opgetekend die in schetsb. 1

ontbraken. Hierbij moet gememoreerd worden dat 15 januari de datum was waarop

Diepenbrock zijn definitieve beslissing aan Royaards moest meedelen. Op die dag meldde hij

aan zijn vrouw dat hij de Kommos voltooid had, maar dat hij toch bang was dat hij het werk

niet af zou krijgen.156 Het voltooide deel moet deel II geweest zijn.157

In de schetsboekjes ontbreekt dus deel VI, de scène met de Urn. Hiervoor zijn twee mogelijke

verklaringen: 1. Diepenbrock was aanvankelijk niet van plan om voor dit gedeelte muziek te

schrijven; 2. hij had de vertaling van Boutens voor deze passage nog niet ontvangen.158 Er zijn

twee argumenten die de eerste verklaring ondersteunen. Diepenbrock hield zich aan de

traditionele opvatting, volgens welke de Scène met de Urn gesproken werd.159 Bovendien

duidt hij de Dialoog van Electra en Orestes in schetsb. 3 en 4 nog als deel VI in plaats van

VII aan. In schetsb. 4 hebben de laatste twee delen weliswaar de nummers acht en negen,

maar de schrijfwijze van de negen als VIIII, in plaats van IX, doet vermoeden dat de

nummering in een later stadium is aangepast.160 Er is echter een bewijs dat Diepenbrock een

gedeelte van de tekst miste en daarover navraag had gedaan bij de vertaler. Want op 19

januari schreef Boutens dat hij hem een aantal pagina’s van de vertaling zou toesturen.161 De

Scène met de Urn moet gecomponeerd zijn na 24 januari.162

Tenslotte moet opgemerkt worden dat al deze schetsen, uitgezonderd die voor het Voorspel in

schetsb. 1, vrijwel zonder haperen zijn geschreven. Het handschrift, in grijs potlood, draagt

sporen van haast, maar doorhalingen of vergissingen komen nauwelijks voor. Afgezien van

153 C-33, 46, breekt af: ‘zie vervolg boekje no 3, p. 47’.
154 C-34, 44: ‘Holtwick, 15 Jan. 1920’; C-35, 65: ‘Holtwick, 15 Jan. 1920’.
155 C-35, 97 – 111, zonder datum.
156 15-01-1920, Diepenbrock aan zijn vrouw, BD X, 177-178.
157 Dat hier deel VI (Electra met de Urn) bedoeld zou zijn, zoals Eduard Reeser aantekende bij deze brief
(Chronologie BD X, 394, 177-3), moet op basis van de dateringen in de schetsboekjes ontkend worden.
158 27-10-1919, Royaards aan Boutens, BD X, 151. Royaards verzocht de vertaler om eerst de koorgedeelten af
te leveren.
159 Dit is mij bevestigd door Prof. dr. A.P.M.H. Lardinois.
160 C-36, 9.
161 19-01-1920, Boutens aan Diepenbrock, BD X, 180.
162 In de z.g. ‘potlood klad partituur’ (DAL, Inv. No B-14), is op pag. 157 bij het slot van dit deel 27 februari
genoteerd; op een los schetsblad van deel VI (Map XII) staat ‘20 Febr. 1920’.
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een fragment van deel II (Threnos) dat genoteerd is op 29 december 1919163, is de tekst

compleet uitgeschreven.

Tekstwijzigingen

Bij de première van Electra werd de tekst gedeclameerd met de wijzigingen die Diepenbrock

in de vertaling van Boutens had aangebracht. Volgens de verontwaardigde vertaler164 zouden

die aanpassingen vooral de tekst van de reien betreffen, die bij de première door Jacqueline

Royaards, de ‘koorvoerster’, werden gezegd. De wijzigingen staan in de partituur die

Diepenbrock op 19 september had voltooid. ‘Ik heb het niet over mij kunnen verkrijgen de

vertaling zoo als zij er is in mijn partituur te schrijven’, schreef hij half oktober aan mevrouw

Royaards, waarmee hij bekende te hebben ingegrepen in de wat hem betrof ‘meer dan

schandelijke vertaling’ van Boutens.165 Het betreft hier een metrisch vrije vertaling van

Sophocles’ Electra, waarbij Boutens ‘bewust van iedere poging tot reconstructie [zou hebben]

afgezien’.166 Aangezien het weergeven van bijvoorbeeld lyrische anapesten in het Nederlands

volgens Van der Steur op grote moeilijkheden stuit, is het niet verwonderlijk dat ‘een vertaler

verkiest eigentijdse dichterlijke middelen ter hand te nemen’. Naar haar mening heeft Boutens

‘zich als dichter laten inspireren door wat de Griekse tekst hem als classicus ingaf’. Omdat hij

toch ieder woord tot zijn recht wilde laten komen, vooral vanwege het ‘poëtisch coloriet’,

heeft dit geresulteerd in ‘zeer gezochte woordcombinaties en grotere uitgebreidheid in de

weergave’.167 Diepenbrocks bezwaren tegen Boutens’ Electra-vertaling waren, zoals al

vermeld, meervoudig. Te oordelen naar zijn uitlatingen hierover speelden daarbij zowel

filologische als literaire aspecten een rol. Hij was van mening dat de vertaling ‘meer Boutens

dan Sophocles’ was168 en vond dat het gekunstelde taalgebruik vaak de oorspronkelijke

betekenis versluierde. Het feit dat Boutens metrisch vrij had vertaald was vooral in de

koorliederen een bezwaar. In februari 1920 schreef Diepenbrock aan Frieda Mooy, die hij een

kopie had gestuurd van een fragment: ‘In het stukje wat ik je stuurde […] is hij een oogenblik

wat warm geworden, de rest is onmetrisch, stug en stroef’.169 Meer nog stoorde hem het feit

dat de taal van Sophocles geweld was aangedaan: ‘Het ergste is dat de vertaler geen enkel

begrip heeft van “stijl”, van het aristocratische van een Sophocles. Wat moet daarvan terecht

163 C-34, een eveneens in dit boekje genoteerd fragment van de Epode van deel II bevat wel tekst.
164 12-11-1920, Boutens aan J. Royaards-Sandberg, BD X, 298-299.
165 16-10-1920, Diepenbrock aan J. Royaards-Sandberg, BD X, 282-284.
166 Van der Steur 1969, 78.
167 Van der Steur 1969, 72, 78, 79.
168 24-11-1919, Diepenbrock aan Royaards, BD X, 159.
169 19-02-1920, Diepenbrock aan F. Mooy, BD X, 185.
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komen. Kunnen de acteurs dit averechtsche dieventaaltje nog leeren?’170 Hoewel Diepenbrock

dus zijn kritiek niet onder stoelen of banken had gestoken vanaf het moment dat hij deze

vertaling onder ogen had gekregen, heeft hij zich pas op varianten bezonnen tijdens het

uitwerken van de instrumentatie. Dit blijkt uit een vergelijking van de tekst in de

schetsboekjes met beide autograaf-partituren. De tekst in de schetsboekjes volgt de Boutens-

vertaling vrijwel op de voet. Op enkele plaatsen is, vermoedelijk door de snelheid waarmee

gewerkt werd, een zinsnede vergeten. Ook de versie in de ‘potlood klad partituur’ is, op een

enkele uitzondering na, conform de tekst van Boutens.171 Toen Diepenbrock eind april begon

aan de instrumentatie, realiseerde hij zich dat hij zijn eigen handschrift in deze voorlopige

partituur niet goed kon lezen en vroeg hij Royaards om de ‘bladen van Boutens’ vertaling’

terug te zenden.172 In dit uit 35 pagina’s bestaande typoscript staan een groot aantal varianten

in Diepenbrocks hand in de kantlijn.173 De meeste zijn naderhand in de definitieve partituur

opgetekend. Vermeldenswaard is nog dat Diepenbrock in de voorafgaande periode de

oorspronkelijke tekst van Sophocles had vertaald met zijn leerlinge Dina Ament. In een brief

die zij eind april aan Diepenbrock schreef vanuit Athene wordt hieraan gerefereerd: ‘Haast

alle explicaties die je me hebt gegeven, vallen mij weer te binnen als ik het [Electra]

doorlees’.174

Bestudering van typoscript en partituur leidt tot de volgende conclusie: in vrijwel alle delen

zijn wijzigingen in de tekst aangebracht, maar in de koorgedeelten is dit op aanmerkelijk

grotere schaal gebeurd. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen diverse soorten

wijzigingen. Een deel daarvan betreft ‘slechts’ de woordkeus, zoals dat het geval is in deel II.

Daarin verving Diepenbrock onder meer ‘nachtlang’ door ’nachtlijk’, ‘noodzalig’ door

‘onzalig’, ‘aldoore’ door ‘gestaage’, ‘ondergrondsche’ door ‘onderaardsche’ en ‘nooit poost’

door ‘niet rust’.175 Waarschijnlijk hoopte Diepenbrock zo het taalgebruik minder gekunsteld

te maken. Ingrijpender zijn die veranderingen waarbij complete zinnen vervangen zijn.176 Het

meest sprekende voorbeeld hiervan betreft deel V, het tweede stasimon. In dit koorlied (vers

1058-1097) beklaagt de rei Electra, die tevergeefs steun heeft gezocht bij haar zuster

Chrysothemis. De tekst bestaat uit twee strofen, afgewisseld met antistrofen. Ziehier beide

vertalingen van het slot van de eerste strofe:

170 27-09-1920, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD X, 278.
171 Dal, Inv. No B-14.
172 5-05-1920, Diepenbrock aan Royaards, BD X, 209. Royaards heeft het typoscript op 9 mei teruggezonden.
173 Collectie Florian Diepenbrock.
174 26-04-1920, D. Ament aan Diepenbrock, BD X, 208.
175 In A-76, resp. 27, 78, 32 en 45.
176 zie ook Reeser 1954, 677-687.
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Stasimon II, slot, Boutens Diepenbrock
Maar bij Zeus’ bliksem en bij Themis in den Hemel,
Niet lang genieten wij van zulk gewin! –
O onderaardsche Faam der stervelingen,
Roep naar omlaag tot Atreus’ zonen in de diepte
Uw klagelijke konde
Bodend wanfeestelijken smaad.

Maar bij Zeus’ bliksem en bij Themis in den hemel,
Niet lang ontkomen zij aan hunne straf.
O Faam die doordringt tot de dooden!
Roep naar omlaag tot Atreus’ zonen
Meldend den droevigen smaad zijns huis.177

Diepenbrock moet verschillende redenen hebben gehad voor de hier aangebrachte

wijzigingen. In regel twee is het onderwerp veranderd: niet ‘wij’, maar ‘zij’. Een opvallende

wijziging, want in zijn vertaling distantieert het koor zich van de moordenaars: Clytaemnestra

en Aegisthus zijn de schuldigen. Deze passage is onderwerp van discussie onder filologen,

maar gelet op de originele Griekse tekst is de meest waarschijnlijke betekenis ‘wij’ in

algemene zin: ‘wij mensen’.178 De aanpassing van de volgende regel diende om de betekenis

te verduidelijken, zoals Diepenbrock Jacqueline Royaards liet weten in zijn al vermelde brief

van oktober 1920. Bekijken we de tekst vanaf hier tot aan het slot, dan blijkt dat

Diepenbrocks versie aanmerkelijk beknopter is. Door ‘in de diepte’ (regel 4) weg te laten (een

tautologie), zijn de laatste drie regels ingekrompen tot twee en dat was bevorderlijk voor een

goede coördinatie met de muziek. Ook de tweede strofe (vers 1082-1089) heeft verregaande

veranderingen ondergaan:
Boutens Diepenbrock
Niemand van de zuiver-goeden
Wil zijn hooge afkomst beschamen
En roemloos in weelde leven,
Kind, mijn kind -:
Zoo verkoost ook gij als leefgezel den loutren
weedom
En ’t onschoone hebt ge u toegerust
Dat het dubble vruchten draagt,
Om met één naam wijs en ’t deugdzaamst kind te
heeten.

Niemand van de eêlgeboorenen wil zijn eedle naam
beschamen
Door een laag, en schandlijk [sic?] leven.
Kind, mijn kind -
Zoo verkoost ook gij, mijn kind een nederig en bitter
leven.
Om na ’t kampen met de boosheid
Dubblen eereprijs t’ erlangen
En in één slag wijs en deugdzaam kind te heeten.179

De tekst van de Epiloog van het koor was al bij het vervaardigen van de kladpartituur

gewijzigd:
Boutens Diepenbrock

O Atreus’ zaad, na hoeveel leed
Zijt ge eindlijk door uw vrijheidsdrang
Daaruit verlost, en nu bij dees
Aanslag voorgoed bevestigd!

O Atreus stam, na hoeveel leed
Hebt ge eindelijk door deze daad
U duurzaam vrijgevochten!180

177 A-76, 96-97.
178 Zie Kamerbeek 1974, 143. Volgens Kamerbeek kunnen Aegisthus en Clytaemnestra niet als onderwerp van
de zin beschouwd worden.
179 A-76, 98-100.
180 B-14, 211-212.
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Deze versie komt overeen met de notatie in A-76 (152-153) en die in het typoscript

(35). Net als in het Grieks heeft Diepenbrock maar drie regels nodig tegen Boutens vier.

Bovendien noteerde hij hier als aanwijzing voor het koor ‘zeer langzaam spreken’. Zo zouden

de slotwoorden van de tragedie nog meer gewicht krijgen dan dat in de Boutens’ vertaling het

geval zou zijn geweest.

Tot slot

Diepenbrocks ingrepen in Boutens’ vertaling bleven niet zonder gevolgen. Aangenomen moet

worden dat die wijzigingen, ondanks het verbod van de vertaler na de première181, ook na

1920 nog regelmatig gebruikt zijn. Dit blijkt uit programmatoelichtingen en recensies waarin

uit de tekst wordt geciteerd. Toen het ADF in 1928 tot een editie van de partituur van Electra

besloten had, verzocht Balthazar Verhagen, de secretaris van het Fonds, de vertaler om

toestemming om de Nederlandse tekst met de wijzigingen van Diepenbrock te mogen

afdrukken.182 Boutens antwoordde per omgaande dat hij dit verzoek ‘met de beste wil van de

wereld nimmer zou mogen of kunnen toestaan’ en gaf Verhagen het advies de tekst helemaal

weg te laten.183 Verhagen vervaardigde vervolgens een geheel nieuwe vertaling, die in de in

1932 verschenen orkestpartituur184 samen met de originele Griekse tekst en een Franse

vertaling van onbekende hand, staat afgedrukt.185 In Verhagens vertaling is op sommige

plaatsen de invloed van Diepenbrocks tekstversie te herkennen. Tot uitvoeringen van Electra

met deze vertaling is het voor zover bekend echter nooit gekomen.

Dat Verhagen zijn vertaling al in 1920 bij Diepenbrocks compositie gemaakt zou hebben,

zoals Van der Steur in 1969 veronderstelde186, kan niet juist zijn. Haar reconstructie van de

geschiedenis berust op onjuiste mondelinge informatie, mogelijk van Bertus van Lier.187

Vanuit deze foutieve veronderstelling kwam zij tot de onhoudbare hypothese dat pas toen

bleek dat Verhagens vertaling ‘onspeelbaar’ was, ‘op het laatste moment in allerijl Boutens’

Electra-vertaling (1920) in stukjes en beetjes boven de partituur [was] geplakt’.188

181 12-11-1920, Boutens aan J. Royaards, BD X, 298-299.
182 18-09-1928, Verhagen aan Boutens, Archief ADF (NMI).
183 19-09-1928, Boutens aan Verhagen, Archief ADF.
184 ADF 32 (Senart, Parijs/Alsbach, Amsterdam, 1932).
185 Zie ook: Wester 1996, 63.
186 Van der Steur 1969, 76; de auteur heeft geen inzage gehad in de correspondentie tussen Diepenbrock en
Royaards.
187 Van der Steur 1969. Uit het voorwoord blijkt dat Van der Steur overleg heeft gevoerd met Van Lier, die zij
‘haar grote inspirator’ noemt.
188 Van der Steur 1969, voorwoord. De partituur met plakstrookjes waarnaar wordt verwezen zou de
‘Mengelberg-partituur’ (DAL, Inv. No. A-77) kunnen zijn; deze is echter niet in 1920 gebruikt.
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In 1935 eiste Boutens opnieuw dat zijn vertaling onverkort zou worden gebruikt, met als

gevolg dat het ADF in allerijl een piano-uittreksel uitgaf met de Boutens-vertaling.189 In dit

piano-uittreksel, dat een week voor het Nederlands Muziekfeest verscheen190, is door

Verhagen een verklaring opgenomen over deze opmerkelijke gang van zaken. Willem

Mengelberg, die in 1930 voor het eerst fragmenten uit Electra dirigeerde, gebruikte hiervoor

een kopiepartituur.191 Merkwaardig is dat de in eerste instantie in deze partituur genoteerde

tekst is weggewerkt: op plakstrookjes staat een getypte versie van de Boutens-vertaling (E-

Me, Electra, deel V). Niet bekend is wanneer deze partituur is vervaardigd.192 Evenmin kan

vastgesteld worden of de partituur in 1930 al was aangepast of dat deze ingreep heeft

plaatsgevonden met het oog op de uitvoering van 1935.

Bijlage bij 3.1. Electra: ontstaansgeschiedenis

3-12- tot 5-12-1919: schetsen (doorgekrast) voor Voorspel, nl:
(Amsterdam) motief orakel; motief es-klarinet; thema Electra (in d) en

orgelpunt cis + orakeltmotief. Nogmaals es-klarinetmotief,
Noodlotsthema Atriden + fanfare; thema later c. 9; thema Atriden in c; thema c. 9 in
as [schetsb. 1]

10-12-1919 schetsen Voorspel start met Orestes-thema
zonder datum deel IIa, 2e volta ‘Doch dan, ik houd niet op…’, c. 7 [schetsb. 1]
.. -12-19 Voorspel (start op kaft) [schetsb. 2] [25-12-’19 in B-14]
Zonder datum Proloog + slot voorspel [schetsb. 1, van achteren af]
4-01-1920 Deel IIb, Kommos ‘O, Kind… ’
13-01 (Laren) vervolg
14-01 breekt af op p. 46 [schetsb. 1, verwijst naar boekje 3]
4-01 deel IIa, vanaf c. 4, stopt na 14 regels [schetsb. 3]
13-01 schets (?), doorgekrast
14-01 deel IIa, zonder tekst, + naspel [schetsb. 2]
14-01/1501 IIb. Vervolg p. 47-65 [schetsb. 3: Laren]
15-01 deel III [schetsb. 2: Laren]
15-01 IV, Kommos vers 823-878, 65-82 (+ da capo) [schetsb. 3]
16-01 deel V p. 45-63 [schetsb. 2; vervolg in schetsb. 3]
18-01 Deel V, vervolg, [schetsb. 3: 83-96]
datum? Deel VI (=VII) Dialoog, breekt af v. c. 6. [schetsb. 3, 97-111]
20-1/21-1 Deel VIII Gebed tot Apollo [schetsb. 4: 1-5 Laren]
datum? VIII, vervolg, melodrama en koor [schetsb. 4, 6-9]
22-01 IX, slot [schetsb. 4: 9-12 Laren]
23-01 VII, dialoog [schetsb. 4, 13-22]
24-01 slot Proloog (6 m.) [schetsb. 2, Amsterdam]
datum? II, strofe 3, na 3 pag. ‘zie pag. 30 boekje 1’ [schetsb. 2]
datum? Fragment IV 3 pag. [schetsb. 2]

189 ADF 106b (Amsterdam, 1935).
190 29-04-1935, bericht in het Algemeen Handelsblad.
191 De z.g. Mengelberg-partituur bevat Mengelbergs handtekekening en is door de dirigent uitvoerig betekend.
192 Het gaat hier niet om de in 1920 in opdracht van Diepenbrock vervaardigde kopie-partituur; deze moet als
verloren worden beschouwd. Zie ook overzicht van autografen en edities, Bijlage 2.1.
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3.2.1 Tekst en muziek, thematiek en instrumentatie, harmoniek en dynamiek

Marsyas of de Betooverde Bron

Verhagen ontleende het gegeven van de strijd tussen Apollo en Marsyas aan Xenophons

beschrijving van de mythe, maar wat betreft het lot van de satyr is Verhagen afgeweken van

deze bron. Volgens Xenophon werd Marsyas als straf voor zijn overmoed levend gevild, in

Verhagens versie verdrinkt hij. In de Epiloog laat Verhagen Apollo de vereniging van het

Bacchische en het Apollinische geslacht aankondigen en tot besluit spreekt Apollo de

verwachting uit dat uit het samengaan van natuur en cultuur de kunst zal onstaan. Zoals

Verhagen zelf aangeeft, heeft hij zich hierbij laten inspireren door Nietzsche’s gedachtegoed

uit Die Geburt der Tragödie.1

Synopsis

Voor een korte inhoudsopgave van Marsyas of de Betooverde bron baseer ik mij op de tekst

in het oudste souffleursboek en op Verhagens toelichting in het programmaboek van oktober

1910.

Eerste bedrijf

Een grasveld, omgeven door bloeiende struiken en enkele antieke godenbeelden.

Op de achtergrond het woud, zonnige lentemorgen. Marsyas, zijn fluit bespelend, komt

dansend uit het bos. Hij beluistert de gesprekken van enkele eenvoudige mensen, jonge

herders, een herderin en een tuinman die ook onder de indruk zijn van de juist ontwaakte

natuur, hetgeen hen in een erotische stemming brengt.

Tweede bedrijf

In het woud aan de bron van een beek. Het is een stralende middag en fel zonlicht schittert op

het water. Marsyas zit in gedachten verzonken aan de oever van de beek en kijkt als betoverd

naar het water. De nimf Deiopeia wordt nu gewekt door Apollo. Maar Marsyas denkt dat het

zijn fantastische wijzen zijn, die haar sluimer verbraken. Zij echter heeft een voorgevoel van

de aanwezigheid van nog iets anders in de natuur. Dit doet de wilde Faun uitbarsten in spot en

schimp op de Olympische goden, vooral op Apollo, de god van de lyrische muziek. Nadat

Marsyas Apollo tot een wedstrijd heeft uitgedaagd, die door Apollo wordt gewonnen, wordt

1 Zowel in het programmaboek van 1910 als in zijn toelichting voor de eerste concertuitvoering, noemt Verhagen
dit boek van Nietzsche.
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Deiopeia door hem meegenomen. Marsyas wordt bespot door de nimfen die hem dansmuziek

proberen te ontlokken, maar zijn fluit breekt.

Derde bedrijf

De plaats van handeling is dezelfde als in het tweede bedrijf. Stralende maannacht.

Lycoris, koortsachtig gehaast, sleept de doodvermoeide Arethusa voort. Marsyas vindt zijn

fluit terug, die hij tevergeefs tracht te bespelen, en verdrinkt na een lange monoloog in de

door zijn tranen betoverde bron. Deiopeia voorspelt dat de beek door haar tranen zal wassen

tot een ‘Marsyasrivier’. Ten slotte verschijnt, bij het aanbreken van de dag, nog eenmaal

Apollo, om in een epiloog de betekenis van het spel te ontwarren en vrede te stichten. Hij

voorspelt aan Deiopeia een zoon, die de stamvader zal zijn van een eeuwig jong blijvend

geslacht, dat het Bacchische bloed vermengd met het Apollinische in zijn aderen zal hebben.

Diepenbrock had met Verhagen afgesproken om zes delen te componeren. Onderstaand

schema laat zien hoe de muziek over de tekst is verdeeld:

Schema 3, Marsyas, tekst en muziek
Tekst Handeling Muziek Deel Bijzonderheden

Voorspel I Andante moderatomoderato
assai (d-klein)

Akte I Zonnige
lentemorgen;
Marsyas ontwaakt

Akte II Marsyas aan de
beek

Entre-acte en

Melodrama

II Poco allegro andante sempre
con moto
Melodrama: m. 186-291

Akte II vervolg Apollo uitgedaagd
door Marsyas

Nymphendans/
Melodrama

III Allegro moderato (E)

Akte II vervolg Marsyas verliest;
Deiopeia door
Apollo
meegenomen

Melodrama Marsyas IV Molto sostenuto (d) ‘Naspel IIe
Acte’

Voorspel akte III V Moderato andantino-Sostenuto
cantabile-molto sostenuto

Akte III Marsyas verdrinkt

Voorspelling
Apollo

Finale VI Melodrama, Nymphendans en
Apollo’s Epiloog

Opmerkelijk genoeg is er geen muziek gecomponeerd bij de eerste akte: deze werd in zijn

geheel gesproken. Waarschijnlijk vond Diepenbrock dit gedeelte minder interessant,

aangezien deze akte inhoudelijk nauwelijks relatie heeft met de hoofdlijn van de handeling
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(zie synopsis).2 Bovendien was er na de opsplitsing van de oorspronkelijke symfonische

proloog een uitvoerig instrumentaal deel overgebleven, dat een plaats heeft gekregen als

entre-acte-muziek tussen de eerste en de tweede akte.

Thematiek en instrumentatie

In de muziek van Marsyas speelt een aantal terugkerende motieven een voorname rol en aan

elk motief is in principe een vaste instrumentatie gekoppeld. Er zijn motieven voor de drie

hoofdfiguren in de komedie, terwijl andere meer abstracte begrippen symboliseren, zoals

Diepenbrock in zijn al genoemde brief van 11 januari 1910 heeft toegelicht. Anders dan dat

bijvoorbeeld het geval is in Wagners Ring des Nibelungen vertegenwoordigen deze motieven

niet de muzikale substantie als zodanig, maar tekenen zich af tegen een vooral in het Voorspel

(I), de Entre-acte (II) en de de Finale (VI) sterk symfonische opzet. Daarom zal ik nu eerst

deze delen aan de orde stellen.

De motieven verschijnen in deze volgorde (M = Marsyas, muziekvoorbeeld):

1. Chromatisch dalend motief in klarinet of basklarinet. Gezien de context waarin dit motief

in het verloop van de partituur gebruikt wordt, noem ik het een ‘noodlotsmotief’3 (M1);

2. Motief in hobo en althobo met als kenmerk een dalende verminderde terts. Over de

betekenis hiervan schreef Diepenbrock: ‘het eigenlijke motief v/d bron, in het water is een ziel

gekomen door de traan van den faun’.4 Het motief komt in enkele varianten voor (M2);

3. Ritmisch markant motief in hobo’s, fagotten en castagnetten, ter aankondiging van satyrs

en nimfen (M3);

4. Motief van vier noten met opspringende reine kwart, behorend bij Marsyas. Hoewel bij

eerste verschijning in de klarinet gelegd, is de fluit in principe het vaste instrument voor dit

motief (M4);

5. Monumentaal akkoordisch motief in hoorns en harp, ter aankondiging van Apollo (M5);

2 Matthijs Vermeulen schreef in een studie over de Muziek in Marsyas, dat het hele eerste bedrijf wel gemist kon
worden. Mogelijk is dit idee van Diepenbrock afkomstig. Zie: BD VII, 511.
3 Diepenbrock noemt het motief zelf niet; het is echter al aanwezig in de eerste schetsen van september 1909.
4 11-01-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 206.
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6. Lyrisch motief met dubbelslag dat voor het eerst verschijnt in de hoge strijkers in het

Andante van de Entre-acte (M6);

7. Cantabile motief in de soloviool, de nimf Deiopeia symboliserend (M7);

8. Mineurmotief in driekwartsmaat in de eerste en tweede violen; het wordt geïntroduceerd in

het voorspel van de derde akte (fis klein, M8).

Van deze motieven zijn de eerste vier duidelijk herkenbaar in het Voorspel. Op het motief van

Apollo (M5) wordt wel gezinspeeld, maar dit komt pas volledig tot klinken in de Epiloog

(VI). Diepenbrock karakteriseerde het aldus: ‘Mijn bedoeling was de uitdrukking van trots en

hooghartigheid, die Rafaël aan Apollo heeft gegeven, in tonen uit te drukken’.5 Het schilderij,

waaraan hij hier refereert zou Apollo en Marsyas van Rafaël zijn.6 Motief M6 en M7 komen

voor het eerst voor in deel II, M8 speelt een rol in deel V en VI.

Gezien de beperkte middelen van het gezelschap van Royaards, zag Diepenbrock zich

gedwongen de orkestbezetting te beperken tot dertig musici. Aan de instrumentatie van de

motieven is te zien dat houtblazers een opvallende rol spelen. In de keuze van zijn

instrumentarium is Diepenbrock geïnspireerd door het muzikale karakter van de mythe,

waarin Apollo de kithara en Marsyas de aulos bespeelt. Volgens de traditionele Griekse

opvattingen stonden de snaarinstrumenten hoger in de hiërarchie dan de blaasinstrumenten,

omdat de snaarinstrumenten werden geassocieerd met de banen van de planeten.

Diepenbrock beschouwde Apollo’s voorspelling dat de snaren en de fluit eenmaal verzoend

zouden worden ook als een zinspeling op de moderne muziek.7

Voorspel (I) en Entre-acte (II)

Wanneer Diepenbrock de oorspronkelijke symfonische proloog gehandhaafd zou hebben, zou

deze inleidende Marsyas-muziek met een lengte van bijna 300 maten (speelduur circa twintig

minuten) veruit zijn langste orkestwerk zijn geweest. In definitieve vorm nemen Voorspel en

5 11-01-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 207.
6 Hoogstwaarschijnlijk van Perugino, zie Haskell 1987, 155-174.
7 11-01-1910, BD VI, 206.
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Entre-acte nog altijd bijna de helft van de partituur in beslag: het eerste deel bedraagt 116

maten, het tweede 184.8 Daarmee is de Entre-acte langer dan de ouverture voor De Vogels.

Het Voorspel moet de sfeer oproepen van een lenteochtend. Weliswaar ontbreekt een nadere

aanduiding in de autograafpartituur, maar Verhagen spreekt van: ‘Het naderen van de lente en

daarmede het ontwaken van den Satyr Marsyas uit zijn winterslaap’.9

Met name door talrijke orgelpunten is het Voorspel statisch van karakter.

Schema 4, Marsyas, Voorspel (I). Overzicht met indicatie van de motieven.

And. moderato Moderato assai
1-19 49-56 74-78 84-88 91—95 102-113

noodlot.. satyr/Marsyas noodl./Apollo Marsyas……………………… nimf/Apollo
M1 M3 M4 M1 M5 M4 M3 M5

d orgelpunt…………… Fis orgelp.……… d orgelp.… Cis orgelp…..…G orgelp…..Bes………A
pp pp pp

Geopend wordt met een Andante moderato in d klein ( pianissimo m. 1-21, M9). Boven een

orgelpunt in de bas klinkt een tremolo van de violen (con sordino, ponticello). Diepenbrock

schrijft over dit begin: ‘Het heele eerste begin is allemaal schildering der bron, holle quinten

tremolo met sourdine. Maat 5 [in] (1) Alten, tegenmotief tegen de quinten der Fagotten tot (2)

is niets anders dan het liquide water’.10

De gelijkenis van deze natuurimpressie met de opening van de Eerste Symfonie van Gustav

Mahler (‘Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut’, deel I, m. 1-62.) is opvallend. Uit een

opmerking in de zojuist geciteerde brief blijkt overigens dat Diepenbrock zich bewust was

van Mahlers invloed op zijn Marsyas-compositie. Bij de tempo-overgang naar Moderato

assai wordt het orgelpunt even onderbroken, maar keert na enkele maten terug. De

vierkwartsmaat gaat over in een drietweede maatsoort, de beweging blijft hierna afwisselend

driedelig en tweedelig.

In de eerste helft van het Voorspel komen achtereenvolgens het noodlotsmotief (M1), het

motief van de satyr (M3) en dat van Marsyas (M4) tot klinken. Waar boven een orgelpunt op

Fis het noodlotsmotief opnieuw verschijnt, wordt kort aan het Apollo-motief gerefereerd (m.

49-56). Een verlevendiging is te danken aan het toenemende aantal inzetten van diverse

motieven, al dan niet tegelijkertijd, en de uitbouw van de instrumentatie: het Marsyas-motief

dat vanaf m. 74 een aantal malen in de fluit verschijnt, manifesteert zich steeds sterker, ook

8 Bij de analyse is de versie volgens de autograaf-partituur (A-65) als uitgangspunt genomen, aangezien bij de
editie van de Marsyas-suite (ADF 27) een verkorte versie van de instrumentale delen is gebruikt.
9 Toelichting Concertgebouworkest, 16-02-1911, 370. In de editie van de Marsyas-suite staat ‘Réveil au
Printemps de Marsyas’.
10 11-01-1910, BD VI, 206.
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het noodlotsmotief en het dansante motief in hobo’s, fagotten en castagnetten dat de satyr

aankondigt, klinkt bij herhaling (M10). Tot een climax komt het echter niet, de overheersende

dynamiek in het Voorspel blijft pianissimo. Vanaf maat 86 gaat het Marsyas-motief over in

omspelingen door de fluit, terwijl het oorspronkelijke motief, bij wijze van contrasubject,

achtereenvolgens in hobo, fagot, klarinet en hoorn klinkt. Zeven maten voor het slot van het

Voorspel, waar de begeleiding opnieuw is gereduceerd tot een orgelpunt, staat in de partituur:

‘Marsyas zijn fluit bespelend, komt dansend uit het woud’.11

Over de Entre-acte schrijft Verhagen: ‘Het voorspel der 2e acte schildert den tocht van

Marsyas door het nu in zijne volle lenteschoonheid ontbloeide woud’.12

Schema 5, Marsyas, Entre-acte (II), overzicht maat 18-186: Andante tot melodrama

Andante Più moto Allegro Più moderato Adagio grave Molto tranquillo
18 75 103 140 169 185

Deiopeia diverse motieven bron melodrama
M7 M2

b E orgelpunt
pp pp….ff pp pp

De Entre-acte heeft een enorme spanningsboog. Anders dan het Voorspel is deze muziek rijk

aan tempo-overgangen en karakterwisselingen. Hierdoor en door de fijnzinnige instrumentale

combinaties doet de Entre-acte denken aan een symfonisch gedicht. Geïnspireerd door de

mythe en gedreven door zijn lust tot experimenteren met klankkleuren, heeft Diepenbrock

hier zijn fantasie de vrije loop gelaten. Zoals vermeld wordt in de eerste zeventien maten van

de Entre-acte (Poco allegro) het slot van het Voorspel in herinnering geroepen. Aansluitend

volgt een uitgesponnen Andante sempre con moto e sostenuto (b klein, m. 18-54) dat uitmondt

in de verschijning van de nimf Deiopeia. Haar motief klinkt voor het eerst in de soloviool (m.

75, più moto, E groot). Een Allegro-passage (vanaf m. 103), met daarin een ingenieuze

verwerking van motieven uit het Voorspel, mondt uit in een fortissimo. Bij m. 169 gaat het

tempo terug naar Adagio, grave, waar het bronmotief (M2) terugkeert. Nu wordt het

melodrama van Marsyas en Deiopeia voorbereid: de orkestratie wordt dunner en er verschijnt

een lang orgelpunt in de contrabassen. Na het melodrama besluit deel II Maestoso grave met

het eerste deel van het Apollomotief in de strijkers.

De ingetogen strijkerspassage (pianissimo espressivo, con sordino) waarmee het Andante

opent, is polyfoon opgezet. Het lyrische motief (M6), ingezet door de eerste viool en

11 A-65, 21.
12 Toelichting, 370.
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geïmiteerd door de altviool (m. 18-22), vormt de hoofdgedachte en zal ook later in deel II

terugkeren. Kenmerkend in de melodielijn zijn de chromatische tussennoten (zowel stijgend

als dalend) en de dubbelslag na de vierde noot. Ook de harmoniek is weinig doelgericht: b

klein wordt weliswaar gesuggereerd, maar door het toepassen van halfverminderde

septiemakkoorden blijft een zekere ambivalentie bestaan. De betekenis van dit motief is:

‘die oneindige Sehnsucht […] als lentestemming, de athmosfeer van het instinctieve

natuurleven’.13 Vanaf m. 32, waar de hobo het motief meespeelt met de eerste viool, voegen

zich de houtblazers één voor één bij het orkest. De textuur verdicht zich, dynamiek en

expressie nemen toe, totdat met een solo in de fluit de aanwezigheid van Marsyas kenbaar

wordt gemaakt. Het Deiopeia-motief (M7) is afgeleid van deze fluitmelodie (m. 68-73, M11).

In de tweede helft van de Entre-acte vindt een polyfone verwerking van eerder geëxposeerde

motieven met dat van Deiopeia plaats: nadat eerst het noodlotsmotief uit het Voorspel drie

maal afwisselend in basklarinet en fluit heeft geklonken, direct gevolgd door het motief van

Deiopeia in de klarinet, met in hobo, althobo en fagot het triolenmotief van de nimfen, klinkt

in de fluit één van Marsyas’ melodieën. Na een harpglissando (m. 123)14, klinkt Deiopeia’s

motief voluit, tegelijkertijd in violen, altviolen en hobo’s, waarna fagotten en hoorns dit

motief één maat later canonisch inzetten. Tien maten later wordt de spanning verder

opgevoerd: Diepenbrock noteert appassionato en vervolgens stringendo animato poco a

poco15 (m. 103-107/123-127, Agitato poco, M12). Dan volgt de climax (m. 140: fortissimo

akkoord), met een overgang naar Più moderato. Deiopeia’s motief ligt nu in de fluit (dolce),

klarinet, altviool en hobo intoneren achtereenvolgens het hoofdthema van het Andante, dat in

het begin van de Entre-acte door het strijkkwintet is gespeeld.

Voorspel Derde akte en Finale

Deel vijf is een driedelig voorspel voor de derde akte in a-b-a-vorm. Het eerste gedeelte, met

een nieuw motief (M8) in eerste en tweede viool, ‘schildert den zwoelen lentenacht in het

woud’16 (Moderato-andantino, m.1-21). Het middendeel (Sostenuto, poco cantabile) noemt

Diepenbrock een nocturne: ‘Het is moeilijk voor de Soloviool […]. Het idee ervan is de

klacht van Deiopeia, waardoorheen nog herinneringen aan de fluit van Marsyas weerklinken,

13 24-01-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 211-212.
14 Uit het harpglissando zou de luisteraar kunnen afleiden dat de nimf niet door Marsyas’ fluitspel, maar door
Apollo is gewekt (zoals zal blijken uit het melodrama aan het begin van de tweede akte).
15 A-65: 51, 52.
16 Verhagen, toelichting, 371.
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en 2 maal in hoorns Celli en Alten accoorden uit het Apollomotief’.17 De lange vioolsolo (m.

21-45), waarin het Deiopeiamotief aanhoudend forte gespeeld moet worden in het hoogste

register, is het leidende element van dit middendeel. De begeleiding van de overige strijkers is

vrijwel steeds pianissimo, en ook de fluitmotieven en de harpakkoorden dienen vooral als

achtergrond.

De Marsyas-compositie wordt besloten met een groots opgezette Finale, die de Entre-acte in

omvang nog overtreft. Deze muziek bij het slot van de derde akte, omvat achtereenvolgens:

- Marsyas’ monoloog en verdrinkingsdood,

- de klaagzangen van de nimfen en Deiopeia,

- de dans van de nimfen, en

- Apollo’s Epiloog.

Schema 6, Marsyas, Finale (VI), Ma..=melodrama Marsyas; Ni..= melodrama nimfen; De..= melodrama Deiopeia
Maestoso Allegro Moderato Agitato Più sostenuto Molto vivace Maestoso molto

49-62 63-92 93-136 193-258 265-slot
Noodlot/bron/Apollo Deiopeia Sehnsucht
M1 M2 M4 M7 M6
Ma……….. verdrinkt Ni……….. De…… De…… Nimfendans…… Apollo’s Epiloog
d orgelpunt Gis…… cis…. G D

Van het grote aantal tempowisselingen in de Finale zijn in het schema uitsluitend de

voornaamste aangegeven. Over een ontwerp voor dit deel schreef Diepenbrock in februari

1910:

Nu dacht ik dat bij ’t verdrinken van Marsyas nog een muziekje hoort, en heb daarvan een schets gemaakt van ±

20 maten waarin het Apollomotief als’t ware opschemert uit de tonen die het waterelement verzinnelijken, met

een luide ululutus [sic: gehuil] der nymphen tot slot, waarbij ik zoveel mogelijk spektakel wil maken en zelfs aan

koper gedacht heb.18

Het begin van de Finale verwijst naar het Voorspel: boven een aangehouden orgelpunt op d

klein heft Marsyas zijn laatste melodrama aan met in de begeleiding het Marsyas-motief, het

noodlotsmotief en het motief van de bron. De passage waarnaar Diepenbrock in zijn brief

verwijst loopt van het Maestoso tot en met het Allegro (m. 38-60). Dan klinkt in de violen

(pianissimo, con sordino en divisi) de kop van het Apollo-motief, waarmee Marsyas’ laatste

woorden worden begeleid voordat hij verdrinkt. Hoewel Diepenbrock toch geen koper heeft

17 4-02-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 220.
18 4-02-1910, BD VI, 220.
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voorgeschreven (afgezien van de hoorns), slaagt hij erin om veel ‘spektakel’ te maken. Na

Marsyas’ fatale sprong en de hierop volgende kreet van de nimfen, verklankt door een rap

dalende figuur in klarinetten en basklarinet, speelt het tutti orkest, zes maten lang, fortissimo

vijfstemmige akkoorden, met in de piccolo en de eerste viool in schrille tonen het uit het

voorspel van het derde bedrijf afkomstige motief (m. 49-54, M13). Dat is ook de melodie van

een uitzinnige nimfendans, waarin de, als melodrama gezette klaagzangen van de nimfen en

Deiopeia, tenslotte uitmonden (Molto vivace, m. 193-258):

Het slot van het nymphenkoor wilde ik dan met den Epilogus ook weer verbinden en heb daar een muziekje van

geschetst, dat iets langer duurt dan het vorige, uit de inleiding der 3e acte ontleend, maar in snel tempo (3/4), een

soort elfendans die overgaat in een meer positieve dans en zich vervormt tot het Apollothema […].19

Apollo’s verschijning kondigt zich vier maten voor maat 124 al aan door middel van

harparpeggio’s. Vlak voor de Epiloog, waar de driekwartsmaat overgaat in de statige

drietweede beweging van het Maestoso molto, klinkt zijn motief in het strijkorkest (m. 258-

264, M14). Na de Epiloog wordt het op volle sterkte herhaald door het hele orkest:

Op het eind heb ik een hopsasa gemaakt, een nymphenspringerei, totdat de Apol in zijn majesteit verschijnt met

O Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns andere anstimmen und weniger freudenvolle. De rest van de

muziek is al melancholiek genoeg. Ik heb in dit stuk voor ’t eerste van mijn leven de groote trom met bekkens

tegelijk gebruikt, tsjing boem etc.20

In 1976 vestigde Eduard Reeser de aandacht op de bijzondere verwerking van dit motief:

De behandeling van dit Apollothema is overigens een van de origineelste vondsten die Diepenbrock in zijn

Marsyas-muziek te pas heeft gebracht; het thema wordt namelijk in het verloop van de handeling bij stukjes en

beetjes opgebouwd. Waar de god in levende lijve verschijnt, weerklinkt alleen de eerste helft van het thema,

telkens met een andere afsluiting; eerst in de epiloog worden de bestanddelen van de tweede helft van het thema

geleidelijk ontwikkeld, doch pas in het naspel verschijnt het thema eindelijk voor de eerste maal in voltooide

vorm!21

Uit de partituur van Marsyas of de Betooverde Bron spreekt een sterke fascinatie voor

klankkleur en instrumentatie. Sinds enkele jaren wenste Diepenbrock zich een nieuwe stijl

19 4-02-1910, BD VI, 220.
20 15-02-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VI, 223. Bij het citeren uit Schillers Ode an die Freude, zoals
door Beethoven in de Finale van de Negende Symfonie gebruikt, heeft Diepenbrock ‘freudenvollere’ gewijzigd in
‘weniger freudenvolle’.
21 E. Reeser, ‘Marsyas of de Betooverde Bron’, programmatoelichting in: Ouverture 11/2 (1976), 33.
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van instrumenteren eigen te maken, daarbij geholpen door het bestuderen van partituren van

tijdgenoten. Zoals al uitvoerig beschreven werd zijn groeiende interesse in orkestratie en

klankkleur in de jaren 1907-1910 ruimschoots gevoed door de Nederlandse premières van

onder meer Salome en Electra van Richard Strauss en van de Zevende Symfonie van Mahler.

Nog een factor van belang bij de composities vanaf Marsyas was bovendien Diepenbrocks

toenemende interesse voor het werk van Debussy. Zoals vermeld bestudeerde hij in het

voorjaar van 1910 de partituur van Pelléas et Mélisande: ‘Nu ik de orkestpartituur […] heb,

trekt het mij erg aan om daarin te lezen, en mij wat eigen te maken van zijn instrumentatie en

stijl wat ik er mij eigen van kan maken. Ik geloof dat ik dat nu al kan merken. Ook van

Mahler heb ik geloof ik al iets geleerd’.22 De partituur van de Prélude à l’après-midi d’un

Faune, het eerste orkestwerk van Debussy dat Diepenbrock had leren kennen, bezat hij sinds

1906. Zijn affiniteit met deze compositie, waarvan hij meermaals heeft getuigd, bracht hem er

toe hiervan vermoedelijk in 1909 een piano-uittreksel te maken.23 Het is opvallend dat

Diepenbrock, na op 8 september van dat jaar de eerste schets voor Marsyas te hebben

genoteerd, twee dagen later zowel dit piano-uittreksel als de partituur van de Prélude à

l’après-midi d’un Faune terugvraagt aan Johanna Jongkindt, die ze van hem had geleend.24

Instrumentatie

Marsyas of de Verborgen bron vertegenwoordigt qua instrumentatie een nieuwe fase in het

componeren van Diepenbrock, die aan de recensenten bij de première in 1910 niet

onopgemerkt is voorbijgegaan. De keuzes die hij, binnen de beperkte bezetting waaraan hij

gehouden was, heeft gemaakt, zijn grotendeels ingegeven door Debussy’s partituur. Daarbij

was er de verwantschap in achterliggende thematiek tussen beide werken. Ook in de Marsyas-

partituur partituur spelen de fluit, de harp en de hoorn een belangrijke rol, terwijl het verdere

koper ontbreekt. Overigens heeft Debussy drie fluiten, vier hoorns en twee harpen

voorgeschreven, tegenover Diepenbrock één fluit, drie hoorns en één harp. Net als bij de

Franse componist is de klank van de houtblazers vaak bepalend voor het koloriet.

Diepenbrock voegt nog de althobo en de basklarinet toe, instrumenten die hij ook in de

Muziek bij Gysbrecht voorschrijft. Die partituur vraagt tevens een oboe d’amore, een

instrument dat in Die Nacht al was voorgeschreven. Hoewel de althobo in Marsyas niet

gekoppeld is aan een bepaald motief, is het instrument op veel plaatsen medebepalend voor de

22 5-03-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, op. cit., 239.
23 Dit piano-uittreksel is niet gedateerd (DAL).
24 10-09-1909, Diepenbrock aan Jongkindt, op. cit., 140-141
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klankkleur. Vaak treden de houtblazers als groep op, in het Voorspel in de combinatie hobo’s,

althobo, basklarinet en fagotten (m. 61-65, M15). De althobo is regelmatig gebruikt als

tweede stem bij de hobo, bijvoorbeeld bij de aankondiging van Marsyas aan het eind van het

Voorspel (m. 109-111).

Als tekstuitbeeldend instrument heeft de basklarinet (solo) een duidelijke functie, namelijk bij

het noodlotsmotief. Ook de soloviool is gerelateerd aan de tekst, deze symboliseert de nimf

Deiopeia, zowel in de Entre-Acte als ook in het voorspel voor de derde akte. Voor de

dansende satyrs gebruikt Diepenbrock steeds de castagnetten. De solofluit heeft, als het

instrument van Marsyas, vaak een aparte positie (Voorspel, m. 98-103, M16). In dergelijke

improvisatorische passages en in de dromerige atmosfeer die daarbij vaak wordt opgeroepen,

is Diepenbrock verplicht aan Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un Faune. Zoals William

Austin schreef:

The Faun changed the very character of the flute as orchestral instrument. From music of the eighteenth and

nineteenth centuries we can still think of the flute as a fife, a whistle, a fluttery and birdlike personage, or

perhaps as a disembodied, or blessed, spirit. But from Debussy and his successors we know it also as sultry,

smouldering with pagan dreams.25

Niet steeds is de Marsyas-muziek echter ‘pastorale en idyllische droommuziek’.26 Waar het er

om gaat de tragiek van Marsyas kracht bij te zetten, wordt het orkest op geheel andere wijze

ingezet. Dit voorbeeld komt eveneens uit deel III, het is de passage volgend op het zojuist

besproken voorbeeld. Hier worden diverse motieven gecombineerd. Het breken van de fluit

‘met een snerpende gil’27 is verklankt in een felle uithaal in de piccolo, ondersteund door een

fortissimo septiemakkoord in de blazers (m. 77). Bij de vlucht van de nimfen, met Marsyas in

hun kielzog (Agitato poco), laat Diepenbrock het motief van Deiopeia klinken in de klarinet

(forte), met het Noodlotsthema als tegenstem in de basklarinet. Nadat in de hobo Marsyas’

kwartsprongen tot overmatige kwarten zijn vervormd (fortissimo), wordt dat thema nog eens

molto espressivo en ritenuto molto door de basklarinet herhaald (m. 76-85, M17). Bij het

hierna inzettende Maestoso grave klinkt het bronmotief fortissimo in hobo, althobo, altviolen

en celli. Ook de strijkinstrumenten treden in Marsyas regelmatig als groep op de voorgrond.

Het ‘strijkkwintet’ in het al besproken Andante uit de Entre-acte is hiervan een karakteristiek

25 Austin 1970, 90.
26 16-10-1920, Diepenbrock aan J. Royaards, BD X, 282-283.
27 16-10-1920, BD X, 282-283
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voorbeeld. Ook in de begeleiding van de melodrama’s spelen, zoals nog zal blijken, de

strijkers, als kwintet of als kwartet, een voorname rol.

Harmoniek en dynamiek

De Marsyas-muziek opent in d klein en eindigt in D groot. In de eerste maten van het

Voorspel, waar Diepenbrock geen voortekens heeft genoteerd, wordt weliswaar d dorisch

gesuggereerd, maar aangezien vanaf maat 9 de bes regelmatig voorkomt, is er slechts sprake

van een modale kleur in de openingsmaten. Bij de Finale, waar het begin van het Voorspel

enigszins gewijzigd terugkeert, staat de mol wel genoteerd.28 Het al besproken contrast tussen

Voorspel (I) en Entre-acte (II) openbaart zich niet in de laatste plaats in de harmonische

vormgeving van deze delen. Waar het Voorspel statisch van karakter is vanwege de vele

orgelpunten, is de muziek van het eerste deel van de Entre-acte juist voortdurend in

beweging. Het is een harmoniek die zoekende is en rustpunten vermijdt, zoals de opening van

het Andante duidelijk illustreert. Hoewel de eerste noten van het vioolmotief b klein

suggereren is het eerste akkoord dat klinkt een halfverminderd septiemakkoord met een

liggende e in de bas (m.19, e-cis-g-b, M18); waar het motief eindigt, klinkt een dominant

septiemakkoord op gis (m. 22) en bij de volgende inzet van het motief op maat 23 opnieuw

een halfverminderd akkoord. Met de verschijning van Deiopeia komt er een eind aan

Marsyas’ zoeken: de inzet van haar motief in E groot (M7) laat aan duidelijkheid niets te

wensen over. Deel II eindigt met het eerste deel van het Apollomotief, eveneens in E, en ook

in deel III (Melodrama en Nymphendans) blijft deze toonsoort gehandhaafd.

De in de Marsyas-muziek voorkomende motieven hebben elk hun eigen karakteristiek. Is de

chromatiek in het motief uit het Andante van deel II stijgend en dalend, het noodlotmotief is

een chromatisch dalend motief. De chromatische daling vult het interval van de kwart (M. 4)

Op te merken is, zoals we nog zullen zien, dat ook in de Muziek bij Goethe’s Faust en in

Electra soortgelijke motieven voorkomen met een eveneens vergelijkbare betekenis. Het

motief van Marsyas is diatonisch, het is gebaseerd op de opspringende reine kwart.29 Het

Apollomotief is een uitgebreide cadens, die, zoals vermeld, pas aan het slot van de Epiloog

volledig tot klinken komt. Het motief komt in diverse toonsoorten voor, aan het slot in D

groot. Een opmerkelijk wrange samenklank vormt de opmaat voor de tweede frase: door de

28 Zie voor de keuze van deze toonsoort ook onder Electra (3.2.5.).
29 Matthijs Vermeulen noemt dit in zijn door Diepenbrock ingegeven toelichting voor Marsays ‘een puur
natuurthema’, VII, 512.
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cis te verlagen tot c ontstaat de samenklank dis-fis-c-b, met een grote septiem in de violen

(M14).

Een passage uit de Finale die opvalt wegens de exorbitante instrumentatie, de dynamiek en de

harmonische kleuring is de nimfendans. Deze snelle dans, met het getransformeerde motief

uit het voorspel van de derde akte, begint in bes-klein. Opvallend is de ‘dominant’ in de

tweede maat op de verlaagde tweede trap. Door de houtblazers, met piccolo in plaats van fluit,

het dansmotief te laten spelen bij het straffe ritme van de tamboerijn, krijgt dit fragment een

exotisch tintje. Bij de volgende inzet van het motief, nu fortissimo door het hele orkest, wordt

het effect hiervan nog versterkt door de toevoeging van bekkens en triangel (beses-es-ges-as:

molto vivace, m.197-202, M19). De voor Diepenbrock ongewone instrumentatie van deze

‘nymphenspringerei’ herinnert aan het exotische coloriet van het ‘Alla Marcia’ uit de Finale

van Beethovens Negende Symfonie (Allegro assai vivace, m. 331 e.v.), een gelijkenis waar

Diepenbrock zich, gezien zijn al genoemde associatie met Schillers tekst, ongetwijfeld bewust

van was. Deze nimfendans is tevens een van de weinige passages in de Marsyas-partituur met

een uitgesproken krachtige dynamiek. Op vergelijkbare wijze is dit het geval bij het gedeelte

waarin in het orkest de verdrinkingsdood van Marsyas wordt becommentarieerd (M14).

Bij de melodrama’s diende de dynamiek van de begeleiding bescheiden te zijn (zie onder

3.3.1 bij begeleidingsvormen). In de Entre-acte (II) daarentegen is een zeer gedifferentieerde

dynamiek juist een belangrijk expressiemiddel. In het Andante heeft Diepenbrock de

mogelijkheden tussen het pianissimo en mezzoforte uitgebuit, waarbij crescendo’s en

decrescendo’s per partij zeer gedetailleerd zijn aangegeven. Waar het motief van de nimfen en

dat van Marsyas verschijnen is in de betreffende partijen een krachtiger dynamiek gebruikt,

terwijl de paukenroffel en de arpeggio’s van de harp pianissimo gehouden worden. Waar het

Deiopeia-motief voor het eerst klinkt wordt dit door de soloviool mezzoforte (senza sordino)

geëxposeerd, de overige instrumenten beperken zich tot piano of pianissimo, terwijl

uitsluitend bij de drie geïsoleerde flageolettonen van de harp forte genoteerd staat (m. 73-78,

M20). Zo vestigt Diepenbrock de aandacht op de latente aanwezigheid van Apollo.

3.2.2 Gysbrecht van Aemstel

Gysbrecht van Aemstel bestaat uit vijf bedrijven. De eerste vier daarvan worden besloten met

een rei, het vijfde eindigt met de verschijning van Raphaël. In de partituur van 1912, die uit

zeven delen bestaat, vormen de bestaande reien de delen II, III, IV en VI. De toneelmuziek

wordt ingeleid door een voorspel (I) en afgesloten met een finale (VII) in de vorm van een

melodrama. Behalve die twee delen heeft Diepenbrock in 1912 ook nog de korte rei van drie
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coupletten gecomponeerd, die voorkomt in het vierde bedrijf, getiteld Simeons Lofzang (= rei

van Gozewijn, V).

Schema 7, Gysbrecht, tekst en muziek
Tekst Versregels Muziek Versregels Deel Bezetting(coupletten)

Voorspel I
Bedrijf I …..
Rey

1- 450
Rey van A.
Maeghden 415-450

II Vrouwenkoor 4-st/ orkest
(6)

Bedrijf II…
Rey

451-744
Rey van
Edelingen

675-744 III Koor 4-st /orkest (14)

Bedrijf III …
Rey

745—950
Rey van
Klaerissen

903-950 IV Vrouwenkoor 4-st /orkest
(8)

Bedrijf IV …
Rey

951-1288 Simeon’s Lofzang
Rey van Bursaeten

1008-1018
1240-1286

V
VI

Bar/sopr/alt/orkest (3)
4-st. koor a capella (8)

Bedrijf V …
Verschijning
Raphaël

1289-1896
Finale: melodrama 1801-1864 VII Spreekstem/orkest

Thematiek en instrumentatie

Was het symfonisch element in de Muziek bij Marsyas of de Betooverde Bron overheersend,

in de Muziek bij Gysbrecht van Aemstel is dat beperkt tot het korte voorspel. Daarvoor zijn

twee redenen. In de eerste plaats is deze toneelmuziek niet als een eenheid ontworpen, maar is

zij een compilatie van bestaande en nieuwe delen, ook moest om praktische redenen de

instrumentatie bescheiden gehouden worden. Motieven verbonden met een personage, zoals

dat in Marsyas het geval is, komen er niet in voor. De betekenis van enkele motieven die een

overkoepelende rol spelen in de Gysbrecht-partituur wordt in mijn bespreking nader belicht.

a. Voorspel

De Muziek bij Gysbrecht van Aemstel opent met een kort maar bijzonder contrastrijk voorspel

van 85 maten als vooruitblik op de gebeurtenissen in het treurspel. De structuur is driedelig, in

a-b-a’ vorm:

Schema 8, Gysbrecht: Voorspel
Grave, sost. maestoso Andante [Grave] Maestoso
1-27 27-62 62-85 77-85

hoofdthema/fanfare fanfare
fis cis g Cis

De atmosfeer wisselt van sterk onheilspellend, met een monumentaal thema in het

openingsgedeelte (Grave, sostenuto maestoso), tot ingetogen en mild ( Andante molto
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espressivo) in het middendeel. Om in het korte bestek van ca zes minuten een maximum aan

dramatiek te bereiken zijn de instrumentale en dynamische mogelijkheden uitgebuit, zoals de

eerste achttien maten duidelijk illustreren. Na een tot fortissimo aanzwellend treurmarsritme

in de pauken30, klinkt het hoofdthema drie maal, telkens sterker: eerst alleen in de houtblazers,

de tweede keer tevens in de trombones, en tenslotte ook, nu pas volledig, in de strijkers. Het

mondt uit in een fanfare van de solotrompet (G1, m. 9-18). Hier blijkt de betekenis van de

dubbele maataanduiding (6/4-4/4): de 6/4 (ook 3/2) is verbonden met het hoofdthema, de

vierkwartsmaat met de fanfare. Niet alleen in de Finale, waar het hoofdthema terugkeert, zal

dit metrische aspect opnieuw een rol spelen, ook in de Reyen wordt regelmatig uitgeweken

naar 6/4 maat.

Het middengedeelte van het Voorspel is gebaseerd op twee bestaande melodieën, die al

verwerkt waren in de Rey van Klaerissen (IV) en de Rey van Burchsaeten (VI). De eerste

regel van Waar werd oprechter trouw (uit VI) wordt in het voorspel twee maal geïntoneerd

door de fluiten (piano, dolce), terwijl bij de twee keer de eerste regel van O, Kerstnacht

schooner dan de dagen als tegenstem in de hobo klinkt. (G2, Andante, m. 27-38).31

Diepenbrocks uitleg van dit Voorspel verraadt hoezeer hij zich liet inspireren door Homerus

en Vergilius: ‘De idee voor het Voorspel wou ik mij denken als de Voorspelling van den

ondergang van Troje: “Eens zal komen de dag dat het goddelijke Troje ten onder gaat”, uit de

Ilias, door Virgilius uitgewerkt, en de achtergrond voor Vondels verwoesting van

Amsterdam’.32 En, dan, opnieuw verwijzend naar Homerus’ woorden over de ondergang van

Troje:

hoofdthema […], harde onverbiddelijke accoorden, b = antitheses, de melodieën van “O Kerstnacht”, en “Waar

werd oprechter trouw”, het eerste in den bas met al woeliger wordende tegenfiguren, totdat a als het

onverbiddelijke fatum terugkeert, aan ’t eind eenigzins verzacht tot zegefanfares (de voorspelling van den engel

Raphael symboliseerend) […].33

Het is dus gerechtvaardigd om het hoofdthema een Noodlotsthema te noemen. De verklanking

van zo’n opzet vereiste hier, anders dan bij de reien, wel degelijk een instrumentatie met het

30 Aanwijzing in de partituur: ‘houtkoppen’.
31 Diepenbrock kende deze melodie waarschijnlijk uit de bundel Oude en nieuwere kerstliederen, benevens
gezangen en liederen van andere hoogtijden en heiligedagen, uitgegeven door de gebroeders Alberdingk Thijm.
Diepenbrock koos dus niet voor de 17e eeuwse melodie, maar verdiepte zich wel in de overlevering daarvan,
getuige zijn aantekeningen bij het artikel van J.G.R. Acquoy, ‘De Zangwijze van het “O Kersnacht, schooner dan
de daeghen”’, in: TVNM 4/3 (1894).
32 20-1-1912, Diepenbrock aan J. Jongkindt, BD VII, 314.
33 4-02-1912, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, ibid., 322.
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nodige gewicht. Hoewel Diepenbrock had aangegeven deze toneelmuziek voor een ensemble

van slechts 24 musici, een ‘Bach-orkest’ te willen inrichten zonder trombones, zijn er in het

Voorspel toch drie trompetten en drie trombones voorgeschreven; daarnaast spelen althobo,

oboe d’amore, basklarinet en harp een speciale rol.

b. De reien

Vier van de vijf reien zijn ontstaan tussen 1892-1895 en herzien in 1896, 1897 en 1901, de

vijfde stamt uit 1912.34 De stukken onderscheiden zich door hun bezetting: de Rey van

Amsterdamsche Maeghden en de Rey van Klaerissen zijn gecomponeerd voor vierstemmig

vrouwenkoor en orkest, de Rey van Edelingen voor gemengd koor en orkest, Simeons Lofzang

voor baritonsolo en vrouwenkoor (unisono) met begeleiding, en de Rey van Burchsaeten voor

gemengd koor a capella. Bij de herziening in 1912 hebben de bestaande reien wijzigingen van

verschillende aard ondergaan, onder meer in textuur en instrumentatie. Dit is goed te

demonstreren aan de hand van de Rey van Edelingen, die het tweede bedrijf besluit.

De Rey van Edelingen en de bewerking van 1912

Introductie

In het tweede bedrijf hebben de Amsterdammers, door een list misleid, het schip met rijshout

binnengehaald waaronder de vijand zich verborgen houdt. Het bedrijf wordt besloten met de

Rey van Edelingen die de gevoelens vertolkt van de gelovigen die, nog onbewust van het

dreigende gevaar, op weg gaan naar de kerk om ‘den eerst geboren Heiland te begroeten’.

Door een aantal auteurs is gewezen op de parallel tussen deze Amsterdamse edelen en de

wijzen uit het Oosten35; zoals de eerste twee coupletten duidelijk maken, is deze rei dus meer

een driekoningenlied dan een kerstlied36:

Couplet 1 Couplet 2

Wij edelingen, bly van geest,
Ter kerke gaan op ’t hooge feest
Den eerst geboren heiland groeten,
En knielen voor de kleene voeten
Van ’t kind, waer voor Herodes vreest.

Het kind waar voor een star verrijst37,
Die wijzen met haar stralen wijst
De donkre plaats van zijn geboorte,
En leidt hen binnen David’s poorte,
Daer d’allerhooghste ’t laeghste prijst.

34 Voor een overzicht van alle autografen en edities van de Muziek bij Gysbrecht van Aemstel, zie Bijlage 2.2.
35 Smit 1956, 205.
36 Ook al geconstateerd door J.A. Alberdingk Thijm.
37 Oorspronkelijk: ‘starre rijst’.
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Met veertien coupletten is dit koorlied het langste van dit treurspel, de partituur van 1912

beslaat 185 maten, in tijd ca 12 minuten. De coupletten bestaan uit vijf versregels met een

vast rijmschema: a,a,b,b,a. De Rey van Edelingen mist het uitbundige karakter van de Rey van

Amsterdamsche Maeghden38 die het eerste bedrijf besloot. De aanvankelijke vreugde over de

geboorte van het Kerstkind wordt al aan het slot van het eerste couplet van de tweede rei

getemperd door de gedachte aan keizer Herodes. Zulke tegenstellingen komen voortdurend

naar voren in de tekst, ook de tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid, die opgevat zou

kunnen worden als een verwijzing naar de ondoorgrondelijkheid van Gods wegen: ‘Niet de

uiterlijke verschijning (de pracht) en niet de pretentie (de hovaardij) bepalen voor God de

waarde, maar het wezen. God oordeelt anders dan de wereld’.39 In die zin bevat deze rei ook

een vooraankondiging van Raphaëls woorden in het laatste bedrijf:

Want d’opperste beleit zijn zaecken wonderbaer.40

Dit gegeven krijgt speciale betekenis aangezien Diepenbrock in de in 1912 gecomponeerde

Finale het hoofdmotief uit de Rey van Edelingen laat terug keren bij de verschijning van

Raphaël en zo ook een verbinding met deze rei tot stand brengt. Het motief zou kunnen staan

voor het vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid.

Schema 9, Rey van Edelingen (1912): coupletten (1-14), tussenspelen en Edelingenmotief
Andante Maestoso Maestoso
1-8 27-36 46-51 72-74 84-86 134-136 146-148 178-185
Voorspel… 1-2 tsp… 3 tsp… 4-5 tsp.. 6 tsp… 7…10… tsp… 11 tsp… 12… 14 Naspel
Motief motief motief motief motief motief motief motief motief motief

Dit is een schematische weergave van de Rey van Edelingen in de versie van 1912.

Geopend wordt met een paukenroffel, vervolgens klinkt in de lage strijkers een dalend motief

in kwartenbeweging, een tredmotief, dat het eerder vermelde ‘orchestisch element’ van de rei

symboliseert.41 Dan verschijnt in de oboe d’amore het korte hoofdmotief met zijn

kenmerkende opspringende grote sext, waarnaar ook de eerste inzet van de sopraanpartij is

gemodelleerd (G3, Andante sostenuto e rubato (ben misurato), m.1-8).

Basis voor dit motief is een cadens van D groot die, zoals dit voorbeeld laat zien, voorkomt in

twee varianten. Bij de eerste verschijning klinkt op de derde kwart van m. 5 een verhoogde

38 Door Diepenbrock in de autograaf-partituur (DAL, Inv. No. 79a) zelf als ‘triomphzang’ aangeduid.
39 Smit, 204-205.
40 Versregel 1831.
41 Dit motief is vergelijkbaar met het dalende tetrachord, door Diepenbrock in zijn toelichting voor het Te Deum
beschreven (zie 2.1.3).
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vierde trap (gis als bastoon), terwijl in de melodielijn de kwinttoon a verhoogd wordt tot ais,

de topnoot is a”. In deze – puur instrumentale - vorm vinden we het motief, behalve in Voor-

en Naspel, nog drie maal in een tussenspel en tweemaal als begeleiding, echter niet in de

koorstemmen. In de afgeleide vorm intoneren de sopranen op de derde kwart van maat 7 een

g’, terwijl zij op de eerste kwart van de volgende maat opnieuw naar de fis” gaan, een toon

die in de sopraanpartij vaak als topnoot voorkomt bij belangrijke begrippen uit de tekst (G3).

In deze variant komt het motief nog voor in de eerste versregels van couplet 2 en van het

slotcouplet, beide keren in de sopraanpartij, en verder in het tussenspel tussen tweede en

derde couplet en als tegenstem in couplet 8. Overzien we de structuur van de rei, dan blijkt de

prominente functie van het motief als impulsmotief; ook zien we dat het in de tweede helft

van de compositie nog frequenter voorkomt (zie schema 9).

Diepenbrock heeft in 1912 het voor- en naspel van de Rey van Edelingen uitgebreid tot resp.

zes en acht maten42 en een kort tussenspel toegevoegd na het tiende couplet, met daarin

opnieuw het hoofdmotief (oorspronkelijke vorm, Fis groot). Viermaal gebruikt hij de

toevoeging Maestoso bij de verschijning van het motief, in de tussenspelen na het zesde en na

het elfde couplet en tweemaal in couplet 14. Het zesde couplet is met veel nadruk en uiterlijk

vertoon ingezet, de eerste twee versregels worden eenstemmig gezongen:

Hier voert de neergedaelde God
De trotze weereld om met spot
In zijn triomf, tot smaed der hoven:
Het needrigh harte voert hij boven,
Met hem in ’t hooggebouwde slot. 43

Diepenbrock gebruikt hier de 6/4 maat, het koor wordt begeleid door brede strijkersklanken

(met dalende toonladderfiguren in de bas), met een krachtige dynamiek voor de eerste drie

regels (forte tot fortissimo). Ter aankondiging van het zevende couplet klinkt nu zacht en

ingehouden, in Des groot, het hoofdmotief (G4, Maestoso, sostenuto e rubato, m. 84-86). Het

koor zet nu piano, dolcissimo in:

Hier schuylt dat Godlijck aengesicht […]

42 In de versie van 1901 resp. 4 en 5 maten.
43 Voor de tekstwijziging, zie onder 3.1.2.
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waarbij de eerste drie woorden eenstemmig worden gezongen. In het tussenspel tussen het

elfde en het twaalfde couplet verschijnt het motief weer enigszins op de achtergrond, maar nu

opnieuw in de hoofdtoonsoort D groot (dolce, Poco maestoso). Ook ditmaal is de koorinzet

eenstemmig. Bij het begin van het laatste couplet, dat volgens Vondels aanwijzing ‘als een

gebed’ gesproken moet worden, is het motief manifest aanwezig:

Ghij die der Vorsten harten leyd,
Gelijck een beeck, en schift en scheid
Het licht van dicke duisternissen;
Laet den tyran zijn’aenslagh missen,
Die den onnooslen laegen leit.

Hier is het (in de afgeleide variant), voor het eerst sinds het tweede couplet, ook in de

sopraanpartij gelegd (G5, Maestoso largamente, forte, m. 168-169), bij de vierde regel klinkt

het op volle sterkte in de hoge strijkers en blazers (G6, m. 174-176, Maestoso).

Wijzigingen in de textuur

Hoewel in de eerdere versies van deze rei al enige afwisseling was aangebracht in de

koorklank, is dit bij de bewerking tot toneelmuziek op veel uitgebreidere schaal gebeurd (zie

schema 4). Die wijzigingen moeten bewust en in directe relatie met de tekst tot stand zijn

gekomen. Het eerste voorbeeld betreft het derde couplet van de Rey van Edelingen, waarvan

Diepenbrock een afwijkende tekstversie prefereerde. Samen met het vijfde couplet behoort dit

tot de passages waarin de tekst door een vrijwel geheel homofone zetting op de voorgrond is

geplaatst; de eerste regel van het derde couplet wordt bovendien eenstemmig gezongen. In de

versie van 1901 werd dit couplet nog tutti uitgevoerd, in 1912 is de tweede versregel ‘En

bittre myrh, De gaav’ontvouwt’ speciaal belicht door hier het solokwartet in te zetten, waarbij

‘De gaav’ontvouwt’ ook nog eenstemmig wordt gezongen door sopraan, alt en tenor.

Enkele andere passages, die eerst solo ad libitum waren, zijn in de nieuwe bewerking

definitief aan het solokwartet toevertrouwd. Vooral wanneer dit onbegeleid zingt, is het effect

indrukkend, getuige het slot van couplet vijf, dat nu solistisch en a capella klinkt. Aldus komt

de weerloosheid van het Christuskind, waarvan hier sprake is, sterk naar voren:

O Kind, ghy zijt, gelijck uw moeder,

Met pracht noch hoovaerdy bevleckt (G7, solo, dolce, m. 68-72)
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In de eerdere versies moet het contrast tussen deze versregels en de voorafgaande passage

minder uitgesproken zijn geweest: de aanduiding ‘solo’ voor de koorstemmen was facultatief

en het koor zong niet a capella.44 In de partituur van 1901 was de begeleiding wel al

gereduceerd, vergeleken bij vroegere versies, maar bij ‘pracht’ klonken vier hoorns.

Uit een recensie naar aanleiding van het Rotterdamse concert van 1901 weten we dat

dergelijke passages toen, waarschijnlijk voor het eerst, door een solokwartet zijn gezongen.45

De auteur, Sibmacher Zijnen, die de Reyen ook bij eerdere gelegenheden had gehoord, is

verrast over de solistische uitvoering van het zojuist besproken slot van het vijfde couplet en

ook van het achtste couplet, dat conform het piano-uittreksel van 1896 nog door het hele koor

gezongen diende te worden:

[…] daarna nog […] bij het pp. dolce “Des hemels reyen wiegen hem / In slaap met hunne zoete stem, / Die

nooit van vaek en was beschoten./” - Noch in de eerste uitvoering dezer Rey, te Haarlem in 1898, noch in de

latere te Leiden, werd de koorzang door het solo-kwartet onderbroken: de opvatting van den componist, nu ’t

eerst verwezenlijkt, verdient echter voor volgende uitvoeringen in herinnering te blijven.46

Deze ervaring is waarschijnlijk een stimulans geweest voor Diepenbrock om het solokwartet

vaker in te zetten. Nog van belang hierbij is dat bij de première in 1912 slechts zestien

zangers hebben meegewerkt47, die bovendien persoonlijk door Diepenbrock waren

uitgekozen.

Schema 10, Rey van Edelingen (1901-1912): verschillen in textuur en instrumentatie per couplet
Maat A-16 (1901) Maat 79a (1912)

1-5 Voorspel 1-7 Voorspel
13-15 I (5) a capella 15-17 Idem
21-25 II (4/5) + hrn/trp 23-24

25-27
II (4) uitdunning + trp
II (5) a capella

36-37 III (2) tutti 38-40 Solokwartet
66-70 V (4/5) solo ad lib + hrns 68-72 Solokwartet a capella

94-100 VIII(1-3) solo ad lib 96-102 Solokwartet
104-112 IX(1-3) tenor/bas 107-118 Idem

125 IX en X aansluitend 134-135 Tussenspel 1,5 mm + motief
168-172 Naspel 178-185 Naspel

Wijzigingen in de instrumentatie

Geen compositie heeft Diepenbrock zo vaak opnieuw ter hand genomen als de Reyzangen uit

Gysbrecht. Die herzieningen betroffen in de eerste plaats de instrumentatie van de eerste drie

44 Piano-uittreksel (1896), 12-13; autograaf-partituur, DAL Inv. No A-16 (2) (1901), 9-10.
45 Het solokwartet bestond uit: A. Oldenboom, L. Coenen, J. Rogmans en J. Messchaert.
46 20-11-1901, W.N.F. Sibmacher Zijnen in de NRC, BD III, 616.
47 Aldus het programmaboek van het Nederlandsch Muziekfeest.
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reien (partituren daterend van 1896, 1897 en 1901). Zoals Ton Braas constateerde, is ‘de

ontwikkelingsgang van de orkestratie in de vroege scheppingsjaren van de componist […]

zeer goed te volgen door een vergelijking van de drie verschillende versies van zijn mooie

Reyzangen uit Vondel’s Gysbrecht van Aemstel’.48 Maar ook de versie van 1901 bleek voor de

componist geen eindpunt getuige het enthousiasme waarmee hij zich in 1912 aan een nieuwe

bewerking zette. Daarbij memoreer ik dat Diepenbrocks evolutie juist in dit opzicht sinds

enkele jaren in een nieuwe fase was beland. Wanneer we nu de nieuwe partituur van de Rey

van Edelingen vergelijken met die van 1901, dan valt op hoezeer, naast de veranderingen in

de behandeling van de koorstemmen, het orkestrale palet is gewijzigd. De grotere

transparantie die de componist voor ogen stond, blijkt al uit de meer kamermuzikale bezetting

en uit het weglaten van klarinetten, fagotten, hoorns en trombones. In plaats daarvan zijn het

de timbres van oboe d’amore, althobo en basklarinet die in de versie van 1912 zo bepalend

zouden worden voor het klankbeeld (G8, introductie, versie 1912, zie ook G3). Hoewel

althobo en basklarinet ook in de muziek bij Marsyas al een rol spelen, is de combinatie van

oboe d’amore en althobo nieuw; zie hiervoor de eerste expositie van het hoofdmotief. De

althobo treedt ook op de voorgrond in het eerste tussenspel van deze rei.

De tendens tot uitdunning, nog versterkt door de door Royaards afgedwongen beperking van

het aantal musici en koorleden, is een wezenskenmerk van de instrumentatie geworden. Meer

en meer blijkt Diepenbrock de kunst van het weglaten te beheersen. Zo zijn er diverse

voorbeelden te geven van koorpassages die in 1901 door hoorns (al dan niet in combinatie

met andere blazers) werden begeleid. In de nieuwe versie wordt de slotregel van het tweede

couplet a capella gezongen, terwijl deze eerst werd begeleid door hoorn en trompet (G9, m.

25-26). Op verscheidene plaatsen blijkt de lichtere instrumentatie van 1912 ten goede te

komen aan karakter en verstaanbaarheid van de tekst. In het al genoemde couplet 8, dat in de

eerdere versie nog werd begeleid door vrijwel het hele orkest (blazers, harp en strijkers), zingt

het solokwartet de eerste regel nu nog uitsluitend met harp en strijkers, daarna komen de

fluiten erbij. Door de solistische en gediviseerde vioollijnen krijgt deze ‘berceuse’ nog extra

intimiteit:

Des hemels reien wiegen hem
In slaap met hunnen zoete stem […](G10, m. 96-100, beide versies).

48 Braas 1988, 47.
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Gewezen is al op de rol van oboe d’amore, althobo en basklarinet in de Muziek bij Gysbrecht

van Aemstel. Een passage die, juist door het gebruik van deze houtblazers aan expressie heeft

gewonnen, is het zo cruciale voorlaatste couplet van deze rei:

Hier is de wijsheid ongeacht
Het geldt geen adel, staet noch pracht […]

De sopranen zetten de eerste versregel in, de alten de tweede (piano, semplice).

In de versie van 1901 werden hun woorden begeleid door zes blazers: hobo, althobo, twee

klarinetten en twee fagotten, in de nieuwe partituur is een deel van hun partijen overgenomen

door fluit (was althobo), oboe d’amore (was hobo), basklarinet (was 2e fagot) en altviool (was

1e fagot). Het meer genuanceerde en lichtere koloriet van de nieuwe partituur blijkt

aanmerkelijk beter te passen bij de eenvoud die Diepenbrock deze passage wenste mee te

geven (G11, m. 156-162).

In instrumentatie wijst de Gysbrecht-partituur vooruit naar die van Electra, en meer speciaal

naar het Voorspel daarvan. De keuzes die Diepenbrock in 1912 ten aanzien van de

instrumentatie maakte waren primair gericht op transparantie, een essentieel doel waar het

ging om een effectievere presentatie van de tekst van de reien. Het uitdunnen van de

orkestratie, onder meer door het schrappen van hoorn- en fagotpartijen, bleek in dit opzicht

vruchten af te werpen. In de tweede plaats was het de componist te doen om een felle en

directe klank, om de ‘harde onverbiddelijke accoorden’ van het Voorspel gestalte te geven,

waarvoor de trombones onmisbaar waren. Door deze te mengen met de klanken van fluit,

piccolo, hobo’s en basklarinet in plaats van met die van hoorns en fagotten, kon deze felheid

ook gerealiseerd worden. Ook in dat opzicht is er een verband met de klankwereld van de

Electra–partituur.

Harmoniek en dynamiek in de tekstexpressie

Anders dan in Marsyas of in Electra is er in de Muziek bij Gysbrecht van Aemstel niet sprake

van een hoofdtoonsoort. Terwijl er in die werken die wel als een geheel zijn ontworpen, een

duidelijke tonale relatie is tussen voorspel en finale (opening in d klein, afsluiting in D groot),

is dat in de toneelmuziek bij Gysbrecht niet het geval. Het Voorspel opent in fis klein en

besluit in Cis groot, maar de Finale eindigt in C groot. Gezien de afwijkende ontstaans-

geschiedenis van deze toneelmuziek, waarbij nieuwe muziek werd toegevoegd aan bestaande

composities, is dit niet verwonderlijk.
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De vier bestaande Reyen staan resp. in G en in D groot en in e en in fis klein, de in 1912

toegevoegde rei in b klein. Toch heeft Diepenbrock zich bij het componeren van de nieuwe

delen wel degelijk rekenschap gegeven van het bestaande materiaal en verbindingen gelegd.

Zo keren in het Voorspel de toonsoorten terug van de Rey van Burchsaeten (VI), de in 1892

als eerste gecomponeerde rei: beide openen in fis klein en sluiten in Cis groot. Behalve dat

Diepenbrock, zoals vermeld, in het middendeel van het Voorspel ook de melodie van deze rei

als thema gebruikt, is er een opvallende verwantschap tussen de slotpassages van beide delen.

Aan deze rei, die als een a capella koorstuk was ontworpen, is bij de herziening in 1912 in het

laatste couplet een bescheiden begeleiding toegevoegd, met in het korte naspel een

trompetfanfare en een paukenroffel.49 Hierin wordt duidelijk gerefereerd aan de

trompetfanfares, de z.g. ‘zegefanfares’, die in het Voorspel zo’n belangrijke rol spelen (G12

Rey van Burchsaeten, m. 143-149/ Voorspel, molto grave, maestoso, m. 77-85).

Betreffende het hoofdthema van het Voorspel, een Noodlotsthema, spreekt de componist over

‘harde onverbiddelijke accoorden’. Dat karakter komt pas naar voren bij de eerste herhaling

van dat thema (na de eerste trompetfanfare), waar dissonante samenklanken en een sterke

dynamiek (ff) de aandacht opeisen. Door het gebruik van tweemaal een groot septiemakkoord

op de eerste tel van de maat en een half verminderd akkoord, klinkt het thema nu veel

pregnanter dan bij eerste presentatie. Ook de in de trombones ontstane chromatisch dalende

lijn draagt daaraan bij (G13, m. 18-21). Hoewel chromatiek in deze partituur niet zo’n

overheersende rol speelt als in de muziek bij Electra, is het als expressiemiddel regelmatig

gebruikt in de koorpartijen. Het meest uitgesproken voorbeeld vinden we in de Rey van

Burchsaeten, waar in de tweede helft van het zesde couplet de wanhopige Badeloch

vergeleken wordt met de in de steek gelaten tortelduif:

Sij jammert op de dorre ranck
Van eenen boom, verdrooght van wortel
Haer levenlangk.

Voor Diepenbrock was deze treurzang aanleiding tot een uitvoerige en zeer gedetailleerde

muzikale illustratie: de eerste versregel is diverse malen herhaald en ‘jammert’ is uitgebeeld

in een reeks madrigalismen. Niet alleen wordt het klagen verklankt door lange melisma’s in

alle partijen van het solokwartet, maar ook in chromatisch dalende baslijnen (G14, m. 91-98).

49 Autograaf-piano-uittreksel (DAL, Inv. No B-9/1), 135, 139-140. Als datum van bewerking van dit deel staat
27-04-1912 vermeld.
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In de Finale van Gysbrecht (VII) keren enkele motieven uit de Reyen terug, evenals de

trompetfanfares uit het Voorspel. Door het Edelingen-motief opnieuw toe te passen wordt de

luisteraar herinnerd aan de tweede rei, opmerkelijk genoeg komt ook de oorspronkelijke

toonsoort, D groot, terug. Toch besluit de Gysbrecht-muziek niet in D, maar in C groot. Dit

hangt samen met de keuze om de melodie van het gregoriaanse Te Deum te introduceren in a

klein en deze tenslotte te verbinden met het Noodlotsthema, dat nu in C groot verschijnt.

Zoals hij zelf schreef wilde Diepenbrock aan het slot van de Gysbrecht-muziek een associatie

aanbrengen met zijn Te Deum-compositie die eveneeens in die toonsoort staat. In het naspel

van de Finale komen alle elementen samen. Eerst klinkt nogmaals de aanhef van de

gregoriaanse hymne, vervolgens intoneren de trompetten het Noodlotsthema, vermengd met

triomfantelijke fanfaremotieven. In de afsluitende maten wordt dat thema uiteindelijk

nadrukkelijk ontdaan van zijn wringende akkoorden (G15, Maestoso, molto sostenuto-

maestoso energico,f-ff, m. 211-254). Wat Diepenbrock in 1902 schreef over het naspel van

zijn Te Deum, is hier niet minder van toepassing:

De reiniging die het thema ondergaan heeft symboliseert de overwinning op den angst en strijd, die door de

voorafgaande dissonanten verzinnelijkt wordt. Het is de reiniging van het gemoed uit onwrikbaar vertrouwen

geboren, waartegen de wilde stormen van angst en twijfel machteloos zijn.50

3.2.3. De Vogels

Introductie

Van Aristophanes (ca 450 – 380 v. C.) zijn 11 komedies overgeleverd. Met De Vogels won hij

in het jaar 414 een tweede prijs in de Dionysia. Een jaar eerder was vanuit Athene een grote

militaire expeditie uitgezonden om Sicilië te veroveren. Aristophanes zou naar deze actuele

gebeurtenis hebben verwezen door in deze komedie het vogelleven tot ideaal te verheffen als

alternatief voor het rusteloze bestaan in Athene. Deknatel noemt het stuk met zijn vele

toespelingen op tijdgenoten een ‘treffend sprookje van imperialisme’.51 Hoewel het verhaal

van De Vogels sterk utopische trekken vertoont (de stichting van een vogelstad in de lucht), is

het met zijn vermenging van reële thema’s (de onvrede van de twee Atheners met de

bestaande politieke situatie) en sprookjesachtige elementen (Tereus de hop en Procne de

nachtegaal, die vroeger mensen waren) typerend voor de ‘oude komedie’. Daarbij vormt ook

50 Diepenbrock 1902, BD III, 640.
51 Programmatoelichting, februari 1918.
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het contrast tussen de ethische, door mensen opgestelde regels en de wetten van de natuur een

belangrijk thema in het verhaal. Met 1765 verzen en 22 spreekrollen is De Vogels niet alleen

Aristophanes’ langste komedie, ook moeten de opvoeringen in de oudheid een bijzonder

visueel genot zijn geweest: ‘De parodos moet een fantastisch schouwspel opgeleverd hebben

bij de binnenkomst van de vogels in hun kleurrijke bonte kostuums’.52 Het koor was namelijk

samengesteld uit 24 verschillende, met name genoemde vogelsoorten. Maar ook in

taalgebruik kent dit blijspel een grote diversiteit, variërend van eenvoudige spreekverzen tot

gecompliceerde lyrische vormen. Typerend voor de komedie is daarbij een constructie,

waarbij gezongen koorgedeelten en gesproken tekst elkaar in rap tempo afwisselen, zoals dat

onder meer in de hoofdparabasis het geval is: kommation, strofe en antistrofe worden hier

telkens gevolgd door gesproken passages. De onderliggende tekststructuur blijkt echter noch

uit de Griekse tekst, noch uit Deknatels vertaling. Dit schema laat zien hoe de tekst van de

komedie kan worden ingedeeld53 en voor welke gedeelten Diepenbrock muziek heeft

gecomponeerd. In vergelijking met de muziek voor Electra van Sophocles betreft het maar

een relatief klein deel van de totale tekst.

Schema 11, De Vogels: tekst en muziek
Tekst Versregels Muziek Partituurdeel

Ouverture I
[Proloog:]
het lied van de Hop

1 – 266
209 – 262 Lied van den Hop II

[Parodos] 267 – 326
[Agon] 327 – 626
[Hoofdparabasis:]
kommation
parodos
pnigos
strofe
epirrhema
antistrofe
antiepirrhema

676 – 800
676 – 684
685 – 727
723 – 736
737 – 752
753 – 768
769 – 785
785 – 800

Melodrama met dans

Melodrama met dans

Melodrama met dans

III

IVa

IVb

[Tweede parabasis:]
strofe
epirrhema
antistrofe
antiepirrhema

1058 – 1118
1058 – 1071
1072 – 1087
1088 – 1101
1102 – 1117

Melodrama met dans

Melodrama met dans

Va

Vb

[Bodenscènes] 1118 – 1470
[Vanaf de Sycophant] 1470 – 1706
[Slotscène:]
aankondiging Peithetaerus en Basileia
welkomstlied
bruilofslied
loflied Peithetaerus

1706 – 1765
1706 – 1719
1720 – 1730
1731 – 1741
1742 – 1765

Finale:
Melodrama
Melodrama
Koor
Melodrama en koor

VI

52 Alink 1983, 59.
53 Indeling gebaseerd op Dunbar, 1995 en Alink, 1983.
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Structuur en metriek van de door Diepenbrock gecomponeerde teksten uit De Vogels

a) Het Lied van den Hop

Het Lied van den Hop (vers 209 – 262) vormt de introductie op de parodos van het koor.

Het is een lange tweedelige monodie: eerst maant de Hop zijn gade, de nachtegaal, om te

ontwaken (vers 209 – 222) en vervolgens richt hij zijn oproep aan alle vogels om zich te

verzamelen (227 – 262). Hoewel beide lyrisch zijn van stijl, is vooral dat tweede gedeelte

‘a long, metrically elaborate lyric invocation of the birds which would need an actor with a

good singing voice’.54 Terwijl het eerste, in anapesten geschreven gedeelte, mogelijk

gereciteerd zou zijn, is Aristophanes-specialiste Nan Dunbar er van overtuigd dat het vervolg

van het lied met zijn voor de komedie hoogst ongebruikelijke metriek gezongen is. Deze visie

moet ook ten grondslag liggen aan Diepenbrocks keuze om het Lied van den Hop als ‘lied’

(tenor en begeleiding) te componeren. Uitsluitend de vier regels dialoog na het eerste deel

(223-226) zijn als melodrama gezet.

In het lange tweede deel van het Lied roept de Hop vijf groepen vogels op (230 – 251; zie

schema 12). Telkens wanneer een nieuwe vogel wordt geïntroduceerd verandert ook het

versmetrum. Er is hier dus geen sprake van strofische responsie, maar van contrasterende

metrische perioden, die als tekstuitbeelding opgevat moeten worden:

The various metres seemed to be used pictorially: the heavy beat of unresolved dochmiacs (230) perhaps

suggest a bird poking and podding around, and the lighter hemiepes (231-32) its flying off; the trochees of 235

[…] give a hint of hopping, and the many resolved feet (resp. 233, 237, 240-1) a hint of rapid flight, while the

ponderous cretics of 243-7 may suggest waders prodding with their beaks, as the dactyls of 250-1 admirably

suggest the skimming movements of sea birds.55

Later in deze paragraaf zal onderzocht worden hoe Diepenbrock bij het componeren van het

Lied van den Hop de verschillende perioden van deze tekst gestalte heeft gegeven en in

hoeverre hij rekening gehouden heeft met de diversiteit van de Griekse metra.

54 Dunbar 1995, 202.
55 Dunbar, 210.
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Schema 12: structuur van het Lied van den Hop
Tekststructuur Versregels Metriek Muzikale

structuur
Bijzonderheden

m. 1-7 Intro (b klein), andante: nachtegaalthema
De hop wekt de nachtegaal 209-213

214-222

Anapesten m. 8-15
m. 16-18
m. 19-36
m. 37-38

Anapestisch ritme tenor
Medelijdensthema

Apollo-thema
Dialoog 223-226 m. 39-46 Allegro scherzando: hopthema;

Melodrama

Oproep aan de vogels:
Overgang
1. vogels van boerenerven

2. tuinvogels
3. vogels in de heuvels

4. moerasvogels

5. zeevogels
herhaling oproep

227-229
230-237

238-239
240-242

243-249

250-251
252-262

vogelgeluiden
dochmiac/
hemipies/trochee

creticus

dactylus

m. 47-50
m. 51-71
m. 72-73
m. 73-77
m. 78-94
(m. 90)
m. 95-106
(m. 99)
(m. 106)
m. 108-111
m. 112-117

Vogelimitatie in stem en instrumenten
Allegro deciso 4/8 Tempo di valse
Nachtegaalslag (Cis): lento sostenuto

Allegro. Tempo di valse
Meno mosso

Poco più vivo
Tempo I, poco agitato: nachtegaalthema
6/4
B groot

b) Koordelen en slotscène

Twee koorgedeelten uit de hoofdparabasis en een koorlied uit de tweede parabasis zijn door

Diepenbrock gezet als – in totaal - vijf korte melodrama’s (partituur III, IVa en IVb, Va

en Vb). De zevendelige hoofdparabasis wordt ingeleid door het verzoek van het koor aan de

nachtegaal (kommation) om deze parabasis te begeleiden (vers 676-684, III).

Het volgende koorlied is een tweedelige ode van de vogels. Strofe (vers 737 -752, IVa), een

loflied op het gezang van de nachtegaal, en antistrofe (vers 769-785, IVb), een zwanenlied,

zijn metrisch identiek, maar worden gescheiden door de z.g. epirrhema.

Daarin wordt de vrijheid van het vogelleven – in vergelijking met die van de mensen –

benadrukt. In het loflied op de zwanen wordt gerefereerd aan Apollo. Net als dat in het Lied

van den Hop het geval is, wordt de metrische beweging hier om de paar regels onderbroken

door een refrein met vogelgeluiden.56 Het gecomponeerde tekstgedeelte uit de tweede

parabasis is ook tweedelig: een strofe (1058-1071) en een antistrofe met strofische responsie

(1088-1101), gescheiden door gesproken tekst. In de eerste vijf versregels worden uitsluitend

lange lettergrepen gedeclameerd waardoor de waardige beweging van een culthymne is

ontstaan.57

Conform de hier beschreven tekststructuur heeft Diepenbrock van elk koorlied dus

twee korte composities gemaakt (IVa – IVb / Va - Vb). De strofische responsie vertaalt zich

daarbij in de herhaling van de muzikale thematiek. Aangenomen mag worden dat, gegeven

56 Volgens Dunbar is het zeer de vraag of deze regels metrisch bedoeld zijn, zie 463.
57 Het metrum bestaat hier uit spondeisch anapestische dimeter, zie Dunbar, 577.
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het identieke metrische patroon van strofe en antistrofe, ook de muziek (en de bijbehorende

choreografie) bij opvoeringen in de oudheid herhaald werd.58 Diepenbrocks keuze om deze

koorliederen als melodrama te zetten was zeer bewust, want, zoals al besproken, hij was van

mening dat een ‘gezongen’ zetting niet het gewenste resultaat zou opleveren. Bij al deze

melodrama’s is ‘dans’ voorgeschreven.

De slotscène van De Vogels is uitgebreider en lyrischer dan in andere komedies. Gereciteerde

passages worden afgewisseld met gezongen gedeelten. De finale wordt ingeleid door de bode

die op verheven toon59 de aankomst van Peithetaerus en zijn bruid Basileia aankondigt (vers

1706-1719). In de laatste scène, de exodus, wordt de triomf van de held gevierd. Na een

welkomstlied van de vogels voor hun nieuwe koning klinkt een traditionele bruiloftshymne

(1731-1742), waarna een loflied wordt aangeheven op de bliksemschicht van Zeus die nu in

de hand van Peithetaerus is (1744-1754). Deze nodigt nu alle vogels uit om deel te nemen aan

de bruiloftsprocessie. Het koor besluit met de rituele triomfkreet ’alalalai iè paian’, die als

verwijzing naar Apollo moet worden opgevat.

Thematiek en instrumentatie

Gelet op stijl, karakter en complexiteit loopt er door de partituur van De Vogels

een scheidslijn. Terwijl de koordelen en de finale bewust eenvoudig gehouden zijn en gebruik

maken van een algemeen herkenbaar klassiek idioom, heeft Diepenbrock in de eerste twee

delen, de Ouverture en het Lied van den Hop, het meeste geïnvesteerd. De

ouverture is een symfonisch gedicht. Van de talrijke thema’s/motieven die er in

voorkomen, spelen slechts enkele later nog een rol. Het thema dat vanwege zijn meer dan

illustratieve functie vraagt om nadere bestudering, is dat van de nachtegaal, dat zowel in de

Ouverture als in het Lied van den Hop prominent aanwezig is.

Ouverture

Afgezien van de Entre-acte uit Marsyas is de ouverture voor De Vogels Diepenbrocks

omvangrijkste orkestwerk. Met een speelduur van ruim tien minuten en een briljante

instrumentatie, bestaande uit drievoudige blazersbezetting, slagwerk en strijkers, overtreft

deze de voorspelen van Marsyas of de Betooverde Bron en Electra. Opmerkelijk, en

58 Scott 1996, 20-21: ‘For the poet, the close responsion between strophe and antistrophe meant that the same
rhythm occurred twice, a fact that strongly suggests that the music was repeated and the dance pattern was
similar […].
59 Dunbar 1995, 744; de stijl van dit fragment wordt omschreven als ‘dithyrambic’.



254

uitzonderlijk in zijn oeuvre, is het uitbundige en krachtige elan van de muziek, het

overheersen van majeurtoonsoorten, de uitgesproken dynamische en ritmische vormgeving en

de geestige invallen. ‘Het is de vrolijkste muziek die ik ooit gemaakt heb’, schreef de

componist in maart 1919.60 Dit karakter vinden we geconcretiseerd in het hoofdthema van de

ouverture, door Diepenbrock vastgelegd in zijn eerste schets voor De Vogels in juni 1917.61

Niet alleen de structuur van dit thema, met zijn opspringende kwint en stijgende

drieklankbeweging, maar ook de forte dynamiek dragen bij aan de ‘optimistische’ en

energieke opening (Allegro giocoso, G groot, 4/4 maat, V1). De doorgaande 16-en beweging

in de violen zorgt voor een sterke stuwing, die door de overgang van vierkwarts- naar

driekwartsmaat (vanaf m. 5) nog wordt versterkt.

Schema 13, De Vogels, Ouverture: expositie, doorwerking, reprise
Allegro

(expositie) hoofdthema----------------------------------hoofdthema---
1-54 45-54

G
Scherzo Poco adagio Allegro bolero

(doorwerking) hoofdthema ------ hop………. -----------------nachtegaal ------------------hop… hoofdthema -------
55- 171 66 104-122 155 162-171

b e e G
Tempo I

(reprise) hoofdthema…-----------------------------hop… --------------------
172-…. G 214

Zoals het overzicht aangeeft is de ouverture te interpreteren als een sonatevorm met expositie,

doorwerking en reprise. Terwijl expositie en reprise elkaar in evenwicht houden, is de

doorwerking opvallend uitgebreid. Hierin heeft Diepenbrock namelijk een scherzo-achtige

passage en een langzaam gedeelte geïncorporeerd, elementen die herinneren aan een

symfonische cyclus. Elementen bovendien, die in het verloop van deze partituur nog een rol

van betekenis zullen spelen. De door Diepenbrock zelf als ‘scherzo’ aangeduide passage (e

klein, 2/4) is gebaseerd op het lokthema van de Hop, geïntroduceerd bij m. 66 en uitgewerkt

bij m. 155 (V2). Als langzaam middendeel (Poco adagio andante sostenuto, piano dolce)

neemt een ‘nachtegaalsklacht’ met fluitsolo een centrale plaats in in deze doorwerking.

Bovendien wijst deze grote fluitsolo, op een orgelpunt van e-klein met harparpeggio’s en lage

blazersakkoorden, vooruit naar de opening van het Lied van den Hop. In de doorwerking is

het kopmotief van het hoofdthema op diverse wijzen gevarieerd, vlak voor de reprise onder

meer ‘alla bolero’ met castagnetten (nu geheel in ¾, V3). Het z.g. ‘mopperthema’,

60 1-03-1919, Diepenbrock aan J. Jongkindt, BD X, 68.
61 C-31, schetsen, 12: gedateerd ’14 Juni 1917’.
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aanvankelijk als basthema in fagot en basklarinet, wordt aan het einde van de ouverture

getransformeerd tot ‘triomphlied’ (m. 206, V4).

De ouverture is als een klein symfonisch gedicht, waarin door een reeks thema’s en

motieven wordt vooruitgeblikt op de gebeurtenissen in Aristophanes’ komedie. Over de

betekenis van deze thema’s en motieven gaf Diepenbrock tien dagen voor de première deze

‘kleine uitlegging der Ouverture’, die hier in zijn geheel wordt geciteerd:

Hoofdthema ondernemingszucht, avontuurlijk streven om in de lucht te vliegen, optimisme

der beide Atheners. Begin tot ( 2 ) basthema ontevredenheid met Athene, gemopper (Fag. Basclar.) der beide

Atheners, de tertsen der Oboen zijn de 2 kraaien. ( 4 ) vogelgekreisch, ( 5 ) dialoog tusschen de Atheners.

( 6 ) Reprise hoofthema, (6 )-( 9 ) plannenmakerij voor het vogelrijk. ( 9 ) Scherzo. De Hop begint te lokken –

(13 ) allerlij vogelstemmen, ( 14 ) de nachtegaalklacht – ( 16 ). (17) de Vogels imiteeren het, ( 19 ) De Atheners

worden er dol van, ( 21 ) D-Dur, maat 3. Zij vatten hun plannen met energie weer op, ( 22 ) lokthema in de

hoofdtoon G-dur als triomphzang. ( 23 ) Fag. Zij grinneken om het idee. Hoofdthema als bolero (Bes)

( 24 )Voorbereiding reprise. ( 25 ) Reprise. ( 26 ) Laatste tegenstand tegen hun streven, ( 27 ) zij

overwinnen die, ( 28 ) triomphlied mopperthema in den discant en veranderd in triomphlied. ( 29 ) Evenzoo

lokthema in dezelfde stemming, (30 ) tot slot herhaling daarvan en Coda.62

Wat instrumentatie betreft bood het gegeven van De Vogels Diepenbrock een optimale kans

om zijn experimenteerlust, hier vooral gericht op de vogelgeluiden imiterende houtblazers, na

een lange onderbreking, opnieuw bot te vieren. In die zin is de ouverture tot De Vogels een

vervolg op de partituren van Marsyas en op het symfonisch lied Die Nacht. Meer concreet

vond hij de inspiratie voor deze ‘concertouverture […] vol natuurgeluiden, zomerzon en

vogelgekweel’63 in de landelijke atmosfeer van Laren, zoals ook de eerder geciteerde

dagboekaanteking van Cato Loman aantoont.

Voor de ouverture wenste Diepenbrock te beschikken over 43 spelers.64 Hij schreef dit ruim

twee weken nadat hij de schets voor de ouverture had voltooid, op een moment dat hij nog

moest beginnen aan de instrumentatie. In de definitieve partituur wordt behalve de genoemde

instrumenten een althobo, een esklarinet en een harp voorgeschreven. Daarmee is het totaal

aantal vereiste musici voor De Vogels groter dan bij de overige toneelmuziek. Dit hangt

samen met de keuze voor een drievoudige blazersbezetting.

Zoals al beschreven, trad nog voor de première de specifieke moeilijkheidsgraad van deze

partituur aan de dag. Het realiseren van een lichtvoetig en sprankelend klankbeeld bleek geen

62 Ca 4-02-1918, Diepenbrock aan A. Schierbeek, BD IX, 309-10.
63 Verhagen 1931, 304.
64 Op 10 september aldus gespecificeerd: ’12 Vlni 4 alten 3 celli 3 Bassi 3 Fluiten (met Piccol. 1,2) 3 Oboen 3
Cl + bascl, 2 Fagotten, 3 Hoorns 3 Trompetten Pauken en Slagwerk’, BD IX, 227.
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eenvoudige opgave, gezien de genuanceerdheid en gelaagdheid van de orkestratie. Zo zijn

geoctaveerde passages (veelal met unisono van eerste en tweede violen, zoals in het

hoofdthema, m. 2-5, zie V1), maar ook die passages waar één of meer partijen gediviseerd

zijn terwijl er pianissimo (con sordino) gespeeld dient te worden (tweede violen m. 96-103;

violen m. 136- 150 en m. 188-198), precair voor de strijkers. Toch hebben de strijkers,

evenals de harp, bij de eerste passage slechts een ondergeschikte rol, terwijl de bijna steeds

solistisch opererende houtblazers hier juist op de voorgrond treden: het contrapunt in dit

‘vogelconcert’ – waarbij piccolo, hobo, althobo, klarinet en esklarinet zich in diverse

antimetrische figuren bewegen- vraagt om een exacte afstemming (m. 96-103, Andante

molto sostenuto e cantabile: ‘vogelstemmen’, V5). In de piccolo klinkt piano dolce, maar –

door het hoge register toch geprononceerd, het nachtegaalthema. Hoewel de

‘vogelroepen’ in de andere houtblazers sterker zijn (mf tot f) hebben, heeft deze passage het

‘vlottend, zwevend karakter […] met het hoog-zilveren accent’ dat Diepenbrock al in 1894

trachtte te realiseren bij de instrumentatie van de Rey van Amsterdamsche Maagden uit

Gysbrecht van Aemstel.65 Een heel andere rol dan de fluit en de piccolo heeft de es-klarinet

in de ouverture: in m. 78 wordt deze hoge klarinet geïntroduceerd in het lokthema, bij maat

90 dient zijn schelle geluid (forte) om een vogelroep te imiteren (V6). Op deze manier

komt de es-klarinet, verdubbeld met de piccolo, ook voor in de reprise (m.188,

‘tegenstand’).

Dat de ‘andere’ toon van de muziek van De Vogels kenners van Diepenbrocks werk in 1918

verraste, spreekt uit vrijwel alle recensies. Daarbij signaleerden de meeste auteurs de briljante

instrumentatie van de ouverture. Hoewel Diepenbrock in Marsyas of de Betooverde Bron en

in Die Nacht ook natuur- en vogelgeluiden had uitgebeeld, had het onderwerp van deze

komedie hem er toe gebracht opnieuw zijn grenzen wat betreft het instrumenteren opnieuw te

verleggen.

Excursie: de nachtegaalthematiek

De ‘nachtegaal’, prominent aanwezig in de muziek voor De Vogels, is geen nieuwkomer in

het werk van Diepenbrock. Enkele liederen waarin het gezang van deze nachtvogel wordt

verklankt zijn het Lied der Spinnerin (1898) en En sourdine (1910). In het tweede lied, op

tekst van Verlaine, is dat het geval in de rechterhand van de piano bij de slotregels van het

gedicht:

65 20-03-1894, Diepenbrock aan Ch. Smulders, BD II, 162.
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Voix de notre désespoir,
Le rossignol chantera.

In orkestwerken wordt in dergelijke passages de fluit of de piccolo voorgeschreven.

Zo vinden we in de ouverture tot De Vogels nog vóór de zogenaamde ‘nachtegaalklacht’

(m. 104) de al genoemde solo in de piccolo (m. 96-103) met een nachtegaalsmotief in Fis

groot66 dat, als fluitsolo, letterlijk terugkeert in het Lied van den Hop (m. 72), maar terug te

voeren is op het motief in En sourdine. In beide gevallen klinkt de dis als

repeterende toon boven een dominantakkoord op Cis. (En sourdine, m. 43-48 / De Vogels,

Ouverture, m. 96, zie V5). Nog een compositie waarin de fluitsolo een nachtegaal

suggereert zonder dat daar overigens in de tekst sprake van is, is het symfonisch lied Die

Nacht (1911). In het voorspel (Andante molto sostenuto) wordt een ‘feierliche

Abendstimmung’ opgeroepen, waarbij de fluitsolo (m. 3 –10) net als in de eerder

genoemde voorbeelden lijkt te zweven boven een orgelpunt (V7a-b).

Lied van den Hop

Zoals schema 12 laat zien is in de compositie van het Lied van den Hop bijna steeds de

structuur van de tekst gevolgd. De piccolosolo (m. 1 – 7) waarmee het ‘lied’

begint is de introductie voor de zangstem. Diepenbrock laat deze nachtegaalklacht, een

variant op de versie uit de ouverture, terugkomen aan het slot van de compositie. De twee

delen van het lied zijn duidelijk onderscheiden, doordat de korte dialoog (vers

223-226) als melodrama is gecomponeerd. De tenor wordt in het eerste deel tweemaal kort

onderbroken, omdat Diepenbrock daar in de begeleiding de tekstinhoud heeft

becommentarieerd. Een opvallend facet van de tenorpartij in dat eerste deel is de vrijwel

consequent volgehouden anapestische ritmiek (kort-kort-lang), waarmee Diepenbrock direct

heeft aangesloten bij de metriek van de Griekse tekst (vers 209 – 222, m. 8, V8).67

Om die reden diende de eerste regel van Deknatels vertaling te worden aangepast. In plaats

van:

Ontwaak uit uw slaap, o gadeke mijn, […]

schreef Diepenbrock in het piano-uittreksel:

66 Aanvankelijk is deze passage in A groot genoteerd, zie piano-uittreksel (DAL, Inv. No B-13), 6.
67 Ook reeds in de eerste schets voor het Lied van den Hop is dit ritme herkenbaar, hoewel Diepenbrock het lied
aanvankelijk in 6/8 maat noteerde.
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Ontwaak uit uw slaap, o gezelline mijn […]68

De tenorpartij is lyrisch, maar ook virtuoos, en volgt de poëtische tekst op de voet.

Tekstschildering, onder meer in de vorm van instrumentaal aandoende loopjes voor de

zangstem, als ook in de vorm van harmonische accenten, wordt niet wordt geschuwd.

Aangenomen mag worden dat Diepenbrock het lied componeerde voor de tenor Louis van

Tulder, rekening houdend met karakter en mogelijkheden van zijn stem.

Voor het Lied van den Hop heeft Diepenbrock eveneens een toelichting genoteerd:

Lied v/d Hop. Piccolo Solo Nachtegaalsklacht [sic], ( 2 ) medelijdensthema der goden met Procne

en Tereus (nu de Nachtegaal en de Hop). ( 4 ) Apollothema uit Marsyas, ( 5 ) lokthema v/d Hop. ( 8 )

Nachtegaalslag. (11) schildering van den reiger, ( 13 ) 1e helft van het thema op (2) in den hoofdtoon (Dur).

Slotmaten vogelslag.69

Het bedoelde citaat van het Apollo-thema uit Marsyas treffen we aan na de versregels 214-

219:

Als het vedertje beeft om het keeltje, dat zwelt,
En die klacht u ontwelt,
Dan stijgt door het loof uw schallende troon
En tokkelt Apollo zijn lier van ivoor
Uw lied begeleidend en voert hij het koor
Van onsterf’lijken aan. (m. 37 -38, V9)

Na deze plotselinge instrumentale inlas (Maestoso grave, in hoorns, basklarinet, harp en

strijkers), vervolgt de tenor met de laatste drie regels van het eerste gedeelte, waarna het

Apollo-thema nogmaals klinkt. Het korte melodrama (vers 223-226), begeleid door het thema

van de Hop (m. 39-46) vormt een intermezzo van acht maten, waarna de tenor vervolgt met

een klanknabootsing van vogelgeluiden (m. 47-50).

Zo contrastrijk het tweede deel van de liedtekst is in metrisch opzicht, zo divers is ook de

muziek. Diepenbrock heeft deze ongewoon beeldenrijke tekst op eigen wijze

gestalte gegeven door een scala aan muzikale karakters met verschillende tempi en

maatsoorten. De vogels van boerenerven en weiden zijn gevat in een Allegro

deciso in 4/8 maat, bij de laatste vier regels overgaand in een 3/8 in walsbeweging (Tempo di

valse leggiero), waarbij de springerige vogelbewegingen te horen zijn in het ritme

van de pianopartij.

68 B-13, 18.
69 [± 4-02-1918], Diepenbrock aan A. Schierbeek, BD IX, 310.
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die hipt en tript
in bloemige wei
en stoeit en sjilpt
uw liedeke blij (m. 65-71, V10)

Even wordt nu een contrast in atmosfeer gecreëerd: het is de ‘nachtegaalslag’ met

het refrein ‘tio tio tio tio tio tio tio tio’ (m. 72-3), waarna de tuinvogels zich voegen in

het inmiddels ingezette gedragen tempo. Zes maten later komt de walsbeweging terug (m.

78) bij de vogels van de heuvels. Voor de laatste twee regels van dit ‘couplet’ wordt het

tempo verbreed (Meno mosso, con anima, poco sostenuto, m. 90). Daarmee wordt – in

afwijking van de tekststructuur - in feite ook al de overgang naar het vierde ‘couplet’ (m. 95

-106) voorbereid, waarbij er geen ruimte meer was voor het refrein (V11):

Allen, allen zoek ik,
allen, allen roep ik70

(trioto, trioto, toto briks)
Ook de vogel van ’t moeras […]

Deze moerasvogel, door Diepenbrock als reiger beschreven, wordt verklankt door een zich

gaandeweg versnellende trioolbeweging in de hobo (m. 102-05).

Opmerkelijk genoeg wordt aan het slot van dit ‘couplet’ (m. 106) wel een refrein ingelast,

zonder dat dit door de tekst is ingegeven. De piccolosolo met nachtegaalmotief die

terugkeert vanaf m. 106, wordt na twee maten gecombineerd met het begin van het laatste

tekstgedeelte:

Zwermen van vog’len die stormen en gieren,
Met d’alcyonen de zeeën omzwieren […] (V12).

In de breeduitgemeten slotregels (een 7/4 maat, gevolgd door vijf 6/4 maten) krijgt de tekst

alle ruimte.

In de begeleiding van het Lied van den Hop zijn een aantal orkestrale effecten terug te vinden

die we ook in de ouverture aantreffen. Over het geheel genomen is de zetting echter meer die

van kamermuziek: de instrumentatie is spaarzamer en het dynamisch spectrum is

vanzelfsprekend bescheidener. Aangezien de tekst draait om de nachtegaal en de hop, zijn het

vooral de houtblazers die hier gebruikt zijn. De nachtegaalsklacht in de introductie wordt

zacht gespeeld in piccolo en harp; voor het overige klinkt slechts een orgelpunt op b (octaaf

70 Diepenbrock negeert de herhaling van ‘allen’, zowel in de eerste als in de tweede versregel.
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B-b’ in de contrabassen en een paukenroffel). Ook de korte inlas bij m. 72-73, nu gespeeld

door de fluit, heeft dat karakter, maar ditmaal ligt er een tegenstem in de klarinet en is de

begeleiding verdeeld over harp en tweede viool (V13). De reprise van de nachtegaalsklacht

aan het slot van het lied moet echter sterk klinken (forte voor de piccolo; fortissimo voor de

harp, m.106, zie V12).

De aanwezigheid van het thema van de Hop bij de overgang naar het tweede gedeelte van het

Lied, waar het wordt ingezet door fluiten, hobo’s en althobo, met aanvulling van klarinetten

en fagotten, markeert het moment waarop de Hop op het punt staat zijn lied te vervolgen (m

39). Een koor van houtblazers ondersteunt daarop de vogelgeluiden in de tenorpartij (m. 47,

V14). Zo’n tekstuitbeeldende passage, ditmaal in houtblazers en strijkers, vinden we ook in

het tweede ’couplet’, bij de woorden:

En van de olijvenbes
Petterend kwetterend leeft […]

Een meer persoonlijke vorm van tekstinterpretatie vinden we aan het eind van dit gedeelte,

waar de tekst besluit:

Uit onsterfelijken mond
Een jubelkreet van de goden.

In de vertaling van Deknatel staat hier de toevoeging: ‘de nachtegaal fluit’.71

Diepenbrock laat hier echter niet het nachtegaalsthema terugkomen, maar, in plaats daarvan

opnieuw het Apollothema uit Marsyas (pianissimo in harp en strijkers). In de esklarinet klinkt

hier boven uit, als ‘jubelkreet van de goden’, een korte, felle vogelroep (forte, acuto, m. 37,

V15), die het Griekse woord ‘ololugè’ (vers 222), een luide, emotionele schreeuw,

weergegeeft.

Finale

Zo divers Aristophanes’ finaletekst is, zo bont zijn Diepenbrocks hier gebruikte muzikale

middelen: een korte orkestrale introductie (met trompetfanfare) voor het melodrama van de

bode dat uitmondt in een mars; declamatie; het bruiloftslied door tweestemmig vrouwenkoor;

melodrama; het Alla marcia dat terugkeert bij Petheitaerus’ uitnodiging72, waarna het koor

71Deknatel in: Aristophanes [1917], 10.
72 In moderne edities: Peisetaerus. Spelling waarschijnlijk afkomstig van Dindorf, zie ook Sommerstein 1987,
201 en Dunbar 1995, 128/129.
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triomfantelijk besluit. Diepenbrocks eigen karakterisering van de finale was: ‘een

uitsmijtermarsch en een koortje voor meisjes in operettestijl’.73 Voor de vormgeving van de

finale ging Diepenbrock uit van de afsluitende triomfkreet ‘alalai iè paian’. ‘Paian’ staat voor

overwinningslied. De trompetfanfare waarmee de finale opent (m. 1–7) symboliseert deze

gedachte, die verder wordt uitgewerkt in het Alla marcia, een belangijk bestanddeel van deze

finale. Marsritmes klinken vanaf m. 32 in fagotten, pauken en strijkers, om na het bruiloftslied

(Allegro deciso, 3/4 m. 50-82) de uitbundige tonen van het slotkoor te ondersteunen, waarbij

ook de drie trompetten zich voegen. ‘Het koortje in operettestijl’ is het bruiloftslied voor alten

en sopranen dat de kern vormt in deze finale. De hoge mate van voorspelbaarheid daarvan (C

groot, met een herhaling van de muziek in de antistrofe) is ook de recensenten destijds niet

ontgaan. Dit was echter een bewuste keuze: het koorlied diende te klinken als een traditionele

bruiloftshymne en werd bovendien uitgevoerd door scholieren.

Het andere, steeds weer aanwezige element in de finale is vanzelfsprekend dat van het

vogelrijk. De melodie waarop sopranen en alten (unisono) de slotstrofe zingen, wordt

aanvankelijk instrumentaal geïntroduceerd door de fluit bij het begin van het Alla marcia.

Wanneer de bode declameert:

O vogels, een wonder, een wonder
Geluk is u en ons allen,
Dank zij den Athener
Te beurt gevallen […]

neemt de piccolo bij het woord ‘vogels’ deze melodie over (m. 39-42, V16). Bij de terugkeer

van de mars (m. 95, Tempo I, Alla marcia) ligt de melodie opnieuw in de fluit, de piccolo

vertolkt de woorden:

‘k zweef met u door hooge luchten,
samen naar het vogelland.

Nu volgt de koorinzet en vanaf dit moment (m. 103, sempre alla marcia) klinken de

vogelstemmen luid in alle houtblazers (V17). Hier kon het orkest weer op volle sterkte ingezet

worden.

73 10-09-1917, Diepenbrock aan R. Heuckeroth, BD IX, 272.
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Harmoniek en dynamiek

Diepenbrock heeft er bewust voor gekozen om de melodrama’s en de koordelen van de finale

van De Vogels zo ongecompliceerd mogelijk vorm te geven. Dat geldt ook voor het in deze

delen gebruikte melodisch/harmonisch kader, dat voornamelijk op eenvoudige cadensen is

gebaseerd. Om die reden zijn een aantal in Diepenbrocks oeuvre vaak terugkerende

karakteristieken, zoals de chromatiek en de dalende melodische curve, in dit werk zo goed als

afwezig. Genoemd is al het hoofdthema van de ouverture met zijn opspringende kwint en

stijgende drieklankbeweging als herkenbare elementen (V1). Ook de in het lokthema van de

hop toegepaste kwint- en kwartintervallen (m. 66, V2), alsook de tertsengangen en

repeterende tonen die andere vogelgeluiden verklanken (m. 96 ‘vogelstemmen’, V5) staan in

deze partituur voor de ongecompliceerdheid van het vogelleven en de natuur.

Wanneer echter de mens ter sprake komt, wordt daarvoor een heel ander idioom gehanteerd.

Dat blijkt vooral uit het eerste deel van het Lied van den Hop. De tekst bezingt daar niet alleen

de hop en de nachtegaal, maar ook het vroegere, menselijke bestaan van beiden, als Tereus en

Procne. Dit wordt duidelijk wanneer in regel drie en vier verwezen wordt naar een oude

mythe, volgens welke de nachtegaal haar klaagzang (‘threnos’) aanheft voor haar zoon Itys,

die zij gedood zou hebben.74

[…] dat het hart mij van innigen weemoed ontroert
om Itys, het kind, door den dood ons ontvoerd.

Behalve dat deze nachtegaalklacht een motief is geworden in de partituur van De Vogels,

brachten deze versregels Diepenbrock tot een bijzondere vorm van tekstexpressie. Vanuit b

klein, de toonsoort waarin het lied is begonnen, wordt in twee maten via akkoorden van B

groot, c klein en Es groot gemoduleerd naar as klein, de toonsoort die vanaf vier maten voor

maat 12 als orgelpunt deze versregels ondersteunt. Het schrijnende van de tekst is uitgedrukt

in de dissonanten onder ‘hart’ en ‘weemoed’: in het eerste geval door de septiem (As-g),

ontstaan doordat de g uit het vorige akkoord is overgebonden, en in het tweede geval door het

overmatige septiemakkoord (G-b-es-f), waarbij de es van de tenor op ‘wee-’ als voorhouding

werkt. De overgang van 4/4 naar 6/8 m. heeft een metrische reden: zo konden de woorden

‘weemoed’, ‘Itys’ en ‘dood’ op de eerste tel van de maat komen en bleef een goede prosodie

gewaarborgd. Bij deze laatste versregel klinkt in altviolen en celli (espressivo, con sordino),

boven de As van het orgelpunt, een chromatisch dalend motief, dat het verdriet weergeeft.

74 Dit gegeven, dat al bij Homerus voorkomt, speelt ook in Sophocles’ Electra een rol, zie 3.2.5.
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Vanaf m. 15 voegen zich hierbij de violen met het ‘medelijdensthema der goden’ (m. 12,

V18).

Dat de hop in De Vogels onder twee gedaanten voorkomt – daarmee een belangrijk thema in

deze komedie symboliserend - kon op deze wijze in de muziek geaccentueerd worden. Zolang

Tereus zich als hop, als vogel onder de vogels, laat horen, is zijn thematiek eenvoudig en

diatonisch. Wanneer hij terugdenkt aan zijn vroegere bestaan als mens, komen er menselijke

emoties naar boven, waarvoor een meer gecompliceerd muzikaal idioom is gebruikt.

Liggen de dynamische schakeringen in het Lied van den Hop en in de melodrama’s vooral in

het gebied van het pianissimo tot het piano, in de Ouverture waren er in dit opzicht geen

beperkingen. Hoewel dit orkeststuk forte opent en fortissimo besluit, heeft Diepenbrock de

royale bezetting die hij ditmaal tot zijn beschikking had, vooral gebruikt om diverse

combinaties uit te buiten. Het hoofdthema wordt telkens forte ingezet in de strijkers, wordt

even teruggenomen bij de ¾ maat, om daarna via een crescendo sterk te eindigen. Het

‘vogelgekreisch’ (m. 32, V19) zwelt na vijf maten met snel dalende toonladderfiguren aan tot

fortissimo, om plaats te maken voor het tweede thema (m. 37: ‘mopperthema’). Dit blijft

aanvankelijk, ook door het gebruikte lage blazersregister, enigszins op de achtergrond, maar

zal uiteindelijk voluit klinken (m. 206, p dolce, con anima, V3; m. 221, poco f dolce). Ook het

lokthema van de hop wordt eerst zacht gepresenteerd in de fluit (m. 66, dolce leggiero

scherzando), maar krijgt door de uitwerking van de esklarinet (forte) een veel dwingender

karakter. Ten slotte verschijnt het thema in de reprise (m. 214, Allegro con fuoco, V20),

achtereenvolgens forte gespeeld door het strijkorkest en de complete houtblazerssectie.
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3.2.4. Faust

Introductie

Royaards’ teleurstellende ervaringen met zijn voordracht van Faust in Nederland (1904)

hebben hem bij de voorbereidingen van de enscenering in 1918 parten gespeeld. Dat de

destijds gevoerde discussies over de vraag of het stuk al dan niet geschikt was voor het

podium na 14 jaar nog niet verstomd waren, zou blijken uit reacties op de première. Royaards

besefte dat, wilde een enscenering van het eerste deel van Goethe’s 4614 versregels

omvattende Faust-tragedie in Nederland kans van slagen hebben, dit een ‘uitgeklede’

voorstelling zou moeten worden.75 Toen hij dit in 1912 schreef, stelde hij voor om de

volgende taferelen te schrappen:

- het toneel van Mefisto en leerling

- Auerbach’s wijnkelder

- Heksenkeuken

- Valentijns sterfscène en

- Walpurgisnacht.

Van deze vijf taferelen is in 1918 uiteindelijk alleen het eerste geschrapt. Hoewel Auerbach’s

wijnkelder en de Heksenkeuken aanvankelijk ook achterwege zouden blijven, zijn beide

scènes gehandhaafd, de eerste volledig en met muziek, de tweede in gecoupeerde vorm,

zonder muziek. De Walpurgisnacht werd wel gespeeld (in aangepaste vorm, zonder muziek),

maar niet de daaropvolgende Walpurgisnachtdroom.

Royaards bracht Faust (I) in 25 taferelen, waarvoor 25 verschillende decors waren ontworpen.

Volgens deze indeling begint de Gretchen-tragedie bij tafereel tien (Straat), de pauze werd

ingelast na de scène in het tuinhuisje (tafereel 13). Het merendeel van de van muziek

voorziene scènes viel voor de pauze (zie 3.1, schema 1).

De teksten: karakter, structuur en daaruit voortvloeiende consequenties bij het

componeren

Bij zoveel verschillende taferelen en changementen is het niet vreemd dat een recensent na de

première constateerde dat ‘de geestelijke eenheid van Goethe’s werk […] niet ongehavend uit

75 16-07-1912, Royaards aan Adama van Scheltema, Letterkundig museum, A.192-B.2.
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de proef [was] gekomen’. Deze auteur refereerde daarbij aan het beeld van de

‘lappendeken’.76 Van al zijn toneelstukken heeft Goethe alleen Faust aangemerkt als een

‘tragedie’, een discutabel begrip, in aanmerking genomen de vermenging van stijlen (met

scènes die verwijzen naar de komedie) en de verbinding van diverse genres en dichtvormen:

Und weit hinaus noch über eine solche Stilmischung, die das Todernste mit Hochamüsantem, Entsetzliches mit

Vergnüglichem verbindet, umfaßt die Faust-Dichtung ein ganzes Bündel von Gattungen oder Gattungszügen,

Dichtarten und Darstellungsweisen, Spieltraditionen aus vielen Zeiten und vielen Literaturen.77

Ook Adama van Scheltema had er in zijn inleiding bij de vertaling op gewezen dat de tekst

van Faust bestaat uit ‘een verzameling der meest onderscheiden vormen’: ‘van af het

maatlooze “Knittelvers” tot den romantischen ballade-vorm, de hooggestemde lyriek, of wel

het gedragen proza […]’.78 Diverse gedeelten van de Faust-tekst nodigen uit tot compositie,

sommige expliciet, sommige impliciet. Dat de lyrische intermezzi, de koren en de liederen,

bedoeld waren om gezongen te worden, is nooit betwijfeld. Of bij andere, dramatische

tekstgedeelten ook muziek gewenst zou zijn, en zo ja, in welke omvang en stijl, blijft, mede

gezien Goethe’s eigen tweeslachtige houding daarin, discutabel. Zo meent Albrecht Schöne

dat de dramatische basistekst hier en daar vraagt om een instrumentale begeleiding bij de

gesproken verzen, op de manier van het melodrama.79

Heterogeniteit is het opvallendste aspect van Diepenbrocks elfdelige Faust-partituur: ‘er is

“van alles” in, “moppen”, ballet en gezangen van Aartsengelen (voor orkest)’, aldus de

componist aan de vooravond van de première.80 Daarmee doelde Diepenbrock niet alleen op

de mix van compositorische vormen, maar vooral op het contrast van aardse en hemelse

sferen dat in de Muziek bij Goethe’s Faust duidelijk uitgewerkt is. Naast gezongen koren

(III, IV en IX) en liederen (IV, VI, VII) van uiteenlopend allooi zijn er omvangrijke delen met

spreekstem. Zo laat Diepenbrock de aartsengelen spreken met orkestbegeleiding (Proloog, I),

in plaats van hen te laten zingen.81 Ook de teksten van Faust en de Geesten (V) zijn steeds als

melodrama gezet. Mephistopheles treedt daarentegen zowel sprekend als zingend op, evenals

Greetje. Ook de dans speelt een rol. In De Boeren onder de Linde (IV) wordt gezongen én

gedanst; in het middendeel van V is bij het spreekkoor ook dans voorgeschreven. Greetjes

76 Mei 1918, A. de R. in Het Tooneel, 3/12, 178-179; daarmee verwees de auteur naar een uitspraak van Goethe.
77 A. Schöne in Goethe, 1999, Kommentare, 18.
78 Goethe [1911], Inleiding, XVII.
79 Goethe 1999, 19.
80 30-03-1918, Diepenbrock aan B. Seroen, IX, 331; een overigens misleidende uitspraak, want de tekst van de
Aartsengelen ( Proloog, I) is melodramatisch gezet.
81 Vergelijk F. Weingartner, Musik zu Goethes Faust, op. 43, 2 e.v.: hierin wordt door de aartsengelen gezongen.
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ballade Den Koning in Thoele (VII) wordt ingeleid door een kort melodrama, in deel IX

(Dom) zijn melodrama en koor gecombineerd, zó, dat de dramatiek van de tekst optimaal tot

uiting komt.

Als deel I heeft Diepenbrock de Opdracht en De Proloog in den Hemel gecomponeerd.

Uit het feit dat de muziek is vormgegeven als twee in elkaar overlopende gedeelten, zou

geconcludeerd moeten worden dat het tussengelegen Voorspel op het toneel (vers 33-242)

kwam te vervallen. Dit wordt bevestigd door Royaards in een brief van 7 maart 1918 waarin

hij Diepenbrock de voorgenomen enscenering van de inleiding beschrijft:

Zoodra nu met een donkere stem gesproken […] “De Opdracht” is gesproken en de laatste tonen van die muziek

zijn weggestorven, gaat met den overgang dezer muziek in de muziek der hemelsche sferen, het doek op en

wordt de hemel met de aartsengelen zichtbaar.82

Een ander in deze brief ter sprake gebracht gedeelte van Faust is de Walpurgisnacht. Het

ontbreken van muziek bij dit tafereel werd bij de première door enkele recensenten als een

gemis ervaren.83 Uit Royaards’ opmerking ‘Voor de Walpurgisnacht kom ik nog bij je’84,

maak ik op dat het wel degelijk de bedoeling is geweest om deze scène van muziek te

voorzien. Dat dit uiteindelijk niet is gebeurd, lijkt uitsluitend verklaarbaar uit tijdgebrek.

Thematiek en instrumentatie

Het heterogene karakter van de Muziek bij Goethe’s Faust is een direct uitvloeisel van de

verschillende niveaus of sferen die Goethe in zijn drama ten tonele voert:

So schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus
Und Wandelt mit bedächt’ger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.85

In de opzet van Diepenbrocks elfdelige partituur is deze driedeling herkenbaar door het

gebruik van contrasterende stijlen met elk een eigen idioom. De driedeling vormt ook de basis

82 7-03-1918, Royaards aan Diepenbrock, op.cit., 320.
83 3-04-1918, S.A.M. Bottenheim in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, ibid., Chronologie, 592.
84 7-03-1918, BD IX, 320.
85 Goethe 1971, Vorspiel auf dem Theater, vers 239-242.
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van mijn bespreking van zijn Faust-compositie. De muziek is begeleidend van karakter, er

zijn geen instrumentale delen van enige omvang . Thema’s/motieven spelen een bescheiden

rol, uitsluitend voor de verklanking van het ‘hemelse’ is gebruik gemaakt van een terugkerend

motief.

Opdracht, Proloog in den Hemel en Finale

Zeven jaar voor het ontstaan van de Muziek bij Goethe’s Faust, in 1911, had Hondius van den

Broek Diepenbrock voorgesteld om enkele delen uit Goethe’s Faust te componeren:

Maar wel te componeeren is, en daar moet je nu toch eindelijk toe komen het eerste van den Prolog im Himmel:

Die Sonne tönt in alter Weise. Zou ook niet prachtig zijn om in Musik zu setzen ’t begin van den

Walpurgisnacht? […] En de Zueignung?86

De bewuste brief ging onder meer over het toen juist voltooide symfonisch lied Die Nacht, dat

begint met een altvioolsolo met een motief in triolen. Interessant is dat Diepenbrock voor de

opening van de Opdracht uit Faust in 1918 een sterk gelijkend altvioolmotief heeft gebruikt

in dezelfde toonsoort (F1 a-b), terwijl ook het motief uit De Proloog verband houdt met Die

Nacht. Waarschijnlijk heeft Diepenbrock zich, toen hem het verzoek voor muziek bij Faust

werd gedaan, de suggestie van Hondius van den Broek herinnerd. Ook moet hij, bewust of

onbewust, de relatie met Die Nacht hebben gelegd.

Muziek der hemelsche sferen: het stijgende drieklankmotief als metafysisch kader

Zoals vermeld, was Diepenbrock zijn Faust-compositie begonnen met een zeven pagina’s

tellende schets voor De Proloog in den Hemel (F2-a).87 Van deze Proloog is het eerste

gedeelte (versregel 243-270) en het slot gecomponeerd (344-353), de tussenliggende tekst

werd gesproken zonder muziek. In het eerste gedeelte (m. 84-158) declameren de drie

aartsengelen, Raphaël, Gabriël en Michaël, ieder een couplet en besluiten vervolgens

gezamenlijk (zie schema 14). In het slotgedeelte (partituurdeel II, m. 1-40) is het de Heer die

spreekt.

Het verheven karakter van de tekst weerspiegelt zich in de orkestrale inleiding van de

Proloog, een monumentaal Maestoso in Des groot over dertien maten. Na de ingetogen

Opdracht, met zijn bescheiden, kamermuzikale begeleiding, wordt nu een compleet andere

86 23-02-1911, W.G. Hondius van den Broek aan Diepenbrock, BD VII, 160.
87 Opvallend is dat in die eerste schets de oorspronkelijke, Duitse, tekst is genoteerd.
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sfeer neergezet. Boven een snel aanzwellende paukenroffel en gebroken akkoorden in de

violen heft de trompet een stijgend drieklankmotief aan dat herinnert aan stijgende

drieklankmotieven in de Hymne an die Nacht nr 1 en – opnieuw - aan Die Nacht, waar het

staat voor de opkomst van de maan (F2-b-c). In de Faust-muziek zal dit gegeven functioneren

als een motief, dat hier niet alleen de baan van de zon symboliseert88, maar ook een auditieve

verbinding tussen aarde en hemel, tussen toneel en boventoneel, creëert.89 Na een snel

crescendo over de eerste vier maten, klinkt het motief in De Proloog afwisselend in hoorn en

altviool, tweede viool en trompet, waarna het eerste couplet begint:

Raphaël:
De zon dreunt weer naar d’oude wijze
Boven haar broedersferen uit,
En hare voorgeschrevene reize
Voleindigt zij met stormgeluid.
Haar aanblik zal de englen sterken,
Ofschoon niet één haar oorsprong zag:
De onbegrijplijk groote werken
Zijn heerlijk als op d’eersten dag.

Schema 14: Proloog in den Hemel (I, 84-158) melodrama
Maestoso Maestoso

97-114 116-131 132-146 147-154
melodrama: Raphaël…………Gabriël…. ………Michaël…………RGM ….

motief…………………………………………………. motief….
Des

Terwijl de beginregels van het eerste couplet worden gedeclameerd, klinkt het motief nog

enkele malen op de achtergrond in de 2e viool en in de hoorn. Dan ontwikkelt de trompet het

motief verder tot de climax op ‘Voleindigt zij met stormgeluid’(F3, mf-f, m. 101-106). Ook

bij het begin van het tweede couplet is het motief aanwezig, ditmaal in eerste viool en

klarinet, bij de tekst:

Gabriël:
Met snelheid zonder perk of palen
Wentelt het aardrijk in zijn pracht

De gezamenlijk uitgesproken versregels waarmee de drie Aartsengelen deze Proloog

besluiten, zijn een variant op de regels vijf tot en met acht uit het eerste couplet:

88 Dit wordt beschouwd als een verwijzing naar de Pythagoreïsche leer van de sferenharmonie.
89 Die verbinding was ook visueel gerealiseerd, door een hemeltrap (zie ontwerp F. Lensvelt, TIN).
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Die aanblik zal de englen sterken,
Waar geen van hen Uw oorsprong zag,
En Uw onmetelijke werken
Zijn heerlijk als op d’eersten dag.

Muzikaal is dit slotgedeelte verwant aan het gedeelte vanaf m. 97. Door het drieklankmotief

nu polyfoon te verwerken met inzetten in violen, altviool en houtblazers, wordt de

intensivering die dit tekstfragment suggereert tot klinken gebracht (F4, m. 147-158

Maestoso).

In het Einde van de Proloog in den Hemel (II, m. 1-40) ontbreekt het drieklankmotief

evenmin. Nadat de Heer heeft gesproken (melodrama bij de laatste zes versregels daarvan, m.

1-12), keert de toonsoort Des groot terug, terwijl de gebroken drieklanken nu door de

altviolen worden aangeheven. Het motief verschijnt vanaf dat moment in de hobo (Maestoso,

p), om, na de laatste woorden van Mephistopheles, opnieuw te worden ingezet vanaf maat 20.

In een kort naspel is het eerst de combinatie fluit/cellosolo, die het motief intoneert (Molto

sostenuto, dolce) en vervolgens de klarinet en de hobo.

Finale (XI)

Goethe verwijst aan het einde van het eerste deel van Faust naar de Proloog in den Hemel

door de tenhemelopneming van Gretchen te markeren via een ‘stem van boven’ die zegt ‘Ist

gerettet!’90 Op analoge wijze vinden we aan het slot van Diepenbrocks partituur een muzikale

verwijzing naar het eerste deel, want de ‘muziek van de hemelse sferen’ is in deze korte finale

(XI, m. 1-22) opnieuw gebruikt, ten teken dat Greetje is gered. De stem uit de hemel is

weergegeven als een sopraansolo die onverwacht opklinkt boven het melodrama (dialoog van

Mephistopheles en Greetje). Met de woorden

U hoor ik, Vader! Red gij mij!
Gij englen! Gij heilige scharen […]

richt Greetje haar gebed tot God. Bij ‘Gij heilige scharen’ keert het motief van de Proloog

terug (eerste viool, dolce, con sordino; eveneens in Cis groot), nu met begeleiding van

arpeggio’s in de harp, daarmee de weg vrijmakend voor de sopraansolo (F5, m 7-12). In het

korte naspel is het drieklankmotief polyfoon verwerkt in de houtblazers, op de manier van een

stretto. Als laatste zet de trompet het motief in, terwijl fluit en piccolo de orkestklank een

90 Versregel 4612.
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bovenaardse glans verlenen (F6, m.16-22) . Opmerkelijk in dit deel is het gebruik van de harp

als instrument van het ‘hemelse’, meer specifiek van de apotheose van Margareta.

Diepenbrock sluit hier aan op een oude traditie: ook in de door hem zo bewonderde La

Damnation de Faust van Berlioz worden in de overeenkomstige scène twee harpen

voorgeschreven, de toonsoort is daar eveneens Des groot.91 In zijn instrumentatieleer

karakteriseerde Berlioz de harp als volgt: ‘Nichts entspricht in so hohem Maße unseren

Vorstellungen von überirdischem Festgepränge, von religiöser Pracht und Herrlichkeit, als die

Klänge einer geistvoll behandelten großen Anzahl von Harfen’.92

Dom (IX): verwerking van bestaande thematiek

In deel IX (Dom: Dienst, orgel en zang; vers 3776-3834) is het melodrama gecombineerd met

een koor dat strofen uit het Dies irae zingt. Een dergelijke combinatie werd al toegepast door

Robert Schumann (slot van Manfred) en door Felix von Weingartner (Musik zu Goethe’s

Faust, Domszene). Goethes zinnen (dialoog van de Boze Geest en Margareta) hebben veelal

de vorm van uitroepen of vragen, ze zijn opvallend onregelmatig van lengte en hebben geen

eindrijm. Deze dramatische prozatekst wordt drie maal onderbroken door het koor dat het

Dies irae aanheft; deze versregels zijn juist strikt regelmatig en hebben wel eindrijm. In

Diepenbrocks compositie zingt het koor eenstemmig.

Het spanningsveld in de tekst, dat zich niet beperkt tot het formele, is muzikaal versterkt door

de afwisseling van melodrama en koor. Goethe gebruikte uit de Latijnse requiemmis alleen de

eerste, de zesde en de zevende strofe, dat wil zeggen dat die strofen waarin Gods erbarmen

wordt afgesmeekt, zijn weggelaten. De dorische melodie, die Diepenbrock bij de drieregelige

strofen citeert, is de gregoriaanse sequens. De maatwisselingen die in deze passages

voorkomen, hangen samen met zijn interpretatie van de gregoriaanse ritmiek.

91 H. Berlioz, La Damnation de Faust, scène 20: Apothéose de Marguerite, 6 m. na cijfer 154.
92 Berlioz/Strauss, 1905, 151.
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Schema 15: Dom (IX), Melodrama en koor. G= Boze geest; M = Margareta; Cf = cantus firmus
Andante grave grave maestoso non troppo lento grave maestoso
2-8 13 33 39-46 58-63 73-80
fanfare…. Cf…. Cf…… Dies irae.. Cf……. .. . Dies irae.. Dies irae.. Naspel

melodrama: G……………… M…….. G……. M………. M…G..
d klein

Het Dies irae klinkt voor het eerst na Greetjes woorden:

O! O!
Was ik die gedachten kwijt,
Die aldoor maar opnieuw weer bij mij komen
Tegen mij! (F7, Andante grave maestoso, m. 39-46)

Op te merken is nog dat waar Goethe slechts de eerste twee regels van de eerste strofe citeert
93, Diepenbrock het complete eerste couplet van de sequens invoegt. In het naspel van IX

heeft Diepenbrock het thema van het Dies irae verder uitgewerkt.

Na het eerste Dies irae, bij de tekst:

Gramschap grijpt U!
De bazuin weerschalt!

wordt door de trompet een citaat gespeeld uit de sequens Victimae Pascali Laudes, uit de

derde strofe die begint met de tekst ‘Mors et vita duello conflixere mirando […]’ (F8, m. 42-

47, marcato).

Er is nog een opvallend terugkerend element gebruikt in dit deel. Aansluitend aan de

trompetfanfare (m. 2-8) uit de opening, klinkt, nog voor de eerste inzet van het melodrama, in

de blazers en de altviolen een gedragen, koraalachtige melodie (F9-a, m. 9-12, Sostenuto,

marcato ’quasi organo’, f). In het verloop van het stuk wordt nog tweemaal aan dit gegeven

gerefereerd dat als een cantus firmus boven het melodrama ligt (Grave, maestoso, m. 28-32;

Grave, maestoso, m. 53-57, F9-b).

De intermezzo’s

Voor de delen III, IV, VI, VII en VIII, die in de grote lijn van de handeling te beschouwen

zijn als intermezzo’s, dalen we af van het hemelse naar het aardse, met de Paaskoren (III) als

verbindend element (zie ook schema 1). Deze koorstukken, het Koor van Engelen, het Koor

93 Versregels 3798-99.
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van Vrouwen en het Koor van Discipelen, worden vierstemmig gezongen door sopranen en

alten. Het is a capella polyfonie, met dien verstande dat het eerste Engelenkoor (IIIa) begeleid

wordt met klokken en tamtam en het derde Engelenkoor een kort orkestraal naspel heeft. De

gewijde sfeer waarmee deel II (Einde van den Proloog) werd besloten, zet zich voort in het

Koor der Engelen (Allegro maestoso, F groot in couplet 1 en 2). Bij het derde couplet, waar

tekst en muziek verder uitgewerkt zijn, zet Diepenbrock ‘met jubelende geestdrift’: het koor

zingt fortissimo, nu in G groot (IIIe, m. 50-80). Dit derde Engelenkoor herinnert aan het meer

uitgebreide Oud Paaschlied uit Twente dat Diepenbrock in 1903 componeerde.94

De ongecompliceerde karakterstukken van deel IV en VI – de delen die de scène Faust’s

studeervertrek (V) omramen – vormen als uitbeelding van straattaferelen en kroegjolijt een

bont samenraapsel. In het vierdelige Paaschmorgen voor de stadspoort trekken, na een korte

orkestrale inleiding (Allegro vivo, C groot, m. 1-29), een zingende bedelaar, een groep

marcherende soldaten en zingende en dansende boeren voorbij. Deze toevallige passanten95

zijn treffend verklankt: de bedelaar met een eenvoudig, licht melancholiek lied in e klein (‘in

populair accent voor te dragen, zonder overdrijving’, IVb, e klein, m. 30 -69); het

soldatenkoor in marstempo (‘rhythmisch-energisch’) met trompetfanfare (IVc, m. 70-98); de

Boeren onder de Linde in een Allegretto pastorale met een knipoog naar de 18e-eeuwse

musette, compleet met bourdontonen in hobo en klarinet (F10: IVd, G groot, 6/8, m. 110-

122).96 Dit gedeelte werd ook daadwerkelijk gedanst.

De drie coupletliedjes in Auerbach’s Keller (VI) zijn veel uitgesprokener van toon. Zoals

vermeld was Diepenbrock bepaald ontevreden over de wijze waarop Royaards de acteurs deze

liederen op ‘dronkemanstoon’ en met verdraaide stemmen liet zingen. Het is de vraag of

Diepenbrocks zettingen een dergelijke, zwaar aangezette interpretatie niet juist in de hand

gewerkt hebben: Brander’s lied van de rat voor bas-bariton (VIb) draagt de aanduiding ‘met

bijtende ironie’ en Mephistopheles lied van de vloo, een walsje voor hoge bas (VIc), moet

‘sarcastisch’ voorgedragen worden. Aanduidingen als ‘portamento’ en ‘falsetto’ bij de

stijgende grote sext in de zangpartij op het woord ‘Koning’, waarbij de hoogste noot vaak ook

nog een fermate heeft (m. 43; 55) lijken dit karakter nog te onderstrepen. Vond Diepenbrock

Royaards’ interpretatie overdreven, voor één van de recensenten was dit lied ‘niet duivelsch-

94 De toonsoort daarvan is ook G groot, de aanduiding luidt ‘Allegro maestoso. Met blijde geestdrift’.
95 Goethe: ’Spaziergänger aller Arten ziehen hinaus’, Goethe 1971, 25.
96 Dat Diepenbrock hier kiest voor een Franse dans, in een Duits drama, is typerend voor zijn affiniteit met de
Franse cultuur.
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spottend genoeg’97. Daarbij is overigens niet vermeld of hiermee de compositie dan wel de

uitvoering bedoeld was.

Van totaal ander gehalte is de door Greetje gezongen Ballade van de Koning in Thoele (VII),

die een nostalgische sfeer oproept. In het inleidende melodrama (m. 1-8, Andantino agitato)

komt haar innerlijke onrust tot klinken in de verminderde akkoorden en chromatische lijnen

die door het strijkkwartet (con sordino) worden neergezet. Voor het lied zelf, dat door

Jacqueline Royaards gezongen zou worden, vereenvoudigde Diepenbrock zijn in 1886

gecomponeerde zetting aanzienlijk. De delicate begeleiding van slechts drie strijkers (twee

altviolen en cello, steeds con sordino) is in overeenstemming met de nu veel grotere

ingetogenheid van het lied (pp als enige dynamische aanwijzing).

Mephistopheles’ Serenade (VIII, m. 1-12) bevat een regelrechte vingerwijzing naar Greetjes

lot dat zich weldra zal voltrekken. Het lied pakt de toon op van de liederen uit deel VI, maar

neigt naar het demonische. Diepenbrock heeft Mephistopheles’ valse woorden ditmaal het

karakter van een bolero gegeven, met opnieuw de toevoeging ‘sarcastisch’. Net als bij de

liederen uit deel VI suggereren de pizzicati van het strijkkwartet een gitaarbegeleiding. Met

de keuze voor d klein wordt vooruitgewezen naar deel IX (Dom), dat in dezelfde toonsoort

staat.

Voor deze karakterstukken is steeds een eenvoudig idioom gekozen, door Diepenbrock zelf

aangeduid met de term ‘populair’, in de betekenis van ongekunsteld. De liederen volgen de

structuur van de teksten en hebben vaak een dansachtig karakter. Er wordt gebruik gemaakt

van eenvoudige, tonale harmonieën, waarbij open kwinten en bourdontonen de indruk van

oorspronkelijkheid wekken, zoals in de boerendans uit deel IV. Ook het voorschrijven van de

gitaar bij het Lied van de Bedelaar (IVb) en het lied van Frosch (VIa) hangt hiermee samen.

Ten aanzien van de instrumentatie kan nog opgemerkt worden dat de trompet in de Faust-

muziek meerdere rollen heeft. In de Proloog in den Hemel (I) is dit instrument drager van het

motief; bij het soldatenkoor (IVc) fungeert het als traditioneel militair instrument; de fanfare

die aan het begin van deel IX door de trompet wordt aangeheven symboliseert daarentegen

Greetjes strijd op leven en dood.

97 11-04-1918, A. de Wal in Het Vaderland, BD IX, 596.
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Harmoniek en dynamiek als tekstuitbeelding: het demonische verklankt

De consonante sferenharmonie van de Proloog in den Hemel contrasteert opvallend met de

dissonante taal van de melodramapassages in deel IX. Door de confrontatie van Des groot en

d klein wordt in de Muziek bij Goethe’s Faust een spanningsveld opgeroepen. Die botsing

was beoogd: Des groot (Cis-groot) als symbool voor het hemelse en d klein dat staat voor

het demonische. Terwijl De Proloog in den Hemel (I, II) opende en sloot in Des groot, is deel

IX (Dom) geheel in d klein gedacht; in dat gedeelte wordt bovendien een dramatische

spanning gecreëerd tussen d klein en d dorisch, aangezien de Dies irae-sequens hier het

uitgangspunt vormt. Maar aangezien de Finale (XI) besluit in Des groot (met een verwerking

van het stijgende drieklankmotief, zie hierboven), dient deze toonsoort als hoofdtoonsoort van

de Faust-muziek beschouwd te worden Over de keuze van d klein als contrasterende

toonsoort in deze partituur is nog het volgende op te merken. Behalve dat deze toonsoort

logisch voortvloeide uit het gebruik van de dorische sequens in deel IX, heeft de traditie

volgens welke aan d klein de connotatie ‘demonisch’ werd verbonden, hier mogelijk een rol

gespeeld. Tot de bekende composities in deze toonsoort behoort Mozarts Requiem. Ook in de

Muziek bij Electra speelt d klein een belangrijke rol.

Het aspect waarin het demonische in deze partituur vooral gestalte heeft gekregen, is dat van

de harmonie. Dissonantie en chromatiek blijken in dit verband sterke expressiemiddelen.

Zoals hiervoor al vermeld begint het inleidende melodrama voor de Koning in Thoele met een

verminderd septiemakkoord (gis-b-d-f) gevold door chromatische lijnen in de strijkers (pp,

con sordino), waarmee de toonsoort in het ongewisse wordt gelaten. Op deze wijze wordt een

onheilspellende atmosfeer neergezet, waarvan Greetjes vage angstgevoelens deel uit maken

(F11: VII, Agitato, m. 1-8). In deze functie komt het verminderde septiemakkoord nog een

aantal malen voor, vaak bij de opening van een melodrama. Zo vinden we het akkoord (dis-

fis-a-c) bij het begin van deel V (Faust’s studeervertrek), nu als een tremolo in de drievoudig

verdeelde altviolen (con sordino, maar forte én sul ponticello) met de aanduiding Agitato

poco, bij de tekst:

Binnen gevangen is iemand!
Blijft hier buiten,
Volg’ hem niemand!
Als in ’t ijzer de vos,
Beeft een oude hellelos.
Evenwel waakt! (F12, m. 1-5)
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Het melodrama in de Finale begint op vergelijkbare wijze: Greetjes smeekbede tot God wordt

ondersteund door altviolen en celli (resp. drievoudig en tweevoudig divisi en con sordino, p)

nu met een halfverminderd septiemakkoord, dat in de tweede maat overgaat in

tremolobeweging (XI, m. 1-4).

Dissonantie als expressiemiddel vinden we ook in deel IX (Dom), bij het melodrama van de

Boze Geest. De spanning wordt opgevoerd bij de tekst:

Half kinderspelen,
Half God in ’t hart!
Greetje! Hoe staat je hoofd?
In de hart
Wat voor een misdaad?

Nu zijn het de violen die septiemakkoorden in tremolobeweging spelen; hoewel pp, is de

klank schril vanwege de ponticello-techniek. Bij de tweede versregel klinkt een overmatige

drieklank (F13, m. 18-22). Nadat het Dies irae voor de tweede maal heeft geklonken, wordt

Greetje door doodsangst bevangen:

‘t Wordt mij zoo bang!
Muren, pilaren
Benauwen mij!
Het gewelf
Drukt mij! – Lucht!

Haar amechtige uitroepen hebben een spaarzame, maar zeer suggestieve begeleiding. Boven

een liggende D in cello, contrabas en basklarinet, klinken in de drievoudige gediviseerde

altviolen ‘Seufzer’ in tremolo beweging (m. 64-68, p, cresc. molto). Bij de eerste en derde

versregel (m. 64 en 66) dissoneert de es van de altviolen (akkoord g-bes-es, resp. ges-c-es)

met de D in de bas. Ditmaal spelen de altviolen ongedempt, de es in maat 64 wordt verstrekt

door de klarinet.

Chromatisch dalende lijnen

In deel IX speelt nog een ander expressiemiddel een pregnante rol: de chromatische daling.

Onder de trompetfanfare met paukenroffel waarmee het stuk opent, begint een tegenbeweging

in lopende achtsten in celli en bassen (steeds forte): de chromatische daling vult eerst de

kwint, maar breidt zich uit tot het octaaf, daarmee de toonsoort d klein nadrukkelijk

bevestigend (F14, deel IX, Andante grave, agitato; m. 1-8).
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Chromatisch dalende basmotieven komen vaker voor in dit deel, onder meer bij de eerste en

bij de derde inzet van het Dies irae. Nu verloopt de beweging in halve noten ‘pesante’ (d-cis-

c-bes), waarmee de wrijving met de authentiek-dorische melodie nog wordt geaccentueerd

(m. 39-42, zie F7). Nadat het koor de sequens voor de derde keer heeft geïntoneerd, komt de

dalende achtste beweging van het begin terug bij de laatste woorden die de Boze Geest tot

Greetje spreekt:

Hun aangezicht wenden
De zaal’gen van U af.
U de handen te reiken,
Schuwen de reinen. (F15, m. 80-85)

Dynamiek

In de Faust-muziek staat de dynamiek geheel in dienst van de tekst, het orkest vervult vrijwel

steeds een rol op de achtergrond. Met oog op de tekstverstaanbaarheid bewegen de

dynamische schakeringen in de begeleiding van liederen en melodrama’s zich vooral in het

gebied van piano tot pianissimo. Toch is er daarbinnen,vooral door het toepassen van een

aantal instrumentale effecten, een grote mate aan nuancering gerealiseerd in tekstuitbeelding.

Zo zijn de tremolo’s in de altviolen die regelmatig voorkomen in de melodrama’s, hoewel

vrijwel altijd zacht en con sordino gespeeld, een uiting van spanning, van onrust of van

naderend onheil. Zoals vermeld, gaan deze dan ook bijna altijd vergezeld van de aanduiding

‘agitato’. Opmerkelijke dynamische contrasten gebruikt Diepenbrock in de introductie tot het

derde melodrama van deel V.

3.2.5 Electra

Sophocles’ tragedie bestaat uit een proloog, drie episoden en een exodos. Er zijn vijf

koorliederen (reien): de parodos (na de proloog), drie stasima (ter afsluiting van de episoden)

en een kommos (beurtzang) in de tweede episode. In de vertaling van Boutens is deze

indeling gevolgd. Diepenbrocks partituur van Electra bestaat uit negen delen, alle met tekst.

De gecomponeerde tekstfragmenten, die een derde van de totale tragedie of te wel ca 500
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versregels beslaan, zijn steeds als melodrama gezet. Onderstaand schema laat zien hoe de

muziek is verdeeld over de tekst van de tragedie. Behalve de koorliederen (partituur delen II

[Kommos], III, IV, V en VIII) die traditioneel met muziek werden uitgevoerd en de Epiloog

van het koor (IX), zijn ook het begin van de Proloog (I), Electra’s Threnos (II), de Scène met

de Urn (VI) en de Herkenningsscène (VII) op muziek gezet. Na de Proloog, waarvan alleen

het begin is gecomponeerd, volgen in de partituur de Threnos en Kommos (partituur II). De

stasima zijn in de partituur deel III, V en VIII. Episode twee wordt onderbroken door een

kommos (partituur IV) en in episode drie is er tweemaal een onderbreking van de gesproken

tekst door muziek, namelijk door de Scène met de Urn (VI) en de Dialoog (VII).

Schema 16, Electra, tekst en muziek
Tekst Versregels Muziek Versregels Deel

Voorspel I
Proloog 1-85 Proloog 1-22 I
Threnos 86-120 Threnos 86-120 II (a)
Parodos 121-253 Kommos + dans 121-253 II (b)
Episode I 254-515
Stasimon I Stasimon I + dans 474-515 III
Episode II 516-1057

Kommos + dans 823-870 IV

Stasimon II Stasimon II + dans 1058-1097 V
Episode III 1098-1422

Scène met de urn 1126-1170 VI

Dialoog O. en E. 1219-1287 VII

Stasimon III Gebed/Stasimon III
+ dans

1376-1422 VIII

Exodus 1423-1510
Epiloog koor 1508-1510 IX

Spreken of zingen

Zoals vermeld heeft Diepenbrock een groter deel van de tragedietekst voorzien van muziek

dan dit in de oudheid het geval is geweest. Zijn keuze om Electra’s eerste klaagzang (partituur

II) te componeren is, vanuit de metriek van het Grieks bezien, niet onlogisch. Daarin wordt

namelijk de regelmatige gang van de gesproken anapesten (kort-kort-lang) enkele malen

onderbroken door lyrische, ‘gezongen’ anapesten.98 Mogelijk werd dit gedeelte van de

tragedie in een soort ‘stile recitativo’ gedeclameerd.99 In het algemeen duidt een doorbreking

van de normale ritmische gang op een neiging tot muziek. De Scène met de Urn (VI), door

98 Bij de versregels 88-90 en 105-107 komen catalectische anapesten voor, het ritme wordt niet afgemaakt. Zie
ook West 1982, 122.
99 Prof. dr A.P.M.H. Lardinois veronderstelt dat hiervoor een reciteerstijl tussen spreken en zingen in werd
gebruikt.
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Diepenbrock gecomponeerd in een stijl vergelijkbaar met die van de eerste klaagzang, werd

echter gesproken, terwijl in de Dialoog (VII) ‘spreken’ en ‘zingen’ elkaar afwisselen. Orestes

spreekt (herkenbaar aan de jambische trimeter), Electra gaat geleidelijk over tot zingen (in

diverse gesyncopeerde ritmen). Bovendien is de tekststructuur hier zo dat Orestes en Electra

vaak slechts één versregel hebben, in het eerste gedeelte (vanaf vers 1219) wisselt de dialoog

zelfs per halve regel. Het is alsof zij elkaar met hun vragen en beweringen voortdurend

interrumperen, een verschijnsel dat met de term stichomythie wordt aangeduid.

Structuur van de reien

De teksten van de reien hebben een vaste structuur bestaande uit strofen, antistrofen en soms

epode. Zoals vermeld, werden muziek en choreografie in de antistrofe herhaald vanwege het

identieke metrische patroon van strofe en antistrofe.100 Diepenbrock heeft dit principe als

uitgangspunt gehanteerd bij zijn compositie van Electra. Zo wordt in deel III, Stasimon I, de

muziek vanaf het begin letterlijk herhaald waar de antistrofe start (m. 1-4; 35-38). Na een

tussenspel besluit de rei met de zogenaamde epode die hiermee inhoudelijk en muzikaal

contrasteert. Ook in de andere koorliederen is het principe van muzikale herhaling

herkenbaar, zij het dat het bijvoorbeeld om inhoudelijk tekstuele redenen met meer vrijheid is

toegepast.

Een ander aspect van de reien is dat van de scenische beweging, want bij alle koorliederen in

Electra (de Kommos van deel II, deel III, deel IV, deel V en de koorgedeelten van VIII en IX)

heeft Diepenbrock ‘dans’ voorgeschreven. Bij de lange Kommos van deel II noteerde hij ‘met

en zonder dans’. Het betreft hier een beurtzang: elke strofe van de rei wordt aansluitend

gepareerd door Electra die haar strofe zonder dans declameert, zoals het onderstaande schema

laat zien. Bij de koorgedeelten die met dans dienen te worden uitgevoerd, is de

driekwartsmaat het uitgangspunt, variërend in karakter van langzame wals tot snel scherzo. In

deze Kommos is dat ‘Lento (valse lente)’101, bij deel III staat ‘Andante agitato’ en bij IV

‘Presto’. Zoals eerder vermeld was Diepenbrock ervan overtuigd dat hij door de reien aldus

gestalte te geven aansloot op de traditie van de oudheid.

100 Zie ook de bespreking van De Vogels.
101 A-76, 35.
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Schema 17, Electra, deel II: Kommos
Strofe 1 Koor Met dans

Electra Zonder dans
Antistrofe 1 Koor Met dans

Electra Zonder dans
Strofe 2 Koor Met dans

Electra Zonder dans
Antistrofe 2 Koor Met dans

Electra Zonder dans
Strofe 3 Koor zonder dans 102

Electra Zonder dans
Antistrofe 3 Koor Met dans

Electra Zonder dans
Epode Koor Zonder dans

Electra Zonder dans

Thematiek en instrumentatie

De muziek bij Electra is gebaseerd op een groot aantal thema’s, c.q. motieven die in de hele

compositie een rol spelen. In de bespreking zal onderscheid gemaakt worden tussen een

drietal thema’s die symbool staan voor de door hogere machten bepaalde drijfveren in het

tragische gebeuren, en thema’s die gekoppeld zijn aan personages. Onderzocht zal worden

wat de muzikale kenmerken van een thema/motief zijn, hoe het geïnstrumenteerd is en hoe het

in het verloop van de compositie is toegepast. Op basis hiervan zal, in samenhang met de

tekst, de (inhoudelijke) betekenis belicht worden. Waar tekst wordt geciteerd, is de vertaling

van Boutens gevolgd. Dit zijn de thema’s/motieven, zoals ze de eerste keer voorkomen; de

benamingen zijn zo veel mogelijk ontleend aan Diepenbrock zelf, zoals vermeld in de al

genoemde brief van Elisabeth Diepenbrock.

1. ‘Orakel van Apollo’, een reeks gealtereerde drieklanken boven een orgelpunt in wisselende

instrumentatie (E2);

2. ‘De tred van Erinys (wraakgodin)’, een motief van drie noten dat als basso ostinato

gebruikt wordt, en zich als ‘loopmotief’ manifesteert (E3);

3. ‘Noodlotsthema van de Atriden’, een ritmisch markant thema, gebaseerd op een

chromatisch dalende kwart en gepresenteerd door de trombones en trompetten (E4).

De vijf overige thema’s/motieven, behoren bij Orestes en Electra:

102 Zie hoofdstuk 3.3.5.
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4. Het Orestes-thema ontleent zijn gedreven karakter aan de opmatige figuur en het

gepunteerde ritme; het wordt gepresenteerd door de strijkers (E5).

Electra heeft meerdere thema’s, waarvan Diepenbrock er twee noemt:

5. een mineurthema in oboe d’amore en althobo; opvallend is de grote omvang van de

melodie en de syncopische ritmiek (E6);

6. een strijkersthema dat start met een chromatische daling van vier noten (E7).

Nog twee thema’s die met Electra geassocieerd moeten worden, zijn:

7. een strijkersthema in es-klein met een chromatisch dalende tegenstem; het karakter is

Grave sostenuto e agitato (E8);

8. een dansachtig, modaal thema in driekwartsmaat, aan te duiden als ‘troostthema’(E9).

De koordelen IV en V zijn niet op deze thema’s/motieven gebaseerd, maar maken gebruik

van een eigen thematiek, die niet in andere delen terugkeert.

Voorspel

Met zijn krachtige opening en rijke dynamische schakeringen is het Voorspel niet alleen een

doelgerichte introductie op het tragische gebeuren, maar ook een markant en vrijwel uniek

orkeststuk in Diepenbrocks oeuvre. In het bestek van bijna honderd maten, dat wil zeggen

ruim zes minuten muziek103, wordt het krachtenveld in de tragedie hoorbaar gemaakt, waarbij

zes van de bovengenoemde thema’s worden geëxposeerd. Het Voorspel (in d klein) bestaat uit

drie vrijwel even lange onderdelen: de opening (Andante agitato); een middengedeelte (Grave

maestoso) en een slotgedeelte (Grave, sostenuto, agitato), dat in de laatste maten de toon zet

voor de aansluitende Proloog.

103 Diepenbrocks aanduiding van 5 minuten (piano-uittreksel) moet op basis van de bestaande opnamen worden
gecorrigeerd.



281

Schema 18, Electra, Voorspel

Andante agitato (1-30) Grave maestoso (31-64) Grave sostenuto (63-98)
Orestes…………….orakel orakel..noodlot….Electra 1………noodlot…. Electra 3……….orakel+Erinys

d klein Cis d es d

In het eerste gedeelte worden het Orestes-thema en het ‘Orakel van Apollo’ geïntroduceerd.

De paukenroffel (‘als een donderslag’104) markeert het begin van het Orestes-thema dat

tweemaal achter elkaar klinkt, beide keren forte, eerst in violen en altviolen, de tweede keer

aangevuld met oboe d’amore en althobo. Behalve de aanduiding Andante agitato staat er in

het piano-uittreksel ‘onstuimig, somber-energiek’.105 Plotseling klinkt nu, Più sostenuto en

pianissimo, boven een orgelpunt van Cis octaaf, het Orakel van Apollo, een reeks gealtereerde

drieklanken (m. 13-15). Door de verlaging van de cis naar c in het tweede akkoord ontstaat er

een overmatige drieklank (c-e-gis) wat resulteert in een ‘Querstand’. Terwijl de akkoorden

opstijgen, verschuift de instrumentatie van drie trompetten (gestopt), naar de houtblazers en

vervolgens naar de violen (‘divisi’). Na een schrille uithaal in piccolo en es-klarinet, een

vooraankondiging van de moord op Clytaemnestra (in deel VIII), klinkt boven de nog steeds

aanwezige Cis in de bas, Apollo’s motief opnieuw (nu met de trompetten open) om met een

groot crescendo (m. 26-28) uit te monden in een korte aanduiding van de ‘Tred van Erinys’.

Het middendeel (Grave maestoso) wordt beheerst door twee andere thema’s, het

‘Noodlotsthema der Atriden’ en het eerste Electra-thema. Het zijn de sterk dissonante

samenklanken en de ritmische profilering die het Noodlotsthema, dat door drie trombones met

een tegenstem in de trompetten forte wordt neergezet, zijn indringende karakter geven (zie

E4). Dit thema mondt uit in een krachtig fanfaremotief (E10). Voordat het Noodlotsthema

nogmaals wordt ingezet, klinkt in oboe d’amore en althobo, altviolen en celli ‘espressivo’ een

klagelijke, syncopische melodie van grote omvang: het eerste Electra-thema (b klein) dat bij

de herhaling (e klein), in altviolen en celli, aan intensiteit heeft gewonnen.

Voordat aan het einde van het Voorspel het ‘Orakel van Apollo’ opnieuw zal spreken, wordt

in het derde gedeelte nog een uitgesproken lyrisch thema geïntroduceerd in de strijkers (m.

63-67). Dit thema, in de ver verwijderde toonsoort es-klein, met chromatisch dalende lijnen

als tegenstem, begint zacht en ingehouden (Grave sostenuto agitato), maar groeit na zeven

maten uit tot Maestoso, met drie trompetten als versterking. Na een modulatie naar a klein

verschijnt opnieuw het Orakel. Ook bij het slot is dat aanwezig, nu in de vergroting en

opnieuw verklankt door drie gestopte trompetten. De werking van de pianissimo opstijgende

104 19-11-1920, Diepenbrock aan Heuckeroth, BD X, 301.
105 Autograaf piano uittreksel (DAL, Inv. No B-15), 2.
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akkoorden is nu nog suggestiever. Niet alleen zijn ze ditmaal gecombineerd met het motief

van de wraak dat als een ostinato van elf maten in de bas ligt, maar ook dissoneert nu zowel

de tweede als de derde drieklank met de liggende d van het orgelpunt (E11, m. 88-98).

Verwerking

Opvallend bij de persoonsgebonden thema’s is dat Orestes slechts één thema heeft, terwijl

Electra zich op meerdere wijzen presenteert. Kennelijk kiest Diepenbrock ervoor om de

persoon van Electra op de voorgrond te plaatsen. Eerst zal besproken worden hoe de drie

overkoepelende thema’s/motieven, die in het Voorspel al op de voorgrond zijn getreden,

verwerkt zijn.

‘De tred der Erinys (wraakgodin)’

Het motief van Erinys (E3) bestaat uit slechts drie noten: met zijn beweging in kwarten is het

een echt tredmotief. Het wordt vaak als basso ostinato gebruikt – meestal pizzicato in de lage

strijkers – en regelmatig ter afsluiting van een frase, als aanmaning tot wraak. In de Kommos

van deel II vinden we het motief aan het einde van de eerste strofe, van de eerste antistrofe en

van de tweede strofe (resp. m. 88, 122 en 162). In die eerste passage combineert Diepenbrock

de ‘tred van Erinys’ met een motief in oboe d’amore en althobo dat het zuchten van Electra

uitbeeldt. Daarna verschijnt het motief midden in de derde antistrofe, daar waar de rei Electra

maant tot matiging van haar wraakgevoelens:

Verkeerd is de eerzucht die
Met machtgen zich wil meten! (E12, m. 235-239)

Uit Electra’s weerwoord blijkt dat zij zich distantieert van de adviezen van het koor. Door het

toepassen van het motief op deze plaats wordt al aangegeven dat Electra vasthoudt aan haar

standpunt.

Het eerste stasimon (III), waarin de rei de komst van de wraakgodinnen aankondigt, is geheel

gebaseerd op het motief van Erinys. Diepenbrock transformeert het door niet d-bes-c-d, maar

d-bes-cis-d als uitgangspunt te nemen en daaruit een rusteloos voortsnellende bas te

ontwikkelen, die het Agitato-karakter van het koorlied onderstreept (E13). Nadat midden in de

eerste strofe motieven uit het Orestes-thema hebben geklonken, zijn de korte tussenspelen

tussen strofe en antistrofe en tussen antistrofe en epode weer gebaseerd op het motief van

Erinys. In de epode klinkt eerst het Noodlotsthema, maar aan het slot van deel III keert het

motief van de wraak, nu in haar oorspronkelijke vorm, terug.
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In de koordelen IV en V, die beide op eigen thematisch materiaal zijn gebaseerd, is het motief

van Erinys alleen aanwezig in de slotmaten. In deel VI, waarin Electra de urn met de

vermeende as van Orestes beweent, ontbreekt dit motief, maar aan het einde van deel VII

(Herkenningsscène) wordt het, bij wijze van aansporing aan Orestes, kort aangeduid vlak voor

het slot. Voor de laatste maal doet het motief zich gelden in het koorgedeelte van deel VIII, op

het moment dat de wraakactie staat te gebeuren. Door hier de muziek van deel III versneld te

laten terugkomen (Allegro agitato), versterkt met reeksen gepunteerde triolen in trombones,

hobo’s en pauken, weet Diepenbrock het aanstormen van de wraakgodinnen vol dreiging uit

te beelden.

‘Orakel van Apollo’

Apollo’s voorspelling dat de moord op Agamemnon gewroken moet worden vormt het

startsein voor de tragedie. Het eerste motief dat Diepenbrock in december 1919 noteerde in

zijn schetsen voor Electra was dan ook het ‘Orakel van Apollo’. In deze eerste schets is het

geschreven op een orgelpunt van d (de hoofdtoonsoort), met als enige aanduiding voor de

instrumentatie ‘vlni’ (zie E1). Het motief is spaarzaam toegepast, maar verschijnt wel op

cruciale momenten. Nadat het zich in het Voorspel tot vier maal toe op geheimzinnige wijze

heeft gemanifesteerd, afwisselend gespeeld door trompetten, houtblazers en hoge strijkers,

klinkt het aan het slot van de lange Kommos van deel II Maestoso sosten. poco (E-groot) in de

trompetten, ondersteund door harp, strijkers en bekkens. Vanaf dit moment blijft het motief

gereserveerd voor Electra’s Gebed tot Apollo (deel VIII), waar het pianissimo in de strijkers

(con sordino) opklinkt, haar woorden ondersteunend boven een voortdurende paukenroffel op

Bes (VIII, opening). Nog eenmaal verschijnt het thema in de Epiloog, eerst in d klein en

tenslotte in D groot. Nu klinkt de reeks drieklanken voluit, forte gespeeld door de trompetten:

de voorspelling is in vervulling gegaan. Uiteindelijk is het de trompetklank (gestopt en open)

die verbonden is met dit motief: zowel deel II als de Epiloog worden hiermee besloten.

De trompetten functioneren in dit werk ook als fanfare-instrument, al dan niet in combinatie

met de trombones. Zoals al vermeld is aan het Noodlotsthema zoals dat in het Voorspel ten

gehore gebracht wordt, een fanfaremotief verbonden (zie E10). Bij de eerste expositie van dat

thema spelen de drie trompetten een tegenstem in akkoorden, in het tweede geval geven ze het

Noodlotsthema reliëf door repeterende achtste triolen. Het fanfaremotief, waarin het thema

uitmondt, zal in deel VIII zijn definitieve betekenis krijgen. Uit dit motief ontstaan de bijtende

akkoorden door trombones en trompetten die het effect van grote dreiging genereren, na

Electra’s gebed tot Apollo en na de strofe van de rei (E14, m. 61-63).
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‘Noodlotsthema der Atriden’

Het Noodlotsthema der Atriden symboliseert de vloek op het huis van Atreus waartoe

Agamemnon, Electra en Orestes behoren. Het is een belangrijk thema dat vaak voorkomt. In

het Voorspel verschijnt het eerst in d klein (zie E4), de tweede keer klinkt het, ritmisch licht

gevarieerd, in c klein. Het zijn niet alleen de chromatisch dalende lijnen (de opgevulde

dalende kwart) en de klank van de trombones die het karakter bepalen, het ‘noodlot’ is door

Diepenbrock nog geaccentueerd door de kleine secunde-wrijvingen tussen thema en

begeleiding. Ook de aanduiding Grave maestoso heeft betrekking op het karakter van het

thema, dat ongewijzigd blijft bij toepassing in andere delen. Zo vinden we de aanhef ervan in

de lage strijkers, in de Threnos van Electra ( II, m. 20-21) opnieuw met de aanduiding grave.

Bij de tekst:

O huis van Hades en Persefone,
O ondergronsche Hermes en ontzagbre Vloek

verschijnt het thema pianissimo, nu in althobo en basklarinet (E15).

In die instrumentatie komt het Noodlotsthema nog voor in deel III. Mogelijk verdiende in

passages met spreekstem deze lichtere instrumentatie de voorkeur. Een andere verklaring voor

deze aangepaste instrumentatie zou kunnen zijn dat het Noodlotsthema in Electra’s klaagzang

verband houdt met haar lijden (zij is op dat moment immers aan het woord), en om die reden

‘haar’ klankkleur (de combinatie oboe d’amore en althobo) heeft gekregen.106 De trombones

komen namelijk wel voor in combinatie met spreekstem vlak vóórdat het Noodlotsthema

klinkt, op het moment dat gerefereerd wordt aan de moord op Agamemnon. Ook in de

Kommos van deel II komt het thema nog tweemaal voor. Waar de rei in de derde strofe zegt

Toen van tegenover op hem aandrong
Slag van bronsgedegen bijl (E16, m. 204-207)

klinken de eerste vier maten.

In Stasimon I (deel III) dat gebaseerd is op de ‘tred van Erinys’, wordt door het

Noodlotsthema een contrast aangebracht in de epode, waar weer de eerste vier maten

verwerkt zijn. Een vrije associatie met het thema vinden we in de Scène met de Urn in de lage

strijkers, bij de tekst:

106 Zie ook het vervolg van deze paragraaf.
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Maar dat heeft het boosgezinde lot,
Zoowel het uwe als ’t mijne,
Redloos ons ontroofd. (E17, m. 46-49)

Nog eenmaal verschijnt het Noodlotsthema in de Epiloog, in trombones en strijkers, na de

laatste woorden van de rei:

O Atreus’ zaad, na hoeveel leed
Zijt ge eind’lijk door uw vrijheidsdrang
Daaruit verlost, En nu bij dees
Aanslag voorgoed bevestigd.

Nu zijn het slechts de eerste twee maten die hier, bij wijze van herinnering, klinken, maar

tegen de eerst D octaaf klinkt nu een D groot akkoord en de dissonanten zijn verdwenen.

Orestes-thema

Het Orestes-thema (zie E5) komt slecht eenmaal in zijn geheel voor, namelijk aan het begin

van het Voorspel. Daar wordt het, steeds forte, ten gehore gebracht door violen en altviolen,

bij de herhaling versterkt met oboe d’amore en althobo. Opmerkelijk is de onregelmatige

metrische vormgeving van het thema: na twee vijfkwarts maten volgt een verbreding tot een

zevenkwarts maat op het moment dat de melodie de topnoot (c”) heeft bereikt. Waar er later

aan wordt gerefereerd, is slechts een deel van het thema gebruikt, dan wel is een element eruit

getransformeerd. Zo’n element is het dalende kopmotief d-c-bes-a (E18) dat de afsluiting van

het Voorspel inluidt maar ook de woorden van de Opvoeder begeleidt in de Proloog. Daar is

dit dalende motief verwerkt in de solo van de violoncello en van de trombone. In één van de

eerste toelichtingen op de muziek bij Electra werd door Constant van Wessem gewezen op

het ‘anapaestisch-dactylische’ dat de ritmiek van dit thema zou kenmerken.107 Het opmatige

karakter van de zich steeds herhalende figuur (twee tweeëndertigsten gevolgd door een

gepunteerde achtste) zou als anapestisch (kort-kort-lang) beschouwd kunnen worden, het

ritme op de eerste kwart van iedere maat (gepunteerde achtste/twee tweeëndertigsten) zou dan

dactylisch zijn. Diepenbrocks keuze om dit ritme bij de opening van de Electra-muziek te

gebruiken is mogelijk ingegeven door het gebruik van anapesten in de Griekse tragedie bij het

aankondigen van iemand die opkomt.108

Ook in de Kommos van deel II, daar waar de koorvoerster in strofe twee Electra herinnert aan

het bestaan van haar broer, is het begin van het Orestes-thema gebruikt. Het dactylische ritme

is hier nog wel herkenbaar, maar, net als in het genoemde dalende kopmotief, afgezwakt: in

107 19-11-1920, C. van Wessem in De Telegraaf.
108 Suggestie van prof. Lardinois.
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plaats van de gepunteerde achtste/twee tweeëndertigsten vinden we hier een achtste/twee

zestienden, terwijl ook het melodieverloop is gewijzigd. Waar in het oorspronkelijke thema de

c” de topnoot was, stijgt de melodie hier tot de fis” in een in D groot genoteerde passage

(E19, Più vivo, m. 142-151). In de strofe en in de antistrofe van deel III is een deel van het

Orestes-thema op meer directe wijze geciteerd (E20, resp. m. 16-17 en 50-51; zie ook maat

twee en drie uit het Voorspel). De ontlening in deel VI, Electra met de Urn, waar sprake is

van de vermeende dood van Orestes, is vrijer (E21, m. 12-13). In de Herkenningsscène

(VII) maakt Diepenbrock gebruik van een kort ‘herkenningsmotief’ van vijf noten dat uit het

Orestes-thema geabstraheerd is (E22, m. 3). In deel VIII en IX ten slotte komt nog het dalende

kwart motief voor zoals dat al in de Proloog werd gebruikt.

Vier Electra-thema’s

(1) Het eerste, door Diepenbrock zelf als zodanig aangeduide thema, dat al in het Voorspel

wordt geëxposeerd (zie E6), is herkenbaar aan een geleidelijk stijgende melodisch lijn met

syncopische figuren. Opvallend in de ritmische vormgeving is de opeenvolging achtste-kwart-

achtste-gepunteerde kwart, die als weergave van de jambische trimeter gezien moet worden

(kort-lang-kort-lang). De omvang van het thema is meer dan anderhalf octaaf. In de Threnos

van Electra (partituur II, m. 25-32) is het de altviool (solo) en aansluitend de oboe d’amore

die het thema espressivo ‘smartelijk bewogen’109 tot klinken brengen, bij de tekst:

Doch dan, ik houd niet op
Met weegeklaag en wreed gejammer.

In de aansluitende Kommos komt het meermalen voor, bijvoorbeeld in Electra’s tweede strofe

(Sostenuto, m. 154-162) waar de oboe d’amore het thema in zijn geheel laat horen, bij de

woorden:

Ik onheilzaalge, zonder kinderen, zonder bruîgom
Voortdurend omkom,
Met tranen overvocht, vast aan dit lijden.

Het thema staat dus symbool voor de smart van Electra om de moord op haar vader. Hierna

vinden we het nog in Electra’s tweede antistrofe (in de altviolen [soli] en in de derde strofe [in

109 B-15, 24.
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de basklarinet]). Hier wordt het thema na twee maten onderbroken door het begin van het

Noodlotsthema (E23, m. 214-216).

In Electra met de urn (VI) zijn de eerste twee maten herkenbaar in de cellosolo (con sordino),

maar vervolgens neemt het thema een andere wending (E24, m. 1-5) en dat gebeurt op

identieke wijze aan het eind van dit deel. In de Herkenningsscène (VII) wordt kort aan het

thema gerefereerd, als herinnering aan Electra’s leed.

Ook in de Epiloog (IX) ontbreekt Electra’s eerste thema niet. Daar verschijnt het in

houtblazers en hoge strijkers, met in de lage strijkers het Noodlotsthema. Opmerkelijk is dat

beide versies van dat thema nu gecombineerd worden: de nieuwe wending die in deel VI aan

het thema was gegeven, klinkt nu ‘triomfale’ in het hoogste register, maar ook de

gesyncopeerde melodische lijn van de oorspronkelijke versie is aanwezig (E25, m. 8-15).

De instrumentatie van dit Electra-thema is vaak solistisch. Het ontleent een specifiek timbre

aan de combinatie van oboe d’amore, althobo, klarinetten en basklarinet met altviolen en celli,

bij eerste expositie in het Voorspel. Terwijl de melodische lijn na drie maten wordt vervolgd

in oboe d’amore en altviool, spelen basklarinet en celli een tegenstem. De herhaling is

voorbehouden aan alten en celli. In de Threnos van Electra (II) is het de altvioolsolo die het

thema intoneert, na vijf maten vergezeld door de oboe d’amore (E26, m. 25-32). In de

Kommos is het eerst opnieuw de oboe d’amore die de melodische lijn nu in zijn geheel speelt,

dan de altviolen (solo) en tenslotte de basklarinet (in het lage register). Hoewel wisselend

geïnstrumenteerd, kiest Diepenbrock voor dit thema steeds donkere, omfloerste timbres, in

een bescheiden dynamiek. Ook is het zo dat de de rol van oboe d’amore en althobo in de

Electra-muziek niet beperkt is tot de weergave van dit thema (passages voor hobo zijn in deze

partituur in de minderheid). Daar, waar in de tekst wordt verwezen naar Electra’s geweeklaag,

worden oboe d’amore en althobo regelmatig, vrijwel steeds paarsgewijs, voorgeschreven. Dit

is onder meer het geval in deel II, in de overgang van de eerste strofe naar de antistrofe

(versregels 137-140), waar de rei zegt:

Toch nimmer zult gij
Uit Hades’algemeenzaam doodsmeer
Met al uw jammeren en smeeken
Uw vader doen herrijzen.

Hier klinken gepunteerde motieven in tertsengangen, gescheiden door rusten. Het zijn

letterlijk ‘Seufzer’, Electra’s zuchten, die Diepenbrock hier combineert met de tred van Erinys

(E27). In de tweede strofe klinken soortgelijke motieven in de twee fluiten, maar in de derde
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antistofe van deze Kommos, waar de rei Electra opnieuw aanmaant tot matiging van haar

geweeklaag, zijn het weer oboe d’amore en althobo, die begeleiden.

(2) Nog een thema dat met Electra geassocieerd moet worden is het lyrische thema dat in het

Voorspel in es klein is geïntroduceerd in de strijkers (zie E8). Geschreven in een trage

vierkwartsmaat (Grave, sostenuto agitato) tegen een chromatisch dalende bas, centreert het

zich rond een motief van vijf noten. Doordat op de derde tel van de maat telkens een

voorhouding ontstaat (van ofwel de grote septiem, ofwel de kleine secunde), ligt daar het

zwaartepunt. Dit motief wordt herhaald en waar het thema vier maten later opnieuw begint

(nu molto espressivo, toenemend tot Maestoso), vormt het het uitgangspunt voor een

modulerende passage, via e klein naar a klein.

Dit thema is voorbehouden aan de strijkers (tutti); al in zijn eerste schetsen voor Electra

noteert Diepenbrock bij deze melodie ‘vlni’ [violini].110 In de definitieve vorm van het

Voorspel zijn het de eerste en tweede violen en de altviolen die het thema piano maar

espressivo molto spelen. Bij terugkeer van het thema aan het slot van deel II zijn het opnieuw

de violen die de eerste frase aanheffen. Dit is het moment in de Epode van de Kommos,

waarop Electra, tegen het advies van de rei in, haar trouw aan de dode opnieuw gestand doet.

Het thema hangt dus samen met Electra’s trouw en standvastigheid. De violen hebben ook de

leiding in het korte, lyrische naspel van deel II dat zich ontwikkelt uit dit thema en dat in E-

groot besluit. Vergelijkbaar met dit naspel is het slot van de Herkenningsscène (VI) dat

eveneens in E groot staat. In dit fragment uit Electra haar vreugde over het weerzien met

Orestes bij de strijkersklanken die ook deel II hadden besloten.

(3) De rol van het derde thema van Electra - door Diepenbrock zelf als tweede Electra thema

aangeduid - 111, is aanmerkelijk geringer. Het is het thema dat aan het begin van de Threnos

(II) de woorden van Electra begeleidt en dat door violen en altviolen con sordino gespeeld

wordt. Het is herkenbaar aan de chromatisch dalende lijnen waar het mee begint (zie E7).

Diepenbrock heeft de betekenis van dit thema niet nader toegelicht. Volgens Eduard Reeser

zou het thema staan voor Electra’s verlangen naar de terugkeer van Orestes112, maar in de

tekst van dit deel vinden we daarvoor geen directe aanwijzing.

110 C-33, 8.
111 20-02-1921, E. Diepenbrock aan W. van Warmelo, BD X, 327.
112 Toelichting bij de concertuitvoering van Electra op 11-01-1936.
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(4) Het laatste met Electra te verbinden thema is het zogenaamde ‘troostthema’, dat voorkomt

in de Kommos van deel II, in Electra’s eerste strofe en eerste antistrofe. Het is een eenvoudig

driedelig thema in driekwartsmaat, in de frygische modus. De instrumentatie is steeds

solistisch, maar, vergeleken bij het eerste Electra-thema, in meer heldere kleuren. Bij eerste

verschijning (in fis) wordt het geïntoneerd door de fluit, waarna de viool (solo) de melodie

herhaalt. In de derde frase wordt de melodie omspeeld en mondt zij uit in een verzuchting van

de fluit (Electra’s ‘zuchten’: E28, m. 75-80). Hetzelfde procédé wordt gevolgd in de

antistrofe, met dat verschil dat de vioolsolo vervangen is door de hobo, en dat de es klarinet

de ‘weeroep’ van de ‘schuchtere zuchtenrijke vogel’ verklankt.113 Het thema komt nog

eenmaal voor aan het slot van de derde antistrofe en het begin van de Epode.

Samenvatting

Diepenbrock heeft de Muziek bij Sophocles’ Electra op twee niveau’s gestalte gegeven:

vanuit drie overkoepelende niet persoonsgebonden thema’s enerzijds, en vanuit de thema’s

die Orestes en Electra typeren anderzijds. Daarmee is in de muziek de verhouding tussen de

wereld van de mensen en de wereld van de goden weerspiegeld. Zoals in de tragedie drie

abstracte begrippen, het noodlot, het orakel en de wraak, de gebeurtenissen overheersen, zo

staan drie thema’s als muzikale symbolen voor deze begrippen centraal in de compositie. Zij

vormen de rode draad door de partituur. Het orakelmotief, dat in het Voorspel latent aanwezig

was, zal uiteindelijk op triomfantelijke wijze de Epiloog besluiten, ten teken dat de wraak is

voltrokken en de goddelijke gerechtigheid heeft gezegevierd. Het Noodlotsthema der Atriden

gaat in het Voorspel vergezeld van een fanfaremotief, dat uiteindelijk, in het laatste deel ook

zelfstandig gaat functioneren. Afgaande op uitspraken van de componist over vergelijkbare

fanfaremotieven in andere werken, waaronder het Te Deum en de Muziek bij Gysbrecht van

Aemstel, zou deze fanfare kunnen staan voor strijdbaarheid (van de nakomelingen van

Agamemnon) of strijd die het noodlot zal overwinnen. Zoals al opgemerkt, speelt ook in de

Muziek bij Gysbrecht een Noodlotsthema gevolgd door een fanfare, een prominente rol.

Daarbij sprak Diepenbrock van ‘zegefanfares’.114

Dat zijn interesse niet gelegen was in het uitbeelden van de feitelijke gebeurtenissen in de

tragedie, blijkt uit het feit dat zijn aandacht vooral is uitgegaan naar het weergeven van de

gemoedstoestanden van Electra. Zij heeft een viertal thema’s terwijl Orestes het met slechts

113 Zie Boutens’ vertaling van Electra, 63. Itys: zoontje van Prokne dat door haar werd gedood uit wraak tegen
haar man. Als nachtegaal bejammert zij haar daad.
114 4-02-1912, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VII, 322.



290

één moet doen. Diepenbrocks keuze om ook de Threnos van deel II en de Scène met de Urn

(VI) van muziek te voorzien, spreekt in dit opzicht duidelijke taal. De thema’s van Electra zijn

stuk voor stuk verbonden met haar karakter en haar gevoelens ten aanzien van de

gebeurtenissen. Wat Diepenbrock met deze thema’s wilde uitbeelden was haar verdriet om de

moord op haar vader en haar verlangen naar de terugkeer van Orestes (thema 1; thema 3),

haar vasthoudendheid aangaande de vergelding (thema 2) en de gevoelens van troost haar

door haar vriendinnen gebracht (thema 4). De muziek die Electra typeert is steeds lyrisch,

haar thema’s zijn, in Diepenbrocks eigen woorden, thema’s met een ‘subjectief karakter’.115

Dat hij de discrepantie tussen de belevingswereld van Orestes en die van zijn zuster muzikaal

heeft willen accentueren, blijkt duidelijk uit het grillige karakter van de Dialoog (VII). Terwijl

Orestes zich doelgericht en rationeel voorbereidt op de door hem te volvoeren wraakactie,

wenst Electra op geëxalteerde wijze haar vreugde te uiten over het weerzien. Dat de aldus

ontstane disharmonie al uit de metrische structuur van de tekst spreekt, is door diverse

auteurs, waaronder Woodard, uiteengezet en zal ook Diepenbrock allerminst ontgaan zijn.116

Terwijl Orestes uitsluitend in korte, jambische versregels spreekt, tracht Electra in meer

uitgesponnen verzen haar vreugde te ‘bezingen’:

First she questions her own perceptions in half-lines; but then with support from the chorus she begins to sing

out her joy in lyric. Not wanting her to reveal his presence, Orestes tries to restrain her; she sings in the

traditionally excited iambo-dochmiac meter while he speaks in iambic trimeters urging caution.117

Deze discrepantie heeft in de partituur geleid tot voortdurende maatwisselingen en een

onrustige dynamiek die het ‘agitato’ karakter van de scène onderstrepen, terwijl de meer

lyrische passages van Electra telkens in de kiem gesmoord worden (E29, m. 26-30).

De thema’s zijn op een dusdanige wijze geïnstrumenteerd dat er een duidelijke relatie kan

worden gelegd met de inhoud van de tekst. Daarbij doet zich de vraag voor of de

instrumentatie van de Electra-muziek aansluit bij die van de eerdere toneelmuziekwerken,

dan wel zich daarvan onderscheidt.

Diepenbrock was van mening dat deze partituur andere eisen stelde aan het uitvoerende

apparaat dan zijn eerder gecomponeerde toneelmuziek, aangezien in dit werk ‘de muziek de

grondgedachte v/h stuk vertolkt […]’. Hij schreef dit enkele weken voor de première aan

115 Toelichting bij Vondel’s Vaart naar Agrippine, BD IV, 500.
116 Woodard 1964, 163-205.
117 Scott 1996, 165.
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Jacqueline Royaards. In deze al eerder ter sprake gebrachte brief stelde de componist dat hij

over 38 musici wenste te beschikken voor de uitvoering. Ook verlangde hij dat voor- en

naspel zonder overkapping gespeeld zouden worden.118 In dit opzicht was Diepenbrock

geenszins bereid om concessies te doen, want zo betoogde hij:

Bij Gysbr. is het ook nog iets anders. Bij de Reyen is het koor hoofdzaak en het orkest begeleiding. Het voorspel

speelt in een mystieke toon van middeleeuwsche kerstnacht […]. Bij Faust, waar de muziek geheel

ondergeschikt is, heb ik nooit het minste bezwaar gemaakt. Evenmin bij Marsyas waar de muziek pastorale en

idyllische droommuziek is.119

Zoveel is duidelijk uit deze woorden dat de muziek bij Electra niet beschouwd mag worden

als ‘begeleiding’ of als ‘droommuziek’. Maar, evenmin zou deze muziek vergeleken mogen

worden met toneelmuziek van een aantal met name genoemde componisten: ‘Dit werk stelt

heel andere eischen dan de werken van Mendelssohn, Humperdinck of Hub. Cuypers. Dat ligt

niet alleen aan mij, maar ook aan Sophocles, hoewel ik mij op den uitersten eenvoud heb

toegelegd’.120 De instrumentatie ‘geconcipieerd […] met het oog op een fractie van  40 leden

v/h Resid Orkest’121 vereist zeven houtblazers, zes koperblazers, harp, slagwerk en strijkers.

In verband met het ruime aantal van 13 blazers, is het begrijpelijk dat Diepenbrock het aantal

strijkers uitgebreid wenste te zien tot 23. Hij maakte zich dus, met de première van Electra in

zicht, met recht zorgen, aangezien het nieuwe Stadsschouwburgorkest van Richard

Heuckeroth op dat moment kennelijk slechts 25 musici telde, en er onder meer een tweede

hoboïst en een basklarinettist ontbraken.122

Met een blazersbezetting van twee fluiten, twee hobo’s, twee klarinetten, basklarinet, drie

trompetten en drie trombones, is in de Electra-partituur aangestuurd op een specifieke

klankkleur. Bovendien is er voor de oboe d’amore en de althobo, die door respectievelijk 1e

en 2e hoboïst bespeeld moeten worden, een speciale rol weggelegd. Daar staat tegenover dat

gekozen is om hoorns en fagotten weg te laten ‘daar voor hunne klankkleur geen plaats is in

het werk’.123 Mogelijk stond het timbre van deze instrumenten de transparante klankkleur die

de componist voor ogen stond, in de weg. Nieuw was de keuze voor een dergelijk

118 16-10-1920, Diepenbrock aan J. Royaards, BD X, 282-283.
119 BD X, 283.
120 BD X, 285.
121 BD X, 285.
122 Royaards had in juni 1920 nog ingestemd met een aantal van 35 à 36 man: zie 14-06-1920, Royaards aan
Heuckeroth, BD X, 234.
123 20-02-1921, BD X, 327.
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instrumentarium niet. Ook in de Muziek voor Gysbrecht ontbreken hoorns en fagotten en de

‘speciale’ hobo’s en de es-klarinet waren door Diepenbrock al eerder gebruikt. De toepassing

van de oboe d’amore gaat terug tot het symfonisch gedicht Die Nacht (1911) en is ook

voorgeschreven in Gysbrecht, de althobo komt in alle toneelmuziekwerken voor, de es-

klarinet ook in Marsyas en De Vogels. De combinatie oboe d’amore/althobo met spreekstem

gebruikte Diepenbrock eerder in Lydische Nacht (1913). De koperbezetting herinnert aan de

Muziek bij Gysbrecht.

Toch verschilt de orkestklank van de Muziek bij Sophocles’ Electra in een aantal opzichten

van de overige toneelmuziek. Het grootst is het verschil met de muziek bij Marsyas of de

Betooverde Bron. Vertegenwoordigde die uitgesponnen partituur met zijn ‘idyllisch dromerig’

karakter in 1910 een nieuwe fase in Diepenbrocks instrumenteren wegens het experimenteren

met een uiterst genuanceerde orkestklank, in de muziek bij Electra zijn het primaire

klankkleuren met grote contrasten, in een aanmerkelijk meer gecondenseerde zetting, die de

aandacht opeisen. De keuze om de in Marsyas nog wel aanwezige hoorns en fagotten weg te

laten moet hiermee samenhangen. Hoewel de instrumentatie van Electra meer

overeenkomsten vertoont met die van de Muziek bij Gysbrecht van Aemstel, is het klinkend

resultaat anders, vooral door het grotere gewicht van de kopersectie in Electra en het

verhoudingsgewijs grotere aantal musici. Dat het ideaal van een lichtere instrumentatie

volgens het principe van ‘individualiser et dématerialiser l’instrumentation’124 daarmee niet is

verlaten, blijkt uit de melodrama’s. Maar niet eerder was ‘klank’ zo’n directe afspiegeling

van de inhoud: als omfloerste rouwklanken in de houtblazers, als gepassioneerde

strijkerslyriek, maar vooral ook als bijtende noodlotsakkoorden in het koper. Uit de recensies

blijkt dat deze verbeten felheid de toehoorders van het eerste uur terdege is opgevallen.

Harmoniek en dynamiek

Ook al is instrumentatie een wezenlijk aspect van de ‘klank’ die Diepenbrock nastreefde, als

expressiemiddel is het niet los te zien van de harmonische en dynamische vormgeving. Wat

betreft de harmoniek zijn er drie elementen in de Electra-muziek die om nadere bestudering

vragen: het toonsoortgebruik, de chromatiek en de dissonantie.

124 21-06-1913, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VIII, 181; Diepenbrock doelde hier op de instrumentatie van
Lydische Nacht onder verwijzing naar een uitspraak van Berlioz.
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Bekijken we het toonsoortgebruik allereerst op macroniveau. De hoofdtoonsoort van Electra

is d klein. Het Voorspel begint in die toonsoort, maar de aansluitende Proloog eindigt in D-

groot. Daarmee is in kort bestek aangegeven wat voor de compositie als geheel geldt: ook de

afsluiting van de Exodus staat in D groot. Deel III (Stasimon 1) staat geheel in d klein, terwijl

deel VI in die toonsoort begint, maar eindigt in D groot. Deel VIII begint weliswaar in

bes/Bes, maar moduleert naar d klein zodra het stasimon begint en sluit af in D groot. Het is

verleidelijk om Diepenbrocks keuze voor d klein als hoofdtoonsoort te relateren aan het idee

dat in de oudheid een bepaald scala aan eigenschappen werd toegeschreven aan de dorische

toonsoort, namelijk ‘Herbheit, Härte und Strenge’, maar ook ‘Würde, Einfachheit und

Festigkeit’.125 De door Diepenbrock veel geraadpleegde Karl Otfried Müller schrijft hierover,

onder verwijzing naar Aristoteles: ‘Die Dorische Tonart hatte nach allen Zeugnissen den

Charakter des Ernstes und der Gravität, sie war geeignet eine feste, besonnene, ruhige

Seelenstimmung hervorzubringen’.126 Van een werkelijke vergelijking van de dorische ladder

(volgens de Griekse muziektheoretische begrippen) met de Middeleeuwse dorische modus

kan echter geen sprake zijn. Daarbij komt dat specifieke uitlatingen van Diepenbrock over dit

aspect van de Electra–muziek niet zijn overgeleverd en dat hij, zoals besproken, in 1918 de

betekenis die in de oudheid aan de toonsoorten zou zijn toegekend, relativeerde. Wel moet

hier gememoreerd worden dat ook de muziek bij Marsyas of de Betooverde Bron in d-klein

staat en in D-groot eindigt.

De andere toonsoort die in de partituur van Electra een opmerkelijke rol speelt, is E groot.

Electra’s eerste klaagzang, die in cis klein begint, mondt er in uit, maar ook de Kommos van

deel II en het naspel van deel VII (Herkenningscène) besluiten in deze toonsoort. In

aansluiting op datgene wat in de vorige paragraaf is gezegd over het tweede Electra-thema,

zou deze toonsoort symbool kunnen staan voor het vertrouwen in de overwinning van de

gerechtigheid.

Een wezenlijk element van het idioom van de Electra-muziek is de chromatiek, vooral in de

vorm van chromatisch dalende lijnen die al dan niet gerelateerd zijn aan de thema’s. Wat

betreft de thema’s dienen hier het Noodlotsthema en het derde Electra-thema genoemd te

worden, beide gebaseerd op chromatisch dalende lijnen. In de melodie van het eerste Electra-

thema treffen we zowel dalende als stijgende chromatiek aan, terwijl de begeleidende

tegenstem in maat drie en vier chromatisch daalt. Dat in de melodie het accent ligt op de

stijgende chromatiek zou kunnen betekenen dat de hoofdpersoon uiteindelijk hoopvol blijft op

125 Dürr 1994, 20, noot 3.
126 Müller 1857, 274.
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een goede afloop. In het geval van het tweede Electra-thema is het niet de melodie, maar de

begeleiding die chromatisch dalend verloopt. In de gealtereerde akkoorden van het

Orakelmotief spelen chromatische relaties eveneens een grote rol: de opeenvolging a-cis-e/c-

e-gis/e-g-b en eis-gis-cis veroorzaakt een opvallende wrijving met de cis van het orgelpunt

(zie E2).

Daarmee zijn we aangeland bij nog een markant aspect in de klank van de Electra-partituur:

dissonantie. Uit de bespreking van het Orakelmotief en het Noodlotsthema is al gebleken dat

zowel Querstand als kleine secunde voorhouding regelmatig voorkomen (zie E4). Dit laatste

is ook het geval in het tweede Electra-thema. Gezien de context waarin deze thema’s

functioneren gaat het hier om een bewuste accentuering van de tragische inhoud door middel

van dissonantie. Ook de al genoemde blokakkoorden van het koper in deel VIII moeten op

deze manier geïnterpreteerd worden. De dissonanten daar ontstaan door deze akkoorden

steeds op de tweede tel van de maat in te zetten (zie E14: het d-klein akkoord [mf > sfz]

vormt hier een ‘Querstand’ met de bes van het ostinatomotief). In hetzelfde deel zijn de

overmatige drieklank en het klein-groot septiemakkoord gebruikt om Clytaemnestra’s

doodskreten weer te geven.

Zoals uit deze laatste voorbeelden naar voren komt, is de dynamische component hier niet

minder van belang. Ook in dit opzicht is er sprake van grote contrasten in de partituur van

Electra, in de eerste plaats in Voor- en Naspel, waar geen rekening gehouden hoefde te

worden met de spreekstem. Speciale vermelding hierbij verdient de markante rol van de

pauken, de ‘donderslag’ van de pauk keert ook in andere delen terug. Terwijl het Orestes-

thema en het Orakelmotief steeds forte moeten klinken, beginnen de twee

Electra-thema’s die in het Voorspel voorkomen, allebei piano om vervolgens via een

crescendo sterk te eindigen. Opmerkelijk is het wegstervende slot van het Voorspel (pp >

ppp), met de combinatie van Orakelthema en motief van Erinys. Daarmee is de toon gezet

voor de Proloog van de Opvoeder, die pianissimo begeleid wordt, met uitzondering van de

cellosolo (con sordino) en de solo van de trombone (piano).

Evenals in de al besproken werken is dit in principe de manier waarop de muziek bij de

melodrama’s in Electra gestalte heeft gekregen: pianissimo als basaal dynamisch niveau,

waarbij thema’s en andere herkenbare motieven eruit worden gelicht door een sterkere

dynamiek. Dit patroon is herkenbaar in Electra’s klaagzang (II) die begint met een pianissimo

van de strijkers (con sordino, behalve de contrabas) en de pauken. Een opmerkelijke passage

van trombones en basklarinet (piano dolce) is die waar Electra de woorden aanheft:
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Maar in zijn eigen huis
Klooven mijn moeder en haar boel,
Als houthakkers een eik,
Met bloedomspatte bijl hem ’t hoofd.

Aansluitend klinkt het Noodlotsthema (piano in strijkers, basklarinet en althobo) dat via een

groot crescendo twee maten later voor een moment op forte uitkomt. Deze passage lijkt op

een gedeelte uit de Scène met de Urn (VI), ook een klaagzang die grotendeels begeleid wordt

door de strijkers met sordino, met een pianissimo dynamiek (met uitzondering van de soli van

de drie violoncelli in het begin, waarbij piano is voorgeschreven). Uitsluitend bij de woorden:

[…] ongelukkige,
Keert gij, een luttel handvol in een luttel vat.
Wee mij, rampzalige […]

is voor strijkers en harp forte voorgeschreven; hun pizzicato ‘zuchten’ worden dolce begeleid

door fluit, oboe d’amore en althobo (E30).

Ook in de Kommos van deel II wisselen piano en pianissimo elkaar in principe af, maar bij het

eind van de eerste strofe wordt Electra’s laatste regel mezzoforte onderstreept door oboe

d’amore en althobo, die hun ‘zucht’ vervolgens piano en pianissimo herhalen.

Een passage waarin de dynamiek op suggestieve wijze de onrust die uit de tekst spreekt,

accentueert, is het begin van de Herkenningsscène.

Electra
Hoe zegt ge, o jong man?

Orestes
Leugen is niets van wat ‘k zeg.

Electra
Dus leeft hij?

Het eerste tremolo akkoord van de violen heeft als aanwijzing fp (con sordino, ponticello), de

pizzicati van celli en altviolen in de volgende maat gaan van piano naar forte, terwijl het

tremolo van violen en altviolen in maat drie en vier als een piano met crescendo en

decrescendo genoteerd staan (zie E22, Agitato, m. 1-4).

In deel VIII was de dynamiek een punt van speciale zorg. Gezien de ‘inhoud’ van dit deel kon

hier niet volstaan worden met een dynamiek op het meest bescheiden niveau. Maar ook moest
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rekening gehouden worden met de balans tussen spreekstemmen en orkest. Het gebed tot

Apollo begint met dezelfde ‘donderslag’(fp) als het Voorspel, nu in Bes. Terwijl Electra

spreekt, klinkt pianissimo op de achtergrond het Orakelthema in violen en altviolen, boven

een paukenroffel. In de vier maten Grave maestoso (‘pesante’) die voorafgaan aan de eerste

strofe van de rei zetten trompetten en trombones hun onheilspellende akkoorden forte, resp.

fortissimo neer. De lopende bas in cello en contrabas (pizzicato) gaat van mezzoforte naar

forte bij de tekst:

De moordgod snuivend naar de boos te onttwisten bloedprooi […]

De zes maten tussen strofe en antistrofe gaan molto crescendo van piano naar fortissimo met

als climax opnieuw de koperakkoorden, die elk vanuit het fortissimo nog aanzwellen tot

sforzando. Daarna gaat het orkest terug gaat naar pianissimo voor de inzet van de antistrofe.

In de Epiloog krijgt het orkest vrij spel na de slotwoorden van de rei. Nadat het

Noodlotsthema nog even zacht in herinnering is geroepen maakt het plaats voor het eerste

Electra-thema dat nu voor het eerst forte (‘trionfale’) klinkt, waarna de trompetten besluiten

met het Orakelthema, eerst mezzoforte en vervolgens forte. Dit mondt uit in een fortissime

coda van het hele orkest in D groot.

Samenvatting

Chromatiek en dissonantie zijn essentieel in de Electra-muziek en vormen als zodanig ook

belangrijke expressiemiddelen. De chromatisch dalende lijn staat voor zowel noodlot als

verdriet. Twee vroegere composities van Diepenbrock waarin chromatisch dalende lijnen ook

een belangrijke rol spelen zijn Vondel’s vaart naar Agrippine (1903) en Die Nacht (1911). In

de Electra-muziek is de chromatisch dalend lijn (in het Noodlotsthema en het tweede Electra-

thema) meermalen gecombineerd met het door Diepenbrock eveneens eerder gebruikte motief

van de dalende kwart. Deze combinatie hebben we overigens ook al aangetroffen in het

noodlotsmotief uit Marsyas.

Het bewuste gebruik van binnen de tonale context ‘krasse harmonieën’127 met een hoog

dissonantie gehalte is direct gerelateerd aan het wrange gebeuren in de Electra-tragedie. Qua

dynamiek is er in de Electra-partituur een tweedeling te constateren. In Voor- en Naspel kon

het orkest desgewenst voluit klinken, bij de melodrama’s was er vanzelfsprekend een

beperking noodzakelijk qua volume. In die delen was het uitgangspunt pianissimo-piano,

127 13-11-1920, H.J. Völlmar in de Nieuwe Rotterdamsch Courant.
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waarbij desondanks veel nuancering mogelijk bleek. Zo laat Diepenbrock bij de begeleiding

van de spreekstem de strijkers vaak con sordino spelen. Het is begrijpelijk dat hij juist het

Voor- en Naspel zonder overkapping wilde laten uitvoeren, omdat dan alle klankschakeringen

van de partituur tot hun recht zouden komen.128 Naar aanleiding van dit verzoek had Royaards

besloten om bij de première het orkest ook in de melodrama’s ‘open’ te laten spelen, maar hij

moet zijn besluit hebben herzien. Want uit één van de recensies van de eerste Amsterdamse

opvoering129 blijkt dat het orkest wel overdekt heeft gespeeld: ‘De houten overkapping had

men vervangen door overdekking met dunne stof, welke aan den klank geen nadeel deed, de

muziek had nu haar volle kracht, die op sommige momenten zelfs te sterk was’.130

Karakter- en tempoaanduidingen

In zijn toneelmuziek maakt Diepenbrock opvallend vaak gebruik van aanduidingen als

‘Agitato’ en ‘Maestoso’. De context waarin deze karakter-, c.q. tempoaanduidingen

voorkomen roept vragen op, onder meer naar het mogelijke verband met zijn ‘oud-Griekse

opvattingen’.

‘Agitato’ is de aanwijzing bij de ‘vlucht van de Nimfen’ (Marsyas: III), de verschijning van

de geesten (Faust: Va. Agitato poco; Vc, Agitato molto) en de innerlijke onrust, als ook de

angstige voorgevoelens van Greetje (VII: Andante agitato; IX, Andante grave, agitato). In

Electra opent het Voorspel Andante agitato, is Agitato in onheilspellende zin gebruikt bij de

delen III en VIII, terwijl deze aanduiding in de Dialoog van Orestes en Elektra (VII) de grote

onrust onderstreept van deze scène.

Mogelijk hangt het gebruik van deze aanduiding samen met de Griekse opvattingen over

tempo en agogiek (‘agôgê rhythmikê’) zoals die onder meer door Aristides Quintilianus zijn

beschreven. Deze theoreticus heeft drie melodisch/ritmische stijlen (‘tropoi’) onderscheiden

die verband houden met het begrip êthos (karakter, aard). Te associëren met het ‘Agitato’,

zoals door Diepenbrock gebruikt, is de diastaltische (‘opwekkende’) stijl.131

‘Maestoso’ geeft in de toneelmuziek het karakter aan van het Apollo-thema uit Marsyas

(Maestoso grave) en van de Noodlotsthema’s uit Electra (Grave maestoso) en uit Gysbrecht

128 16-10-1920, Diepenbrock aan J. Royaards, BD X, 282-283.
129 Opvoering op 20-11-1920 in de Stadsschouwburg.
130 22-11-1920, Mr H.W.J.M. K[eul]s in het Algemeen Handelsblad, BD X, 473.
131 Grijp e.a. 1990 I, 90.
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(Grave sostenuto maestoso). In dat laatste stuk typeert het ook het Edelingen-motief, terwijl

het in Faust telkens gebruikt wordt ter aanduiding van het ‘hemelse’ (deel I, II, IIIa, Vc en

IX). Gelet op Diepenbrocks toepassing in deze werken, is de betekenis van ‘Maestoso’ hier

‘verheven’, ook in die zin dat het staat voor datgene dat het menselijke te boven gaat, c.q het

metafysische. De term heeft ook implicaties voor de tempokeuze: ook al heeft Diepenbrock

geen metronoomcijfers genoteerd, aangenomen mag worden dat in al deze voorbeelden een

brede, gedragen beweging is beoogd, die in enkele gevallen nog wordt onderstreept door het

gebruik van maatsoorten als 3/2 en 6/4. Waar het ‘Maestoso’ voorgeschreven is in het

melodrama, zoals in de Epiloog van Apollo uit Marsyas, bleek een dergelijk gedragen

spreektempo de uitvoerenden voor problemen te stellen.

In algemene zin is ‘Maestoso’ een karakteraanduiding die het ernstige en waardige karakter

van het genre tragedie weerspiegelt. Wat betreft het spreektempo is het zo, dat, ook al is de

kennis over de uitvoeringspraktijk in de oudheid op dit punt niet specifiek, er indicaties zijn

die daarvan een globale indruk kunnen geven. Bekend is in elk geval dat de in de tragedie

gedeclameerde taal niet de dagelijkse spreektaal was. Ook moeten er grote verschillen zijn

geweest in spreekstijl al naar gelang de gebruikte metriek en de aard van de diverse rollen,

waarbij er onder meer voor formele openingen of bodeverhalen een verheven, tragische stijl

werd gehanteerd:

Tragedy’s high style, not only in the formally more elevated sections of song and recitative, but also in scenes of

spoken dialogue and debate, is a crucial aspect of its meaning. Though very far from being Homeric pastiche,

this style uses many words and forms that do not belong to the everyday spoken language of contemporary

Athens […].132

132 Easterling 1997, 229.
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III.3.3 Begeleidingsvormen, vormen van melodrama, tekstplaatsing

Inleiding

In de vijf toneelmuziekwerken is de tekst geheel of gedeeltelijk als melodrama behandeld.

Marsyas of De Betooverde Bron (1910) bestaat uit zes delen, waarin in vier delen tekst en

muziek gecombineerd zijn in de vorm van spreekstem met orkestbegeleiding. In de

toneelmuziek bij Gysbrecht van Aemstel (1912) komt melodrama alleen voor in de finale. De

vier reien zijn voor vierstemmig koor, al dan niet met begeleiding, en ook Simeons Lofzang

wordt gezongen. De melodrama’s in De Vogels (1918) en Faust (1918) worden afgewisseld

met gezongen koren en liederen. In Electra (1920) daarentegen is de tekst in alle negen delen

van de partituur gesproken met instrumentale begeleiding. Het melodrama heeft uiteindelijk

de gezongen tekst in Diepenbrocks toneelmuziek vervangen.

3.3.1 Marsyas of de Betooverde Bron

Introductie

Vier gedeelten van de Marsyas-tekst zijn door Diepenbrock als melodrama behandeld. Drie

daarvan zijn onderdeel van de tweede akte (partituurdeel II, III en IV), de laatste serie

melodrama’s betreft het slot van de derde akte, uitmondend in Apollo’s Epiloog (VI). De

eerste maal dat Diepenbrock de term ‘melodrama’ noemt is eind december 1909, enkele

dagen na het al vermelde gesprek met Royaards en Verhagen over Marsyas: ‘Misschien ben

ik dan met de “melodrama’s” klaar, en kunnen wij dat ook nog bespreken’.1 Aldus schreef hij

Verhagen op 21 december. Twee dagen later blijkt dat hij een schets heeft gemaakt voor het

melodrama van Marsyas en Deiopeia (begin van de tweede akte). Toch twijfelde Diepenbrock

of het melodrama de geëigende vorm was voor de zetting van de Marsyas-tekst:

Wel vond hij [Royaards] den text niet geschikt om te zingen. Als hij dat niet is, dan kan hij daarmee alleen

bedoelen dat die te realistisch [is] m.a.w. te veel de taal van het dagelijksch leven nabij komt. Bij een

begeleiding, dus als zoogenaamd “melodrama”, blijft dit zelfde bezwaar bestaan […].2

1 21-12-1909, Diepenbrock aan Verhagen, BD VI, 192.
2 24-12-1909, BD VI, 196.
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Waarschijnlijk is dus tijdens het gesprek met Royaards gesproken over het idee om delen van

de tekst als melodrama te componeren.

Begeleidingsvormen

De melodrama’s in Marsyas worden op verschillende manieren begeleid. Daarbij maak ik

onderscheid tussen drie typen van begeleiding:

1. de ‘accompagnato’ strijkersbegeleiding, die is gebaseerd op liggende, veelal over de maat

gebonden akkoorden.3 Dit type ondersteunt de spreekstem op onnadrukkelijke wijze (meestal

pianissimo en con sordino) en komt voor in langzame, vrij-declamatorische passages, met

tempoaanduidingen als Andante of Maestoso.

Zo’n begeleiding treffen we aan bij het begin van de monoloog van Marsyas waarmee de

tweede akte opent (II, m. 185-291). De begeleiding beperkt zich in de eerste 35 maten tot de

strijkers, met als aanwijzingen Molto tranquillo, poco adagio en pianissimo. De partijen voor

de 1e en 2e violen, alten en celli bestaan uit lange, veelal over de maat gebonden, noten (M21,

m. 185-193).

2. Een dansante begeleiding in driekwartsmaat, ofwel in de vorm van een snel scherzo, of als

langzame wals. Dit type komt voor bij de spreekkoren en de dansen van de nimfen, zoals bij

het melodrama aan het begin van deel III. Na vijf inleidende maten (Allegretto moderato),

waarin hobo en althobo begeleid door pauken, tamboerijn, castagnetten en triangel het

triolenthema van de nimfen spelen, begint de dans op het ritme van castagnetten. Vier maten

later begint de tekst van de nimfen, met in de soloviool een parafrase van het Marsyas-motief.

Dan volgt de overgang naar Presto (‘heele maten’4), terwijl Marsyas spreekt:

Om ééne nymph zou ’k blijven treuren?
Daar scharen and’ren reeds den krans:
Hoe zij de blanke voetjes beuren
Ten snellen dans! (M22, m. 18-25)

3. Een begeleiding waarbij de tekst gesproken wordt tegen een polyfoon stemmenweefsel,

waarin diverse motieven zijn verwerkt. Een voorbeeld hiervan treffen we aan in deel IV. De

3 Deze term term ontleen ik aan het ‘recitativo accompagnato’ uit de 18e eeuw, waarbij bepaalde recitatieven
uitsluitend door strijkersakkoorden begeleid worden.
4 Toevoeging in de autograaf-partituur (A-65), 76.



301

korte monoloog van Marsyas bij de bron, waarmee de tweede akte wordt besloten begint

aldus:

Ha, ha, nu lacht nog weêr de sater!
O bron, ’t wordt nieuwe vreugde , die gij brengt!
Mijn traan viel in dit water,
Zóó heb ’k u met het leed gemengd,
Dat uit mijn vreugde werd geboren.

Diepenbrock grijpt hier terug op het Voorspel. Ook dit korte deel (Molto sostenuto, m. 1-25)

begint en eindigt met een orgelpunt in contrabassen en pauken, maar nu is de toonsoort D

groot. Bij de versregels van Marsyas klinken de motieven van de nimfen en van de bron, bij

zijn afsluitende woorden wordt hij begeleid door een van zijn fluitmelodieën. Aansluitend

wordt Deiopeia’s motief achtereenvolgens door de soloviool en de solo-altviool, beide con

sordino, aangeheven (M23, m. 7-15). Opvallend in deze passage is de opeenhoping van de

tekst.

Dit begeleidingstype is ook gebruikt aan het slot van de Finale, bij het laatste gedeelte van

Apollo’s Epiloog. Vanaf maat 333, waar het nageslacht van Deiopeia gemaand wordt Apollo

te blijven eerbiedigen (Più sostenuto, sempre rubato) worden, nadat één van Marsyas’

fluitmelodieën heeft geklonken, de klanken van harp en hoorn gecombineerd met het

natuurthema uit het begin van de Entre-acte in de klarinetten (dolcissimo). Tegelijkertijd

intoneren de strijkers in het hoogste register het begin van het Apollo-motief, bij de woorden:

Maar hun ook zal met streng gezang
Apollo’s lier in ’t harte ruischen,
Dat zij, hoe wild het bloed moog bruisen,
Toch steeds eerbiedigen den glans,
Die uit des aethers hoogen trans
In eeuw’ge schoonheid nederdaalt, […]
(M24, Maestoso, m. 335-343)

Tekstuele en muzikale structuur

Niet alleen heeft Diepenbrock meermalen kritiek geuit op de Marsyas-tekst van Verhagen,

ook heeft hij niet geschroomd om de tekstdichter voor diverse gedeelten daarvan alternatieven

op te dringen. Diepenbrocks houding heeft consequenties gehad voor de relatie van tekstuele

en muzikale structuur. Als voorbeelden zullen nu twee fragmenten worden besproken.

Allereerst het eerste melodrama uit deel II, aan het begin van de tweede akte die opent met

een monoloog van Marsyas, overgaand in zijn dialoog met Deiopeia. Eerst ‘bezingt’ Marsyas,

gezeten aan de oever van de bron, de lente. De tekst bestaat uit ruim zestig, doorlopende
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versregels met wisselende rijmschema’s, zonder regelmatige coupletindeling. Aanvankelijk

zijn versregels van zeven of acht lettergrepen gebruikt, maar al snel komen ook kortere of

langere regels voor. Diepenbrock heeft de tekst ingedeeld in zes eenheden of ‘coupletten’ en

laat deze samenvallen met muzikale eenheden.5 Het eerst couplet bestaat uit tien versregels:

Rijs ik uit een sluimering,
Die met droomenwisseling
Mij den blijden geest beving?
Waren ’t schimmen, die mij heden
Om hun dwaasheid lachen deden?
Spoorloos zijn zij heengegleden…
Ik waak – Thans ben ik eerst ontwaakt,
En mijn begeerige oogen drinken
Een diepen teug zich uit dit blinken,
Een teug, die bijkans dronken maakt!

Dit couplet stemt overeen met een muzikale frase van acht maten, voor de versregels één tot

en met zes zijn vijf maten gebruikt, voor de overige vier drie maten. Ook voor de volgende

muzikale frase neemt Diepenbrock een couplet van tien versregels, maar in dit geval brengt

hij een cesuur aan, die niet logisch is, gelet op Verhagens interpuncties. De muzikale frase

eindigt na de eerste regel van wat in de tekst juist als samenhangende strofe aangemerkt kan

worden:

Ik speur den adem van den Grooten Paan,
Die diep-bezielend de natuur doordringt,
Die mij ook ’t kloppend harte dwingt
Tot leven, smachtend leven!

Onder de eerste regel staat in de partituur een akkoord van zes tellen, met een fermate (m.

202-203). Kennelijk was het Diepenbrocks bedoeling om op deze wijze de tekst ‘den Grooten

Paan’[Apollo] te accentueren.

Nog een voorbeeld van een afwijkende structuur doet zich voor in het laatste gedeelte van

deze monoloog. De versregels 43 tot en met 55 zijn door Diepenbrock opgevat als het vijfde

‘couplet’. Dit fragment begint met:

De levensroes van het bosch,
’t Is mij, of alles wordt weêrspiegeld
Door ’t beekje, dat zich glinst’rend wiegelt
In jonge, dart’le lentezon…

5 Deze indeling blijkt ook uit de partituurcijfers.
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Terwijl de overige coupletten van deze monoloog telkens overeenkomen met acht of negen

maten muziek, beslaat dit vijfde couplet zestien maten. Ondanks het feit dat de muzikale frase

verdubbeld is en de tekst dus aanmerkelijk meer ruimte heeft gekregen, kampte Diepenbrock

bij het noteren van de laatste versregels in de partituur met ruimtegebrek. De reden voor deze

uitbreiding is een muzikale: onder de eerste drie versregels klinkt het motief van Deiopeia in

de hobo, bij ‘In jonge dart’le lentezon…’ wordt dit herhaald in de klarinet.

Hoewel het motief plotseling opduikt (waarmee de daadwerkelijke verschijning van de

waternimf wordt aangekondigd), is er wel een muzikaal verband met het voorafgaande

gedeelte van het melodrama. In de begeleiding hiervan maakt Diepenbrock gebruik van een

melodisch-ritmisch gegeven, dat bij elke couplet licht gevarieerd terugkeert. Kenmerkend

voor dit thema, dat bij de eerste twee coupletten in de vioolsolo ligt en vervolgens in hobo en

klarinet, is de opmaat met een ritme van gepunteerde kwart-achtste. Vanuit dat gegeven was

het een logische stap naar het Deiopeia-motief (M25, m. 203-224).

Apollo’s Epiloog

De onderverdeling van de tekst van de Epiloog in twee grote delen en zes afsluitende regels,

is in de partituur herkenbaar (m. 265-303; 304-357; 360-376). Dit slotgedeelte is geheel gezet

als melodrama: Apollo is vrijwel steeds aan het woord. Net als in rest van de Finale komen in

dit melodrama wisselende tempi voor en contrasterende begeleidingstypen. Hierdoor heeft

Diepenbrock de tekst van Epiloog nog verder gesegmenteerd, met daarmee de mogelijkheid

tot gedetailleerde tekstinterpretatie per fragment. Hoewel zijn verdeling van de versregels

over de muziek geen consequente aanpak laat zien, is de ‘tekstdichtheid’ hier minder dan in

enkele van de hiervoor besproken melodrama’s. Zo krijgt Apollo in zijn opening wel heel veel

tijd toegemeten: zijn zes versregels staan in de partituur uitgesmeerd over twaalf maten

muziek (Maestoso molto). Daarbij is bovendien nog een vertraging is ingebouwd voor de

spreekstem (vier regels over de eerste zes maten, gevolgd door twee regels over de tweede

zes).6 De accompagnato begeleiding is terughoudend en zeer genuanceerd, doordat de partijen

van de violen hier viervoudig gediviseerd zijn (pianissimo, con sordino). In een kort Andante

con moto is de aloude strijd tussen Apollo en het Bacchische geslacht, waarvan de tekst

spreekt, verklankt in het contrast tussen de gesyncopeerde figuren in de strijkers en de

gelijkmatige beweging van de hoorn (M26, m. 277-282). Dan spreekt Apollo:

6 Over de gevolgen voor het spreektempo, zie deel IV, 4.1.1.
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Ontwaakt de Faun, hij dicht en smacht,
En waant de lieflijke tafreelen,
Die lokkend voor zijn zinnen spelen,
Als door zijn sterken wil ontstaan.
Hij noemt zich kunstenaar, een god,

Zodra er sprake is van ‘de faun’, gaat de muziek over in Allegro (m. 284) en twee maten later

in Molto allegro (6/4, alla breve), waarbij de houtblazers een beweeglijk thema inzetten,

boven een lopende basfiguur. Opvallend is dat Diepenbrock de versregel ‘Hij noemt zich

kunstenaar, een god’ nog binnen deze frase laat vallen, terwijl Verhagen die bij het volgende

gedeelte trekt:

Maar als hij pralend in zijn waan
Apollo smaadt, mijn macht bespot,
Da zou ’k mijn hoogheid niet beseffen,
Wreekte ik mij aan den snoever niet!
Dan kom ’k hem in zijn vreugde treffen,
En ’k smoor zijn lied!

Deze zes regels komen opnieuw overeen met 12 maten muziek (m. 292-303), waarbij het

snelle tempo aanvankelijk nog doorloopt. Ook hier is de tekst in de begeleiding

becommentarieerd: ‘pralend in zijn waan’ is uitgedrukt in een onrustige syncopische figuur in

de altviool, en wanneer Apollo genoemd wordt, zijn de harpakkoorden weer aanwezig. Bij ‘in

zijn vreugde treffen’ stagneert de beweging en wordt de eerste helft van de epiloog Sostenuto

molto besloten met een cadens van vijf maten in strijkers en harp, eindigend in een akkoord

op B-groot met fermate.

In het tweede deel van zijn epiloog wendt Apollo zich opnieuw rechtstreeks tot Deiopeia. De

regels:

Gij zijt mijn bruid geweest, daarom zult ge u verblijden,
Dit zal u roem voor allen tijd bereiden:
Reeds voedt gij eenen zoon.
Hem en zijn zaad zal ik een schoon
En onvervreemdbaar goed toewijzen!

worden begeleid door strijkers en harp in een Andante moderato, sempre rubato (m. 316-

321), waarbij Deiopeia’s motief driemaal wordt aangeheven. In de volgende frase, ingegeven

door de tekst:

Ik wijd hen tot een ras, welks hartslag is doordrenkt
Van Bacchus’ bloed, met Phoebus bloed gemengd,
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ondergaat haar motief een onverwachte transformatie (M27, resp. in klarinet en eerste viool,

m. 322-326), waarna het couplet wordt afgesloten met een Maestoso poco, bij de tekst:

Dat ook, wanneer de tijden grijzen,
En volk en goden ondergaan,
In blijde jeugd blijft voortbestaan.

Tekstplaatsing

Op 11 januari 1910 meldt Diepenbrock aan Verhagen, nadat hij zijn nieuwe tekstversie heeft

ontvangen: ‘Gisterenavond heb ik ’t melodrama van het begin der 2. Acte gespeeld en heeft

mijn vrouw het gelezen, dat ik meteen de woorden kon volgen. Het klinkt prachtig bij elkaar,

en komt net uit, als hij zijn laatste regel zegt voordat hij begint te blazen’.7 Diepenbrocks

opmerking is in twee opzichten opmerkelijk. In de eerste plaats wordt hier bevestigd dat de

begeleiding voor dit eerste melodrama (deel II) waarvoor eind december al een schets op

papier stond, gereed was, vóórdat Verhagens herziene tekstversie bij Diepenbrock gearriveerd

was. In de tweede plaats wordt geconstateerd dat gesproken woord en muziek desondanks

goed blijken samen te gaan.

Wanneer we die tekstplaatsing, zoals deze door Diepenbrock naderhand in de partituur is

geschreven, bestuderen, dan blijkt dat de tekst op diverse plaatsen opgepropt is; vooral tegen

het eind van een ‘couplet’ kwam Diepenbrock nogal eens ruimte te kort. Eenmaal doet zich

een merkwaardig probleem voor. Op pagina 63 zijn vier versregels van de tekst van Marsyas

in de rechter marge genoteerd8, naast het notensysteem:

Want waar ’t zóó vlamt en flitst,
Daar zijn mijn ooren
Erop gespitst,
Om eigene muziek te hooren! (M28)

Wilde Diepenbrock deze belangrijke passage accentueren door die juist zonder muziek te

laten spreken? Uitvoeringstechnisch is dat volgens de partituur onmogelijk, want de

begeleiding loopt zonder onderbreking door. Geconcludeerd moet worden dat ook hier sprake

is geweest van een onevenwichtige verdeling van de tekst over het notensysteem.

Vlak voor het slot van dit melodrama doet zich nog een opvallende situatie voor.

Marsyas daagt Apollo uit met de woorden:

7 11-01-1910, Diepenbrock aan Verhagen, BD VII, 208.
8 A-65, 63, na maat 235.
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Wat tokkelt hij de drooge lier?
Zijn dat klanken, die stroomen en schallen?
Waagde hij met zijn aamechtig speeltuig zich hier,
Nou zou in den wedstrijd hij vallen!
Dàt ware eens een strijd: de lier en de fluit,
Ik durf hem wel aan, om den prijs mijner huid!

Tijdens de vier maten waarover deze zes versregels zijn uitgespreid (m. 281-284), klinkt de

harp, bij maat 285 gevolgd door de eerste helft van het Apollo-motief (Maestoso grave en

fortissimo) in de strijkers. Opmerkelijk is dat voor de laatste vier versregels in de partituur

slechts twee maten zijn gereserveerd, dat wil zeggen evenveel als voor de eerste twee. Bij

gelijkblijvend tempo van de muziek zou dit een versnelling van het spreekritme opleveren, die

hier niet door de tekst ingegeven kan zijn. Mogelijk heeft Diepenbrock bij het instuderen dit

probleem onderkend, want bij maat 283 heeft hij in potlood Molto sosten[uto] toegevoegd

boven de partituur.9

Zoals vermeld is deel III van Marsyas het enige deel waarin Diepenbrock de tekst ook in het

piano-uittreksel heeft opgeschreven, zodat de tekstplaatsing zich laat vergelijken met die in de

partituur. In dit deel had hij bij de notatie van de tekst in de partituur te kampen met

ruimtegebrek. Daarin staan de laatste vijf versregels boven vier maten muziek (m. 48-52). De

twee slotregels daarvan zijn genoteerd in maat 51, terwijl deze maat tevens de aanwijzing a

tempo heeft, na een Ritenuto in de maat daarvoor.10 Gelet op de harmonische cadens op deze

plek, staat dit Ritenuto op een logische plaats; vanuit de tekst gezien echter komt het te vroeg.

Een vergelijking met de tekstplaatsing in het klavieruittreksel maakt duidelijk dat het surplus

aan tekst moest komen op m. 50, dat wil zeggen in de maat van het Ritenuto, zodat nog

slechts het woord ‘lied’ resteerde bij het A tempo11 (M29, m. 50-52).

3.3.2. Gysbrecht van Aemstel

Als Finale van de Muziek bij Gysbrecht van Aemstel zijn de volgende tekstgedeelten

gecomponeerd:

- het gebed van broer Peter ingeleid door het verzoek van Badeloch (vers 1801 – 1823)

- de aansporing van Raphaël (vers 1823 – 1831 en vers 1843 – 1865) en het slot van het

vijfde bedrijf (1865-1896).

9 A-65, 72.
10 A-65, 81.
11 B-15, 45.
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Voor het melodrama van Raphaël is een aanwijzing voor de uitvoering van de declamatie in

Diepenbrocks hand overgeleverd. Het betreft een ritmische notatie in een piano-uittreksel uit

1915.12 Aangezien dit het enige bewaarde document is waarin de componist een dergelijke

ritmische fixatie voor de spreekstem heeft vastgelegd, zal ik dit voorbeeld in deel IV

(uitvoeringspraktijk) nader onderzoeken.

Begeleiding

Het eerste gedeelte van het gebed van broer Peter (vers 1803-1822) wordt gesproken boven

een zachte strijkersbegeleiding, die echter meer omvat dan dat wat eerder met de term

‘accompagnato’ is aangeduid. Diepenbrock heeft hier, als een contrapunt met de spreekstem,

twee solopartijen, één voor cello en één voor altviool, toegevoegd aan het strijkorkest. Deze

solisten spelen, anders dan de tutti strijkers, zonder sordino en hun partijen liggen ongewoon

hoog. Hun uitgesponnen, maar door de vrijwel steeds in achtsten voortgaande beweging,

rusteloze melodielijnen, kunnen beschouwd worden als een verklanking van de

‘jammerlijcken strijd’, die Peter in de aanhef van zijn gebed beschrijft. Hoewel in de partituur

een tempoaanduiding voor de Finale ontbreekt, ligt een rustige, gaande vierslag voor de hand,

aangezien zo niet alleen de tekst voldoende ruimte wordt toegemeten, maar ook aan deze

veeleisende solopartijen recht wordt gedaan (G16, m. 1-16). De bewegingsvrijheid van de

spreekstem wordt door deze instrumentale soli enerzijds ingeperkt, anderzijds zijn deze

partijen de declamator tot steun in ritmisch opzicht. Die keren dat het orkest in deze Finale op

de voorgrond treedt, gebeurt dat bij de korte Maestoso tussenspelen, waar het thema uit de

Rey van Edelingen klinkt (G17, m. 58-60; 121-123) en in het naspel. Nu zal worden

besproken hoe de instrumentatie is toegepast om de tekst gestalte te geven.

Tekstuele en muzikale structuur

Diepenbrock heeft in dit melodrama aangestuurd op een exacte synchronisatie van de ritmiek

van het gesproken woord en de muziek. Dit leidt ik af uit:

a. de regelmatige verdeling van de versregels over de muziek: een regel beslaat steeds

twee maten, in het korte Alla breve aan het slot van het gebed (m. 42-58) naar analogie

vier maten.

b. zijn ritmische notatie voor de declamatie bij de verschijning van Raphaël, die ook

toegepast kan worden op het eerste gedeelte van de tekst.

12 DAL, Inv No. B-1(8), zie ook aantekening 5-04-1915, BD VIII, 719. De opvoering vond plaats op 13-04-
1915.



308

Tekstinterpretatie in de finale

In de Finale zijn tal van voorbeelden te vinden van tekstuitbeelding in de begeleiding. In het

tweede gedeelte van het gebed van Peter, bij:

Gij hebt het huisgezin van Noah wel behoed,
Dat op de baren dreef en hoogen watervloed,
Toen ’t water immer wies, tot daar de starren blonken
Toen ’t hemelhoog gebergte en alle spitsen zonken,
En al de wereld lag in eene bare zee
Gedompeld over ’t hoofd en kende strand nog reê.

zet, boven een orgelpunt op gis, een gedempte paukenroffel in. Bij ‘tot daar de starren

blonken’ voegt de solofluit zich bij de strijkers gevolgd door een onheilspellend motief

(marcato) in de trombones bij de slotregel (G18, m. 25-34). In de volgende passage

symboliseert de klank van de fluit troost:

Gij troostte door de duif die overgebleven zielen;
D’Olijftak zei haar aan, hoe alle waatren vielen.

Het gebed besluit met een verzoek om een goddelijke ondersteuning:

Uw geest die blaese in ’t seyl: uw heilige Engel stiere
Het roer, en zette ons op, daar elk u vrolijk viere.

Aan deze bede wordt kracht bijgezet door een modulatie naar Fis groot, met stijgende

drieklanken in de strijkers (tremolo, pp poco a poco cresc.) die de eerste tekstregel

ondersteunen (G19, m. 49-58).

De verschijning van de engel Raphaël wordt nu in het tutti orkest aangekondigd door het

motief uit de Rey van Edelingen, in D groot (Maestoso). Diepenbrock heeft in januari 1912

beschreven hoe hij zich die verschijning voorstelde: ‘daar zou ik dan graag een diepe altstem

hebben, bijv. Theo Bouwmeester, en dat met een gedempte begeleiding van gedempte snaren

en bazuinen, ppp pauken tremolo’s, Maestoso en toch insinuerend als Melodramamuziek

begeleiden’.13 Een brief van twee weken later bevat nog een belangrijke toevoeging:

Dan wou ik nog als Ruberius [= Royaards ] zich er mee vereenigen kan het slot de verschijning van den engel

Raphael als melodrama maken, un poco Maestoso, de Gregoriaanse melodie v/h/ Te Deum, en de fatum-

accoorden gelouterd tot mildheid en resignatie, zoals aan ’t slot van ’t Te Deum.14

13 20-01-1912, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VII, 314.
14 4-02-1912, Diepenbrock aan Hondius van den Broek, BD VII, 322.
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Uit beide brieven is af te leiden dat het Maestoso, dat in de partituur staat bij het motief van

de Rey van Edelingen, ook voor het volgende melodramafragment geldt. Nadat dat motief in

de Finale voor het eerst heeft geklonken, verschijnen, nog enigszins op de achtergrond, ook

trompetten en pauken (zie G17). Bij Raphaëls woorden:

Verlaet uw wettigh erf, en quel U nergens in.
Al leyd de stad verwoest, en wil daer van niet ysen:
Sij zal met grooter glans uyt asch en stof verrysen, […]

geven twee trompetten een zacht signaal, waarna in de fluiten het thema van ‘de schoone en

wijdvermaarde stad’ klinkt uit de Rey van Amsterdamsche Maeghden.

De melodie van het Te Deum heeft Diepenbrock bewaard voor het slot, nadat Raphaël

Gysbrecht en de zijnen heeft bewogen om Amsterdam te verlaten en elders een nieuwe stad te

stichten. Motieven uit het Voorspel komen terug, als herinneringsmotieven en ter illustratie

van het tweede gedeelte van de tekst van de aartsengel:

Uw afkomst, naam en rang en zal niet onder gaan,
Maar eeuwig adellijk en eerelijk bestaan, […]

Het noodlotsmotief uit het Voorspel, vermengd met fanfareklanken, klinkt hier breeduit in

negenkwarts maat in fluiten en hobo’s, terwijl ook de trompetfanfare, vergezeld van een

zachte paukenroffel aanwezig is (G20, m. 81-84). Bij:

Dus geef U haastigh scheep: ’t is tijd want zonder God
En onze hulp, ’t was omgekomen met dit slot.

begint een lang orgelpunt op e-klein onder een zeer terughoudende begeleiding (pp);

uitsluitend een dalend tetrachord in de altviool (forte, espressivo) dat eveneens herinnert aan

Diepenbrocks Te Deum-compositie maant aan tot actie. Na Raphaëls slotzin:

Waardoor uw nazaat klimt den berg op van ’t geluk.

klinkt nogmaals het Edelingen-motief. Hierna hervat broer Peter zijn tekst:

Zijt gij dat, Raphaël? Zijt gij dat zelf […]
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waarbij in de fluit viermaal in a klein de aanhef van het gregoriaanse Te Deum klinkt. Pas bij

Gysbrechts berustende woorden:

Nu buig ik mij voor God, mijn lief, mijn uitverkoren […]

verschijnt de eerste regel van de melodie volledig in trombones, oboe d’amore, althobo,

altviool en cello (G21, m. 156-160).

3.3.3 De Vogels

Vormen van melodrama en de interpretatie van de tekst

De koorliederen uit De Vogels zijn gecomponeerd als vijf korte melodrama’s ‘met dans’ (deel

III, IVa en IVb, Va en Vb). Overeenkomstig het luchtige, pastorale karakter van de teksten,

waarin de vogels zelfgenoegzaam de boventoon voeren, is de muziek eenvoudig en dansant.

De tekst dient in een strak ritme gesproken te worden.

Toch heeft Diepenbrock van elk van deze miniaturen een karakterstukje met subtiele

tekstexpressie weten te maken. Deel III (3/4 maat, Lento, in b-klein) is een langzame wals in

drie gedeelten. Het door twee fluiten in de inleiding gespeelde thema is modaal gekleurd

(V21). Waar de muziek herhaald wordt, wordt het eerste deel van de strofe gedeclameerd en

bij het vervolg van de tekst:

Kom je dan, ben je dan
Eind’lijk weer hier?
Fluit je nu, juich je nu,
Goddelijk dier,
Om onze reyen te leiden?

laat Diepenbrock de nachtegaal weerklinken, eerst in de fluit en vervolgens in de klarinet (m.

14-19, V22). De nu volgende strofe en antistrofe (IVa en IVb) zijn gecomponeerd als

andante’s met één thema (G-groot, 6/8 maat, V20). Het refrein met nachtegaalslag (na iedere

drie versregels) is herkenbaar als korte instrumentale inlas.

Om de tekstverstaanbaarheid te waarborgen diende de begeleiding bij deze melodrama’s

bescheiden te zijn. Zoals al vermeld, speelt opnieuw de nachtegaalthematiek een rol.

In het eerste lied (IVa/IVb) worden de vogelimitaties niet gesproken, maar uitsluitend

instrumentaal weergegeven. In de vertaling van Deknatel komen deze klanknabootsingen om
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de drie regels voor. Diepenbrock last daar telkens het gezang van de nachtegaal in: na de

derde en zesde regel door middel van een triller in de klarinet, na de woorden

Ter eere van onzen behoeder,
Rhea en Pan! […]

klinken er repeterende ‘vogelgeluiden’ in fluit, klarinet en harp (m. 14, V23).

De tekstuele structuur is doorgaans op de voet gevolgd. Soms vond Diepenbrock de

tekstinterpretatie echter essentiëler dan het vasthouden aan de regelmatig doorgaande

beweging. In de eerste antistrofe (IVb), gebaseerd op hetzelfde thema als de strofe (IVa),

paste hij na de eerste zes regels het Apollo-thema uit Marsyas in, bij de woorden:

De onsterfelijken hoorden
De zilv’ren accoorden
Ademloos aan.
Toen jubelden blijde
De Muzen en reiden
Haar zang aan den zwaan. (V 24)

Op vergelijkbare wijze was dit thema al in het Lied van den Hop gebruikt.

Terwijl de eerste zes regels van de antistrofe gesproken werden op zes maten muziek, zijn er

voor de tweede helft van de antistrofe slechts vier maten beschikbaar. De aanduiding

Maestoso duidt hier waarschijnlijk ook op een meer gedragen tempo.

Gezien de structurele regelmaat van deze delen in de vertaling, en omdat Deknatels versregels

meestal minder syllabi bevatten dan in het Grieks, leverde het samengaan van tekst en muziek

hier weinig problemen op. Van ruimtegebrek bij het noteren van de tekst in de autografen,

zoals dat bij Marsyas en bij Electra het geval was, is bij De Vogels niet of nauwelijks sprake

geweest.

De finale begint met een melodrama van zestien versregels. De eerste drie regels die

aansluiten op de trompetfanfare, zijn, zoals vermeld, door Diepenbrock gewijzigd en

uitgebreid. Door de derde, verlengde regel

Ontvangt in zijne vreugdewoning thans Peithetaerus uw koning […]

op een fermate te laten spreken, was er toch voldoende ruimte voor deze tekst.
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De rest van dit melodrama behoort tot wat eerder is aangeduid als het vrij declamatorisch

type, met accompagnato begeleiding. Omdat het tempo terughoudend (Andante poco

sostenuto) en de begeleiding in principe beperkt is tot lange strijkersakkoorden (p-pp, con

sordino), krijgt de tekst hier alle aandacht. Waar de tekst daar aanleiding toe geeft, is sprake

van tekstschildering door het orkest. Bij de woorden:

Hij nadert, zwaaiend met Zeus’ bliksemschicht […]

suggereren de zestiende-bewegingen in de strijkers een plotselinge activiteit.

Vlak voor het einde van de finale, na het bruiloftslied, komt een passage voor waar het

tekstmetrum een directe muzikale weergave heeft gekregen. De versregels 1748 – 1754 zijn

geschreven in dactylen (lang-kort-kort), een ritme dat Deknatel ook in de Nederlandse

vertaling heeft laten terugkeren:

Ha! Zie in nacht ’t hel flitsende lichten;
’t vloeiende vuur zal den hemel ontwrichten!
Hoor daar den dav’renden dreunenden donder;
’t scheurt en het kraakt al boven en onder!
Donder en bliksem! Zeg mij, wie uw heer is!
’t Is niet meer Zeus, ’t is nu Peithetaerus.

Door het gebruik van alliteratie (‘Hoor daar den dav’rende dreunende donder’) heeft de

vertaler het klankeffect nog versterkt. Dit fragment is gecomponeerd als melodrama in ¾ maat

met een begeleiding in achtsten, zó dat de tekst in een doorgaand ritme gesproken dient te

worden. De dactylus zou daarbij vertaald dienen te worden in een achtste en twee zestienden

(V25). Op deze wijze heeft Diepenbrock de metriek van dit fragment muzikaal geaccentueerd.

In de slotregels van de Finale heeft Diepenbrock een tekstwijziging aangebracht. Behalve dat

deze verandering was ingegeven door de inhoud van dit fragment, moet hier ook de metriek

meegespeeld hebben. In Diepenbrocks weergave van de triomfkreet is niet alleen de originele

metriek gehandhaafd, ook paste deze tekst beter bij het kopmotief van het Alla marcia-thema

(m 103, zie V17).
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3.3.4 Faust

In de delen I, II, V, IX en XI van de Muziek bij Goethe’s Faust is de tekst als melodrama

gezet. Aan de hand van fragmenten uit deel I en V zal worden onderzocht welke vormen van

melodrama Diepenbrock heeft gebruikt, en in welke relatie deze vormen staan tot de structuur

van de teksten. Zoals eerder uit de bespreking van Marsyas en Gysbrecht is gebleken, dienen

daarbij verschillende vormen van melodrama te worden onderscheiden. In deze partituur zijn

dat het vrij declamatorisch type met een begeleiding die ik met de term ‘accompagnato’ heb

aangeduid, en een type gebaseerd op een doorgaande dansbeweging in driekwartsmaat.

Begeleidingsvormen

De eis van tekstverstaanbaarheid, een zowel voor Royaards als voor Diepenbrock absolute

voorwaarde, heeft directe consequenties voor de begeleiding van de spreekstem. Daarom gaat

Diepenbrock vaak uit van een zachte strijkersbegeleiding con sordino, tegen de achtergrond

waarvan het geluid van de spreekstem zich goed kan handhaven.

Zo’n begeleiding, zij het in opvallend uitgewerkte vorm, vinden we in deel I, bij de Opdracht

die door Royaards in het donker zou worden gesproken.15 Deze uit vier coupletten van telkens

acht versregels bestaande tekst, vraagt met zijn intieme en poëtische karakter om een

kamermuzikale begeleiding. De al besproken altvioolsolo waarmee wordt geopend, zet

hiervoor de toon. De dan volgende inleiding van de strijkers (m. 5-8, Andante con moto, zeer

innerlijk bewogen) is niet alleen door zijn lijnenspel van eerste, tweede violen en altviolen (pp

dolce, con sordino) boven een liggende baspartij, maar ook door zijn genuanceerde ritmische

structuur van triolen tegen achtsten én syncopische figuren, in meerdere opzichten polyfoon.

Dit, in combinatie met de gedempte timbres van de hoge strijkers, resulteert in een wazig

klankveld dat zich voegt in de introverte, melancholieke ondertoon van de tekst. Pas in de

tweede helft van het eerste couplet, wordt de begeleiding meer uitgesproken, bij de tekst:

Gij dringt nabij! Welnu, dan moogt gij leven,
Zooals ge uit damp en nevel om mij troont;
Mijn boezem voelt zich jeugdiglijk heroverd,
Van schoone ontroering die uw tocht omtoovert.

De verlevendiging in de eerste versregel wordt geïllustreerd door een stijgende melodie van

de eerste viool, die zich losmaakt uit het stemmenweefsel (mf-f, m. 18-20). Bij de laatste twee

15 7-3-1918, Royaards aan Diepenbrock, BD IX, 320.
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regels – de regels waar Diepenbrock vasthield aan zijn eigen tekstversie – voegen hoorn en

klarinet zich met kleine inlassen bij de strijkers.

Bij aanvang van het meer optimistisch gestemde tweede couplet (overgang naar Fis groot) is

de strijkersbegeleiding minder polyfoon, en vervolgt de klarinet zijn korte solopassages. In de

tweede helft keert de melancholie terug:

De smart herleeft, opnieuw hoor ik haar klagen,
Hoe ’t leven zich in blinden kring bewoog,
Zij noemt geliefden, die, voorgoed bedrogen
Door ’t schoon geluk, vóór mij zijn heengetogen.

De ‘smart’ is geïllustreerd door een ‘Seufzer’ in eerste en tweede viool (d-fis tegen e-g in de

lage strijkers), die na de eerste versregel wordt geïmiteerd in de gediviseerde altviolen (F16,

m. 39-41).

Het andere, dansachtige melodramatype wordt vertegenwoordigd door het middendeel van

deel V (Faust’s studeervertrek, Scherzo, Presto assai, G groot, m. 14-142). Met een snel,

driedelig dansritme wordt een doorgaande beweging afgedwongen die het geestenkoor weinig

ruimte laat. Dit stemt overeen met de niet te stuiten woordenstroom, die in 59 korte,

regelmatige versregels is gevat. Met zijn karakter van wiegend slaaplied mist dit deel elke

zwaarwichtigheid. Ook de begeleiding is luchtig met beweeglijke loopjes in de hoge blazers,

vaak ondersteund door harpakkoorden. Het orkest beperkt zich tot aanduiden of inkleuren van

wat door de tekst wordt gesuggereerd (F17, m. 20-25).

Tekstuele en muzikale structuur

In deel V (Faust’s studeervertrek) zijn beide melodramatypes vertegenwoordigd. Midden in

de Faust-compositie neemt dit deel - dat volgt op de Paasscènes - de positie in van een

drieluik met zeer contrasterende delen. Centraal staat het hiervoor besproken middendeel, dat

als de grote dans uit Faust bedoeld was, een geestenkoor gezet als een snel scherzo. Dit

wordt omraamd door twee korte melodrama’s (a en c), beide zonder tempoaanduiding, maar

beide met Agitato-karakter.

In Va, een kort melodrama van dertien maten, wordt de verschijning van Mephistopheles

aangekondigd. Het is een grillige tekst zonder vaste versmaat, met versregels van ongelijke

lengte, die echter wel rijmen:
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Binnen gevangen is iemand!
Blijft hier buiten, volg’ hem niemand!
Als in ’t ijzer de vos,
Beeft een oude hellelos.
Evenwel waakt!
Zweeft daarheen, zweeft hier weder,
Op en neder,
En hij heeft zich losgemaakt.
Kunt gij hem bevrijden,
Staat hem ter zijde!
Want hij hielp ons allen
Reeds in veel gevallen.

In het Agitato-karakter vinden we het grillige van dit fragment weergegeven. Door de kale

begeleiding van altviolen en contrabas die dissonerende samenklanken spelen, wordt een sfeer

van onbestemdheid én van opwinding gesuggereerd. Om deze atmosfeer kracht bij te zetten,

gebruikt Diepenbrock een in deze partituur uitzonderlijk middel: de gediviseerde altviolen

dienen tremolo sul ponticello te spelen en tevens forte, terwijl ze hun dempers gebruiken (zie

F12). Na de bedwelmende stemming die de dansende geesten in het middendeel hebben

gebracht, keert in Vc de onheilspellende atmosfeer aanvankelijk verhevigd terug om aan het

slot een complete transformatie te ondergaan. Dit melodrama wordt ingeleid door een repliek

van Faust vol ontnuchtering:

Vervloekt de druiven, die verdooven!
Vervloekt al wat de min vervult!
Vervloekt de hoop! Vervloekt ’t gelooven,
Vervloekt voor alles het geduld.

Dan volgt een explosieve inzet van het hele orkest, inclusief blazers, bekkens en harp.

Dit is de enige passage in de Faust-muziek waarbij drievoudig forte wordt voorgeschreven

(m. 145), terwijl het geagiteerde karakter nog wordt versterkt door een ‘strijkersopvaart’ in

32-sten in de violen en een scherp geprofileerd, opmatig motief . Dan spreekt het geestenkoor

(tekstversie Diepenbrock):

Wee! wee!
Gij hebt het vernield,
Het schoon heelal,
Met machtige vuist:
Het stort overal!
Door een halfgod uiteengeslagen!
Wij dragen het puin naar het ledige niets
En klagen
Over verlorene Schoonheid.
Machtiger onder de zonen der aarde,
Bouw ze prachtiger op!
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Terwijl de hoge strijkers zich nu beperken tot zachte tremoli, klinkt onder de eerste vijf regels

een gemarkeerd dalend, nog steeds opmatige motief in cello en bas (F18, Molto agitato, ff, m.

143-149). De fermates op de derde en vierde tel van maat 147, bij ‘schoon heelal’, geeft aan

dat de tekst hier op retorische wijze gesproken moet worden. Twee maten later kondigt een

chromatisch stijgend trompetmotief (espressivo, poco marcato) een stemmingsomslag aan.

Afgezien van de al vermelde tekstwijziging heeft Diepenbrock in dit fragment (tweede helft)

nog een aantal veranderingen aangebracht.16 Die wijzigingen moesten naar ik aanneem het

samengaan van tekst en muziek bevorderen. Vergelijken we Diepenbrocks hierboven

weergegeven tekstversie van dit fragment met de vertaling door Adama van Scheltema, dan

blijkt dat de versregels

In ’t niets t’ puin, dat we opvangen,
En klagen
Over al ’t verloren schoone.

in de officiële vertaling in metrisch opzicht weinig soepel lopen. In Diepenbrocks hierboven

geciteerde versie laat de tekst zich zonder problemen ritmiseren (F19, m. 150-153).

Het geestenkoor besluit het melodrama hoopvol:

Laat het weer in uw boezem ontstaan!
Nieuwe levensbaan
Beginne
Met klare zinnen,
En nieuwe zangen
Stemmen weer aan!

Hierbij laat Diepenbrock de laatste zes maten Maestoso, resp. Maestoso trionfale klinken, de

transformatie accentuerend met een onverwachte modulatie naar E groot (F20, m. 155-158).

16 A-73, 75; zie ook Goethe 1911, 54.
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3.3.5 Electra

Alle door Diepenbrock gecomponeerde tekstfragmenten van Electra zijn als melodrama

gezet. In dit opzicht sluit zijn laatste toneelmuziek aan bij de eerste: ook in Marsyas of de

Betooverde Bron is uitsluitend sprake van gesproken tekst met instrumentale begeleiding. De

melodrama’s die in alle negen delen van de Electra-partituur voorkomen, vallen uiteen in

koordelen (de stasima III, V en VIII, de beurtzangen II en IV en de Exodus [IX]) en

monologen of dialogen zonder koor (de Proloog [I], de threni van II en VI en de Dialoog

[VII]).

Vormen van melodrama en de interpretatie van de tekst

Eerder in dit hoofdstuk is aan de hand van (onder meer) de bespreking van Marsyas en

Gysbrecht, onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van melodrama. Naast het op

een doorgaande dansbeweging in driekwartsmaat gebaseerde type dat doorgaans voorkomt in

de koordelen, is er gebruik gemaakt van een vrij declamatorisch type met een wijze van

begeleiding die ik met de term ‘accompagnato’ heb aangeduid. Daarnaast is er sprake geweest

van een type melodrama met polyfone begeleiding.

Nadere bestudering van de koordelen in deze partituur maakt duidelijk dat er onderscheid

gemaakt moet worden tussen de stasima en de overige koordelen. Gemeenschappelijk aan de

drie stasima (III, V en VIII) is het danskarakter, alle drie zijn gecomponeerd in

driekwartsmaat, zij het in verschillend tempo en karakter. Bij deel III is dat het Andante

agitato (in deel VIII versneld tot Allegro agitato) en in deel V het Andantino.

Ook deel IV, geen stasimon maar een kommos, past in deze categorie, maar nu is het tempo

Presto. Deel VI (Dialoog tussen Orestes en Electra), dat later aan de orde komt, is wat

structuur betreft ook een kommos, maar het koor heeft hierin slechts twee versregels.

Een mix van de verschillende melodramatypen treffen we aan in de eerste uitgebreide

Kommos (deel II). Hoewel de driekwartsmaat (Lento; valse lente) in principe verwijst naar het

dansachtige type, krijgen de door Electra gedeclameerde strofen in dit deel gaandeweg een

ander karakter. Niet alleen wordt de driekwartsmaat regelmatig onderbroken, ook wordt in die

passages teruggegrepen op de vrij declamatorische stijl van het melodrama uit de klaagzang

die aan deze kommos vooraf gaat. Daarnaast past Diepenbrock op betekenisvolle wijze de

combinatie van motieven toe. Dit gebeurt in de Kommos van deel II (zie E12 en E23), maar

ook in de Epiloog, waar het eerste Elektra-thema is gecombineerd met het Noodlotsthema (zie

E25).
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In die klaagzang van deel II zetten de eerste maten van de begeleiding het muzikale karakter

neer: een pianissimo strijkersbegeleiding (con sordini) in vierkwartsmaat (Molto sostenuto),

die de spreekstem veel ruimte laat. Zoals de tekst in twee even lange delen uiteenvalt17, zo

heeft de muziek een tweedelige structuur van 24, resp. 22 maten met een cesuur (fermate, m.

24). Vijf maten voor dit punt verschijnt het Noodlotsthema bij de tekst:

Hiervoor komt buiten mij
Van niemand eenige deernis in
Om u, o vader,
Zoo gruwlijk deerlijk omgebracht!

De karakteraanduiding is hier Grave en bij de laatste versregel klinkt een paukenroffel op

Bes, tevens het enige moment in de threnos waarbij de dynamiek even tot forte toeneemt.

Vervolgens is het het eerste Electra-thema (appasionato; smartelijk bewogen18) dat het begin

van de tweede helft markeert (E31, m. 25-32), terwijl Electra’s oproep aan de wraakgodinnen

opnieuw vergezeld gaat van het Noodlotsthema. De slotregels van de klaagzang worden weer

begeleid door strijkers, nu echter zonder sordino.

Het hier omschreven karakter keert in de Kommos terug vanaf de tweede strofe en de tweede

antistrofe in Electra‘s passages en onderbreekt daarmee de dansbeweging van de rei. In beide

gevallen is er een overgang naar vierkwartsmaat met een citaat van het eerste Electra-thema

op de wijze van het laatste voorbeeld. Terwijl de rei in de eerste helft van de tweede antistrofe

nog vasthoudt aan haar danskarakter in een poging Electra op andere gedachten te brengen

(Più vivo), neemt zij in de derde strofe Electra’s smartelijke toon over: de vierkwartsmaat

handhaaft zich en de tekst wordt gedeclameerd boven een orgelpunt van d in de bas met

ritmische bewegingen van een ‘marcia funebre’19:

Klaaglijk op zijn welkomstmaal
Klaaglijk in de feestzaal
Klonk uw vaders roepen,
Toen van tegenover op hem aandrong
Slag van bronsgedegen bijl […]

Bij de laatste twee regels verschijnt het Noodlotsthema (E32, m. 198-207).

Welhaast ten overvloede staat aangegeven dat de dansbewegingen hier achterwege moeten

blijven.20 Diepenbrock had echter nog een reden voor de afwijkende vormgeving van deze

17 Boutens gebruikt hier zes regels meer dan Sophocles.
18 B-15, 24.
19 B-15, 47.
20 A-76, 53. Diepenbrock noteerde hier ‘zonder dans, enkel plastiek.’
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strofe. De metrische structuur van deze derde strofe wijkt opvallend af van die van de eerdere

strofen, aangezien hier anapesten zijn gebruikt.21

De redenen voor Diepenbrock om in deze Kommos meerdere melodramastijlen toe te passen,

waarbij bovendien is afgeweken van het principe om voor de rei consequent het dansachtige

type te gebruiken, moeten gezocht worden op het niveau van interpretatie van tekstmetriek en

–inhoud. Op deze wijze moet niet alleen duidelijk worden dat Electra zich niet laat overtuigen

door de woorden van de rei, maar ook dat deze op den duur zelfs haar visie overneemt.

Begeleidingsvormen

Bij het vrij declamatorische melodrama in de Threnos van deel II schrijft Diepenbrock een

pianissimo strijkersbegeleiding voor die de spreekstem onnadrukkelijk ondersteunt. Vooral

wanneer con sordino gespeeld wordt en het maataccent bovendien door overbindingen wordt

afgezwakt (begin van de klaagzang), wordt de spreekstem veel vrijheid gegeven. Dit

accompagnato karakter vinden we ook in de Scène met de Urn (VI), een klaagzang die wat

betreft opzet en muzikaal karakter vergelijkbaar is met de boven beschreven threnos. De

openingsregels van deel VI worden begeleid door violen, altviolen en celli con sordino,

waarbij drie violoncelli soli in m. 1 tot en met 6 Electra’s smartthema in d klein tot klinken

brengen, bij de tekst:

O gij aandenken van der menschen liefste mij,
Rest van Orestes leven tegen alle hoop
Waarin ’k u uitzond, o hoe krijg ik u weêrom!

Aansluitend volgt een melodie van vijf maten in de eerste violen (E33, m. 7-11). Negen regels

voor het einde van de klaagzang wordt in de tekst aan dit begin gerefereerd:

O Gij op schrikkelijkste reize – Aai aai mij –
Mij toegezonden, liefste hoe bracht gij mij om!

Op dit punt laat Diepenbrock de muziek van het begin terugkomen, met dit verschil dat de

strijkers nu zonder sordino dienen te spelen (espressivo molto) en het eerste Electra-thema in

de altviool ligt. De vioolmelodie van het begin ontwikkelt zich tot een solistische lijn die in de

laatste drie maten stijgt naar een d””, in een afsluiting in D groot die opvallend contrasteert

met de tragische atmosfeer van de rest van dit deel (E34, m. 67-73). Deze onverwacht

positieve wending zou opgevat kunnen worden als een persoonlijk commentaar van de

21 Scott 1996, 153.
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componist. Op deze manier kon hij het effect van de tragische ironie van deze scène hoorbaar

maken, want anders dan Electra weet de toeschouwer/toehoorder immers dat Orestes nog in

leven is en er dus hoop is. Een ander opvallend moment in deze klaagzang is de cesuur exact

in het midden van de compositie (m. 37; in totaal telt dit deel 73 maten). Boven een orgelpunt

(d) van acht maten wordt de tekst gedeclameerd:

Want gij zijt gegaan
Als een rukwind die alles meêsleept.
Vader is niet meer,
Ik ben in U gestorven, gij zelf dood en heen.
Ons haters lachen, buitenzinnig is van vreugd […]

In de pizzicati van de celli klinkt een habaneraritme, de ‘rukwind’, terwijl in de staccato noten

van oboe d’amore en althobo een ‘hatelijk’ gelach klinkt.

Tekstuele en muzikale structuur

In deze paragraaf zal worden onderzocht welke relaties er zijn tussen de structuren van de

gecomponeerde tekstfragmenten en de muzikale structuren. Gezien Diepenbrocks eerder

besproken opstelling ten aanzien van Boutens’ vertaling, is een dergelijk onderzoek niet

zinvol zonder daarin de verschillen tussen die vertaling en de originele Griekse tekst te

betrekken. Daarbij moet worden aangetekend dat het Grieks een flecterende taal is en alleen al

daarom doorgaans korter en kernachtiger is dan het Nederlands. Een vergelijking van het

aantal versregels van de koorliederen in vertaling met dat van het origineel leidt tot twee

conclusies: niet alleen heeft Boutens vrijwel overal meer versregels nodig voor een strofe dan

Sophocles, ook variëren de versregels in zijn vertaling aanmerkelijk meer in lengte. De vraag

is nu of Diepenbrock bij het componeren al dan niet rekening heeft gehouden met deze

verschillen. Een probleem daarbij vormt de tekstplaatsing in Diepenbrocks manuscripten: er

zijn aanmerkelijke verschillen in de notatie tussen de autograaf-partituur en het

autograaf-piano-uittreksel. Tenzij anders vermeld is uitgegaan van de tekstplaatsing in het

piano-uittreksel.

In het eerste stasimon heeft de antistrofe bij Boutens 17 versregels tegenover 14 in de strofe,

waar in het Grieks strofe en antistrofe beide 14 versregels hebben. In de compositie (deel III)

is de muziek van de strofe herhaald in de antistrofe, maar waar de tekst van de eerste strofe 30

maten beslaat, is de tekst van de antistrofe over 35 maten verdeeld.22 Zowel aan het eind van

de strofe als aan het eind van de antistrofe klinkt het motief van Erinys. Met dit gegeven als

22 Volgens de tekstplaatsing in B-15.
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basis was het geen probleem om het tweede tussenspel (voor de epode) tot 11 maten uit te

breiden en het surplus aan tekst daarin te laten overlopen. Zo beschouwd heeft Diepenbrock in

dit deel niet alleen rekening gehouden met de identieke structuur van strofe en antistrofe maar

ook met de extra lengte van Boutens’ antistrofe.

In de Kommos van deel II ligt de situatie gecompliceerder. Het aantal versregels van de rei in

strofe twee bedraagt in de vertaling 15 regels tegenover 9 in de eerste strofe, in het Grieks was

het verschil kleiner (9 tegenover 7). In de tweede antistrofe telt het overeenkomstige gedeelte

bij Boutens 13 regels (in het Grieks blijft dat 9).23

In de partituur (m. 130, Più moto) is het reideel van de tweede strofe langer dan in de eerste

(drie maten) maar in de antistrofe, die muzikaal identiek is, is het aantal maten voor de rei

gelijk, waar Boutens twee versregels minder nodig had. Dit komt overeen met de

verhoudingen in de originele tekst, waarin de koordelen in strofe en antistrofe even lang zijn.

Anderzijds zijn de passages van Electra in tweede strofe en tweede antistrofe aanmerkelijk

korter (resp. 13 en 11 maten) met als gevolg een grote ‘tekstdichtheid’; deze inkrimping staat

namelijk niet in verhouding tot het aantal versregels (bij Boutens 11 resp. 9, bij Sophocles

beide keren 8), maar moet ingegeven zijn door de lengte van het eerste Electra-thema dat

beide malen geciteerd word.

Nog een andere situatie treffen we aan in de eerste strofe van deel V. In de vertaling bedraagt

deze strofe 13 versregels (origineel 12), te verdelen in zeven en zes regels. In de compositie

vinden we echter een onderverdeling in drie frasen (twee maal negen en eenmaal zeven

maten), die samenhangt met de muzikale thematiek van dit deel, maar niet met de

tekststructuur. Ook de onderverdeling van de Griekse tekst in 5 + 3 + 4 versregels kan hier

niet het uitgangspunt zijn geweest.

Diepenbrocks verdeling van de tekst over de drie frasen is verre van evenwichtig: de eerste

twee tekstregels corresponderen met de eerste frase, de volgende zeven regels zijn gedacht in

hetzelfde aantal maten (tweede frase), terwijl de laatste vier regels corresponderen met zeven

maten. Het gevolg is een problematische tekstdichtheid bij de tweede frase.

Zoals al vermeld, heeft Diepenbrock de vertaling van deze strofe ingrijpend gewijzigd. In de

volgende paragraaf zal onderzocht worden of deze tekstverandering samenhangt met dit

probleem.

Het al ter sprake gebrachte grillige karakter van de Dialoog van Electra en Orestes (deel VII)

heeft in de compositie gestalte gekregen door het gebruik van wisselende maatsoorten en een

23 Sophokles, F.W. Schneidewin, A. Nauck ed. (Berlin, 1912), Band V, Elektra, 67/71.
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contrastrijke dynamiek. De onderliggende structuur van deze kommos vertoont daarentegen

een overzichtelijk beeld, waarbij de muziek verregaand de tekststructuur volgt. De tekst valt

in vier onderdelen uiteen: introductie, strofe, antistrofe en epode, in versregels uitgedrukt: 18,

22, 22 en 16 regels in de vertaling (18-20-20-16 in het origineel). Strofe en antistrofe zijn

identiek ook wat betreft de verdeling van het aantal versregels voor Electra en voor Orestes,

zij het dat er bij Boutens kleine afwijkingen van het aantal regels voorkomen. Op te merken is

dat Electra in deze dialoog veruit de meeste versregels heeft. De compositie volgt de indeling

van de tekst op de voet in vrijwel even lange eenheden, en sluit, na de epode, met een naspel.

Ook de overeenkomst tussen strofe en antistrofe is in de muzikale structuur zonder meer

herkenbaar, zonder dat overigens de muziek herhaald wordt. Zo komen Electra’s eerste vier

versregels aan het begin van de strofe overeen met vier maten en doen de eerste vier van de

antistrofe dat eveneens. Er is echter één opvallende afwijking. Midden in de antistrofe neemt

Electra’s couplet in de compositie twee maten meer in beslag dan dat dit op de

overeenkomstige plaats in de strofe het geval was. Op Orestes’ woorden:

‘Onnoodig lang wil niet bespreken wat niet dringt’, reageert Electra:

Wie zou zóo kunnen doen?
Wie zou, nu gij verschenen zijt,
Onwaardig zwijgen
Voor spreken kunnen ruilen? […]

Niet alleen door de verlenging – van vier naar zes maten - , maar ook door de opvallende

opeenvolging van maatsoorten met progressieve lengte (twee maal tweekwarts, twee maal vijf

achtste en twee maal driekwartsmaat) wordt deze passage uit de context gelicht, waarbij

achtereenvolgens motieven uit het eerste Electra-thema en uit het Orestes-thema klinken

(E35, m. 50-55). Diepenbrock schaart zich hier achter Electra en laat haar langer aan het

woord, waar Orestes haar juist probeert het zwijgen op te leggen.

Bij de ‘vertaling’ van tekstuele naar muzikale structuur zijn verschillende strategieën

gehanteerd. Terwijl Diepenbrock in deel III de muziek in de antistrofe heeft aangepast aan de

grotere lengte van Boutens’ vertaling, was in de Kommos van deel II de gelijke lengte van

strofe en antistrofe van het Grieks maatgevend. Dit bleek echter niet te gelden voor een aantal

strofen van Electra, die om muzikale redenen aanmerkelijk korter waren. Ook de intern

muzikale structuur van deel V blijkt niet gerelateerd aan de tekststructuur binnen de eerste

strofe. In deel VII daarentegen is de muzikale structuur juist nauw verweven met die van de

tekst.
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Tekstplaatsing

Regelmatig zijn er verschillen te constateren wat betreft de tekstplaatsing in Diepenbrocks

manuscripten. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal worden nagegaan of deze

afwijkingen ingegeven zijn door muzikale en/of metrische overwegingen, door

tekstwijzigingen in tweede instantie, dan wel eenvoudigweg zijn ontstaan door ruimtegebrek.

In voorkomende gevallen is ook de tekstplaatsing in de edities van Electra geraadpleegd (zie

ook deel IV).

In de eerste strofe van deel III starten versregel drie, vier en vijf volgens het piano-uittreksel

steeds een maat later dan volgens de partituur. Deze verschuiving zou kunnen samenhangen

met een tekstwijziging in regel drie en vier die opgetekend staat in het piano-uittreksel. In de

partituur hield Diepenbrock zich aan de vertaling van Boutens:

Dan staat haast te komen die de toekomst uitwijst: Recht.
Dragen-aan de zege van rechtvaardge handen.

In het piano-uittreksel zijn deze regels vertaald als:

Dan nadert de te voren voorspellende Dike
Dragend in haar handen de zege des Rechts.

Deze wijziging blijkt pas in tweede instantie te zijn aangebracht, want een andere tekst is

verwijderd met het radeermes.24 Aangezien Diepenbrocks tekstversie in lengte van de

versregels nauwelijks afwijkt van die van Boutens, lijkt een muzikale reden waarschijnlijker

voor de verschuiving van de tekst. Het laten beginnen van regel vijf in m. 13 in plaats van in

m. 12, is logischer vanwege de inzet van het Erinys motief die verwijst naar maat één

(E36). In het gedrukte piano-uittreksel is de tekstplaatsing volgens Diepenbrocks notatie in

het autograaf-piano-uittreksel.

In deel V is er sprake van een grote ‘tekstdichtheid’ bij de versregels drie tot en met negen

van de eerste strofe. Kennelijk had Diepenbrock met ruimtegebrek te kampen, want op twee

plaatsen heeft hij de tekst onder elkaar geschreven, daarmee de uitvoerenden in het ongewisse

latend over het samengaan van tekst en muziek. Een kleine verschuiving in de tekstplaatsing

in het piano-uittreksel lost dit probleem niet op, aangezien deze zeven regels moesten passen

in de muzikale frase. Een tekstwijziging in regel negen had in dit opzicht evenmin

consequenties, omdat de versregel er niet korter door is geworden. De verdeling van de tekst

24 B-15, 63.
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in de eerste strofe blijft onevenwichtig. Daarentegen heeft Diepenbrocks eerder besproken

tekstverandering aan het slot van de eerste strofe wel degelijk gevolgen voor de coördinatie

van tekst en muziek. Vergelijken we nogmaals beide vertalingen met speciale aandacht voor

het aantal lettergrepen in vergelijking met het origineel:

Boutens Boutens Sophocles25 Diepenbrock Diepenbrock
O onderaardsche Faam
der stervelingen,
Roep naar omlaag tot
Atreus’ zonen in de
diepte
Uw klagelijke konde
Bodend wanfeestelijken
smaad.

11

13

7
8

8

7

8
10

9

9

9

O Faam die doordringt tot de dooden!

Roep naar omlaag tot Atreus’ zonen

Meldend den droevigen smaad zijns
huis.

In Diepenbrocks vertaling, die zelfs korter is dan het Griekse origineel, is er bovendien

minder verschil in lengte tussen de versregels.26

Nog een verschil in tekstplaatsing vinden we in de tweede strofe van deel V, bij de vijfde tot

en met achtste versregel. In de partituur laat Diepenbrock dit gedeelte beginnen bij m. 59 en

heeft hij de tekst verdeeld over 16 maten; in het piano-uittreksel begint de tekst drie maten

later, waardoor er een kort tussenspel ontstaat. In de motieven van de strijkers (con sordino)

ontstaat hierdoor een korte inlas, die is als een gedachten pauze na de woorden ‘Kind, mijn

kind – ’. Op identieke wijze is er een onderbreking van de tekst na de derde regel van de

tweede antistrofe (m. 84).

Aan het slot van Electra’s klaagzang (deel II) is er een verschil in tekstplaatsing bij de laatste

tien versregels. Deze tekstpassage valt uiteen in twee delen, waarvan de laatste vijf regels de

bede om wraak bevatten:

Komt, staat ons bij en wreekt den dood
Van onzen vader,
En zendt mij toe mijn broeder;
Want ik alleen houd niet meer stand
Den last van leed in evenwicht te tillen.

25 Sophokles 1912, 148-149.
26 Opmerkelijk genoeg is er wel een wezenlijk verschil in de tekstplaatsing. In de partituur corresponderen deze
drie regels met de zeven maten van de derde frase (waarbij ‘zijns huis’ op de eerste maat van de volgende frase
komt), in het piano-uittreksel is dit ‘couplet’ om onduidelijke redenen met anderhalve maat ingekrompen.



325

In de partituur vinden we echter een verdeling van deze tekstpassage in zeven en in drie

regels, zodat de eerste zeven regels corresponderen met negen m., met daarin het

Noodlotsthema. De resterende drie regels (vanaf m. 43) zijn verdeeld over vier m. In het

piano-uittreksel zijn het de eerste vijf regels van de tekst die corresponderen met de negen m.,

waardoor het tweede deel van de tekst (de laatste vijf regels) weliswaar minder ruimte heeft

gekregen, maar wel als eenheid behandeld is.27

In de Kommos van deel II zijn er op diverse plaatsen verschillen in de tekstplaatsing te

constateren. In de eerste strofe worden Electra’s woorden vergezeld van het troostthema. In de

partituur begint de tekst pas drie maten na aanvang van dit thema, terwijl in het piano-

uittreksel de tekst start bij de thema-inzet. Aangezien Diepenbrock op de overeenkomstige

plaats bij de eerste antistrofe de declamatie in beide handschriften laat samenvallen met het

begin van dit thema, mogen we aannemen dat dit ook beide keren zijn bedoeling is geweest.

Problematisch is de tekstplaatsing in de partituur aan het slot van de al eerder ter sprake

gebrachte tweede strofe van Electra, waar twee tekstregels boven elkaar genoteerd zijn. De

laatste twee versregels van deze strofe luiden:

Wel heeft hij altijd heimwee –
Maar nooit verwaardt zijn heimwee zich te komen!

In de partituur staat de voorlaatste regel genoteerd in de maat voor de terugkeer naar de

driekwartsmaat (onder de slotregel van het vorige tekstgedeelte, m. 161), in het piano-

uittreksel is dit een maat later, zodat beide slotregels corresponderen met de drie maten die de

volgende inzet van het koor voorbereiden (E37). Het is duidelijk dat de notatie in het piano-

uittreksel, zowel muzikaal als tekstinhoudelijk gezien, als de juiste moet worden aangemerkt.

Ook de vier slotregels van Electra’s derde strofe staan in de partituur dubbel genoteerd, maar

vergelijking met het piano-uittreksel toont aan dat hier sprake was van ruimtegebrek. Gezien

het karakter van deze drie maten (Adagio - grave maestoso28), met daarin het begin van het

Noodlotsthema, behoren deze vier regels samen te gaan met deze passage.

Ook in het begin van deel VI (Electra met de Urn) had Diepenbrock last van ruimtegebrek,

aangezien versregel zeven en acht in beide manuscripten boven elkaar genoteerd staan in één

maat. De reden voor dit probleem is een onevenwichtige verdeling van de tekst over de

muziek: voor de eerste drie versregels zijn zes maten gebruikt, terwijl de overige vijf van dit

eerste ‘couplet’ blijkbaar moesten corresponderen met de vijf maten van de vioolmelodie.

27 B-15, 26-27.
28 A-76, 55.
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Daardoor is in dit gedeelte een grote tekstdichtheid ontstaan; bij het noteren van deze

versregels heeft Diepenbrock daar te weinig rekening mee gehouden. In de editie van het

piano-uittreksel in 1935 is de tekstplaatsing herzien, waarbij de tekst naar voren gehaald is om

dit probleem op te lossen.

Samenvatting over 3.3

De verschillen in tekstplaatsing tussen de autografische partituur en het autografische piano-

uittreksel van de Muziek bij Electra maken duidelijk dat bij de notatie van de tekst in het

piano-uittreksel, dat is voltooid na afronding van de partituur29, een correctieronde heeft

plaatsgevonden. In dit verband moet vermeld worden dat Elisabeth Diepenbrock na de dood

van haar echtgenoot stelde dat het piano-uittreksel inderdaad als bron voor de relatie van tekst

en muziek in Electra beschouwd dient te worden.30 De uitkomsten van het hier beschreven

onderzoek bevestigen dit. Inconsequente of slordige tekstplaatsing is in het piano-uittreksel

bijna altijd herzien. Uit de aard van de correcties bleek regelmatig dat de declamatie van een

(onderdeel van een) strofe samen diende te vallen met een muzikaal thema. In enkele gevallen

werd juist bewust een instrumentale inlas gecreëerd, door de tekst enkele maten op te

schuiven. Bij genoemde correctieronde zijn nauwelijks pogingen gedaan om de

tekstopeenhopingen in sommige passages te herzien. Nader beschouwd wordt duidelijk dat de

op die plaatsen onevenwichtige verdeling van de tekst over de partituur eveneens is

voortgekomen uit Diepenbrocks keuze om een bepaald tekstfragment te laten corresponderen

met een muzikale frase of thema. De vraag of dit zou resulteren in een logische verhouding

tussen de lengte van een dergelijke teksteenheid en de lengte van de muzikale frase, gezien in

de context van het betreffende deel, was daarbij kennelijk ondergeschikt.

29 De data van voltooiing die Diepenbrock zowel in A-76 als in B-15 per deel heeft genoteerd, geven aan dat de
instrumentatie van een deel vooraf ging aan het vervaardigen van het piano-uittreksel.
30 Dit piano-uittreksel zou in 1935 ook door Mengelberg gebruikt zijn als bron voor de tekstplaatsing.
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3.4 SAMENVATTING

Onderzocht in deel III is welke rol vertalingen en edities speelden in Diepenbrocks

compositieproces, hoe de relatie tussen tekst en muziek gestalte heeft gekregen en welke

vormen van melodrama er zijn toegepast. De vraag is nu of er binnen de vijf

toneelmuziekwerken, speciaal wat betreft deze aspecten, sprake is van vaste procédés, van een

steeds wisselende aanpak of van ad hoc strategieën.

Kwaliteit van de tekst

Of een dramatische tekst geschikt was om te componeren, was volgens Diepenbrock

afhankelijk van meerdere zaken: de inhoud (niet elk personage kon in muziek worden

weergegeven), de stijl (een tekst moest lyrische kwaliteiten hebben, maar ook algemeen

begrijpelijk zijn), maar vooral van de metriek. Bij dat laatste stelde Diepenbrock zich op het

standpunt dat het taalritme de ritmische vormgeving van zijn composities bepaalde.

De aan de toneelmuziek ten grondslag liggende teksten zijn hem altijd door anderen

aangereikt. Bij het componeren liet Diepenbrock zijn persoonlijke visie prevaleren en vond hij

het geen probleem om een tekst naar zijn hand te zetten. In de toneelmuziek bij Gysbrecht van

Aemstel vermengde hij niet alleen lezingen uit verschillende tekstedities, ook bracht hij eigen

varianten aan. De drie nieuwe vertalingen van Goethe’s Faust, van De Vogels van

Aristophanes en van Sophocles’ Electra konden zich naar zijn overtuiging niet met de

originelen meten. Aangezien Diepenbrock in die vertalingen steeds weer wijzigingen meende

te moeten aanbrengen, waarvoor hij zowel filologische als muzikale argumenten had, kon hij

rekenen op weerstand van de betrokkenen. In het geval van Boutens’ Electra-vertaling heeft

dit, ondanks de steun van Willem Royaards, tot daadwerkelijke problemen geleid bij de

première en ook verregaande consequenties gehad voor latere opvoeringen en voor de editie

van partituur en piano-uittreksel. De ontstaansgeschiedenis van Marsyas, of de Betooverde

Bron is, zoals de componist zelf opmerkte, uitzonderlijk, niet alleen vanwege Diepenbrocks

grote aandeel in de totstandkoming van de tekst, maar meer nog omdat de muziek deels is

gecomponeerd voordat de tekst gereed was. De relatie tussen gesproken woord en muziek in

Marsyas is dus niet bewust gepland en dientengevolge veel minder hecht dan in één van de

andere partituren.

In de Finale van Gysbrecht van Aemstel is juist wel sprake van een doordachte planning.
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Hier is het melodrama bewust vanuit Vondels tekst gecomponeerd met als resultaat een

muzikale ritmiek die direct gerelateerd is aan de versmetriek. Iedere lettergreep van de

alexandrijn correspondeert in de compositie in principe met een achtste.31

Vormen van begeleiding

Qua begeleidingstypen bij de verschillende melodramavormen demonstreren de partituren een

constante aanpak. Daarbij was er enerzijds de eis van tekstverstaanbaarheid, anderzijds de

wens tot tekstinterpretatie.

In elk van de vijf werken komen vrij-declamatorische gedeelten voor die doorgaans door één

spreker worden voorgedragen. Hier is de muziek zuiver ondersteunend, op basis van liggende

akkoorden. Deze zogenoemde accompagnato-strijkersbegeleiding (meestal pp en con sordino)

biedt de spreekstem alle ruimte en garandeert optimale verstaanbaarheid. Het tempo is

meestal langzaam, maar wel met verschillende karakters. Daarbij bleek Diepenbrock een

opmerkelijke voorkeur te hebben voor de aanduidingen Maestoso en Agitato.

Een andere, meer complexe vorm van melodrama die al in Marsyas is geïntroduceerd maar

ook in Electra voorkomt, is die waarbij de gesproken tekst samengaat met een polyfone

begeleiding waarin diverse tekstgerelateerde thema’s/motieven bij wijze van commentaar zijn

verwerkt.

De koorgedeelten, de reien die volgens het concept van de Griekse tragedie gezongen werden

door een koor dat scenische bewegingen uitvoerde, hebben in Diepenbrocks toneelmuziek

ofwel het karakter van een snel scherzo (Presto, eventueel Agitato), ofwel de beweging van

een langzame wals (Lento). Deze koordelen dienen ‘met dans’ te worden uitgevoerd, maar

aanwijzingen voor de scenische realisatie daarvan geven de partituren niet. Hoewel de

componist met de driedelige maatsoort die in deze koordelen overheerst dacht aan te sluiten

op de uitvoeringspraktijk van de oudheid32, is zijn interpretatie niet noodzakelijk verbonden

met de Griekse versmetriek.

Het feit dat Diepenbrock de reien in Gysbrecht van Aemstel niet liet spreken, maar zingen,

heeft aanleiding gegeven tot felle discussies. Het is opmerkelijk dat, terwijl de componist deze

keuze in 1914 nog met hand en tand had verdedigd, hij de koren in zijn latere toneelmuziek

steeds laat spreken. Het argument dat hij daarvoor in 1917, bij de compositie van De Vogels,

aanvoerde, was van praktische aard: de betere verstaanbaarheid van de tekst. Het zou dan ook

onjuist zijn om te concluderen dat Diepenbrock zijn standpunt fundamenteel gewijzigd had.

31 Dit wordt bevestigd door Diepenbrocks aanwijzing in een piano-uittreksel uit 1915: zie ook deel IV.
32 20-02-1910, E. Diepenbrock aan W. van Warmelo, BD X, 328.
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Veeleer liet hij in de latere toneelmuziek de eis van tekstverstaanbaarheid prevaleren boven

het vasthouden aan het principe. Ook de tendens tot uitdunning van de instrumentatie diende

hetzelfde doel.

Instrumentatie en thematiek

Het orkestrale aandeel in de toneelmuziek heeft een belangrijke functie in de expressie van de

tekst, waarbij de veelal vaste instrumentatie van een thema/motief ook gerelateerd is aan de

inhoudelijke betekenis. Dit geldt voor Marsyas evenzeer als voor Electra, hoewel er in

instrumentatie en klankkleur een wereld van verschil ligt tussen de eerste en de laatste

scènemuziek. De experimentele, uiterst subtiele orkestbehandeling van Marsyas zet zich voort

in de speelse virtuositeit van de ouverture tot De Vogels, terwijl de Muziek bij Electra in

meerdere opzichten overeenkomsten vertoont met die bij Gysbrecht. De sobere klankwereld

van Electra, zo totaal anders als die van Marsyas, is niet alleen het resultaat van een

instrumentatie die gericht was op primaire klanken en felle contrasten, maar ook van een

idioom waarin dissonantie en chromatiek de tragische inhoud van het stuk optimaal

onderstrepen.

In de toneelmuziek vervullen terugkerende thema’s/motieven van verschillende aard een

hoofdrol. Daartoe behoren thema’s die verbonden zijn met een personage (zie de analyses van

Marsyas en in Electra) maar ook thema’s die staan voor begrippen, zoals het noodlot, de strijd

of het goddelijke. Het is interessant dat de toepassing van thema’s uit die tweede categorie

niet beperkt is tot de toneelmuziek en dat deze thema’s in muzikaal opzicht min of meer

welomschreven kenmerken hebben. Chromatisch dalende lijnen (‘het noodlot’) treffen we

behalve in de toneelmuziek in diverse (eerdere) composities van Diepenbrock aan. Een ander

voorbeeld zijn de fanfaremotieven (‘de strijd’, ook in abstracte zin) die zowel in Gysbrecht

van Aemstel als in het Te Deum voorkomen. Het achterliggende verband tussen deze

ogenschijnlijk zo verschillende werken maakte Diepenbrock expliciet door op een cruciaal

moment in de finale van Gysbrecht de gregoriaanse Te Deum-melodie te introduceren.

Gregoriaanse melodieën, dan wel elementen daaruit, zijn met regelmaat in zijn composities

verwerkt. Waar deze ‘citaten’ zijn geïncorporeerd in niet-religieuze werken, en in die

categorie valt ook de toneelmuziek, heeft de componist welbewust een metafysische

component toegevoegd. Deze werkwijze, die de afzonderlijke composities overstijgt, verraadt

een planmatige aanpak om steeds weer het abstracte en het onderbewuste te willen

verklanken.
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IV. UITVOERINGSPRAKTIJK EN RECEPTIE

4.1 De verbreiding en de receptie van de toneelmuziek

4.1.1 Premières van Marsyas en Faust

De twee werken die uitsluitend door Royaards met muziek van Diepenbrock zijn opgevoerd,

zijn Marsyas of de Betooverde Bron en Faust. De première van Marsyas door de N.V. Het

Tooneel vond plaats op 4 oktober 1910 in het Paleis voor Volksvlijt. Voor de decors en de

kostuums had Royaards de bekende kunstenaar Richard Roland Holst aangetrokken. De

dansen waren ingestudeerd door twee leerlingen van Jaques-Dalcroze, daarbij geassisteerd

door Diepenbrock. Deze dirigeerde een ensemble van dertig leden van het

Concertgebouworkest. In een voorbeschouwing lezen we dat Roland Holst voor de kostuums

van Deiopeia en de nimfen zachtgroene en zachtblauwe tinten had gebruikt, Marsyas

daarentegen was in een rood kostuum gekleed.1 Over de aankleding waren de meningen

verdeeld.2 De recensent van Het Tooneel sprak van een ‘zeldzaam schoon decor’:

Een romantisch bosch met een perspectief als voor een stereoscoop, dat de wilde illusie volkomen heeft

herschapen. Hij [Roland Holst] heeft daarin de handelende personen en de dansrei op zeer artistieke wijze

gegroepeerd en voor passende costuums in volkomen harmonie met het decor, de uiterste zorg gedragen.3

In het Critisch overzicht van het speelseizoen 1910-1911 wordt de aankleding echter

‘teleurstellend’ genoemd: ‘Het decor, conventioneel-stijf en alleen mooi lichtend van kleur,

was niet sprookjesachtig genoeg, terwijl de costuums ook weinig nieuws van lijn brachten’.4

Ook Van Moerkerken toonde zich teleurgesteld. De kostuums had hij nog wel kunnen

waarderen, maar voor het overige was hij ronduit negatief: ‘het décor kon niet ouderwetscher

zijn[…]’.5

Aan de dans als zodanig is door slechts een enkele recensent aandacht besteed. Mogelijk

wekte de nog weinig bekende stijl van Jaques-Dalcroze bevreemding: één recensent vond dat

de ‘nymfendans erg aan ’t circus’ deed denken.6 De classicus dr. J. de Jong meende juist dat

hier een lichtend voorbeeld gesteld was:

1 Aldus een ongedateerde voorbeschouwing van B. Verhagen.
2 Afbeeldingen van de kostuums zijn opgenomen in het programmaboek van de NV Het Tooneel. Helaas
ontbreken er foto’s van de opvoeringen.
3 15-10-1910, C.A.V. Het Tooneel 40 (4).
4 Luns 1911, 162.
5 13-10-1910, in De Amsterdammer.
6 6-10-1910, G. Brom in De Opregte Haarlemsche Courant, BD VII, 499.
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Hier vormde Diepenbrock’s vloeiende en bij alle opgewektheid voorname muziek met de lichte en sierlijke

bewegingen der zeer artistiek gecostumeerde danseressen een geheel zooals dat niet dikwijls wordt verkregen.

Hoe ver was men hier van het gewone en verouderde opera-ballet! Ik had wel gewenscht dat onze opera-

directeuren aanwezig waren geweest, om zich te overtuigen, hoeveel schoons uit een choregraphisch [sic]

oogpunt met een klein aantal ballerina’s kan worden tot stand gebracht, wanneer goede smaak niet door

conventie wordt belemmerd. De Nimfendans, door de dames A. Beck en M. Adama van Scheltema, leerlingen

van Dalcroze, ingstudeerd en voortreffelijk uitgevoerd, zal zeker menigeen tot de kunst van Terpsichore hebben

bekeerd.7

De komedie beleefde in het najaar van 1910 in totaal 12 voorstellingen, dit wil zeggen enkele

meer dan de tien oorspronkelijk door Royaards toegezegde.8 Plannen voor een reprise van

Marsyas, alsook voor een enscenering door Max Reinhardt in Berlijn, liepen op niets uit.

Het stuk is niet meer scenisch gebracht.

Bij de première van Faust (2 april 1918 in het Paleis voor Volksvlijt, U1, affiche) stond er

voor Royaards persoonlijk veel op het spel, aangezien hij met deze enscenering Goethe’s

Faust een plaats hoopte te geven op het Nederlandse podium. Ook voor decorontwerper Frits

Lensvelt betekende dit project een grote uitdaging getuige zijn al vermelde Faust-boek, dat

een complete opzet voor de mise-en-scène beschrijft met een uiterst gedetailleerd plan voor de

belichting.9 De eerste decorontwerpen in dit interessante document gaan terug tot 1913 en

sluiten stilistisch aan bij die voor Gysbrecht, die een jaar daarvoor waren ontstaan (U2:

ontwerp Domscène). Na de première van Faust was het Top Naeff die de aandacht vestigde

op het grote belang van deze mise-en-scène: ‘Het werk van Lensvelt is daarom zoo waardevol

voor ons tooneel, omdat het, uitsluitend door toon en verhouding boeiend, allen nadruk aan

het levend spel laat.’ De muziek betrok zij ook in haar oordeel:

Het gevaar de dramatische voeling te verbreken, dat Lensvelt en Nell Bronger, niettegenstaande zij zich

volkomen doen gelden, altijd weten te vermijden, leek met Diepenbrock’s muziek nog niet ondervangen. In de

groote tooneelen deed ze de stemming sterk stijgen, doch vóór-en-na-spel bezwaarden hier en daar den

overvollen tekst.10

In deze kritiek stond zij niet alleen. Velen meenden dat de exorbitante lengte van de

voorstelling, te weten bijna zes uur, vooral te wijten was aan de toevoeging van de muziek,

7 28-10-1910, [J.] de Jong in Het Vaderland, ibid., 521-522.
8 21-07-1910, dagboek E. Diepenbrock, BD VI, 345.
9 Lensvelt 1919, Archief Lensvelt, TIN.
10 Naeff 1918-1919, 13-14.
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die bovendien, naar de mening van een aantal recensenten, weinig bijdroeg ‘tot de stemming

en de waarde der opvoering’.11 Slechts eenmaal lezen we dat ‘de muziek een onmisbaar

element in de vertooning is’. De auteur, S.A.M. Bottenheim, voegde hieraan toe: ‘Nimmer

heeft zij gedomineerd; voortdurend bleef de muziek ondergeschikt aan de groote poëtische

idee, terwijl zij zich nochtans door het kunstwerk heenstrengelde als een alles organisch

saambindende factor’.12 Lily Green is uitsluitend bij de première opgetreden en de recensies

maken daarvan opmerkelijk genoeg geen melding; aangenomen moet worden dat bij de

overige voorstellingen nog slechts de boerendans werd uitgevoerd.13 In plaats van de 25 door

Royaards geplande voorstellingen hebben er, wegens tegenvallende recettes, slechts elf met

muziek kunnen plaatsvinden.14 Behalve in Amsterdam werd er uitsluitend gespeeld in Den

Haag en in Rotterdam, aangezien de andere schouwburgen in het land niet berekend waren op

een dergelijk grootschalige productie.15 Royaards heeft Faust nog een aantal seizoenen op het

programma gehouden, maar voorstellingen met de complete muziek van Diepenbrock kon hij

zich niet meer permitteren. Te oordelen naar de programma’s is bij latere opvoeringen wel

getracht om bepaalde scènes van muziek te voorzien, maar niet duidelijk is hoe dat in praktijk

in zijn werk ging. Het vrouwenkoor (nodig bij de Paasliederen) werkte mee in afgeslankte

vorm, want voortaan vinden we de vermelding ‘solo-zangeressen’ of ‘solokwartet’. Als

dirigent bij voorstellingen in het seizoen 1918-1919 wordt Olivier Coop genoemd, maar een

orkest is niet vermeld.16 Een serie opvoeringen in de Amsterdamse Stadsschouwburg in 1921

en in 1923 (in beide gevallen een vijftal) moet ook tot de categorie ‘vereenvoudigde

voorstellingen’ hebben behoord. Het gemiddelde bezoekersaantal was minder dan 50%, in

1923 daalde dit zelfs tot 39% van de zaalcapaciteit van 1250 stoelen. Dit percentage is nog

enigszins geflatteerd, want de laatste opvoering, op 16 mei 1923, was een schoolvoorstelling

die werd bezocht door ruim 700 scholieren.17

Het welslagen van Marsyas was volgens vrijwel alle recensenten te danken aan de muziek:

‘De muziek heeft […] het stuk gedragen zóó dat wij het […] zonder haar niet houdbaar achten

[…]’;18 ‘In de muziek ligt het zwaartepunt van Marsyas […]’. Dergelijke op zich lovende

11 3-04-1918, M. Vermeulen in De Telegraaf, BD IX, 589.
12 3-04-1918, S.A.M. Bottenheim in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 591.
13 Op de programma’s staat: “Boerendans”, ingestudeerd door Mevrouw Herlé.
14 De laatste voorstelling op 27 april zonder blazers.
15 Lensvelt 1919, 35.
16 Programma’s van 30-11-1918 en 8-03-1919. Olivier Coop (Koop) was als copiist en repetitor betrokken bij de
voorbereiding van de Faust-opvoeringen in 1918.
17 Dit blijkt uit de afrekeningen uit 1921 en 1923. Opvallend is dat de toegangsprijzen in 1923 gehalveerd zijn.
18 8-10-1910, Sibmacher Zijnen in het Algemeen Handelsblad, BD VII, 503.
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kwalificaties zijn tevens een indicatie voor de verhouding tekst-muziek, of zoals Gerard Brom

het formuleerde: ‘het gemis aan evenwicht tussen orkest en toneel’. Volgens deze recensent

werd de tekst door de compositie ‘volkomen overschaduwd’ […]. Dat was voor de

tekstschrijver eigenlijk voordelig: hij diende ‘dankbaar [te] blijven voor de gloed en de kleur,

aan zijn middelmatig werk gegeven door Diepenbrock’.19 Hiermee was ook de mening van

velen verwoord dat de kwaliteit van Verhagens tekst niet kon tippen aan die van de muziek.

De algemene bewondering voor die muziek en meer speciaal de subtiele instrumentatie ten

spijt, waren er ook bedenkingen aangaande het overwegend lyrische en melancholieke

karakter van Diepenbrocks compositie. Ondanks de antithese Dionysisch-Apollinisch in de

tekst, constateert men een ‘gebrek aan tegenstelling’;20 ‘dikwijls zou men […] meer “nerf” of

“pit” in de muziek wenschen’;21 ‘het had feller gekund en heviger’.22

Een enkele recensent uit zich meer specifiek: ‘Als komedie met muziek kan Marsyas geen

volkomen homogeen kunstwerk worden genoemd. De muziek staat, vooral waar ze met het

gesproken woord samen gaat, ten eenenmale buiten de komedie zelve’. Dit was, volgens

Herman Rutters, de auteur van deze recensie, te wijten aan Diepenbrocks idioom, want de

combinatie van tekst en muziek vereist iets anders dan ‘op vage rhythmen en subtiele

harmonieën voortdroomende wijzen, die in de zelfstandige instrumentale gedeelten van

bijzonder stemmingwekkende kracht zijn’. Volgens deze auteur was Diepenbrock ‘als

musicus te zelfstandig gebleven’: ‘en zo kwamen in de tooneelen, waar muziek, woord en

dans samengaan, de elementen met elkaar in conflict, waardoor we dan het werk niet

volkomen in ons konden opnemen’.23 Zinspeelde Rutters op een meer uitgesproken ritmische

begeleiding bij de melodramagedeelten, het is Matthijs Vermeulen die de componist een

ritmisch gefixeerd melodrama lijkt te suggereren: ‘Wanneer Diepenbrock eens op deze weg

doorging, maar in een rhythmischen samenval met de versmuziek?’24 Eerder in zijn recensie

had Vermeulen geconstateerd dat ‘de spelers meestentijds niet waren te verstaan, als de

muziek de leiding had’.25 Vooral problematisch bleek de relatie van gesproken woord en

muziek in de lange Epiloog, die werd gesproken door Royaards (U3: karikatuur Royaards).

Dat ‘men Apollo’s zedepreek aan het einde van het werk als eene ontgoocheling [mocht]

19 6-10-1910, Brom, BD VII, 498.
20 5-10-1910, L. v. Gigch in De Telegraaf, BD VII, 494.
21 12-10-1910, H.W. de Ronde in het Rotterdamsch Nieuwsblad, BD VII, 507.
22 12-10-1910, W. Landré in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, BD VII, 506.
23 1-11-1910, H. Rutters in De Nieuwe Courant, BD VII, 523.
24 6-10-1910, M. Vermeulen in De Tijd, BD VII, 498.
25 6-10-1910, M. Vermeulen in De Tijd, BD VII, 497.
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beschouwen’26, hing vooral samen met het spreektempo: ‘Apollo is helaas in zijn zeggen

gebonden aan een langzaam tempo door de uitgesponnen muziek, waaraan wij ook zijn

vervelende gepreek aan ’t einde hebben toe te schrijven […]’.27 Diepenbrock heeft dit

probleem gaande de opvoeringen weliswaar onderkend, maar was niet in staat het op te

lossen. 28

Van de melodrama’s in de Faust-muziek heeft vooral de combinatie van spreekstem en koor

in deel IX (Dom) indruk gemaakt: ‘het “Dies irae” heeft den componist geïnspireerd, het

orkest wordt feller en gloeiender van coloriet en creëert een atmospheer, die dit tafereel

imposanter maakt’.29 Een meer specifiek oordeel over de coördinatie van tekst en muziek

vinden we uitsluitend in de bespreking door Theo van der Bijl: ‘[…] de liedjes bij het

volksfeest echter, de marschmuziek der joelende menigte en het “Dies irae” in de kerkscène

werden niet zóó uitgevoerd, dat er eenheid heerschte tusschen orkestbak en tooneel’.30

4.1.2 Gysbrecht van Aemstel in twee ensceneringen

Met de première van Gysbrecht, op 25 juni 1912 in de Amsterdamse Stadsschouwburg, werd

het Nederlandsch Muziekfeest geopend. Het Concertgebouworkest stond onder leiding van

Willem Mengelberg, de instudering van het solistenkoor was in handen van Diepenbrock.

Voor Royaards en zijn gezelschap was deze enscenering een prestigeproject. De decors en

kostuums waren ontworpen door resp. Frits Lensvelt en Nell Bronger, het

kunstenaarsechtpaar dat vanaf dit jaar steeds betrokken was bij de producties van Royaards.

De eenvoudige, gestileerde mise-en-scène, volstrekt afwijkend van de traditionele, drukte een

stempel op de opvoering (U4, Verschijning van Raphaël). Top Naeff herinnerde zich deze nog

in 1919:

Het werd een […] devote vertooning, het vers, waarnaar wij verleerd hadden te luisteren, herkreeg zijn inhoud,

bewogenheid en glans; en op deze ontroering leefde, in strengen, vaste lijnen, in zeldzaam schoon kader, het

drama van ondergang en verlossing. Daar bleek een nooit begrepen dramatische eenheid in deze tafereelen, nu

daar een plan was, waarop een ieders taak steunde, een atmosfeer, die het al omvatte, een grond-accoord,

waarnaar het rijk reciet den ganschen avond bleef gestemd.31

26 5-10-1910, D. de Lange in Het Nieuws van den Dag, BD VII, 493.
27 6-10-1910, Brom, BD VII, 499.
28 Zie: 21-11-1910, Diepenbrock aan Jongkindt, BD VII, 74.
29 3-04-1918, H.W.J.M. Keuls in het Algemeen Handelsblad, BD IX, 590.
30 3-04-1918, Th. van der Bijl in De Tijd, BD IX, 590-591.
31 Naeff 1918-1919, 113.
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Een andere ooggetuige meende dat de muziek niet harmonieerde met deze gestileerde

aankleding:

In Diepenbrock’s muziek de rijke pracht en gouden praal van het mysticisme, bij Royaards in zijn decors en

uitbeelding een streven naar strenge lijnen, eenvoudige vormen, classicisme. Ieder in zijn opvatting gaf iets

superieurs, doch versmelting in elkanders bedoelen was er niet, kón er niet zijn.32

Ook de opstelling van het koor, afgescheiden van de scène, wekte bevreemding. Bij het

zingen van de reien dienden de zangers plaats te nemen vóór het gesloten toneelgordijn,

waardoor de dramatische voortgang volledig werd onderbroken. Dat de partijen van blad

werden gezongen, versterkte dit alleen maar. In 1913 hebben zes herhalingen plaatsgevonden

van de Gysbrecht-enscenering, in de jaren daarna nog enkele.33 Daarbij dirigeerde

Diepenbrock een door hem zelf samengesteld ensemble uit het Concertgebouworkest.

Tussen de première van Gysbrecht van Aemstel in 1912 en de opvoering van 1931 lag meer

dan achttien jaar. De laatstgenoemde, tot stand gekomen op initiatief van Louis Saalborn34,

was in meerdere opzichten een remake van de oorspronkelijke enscenering door Royaards, en

bedoeld als een dubbele hommage, aan Diepenbrock en aan de twee jaar eerder overleden

regisseur. Ook in 1931 was een beroep gedaan op het Concertgebouworkest dat ditmaal werd

geleid door Louis Arntzenius, voormalig violist van het orkest. Opnieuw werd een koor van

gerenommeerde zangers waaronder Louis van Tulder en Jo Vincent samengesteld. De

herinnering aan de Royaards-enscenering werd in deze voorstelling niet alleen tot leven

geroepen door het gebruik van de oorspronkelijke decors en kostuums, maar ook doordat

Jacqueline Royaards opnieuw Badeloch speelde.

Anders dan bij Marsyas waren de verwachtingen voor Royaards’ Gysbrecht-enscenering bij

voorbaat hoog gespannen, zowel onder literatoren als onder musici. Sinds de discussies over

de uitvoeringspraktijk van Vondels drama die zich vanaf 1895 hadden afgespeeld in kringen

van De Kroniek, was het onderwerp beladen. Voor zover die meningsverschillen de muziek

betroffen, spitsten deze zich toe op de vraag of Vondels reien gesproken dan wel gezongen

uitgevoerd dienden te worden. Opvallend was het felle karakter van de nieuwe discussies die

naar aanleiding van de opvoering in 1912 oplaaiden. Daarbij werd van literaire zijde vrijwel

steeds een lans gebroken voor de gesproken variant, met als voornaamste terugkerend

32 27-06-1912, L. v. Gigch in De Telegraaf, BD VI, 613.
33 Zie Bijlage 3, overzicht van uitvoeringen.
34 Leider van de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel.
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argument de verstaanbaarheid van de tekst, terwijl Diepenbrock en zijn medestanders pleitten

voor gezongen reien. In dit hoofdstuk zal ik mij primair richten op de meningsvorming over

het melodrama in Gysbrecht dat bij de première werd gesproken door Pierre Mols (broer

Peter), Jan Musch (Raphaël) en Willem Royaards (Gysbrecht). Opmerkelijk zijn, in

aanmerking genomen de kritiek op de reien, de positieve woorden over het slot van

Gysbrecht:

Veel meer bevredigt de melodramatisch behandelde slotscène, omdat de muziek daar zuiver illustratief blijft, en

het woord onaangetast laat […]. Dit fragment heeft ons bovendien in de mening versterkt, dat, wil men het

muzikale element in Vondel’s werken invoeren, de melodramatiek de eenige geschikte vorm is, omdat ze

Vondel’s poëzie ongerept laat, wat het gezongen woord stellig niet doet.35

De muziek was zelfs in staat de tekst op een hoger plan te tillen: ‘Een byzonderen indruk heeft

het melodrama, zoo doorzichtig geïnstrumenteerd, gemaakt; het verhief het slot van het drama

tot een hoogte, die het zonder muziek niet bereiken kan’.36 Ook Willem Landré was deze

mening toegedaan:

In dit melodrama heeft de muziek een macht van uitdrukking, is ze van zóó scherpe plastiek en zóó verheven

klankschoonheid, dan men geneigd is het voor een der gelukkigste inspiraties van deze tijd te houden. Daarbij

komt nog, dat het Diepenbrock prachtig gelukt is muziek te schrijven, die de beteekenis van het woord verhoogt

zonder het woord in het minst te hinderen.37

Was het slotgedeelte bij deze opvoering in Rotterdam in april 1913 volkomen verstaanbaar,

bij andere opvoeringen liet de declamatie soms te wensen over. Dat deze nogal eens

overstemd werd door het orkest bleek na een voorstelling in Den Haag38, die voor een aantal

auteurs aanleiding was om de aandacht te vestigen op de akoestische omstandigheden, juist

bij scenische opvoeringen. Zo werd er gepleit voor een kleinere schouwburg en een overdekt

orkest.39 We moeten hieruit concluderen dat het orkest niet in alle gevallen met overkapping

heeft gespeeld, zoals dat wel het geval was in de Amsterdamse Stadsschouwburg.

Slechts enkele recensenten hebben zich gerealiseerd dat het welslagen van het melodrama in

Gysbrecht vooral te danken was aan de grote samenhang tussen tekstritmiek en muzikaal-

35 27-06-1912, H. Rutters in De Nieuwe Courant, BD VII, 616-617.
36 27-061912, L. van Gigch in De Telegraaf, BD VII, 613.
37 8-04-1913, W. Landré in de NRC, BD VIII, 633.
38 Uitvoering in de Koninklijke Schouwburg op 24-02-1913.
39 25-02-1913, in Het Vaderland, BD VIII, 616.
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ritmische vormgeving. Naar aanleiding van een concertuitvoering in september 191240,

waarbij Royaards de slotscène declameerde, lezen we: ‘Hier is waarlijk de zoo moeilijke

vereeniging van muziek en declamatie tot stand gebracht […]. In Gysbrecht’s epiloog wordt

geen moment de prachtige gang van Vondel’s koninklijke verzen verstoord […]’.41 Ook

Balthazar Verhagen uitte zijn bewondering in een uitvoerig verslag van dit concert:

Door de voortreffelijke samenwerking van den declamator en den dirigent sloot hier het gesproken woord

volkomen in de muziek en werd duidelijk, hoe geniaal Diepenbrock den tekst van Vondel tot in de kleinste

bijzonderheden in klank en rhythme der woorden heeft gevolgd, en daarbij toch de lange, hechte lijnen eener

breed opgezette compositie heeft bewaard.42

De keuze om in 1931 Gysbrecht opnieuw met Diepenbrocks muziek ten tonele te voeren,

werd door de meeste toneelrecensenten ronduit veroordeeld: ‘Zij heeft de muziek van Alphons

Diepenbrock in de voorstelling betrokken en op een wijze, die niet alleen het tooneelbeeld

ernstig schaden moest, maar die bovendien het ongehinderd genieten van Vondels vers

onmogelijk maakte’.43 Maar negatieve geluiden kwamen er ook uit andere hoek. Willem

Pijper meende dat deze muziek, hoe goed ook uitgevoerd, “teveel” was bij het treurspel:

‘Diepenbrock’s Gysbrecht-muziek overstroomt Vondel’s drama, zij kleurt het werk,

transponeert het naar negentiende-eeuwsche gebieden, maakt er een totaal anders gevormd

geheel van’. In zijn bespreking kwam Pijper tot de conclusie dat Diepenbrocks liefde voor

Vondel geen “dienende liefde” was geweest: ‘de muziek dient de verzen niet, zij doet ze ten

ondergaan in de “bedwelmende mengeling der klankkleuren, die ons voor oogenblikken aan

onszelven ontrukken en stillen het tumult der elkander bestrijdende begeerten en

gedachten”’.44 Pijper citeert hier Diepenbrocks eigen woorden over de muziek van Richard

Wagner. Anders dan in 1912 moest ook het melodrama van de slotscène van Gysbrecht het

ditmaal ontgelden. De al geciteerde anonieme recensent van het Algemeen Handelsblad

schreef:

Ook de monoloog van Rafaël wordt door de muzikale bewerking ernstig geschaad. […] De verzen van Rafaël

moeten op de maat der begeleidende muziek gesproken worden en verliezen daardoor hun beweging. Het

levende rhythme wordt door doode maat verdrongen.

40 12 september 1912: feestconcert ter gelegenheid van Diepenbrocks vijftigste verjaardag door het
Concertgebouworkest o.l.v. Mengelberg.
41 13-09-1912, W.N.F. Sibmacher Zijnen in het Algemeen Handelsblad, BD VIII, 563.
4213-09-1912, B. Verhagen in Het Vaderland, BD VIII, 570.
43 2-01-1931, Algemeen Handelsblad.
44 2-01-1931, W. Pijper in De Telegraaf.
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4.1.3 De Vogels in vier ensceneringen

Tussen 1918 en 1941 hebben er vier enscenering plaatsgevonden van De Vogels. Twee

daarvan waren amateur-opvoeringen, terwijl de twee andere door professionele

toneelgezelschappen gegeven werden, een feit om rekening mee te houden bij een

vergelijking. Na de boven verwachting succesvolle première op 15 februari 1918, een

uitvoering door Amsterdamse gymnasiasten, ontfermde Herman Heijermans zich over de

komedie. Zijn enscenering ging voor het eerst op 25 april 1919.45 In beide gevallen werd een

selectie uit het Concertgebouworkest gedirigeerd door Diepenbrock, die voor de tweede

enscenering ook Lily Green had weten te interesseren. Van de zes door Heijermans geplande

voorstellingen46 hebben er slechts twee doorgang gevonden. De door Balthazar Verhagen

(regie) en Evert Cornelis (muzikale leiding) geëntameerde Utrechtse opvoering van 1925

moet in meerdere opzichten in de traditie van de oorspronkelijke hebben gestaan. Tenslotte

volgde in 1941 de enscenering van het Nederlandsch Tooneel (Defresne) met Louis

Arntzenius als dirigent en met het balletgezelschap van Yvonne Georgi.

Opmerkelijk genoeg hebben meerdere auteurs onmiddellijk na de première in 1918 de hoop

uitgesproken dat de komedie door Royaards op het programma genomen zou worden. Dit is

echter nooit gebeurd. Hoewel er bij de oorspronkelijke opvoering volgens sommige

recensenten het een en ander af te dingen viel op het toneelbeeld47, wat regisseur Frank Luns

aangerekend moest worden, was deze toch te prefereren boven de Heijermans-enscenering.

Naeff die spijtig constateerde dat zij de gymnasiumopvoering gemist had, schreef: ‘De laatste,

dien men dit werk toevertrouwt, dunkt mij de, in naturalisme en gedegen romantiek

gewortelde, Herman Heijermans […]’.48 Zij vond dat men beter een beroep had kunnen doen

op Louis Couperus. Deze enscenering miste ’jeugdige onbevangenheid’49 en, behalve dat de

speeltrant van de professionele acteurs ‘te nadrukkelijk’ was, werd er gewerkt met ‘zeer

zware en romantische decors’.50 Over de fantasievolle vogelkostuums van P. Bigot (die naar

alle waarschijnlijkheid hergebruikt zijn in de tweede enscenering) waren de meeste

recensenten in februari 1918 juist lovend. Uitsluitend Koenraad Kuiper vroeg zich af of ‘de al

te groote rijkdom der omkleeding de litteraire kern [niet] te zeer verborg?’ Deze filoloog had

ook bezwaar tegen ‘het vreemde dansspel van eenige, wegens hare kleedij en gebaren sterk

45 Voorstelling voor het Negende Nederlandsche Philologencongres.
46 28-10-1919, Diepenbrock aan H. Freyer, BD X, 77.
47 In De Telegraaf van 16-02-1918 uitte M. Vermeulen kritiek op decors en belichting.
48 Naeff 1918-1919, 226.
49 26-04-1919, Keuls in het Algemeen Handelsblad.
50 26-04-1919, S.A.M. Bottenheim in de NRC, BD X, 434. Verantwoordelijk voor de decors was J. Benneke.
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tegenover het vogelenkoor detoneerende nymfen’. 51 In die eerste opvoering werd er bij de

koorgedeelten gedanst door leerlingen van de toneelschool onder leiding van Theodora Werst,

die daarvoor een choreografie had ontworpen naar het voorbeeld van Jaques-Dalcroze (U5).

Matthijs Vermeulen vond dat de leerlingen ‘slecht dansten’ en dat ze beter in lange rokken

hadden kunnen optreden.52 De enige die vermeldt dat aan de Heijermans-opvoering is

meegewerkt door Lily Green is Naeff: ‘Lili Green daarentegen had voor haar gaven in

voornamer milieu dankbarer taak gevonden’.53

Ter afsluiting van het Vierdaagsch Muziekfeest 54 vond op 18 oktober 1925 in de Utrechtse

Stadsschouwburg de première plaats van de door Verhagen geregisseerde opvoering van De

Vogels. Ook ditmaal werd er gewerkt met amateurs: de acteurs waren deels dezelfden als in

1918, en opnieuw traden leerlingen van het Stedelijk Gymnasium van Amsterdam op in het

vogelkoor. Joanna Diepenbrock was eerste koorleidster.55 Evert Cornelis dirigeerde Het

Utrechtsch Stedelijk Orchest en het vrouwenkoor van de afdeling Toonkunst. Sinds zijn

aantreden als dirigent van dit orkest in 1922 had Cornelis van De Vogels al diverse malen de

ouverture en de balletten uitgevoerd.56 Voor het Lied van den Hop was in 1925 opnieuw

Louis van Tulder verantwoordelijk, maar, anders dan in 1918, zong hij ditmaal in

vogelkostuum op het toneel (U6). Over dans wordt in het geheel niet gerept, noch in het

programma, noch in de recensies. De enscenering als zodanig is in de pers lovend besproken:

De vertooning op het tooneel stond op een aanzienlijk hoog peil. Het spel werd gespeeld in een suggestief decor;

Willem Deering heeft in de samenstelling van de costumes en de vogelmaskers zin voor prachtige

kleurencombinaties gedemonstreerd; Balthazar Verhagen had voor een zeer vlotten gang en voor heel mooie

groepeeringen gezorgd.57

De genoemde Deering was eveneens verantwoordelijk voor de decors (U7).58

Ditmaal is er veelvuldig geschreven over het melodrama in De Vogels. Vond één auteur dat

het ‘een bijna onoverkomelijke moeielijkheid voor een vertolker of vertolkster’ was om ‘het

woord zingend-zeggen en metrisch-vast [te] declameeren, zonder te vervallen in een

51 2-03-1918, K. Kuiper in De Amsterdammer, BD IX, 581.
52 6-10-1910, Vermeulen in De Tijd, BD VII, 498.
53 Naeff 1918-1919, 229.
54 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging.
55 Zie ook: Personalia.
56 Zie ook Bijlage 3.
57 19-10-1925 in de NRC, niet gesigneerd.
58 Willem Deering heeft later samengewerkt met de regisseurs Albert van Dalsum en Eduard Verkade.



340

opzeggen in de maat, [alsook] ’t boven de muziek-uit-komen en toch daarin oplossen’59, de

meeste reacties waren positief. Daarbij werd ‘de treffende declamatie’ van de toen

twintigjarige Joanna Diepenbrock gesignaleerd: ‘Waar een zeer voortreffelijke eerste

koorleidster opviel met een heldere stem en een volkomen begrip van wat deze melodrama’s

eischen aan kleuren en tonen, […] die juist en muzikaal sprak, en die stijl gaf aan allen om

haar’.60 Na de reprise in de Amsterdamse Stadsschouwburg61 (U8, programma) was men

minder tevreden over de declamatie, die niet verstaanbaar was: ‘De melodramatische passages

waren het zwakst; niet alleen om de qualiteit van deze muziek-fragmenten, doch ook omdat

de declamatie hierbij zoo goed als doorlopend verloren ging’.62

In de voorlaatste recensie had Louis Arntzenius63 naar aanleiding van deze enscenering een

‘modelopvoering’ met een ‘groot-bezet orkest en met acteurs van professie’ gesuggereerd.

Arntzenius pleitte in zijn recensies veelvuldig voor een grotere verbreiding van het werk van

Diepenbrock en andere Nederlandse componisten. Als dirigent heeft hij daartoe ook

bijgedragen, want sinds het einde van de jaren twintig heeft hij meermalen de ouverture tot

De Vogels uitgevoerd. Dit gebeurde onder meer in Wiesbaden en Bad Homburg64, en ook

leidde hij enige malen het Residentie Orkest bij de zomerconcerten in het Kurhaus.65

Aangenomen moet worden dat de enscenering van De Vogels in mei 1941 op zijn instigatie

tot stand is gekomen. Hoewel professioneel in alle aspecten, werd het geen modelopvoering.

Ondanks de regie van August Defresne, die de intussen gerenommeerde Electra-opvoering

van 1935 op zijn naam had staan, en de medewerking van vooraanstaande acteurs, en ondanks

de veelgeprezen decors van Jacques Snoek, werd het een voorstelling waarin het ‘koddige en

boertige’ overheerste en die ‘beneden het niveau van Aristophanes en Diepenbrock’ lag.66

Wat de opvoering echter naar de mening van deze en diverse andere recensenten tot een

regelrechte mislukking had gemaakt, was de ‘hinderlijke’ aanwezigheid van het ballet:

59 19-10-1925, F[ré van] H[uffel] in het Utrechts Nieuwsblad.
60 19-10-1925, L. Arntzenius in De Telegraaf.
61 Voorstelling op 6-11-1925 georganiseerd door het ADF op verzoek van mevrouw Diepenbrock: zie ook
Wester 1996, 97.
62 7-11-1925, C.H. in het Algemeen Handelsblad.
63 Arntzenius was sinds 1924 redacteur van De Telegraaf.
64 Op resp. 25-09-1928 en 21-05- ??.
65 28-08-1940.
66 3-05-1941, M.W. in Het Volk.
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Ja dat ballet! dat was een van de grootste teleurstellingen van deze vertooning! Even geestdriftig als wij kort

geleden konden zijn over Yvonne Georgi’s nieuwe ballet ”Orpheus en Euridice”, even ontgoocheld moeten wij

ons thans tonen na de aanblik van dit machteloze gehuppel van haar leerlingen.

Zijn collega concludeerde: ‘De rhythmische “censuur” waaronder deze vertooning stond, was

eigenlijk opgelegd door het feit, dat men het ballet een veel te grote, zo niet overheersende rol

heeft willen laten spelen’.67

De drukke bewegingen van het ballet gingen bovendien ‘ten koste van de verstaanbaarheid

van koorleider en koorleidster.’ Dat Ank van der Moer in deze rol niet te verstaan was echter

ook te wijten aan de wijze waarop de instrumentale begeleiding werd vertolkt ‘met opvallend

weinig gevoel voor nuances, hard en onaandoenlijk.’68

4.1.4 Electra: de ensceneringen van 1920 en 1935

De vierde en laatste enscenering door Willem Royaards met muziek van Diepenbrock was

Electra. De première van Sophocles’ tragedie vond plaats op 12 november 1920 in het

Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag (U9, programma). Richard

Heuckeroth, die de ernstig zieke componist verving, dirigeerde het Stadsschouwburgorkest

dat daarmee zijn debuut maakte. Bij de voorbereidingen van deze opvoering, georganiseerd

door de Haagse Volksuniversiteit, hebben zich tal van moeilijkheden voorgedaan. Ondanks de

beperkte middelen zijn er in de maanden na de première zeven herhalingen gegeven met

muziek69, alsook een reprise in april 1922, ter herdenking van Diepenbrocks overlijden.

Hoewel de eerste opvoering in menig opzicht te wensen over liet70, wordt in de recensies

gesproken van ‘een gebeurtenis èn een tooneelprestatie van betekenis’71 en van een alternatief

voor de opera Elektra van Strauss-Hofmannsthal. Eén auteur meent zelfs dat ‘Royaards er in

geslaagd is, een zijner idealen, het tooneel te maken tot de samenwerking aller kunsten, tot

werkelijkheid te maken’.72 Wat betreft de aankleding van Lensvelt en Bronger zijn we

voornamelijk aangewezen op de indrukken van de recensenten, aangezien foto’s van de

opvoeringen nagenoeg ontbreken. Vooral de reacties op de kostuums zijn gemengd. Sprak één

67 3-05-1941, G.K. Kr. in Het Volk.
68 10-05-1941 in De nieuwe Eeuw, niet gesigneerd.
69 Er vonden tevens enkele voorstellingen zonder muziek plaats.
70 3-12-1920, Royaards aan Kloos, BD X, 309.
71 13-11-1920, onbekende bron, niet gesigneerd.
72 21-11-1920, Barbarossa in De Telegraaf, BD X, 472.
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recensent van een ‘kleurencacophonie als van een maskerade’73, in Het Tooneel was juist

sprake van een prachtige kostumering: ‘Elektra ging in somber, bijna grauw schijnend

gewaad; Klytaimnestra in zwart met zilver. Chrysotemis in fleurige kleedij […]. Het koor

draagt de kleedij van aanzienlijke jonge vrouwen, rijk gedecoreerd en kleurig’.74

De toneelrecensent van de Telegraaf vond bij de reprise in 1922 dat de teneur van de

voorstelling te weinig uitgesproken was. Hij miste de realiteitszin, ook in de aankleding:

Hoe het ook zij: de echte en primitieve kleuren zijn dan ook hier vermengd, vervaagd dooreengewreven en

verzacht, de paleispoort, waardoor de zuiverende gerechtigheid, gekend en beheerscht, haar intrede doet,

triomfeert niet in het centrum maar ligt, op een afstand gehouden, in de schaduw, in de linkercoulisse: door haar

komt van het visioen niet dan een enkele vlaag tot de realiteit. Zij is het symbool van een zijdelingsche

voorstelling.75

Het commentaar van twee ooggetuigen die Electra zowel in 1920 als in 1935 hebben gezien

en dus in staat waren tot vergelijken, ligt enigszins in het verlengde van deze beschrijving.

Fred Sterneberg noemde de voorstellingen onder Royaards ‘zeer gestyleerd, harmonisch, bijna

gesublimeerd’, terwijl Henrik Scholte zich deze opvoering herinnerde als ‘een weinig

aangrijpend declamatorium’.76

Tot grote teleurstelling van de regisseur was er bij de première van Electra in Den Haag geen

sprake van een goede balans tussen gesproken woord en muziek, om de eenvoudige reden dat

het orkest gedurende de hele uitvoering zonder overkapping heeft gespeeld. Dat hierdoor ‘de

helft van het gesprokene verloren ging’77, blijkt uit diverse recensies. Slechts eenmaal lezen

we dat ook de slechte akoestiek van de zaal hieraan schuldig was.78 Door deze nadelige

omstandigheden misleid, was deze opvoering voor een aantal recensenten aanleiding om zich

principieel tegen de combinatie van gesproken woord en muziek te richten: ‘En de toevoeging

van muziek bij het gesproken woord heeft ook nu den totaalindruk bedorven’.79

73 Onbekende bron.
74 F.L. in Haagsche Kroniek (Het Tooneel 6, 110).
75 April 1922, W.B. in De Telegraaf.
76 Geciteerd volgens Haak 1977, 110.
77 13-11-1920, Residentiebode, niet gesigneerd, BD X 466.
78 13-11-1920, A.d. Wal in Het Vaderland, BD X 465.
79 13-11-1920, S. in De Avondpost, BD X 466.
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Ook nog na de eerste Amsterdamse opvoering80, die naar Royaards’ eigen zeggen toch

aanmerkelijk beter geslaagd was81, is deze kritiek nog niet geheel verstomd:

Maar zoodra de muziek zich een eigene plaats aanmatigt naast of boven den auteur, zoodra de muziek, ten koste

van het gesprokene woord, ten kosten van het richtig volgen der uiteenzetting of ontwikkeling van het

dramatisch gebeuren, de aandacht van het publiek voor zich vraagt, is het mis, want ten nadeele van, dus tegen

de geest van het tooneelwerk.

Deze auteur kwam tot de conclusie dat hier ‘geen twee-eenheid van het woord en de muziek’

was geschapen.82 Dergelijke bezwaren doen sterk denken aan de destijds gevoerde discussies

betreffende de reien van Diepenbrocks Gysbrecht-muziek, met dat verschil dat er in Electra

geen sprake is van gezongen koren.

Enkele dagen voor de Amsterdamse première had Constant van Wessem een uitvoerige,

analytische beschouwing gepubliceerd onder de titel ‘Diepenbrock’s muziek bij Electra’.

Rekening houdend met het feit dat de première in Den Haag verre van ideaal was geweest en

dat ‘eerst door de nauwgezetste oefening en de meesterlijke beheersching van zegging,

rythme en plastiek de absolute harmonie tusschen woord en muziek tot stand kan komen’,

stelde deze auteur: ‘al deze momenteele belemmeringen voeren niets aan tegen de

meesterlijkheid van Diepenbrock’s opvatting van de plaats der muziek bij deze tekst’.83 In de

vervolgvoorstellingen moet de interactie van gesproken woord en muziek verbeterd zijn.

Hoewel één recensent na de Amsterdamse première opmerkte dat Magda Janssens, die de

Electra-rol voor haar rekening nam, ‘tegen het muzikale element moest worstelen’84, waren de

meningen over Louis van Gasteren (als Opvoeder) en Jacqueline Royaards ronduit positief.

Daarbij is vooral de waardige declamatie van Van Gasteren opgevallen:

het statige tempo (mede vereischt door de muziekale begeleiding) noopte van Gasteren tot een wel zéér

langzaam zeggen van hetgeen de opvoeder meedeelt, maar hoe voortreffelijk was hij overigens en hoe mooi is,

ook voor de tragedie-verhevenheid zijn stem!85

Ook mevrouw Royaards was als rei-aanvoerster ‘eene ongewoone verrassing’. ‘Er gaat een

kracht van haar uit, welke de gansche vertooning ondersteunt’. Tot opluchting van deze

80 Op 20-11-1920 in de Stadsschouwburg.
81 3-12-1920, Royaards aan Kloos, BD X, 309.
82 22-11-1920, L. v.d. B in De Tijd, BD X, 473.
83 19-11-1920, Constant van Wessem in De Telegraaf, BD X, 469; zie ook onder Personalia.
84 22-11-1920, Keuls in het Algemeen Handelsblad, BD X, 472.
85 F.L. in Haagsche Kroniek (Het Tooneel, 6, 110).



344

toneelrecensente was namelijk ‘de eigenaardige zing-zang, welke in de Royaards-school zoo

vaak stoorde, met één tooverslag […] verdwenen.’86 De verandering in stijl van declameren

waarop hier wordt gezinspeeld, moet te danken zijn aan het feit dat Jacqueline Royaards de

reien met Diepenbrock had ingestudeerd.87 Ook Top Naeff, die meende dat Diepenbrock een

alt zou hebben voorgeschreven voor de partij van de koor-aanvoerster, is positief: ‘Het zeggen

van deze reien, hoofdzakelijk door mevrouw Royaards, op de welige melodieën die zich door

de versregels heenslingeren, leek mij bijzonder knap en in veel opzichten geslaagd’.88 Een

andere auteur vestigde de aandacht op de ritmische kwaliteiten van haar voordracht: ‘[…] hoe

zuiver Jacqueline Royaards op tal van plaatsen de rhythmiek trof, kan geen enkelen

muzikalen toehoorder zijn ontgaan’.89

Tot de drie vrouwen die in Royaards’ enscenering de Rei van aanzienlijke Myceense vrouwen

vormden, behoorde ook de onbekende danseres Hedi Lany.90 Zij was aangetrokken nadat

Diepenbrock en Royaards tevergeefs getracht hadden om Lily Green te engageren. Wat de

scenische beweging inhield is niet meer te achterhalen, aangezien de recensenten hierop

nauwelijks ingaan. Ook Willem Pijper, hoe ondubbelzinnig ook in zijn oordeel, maakt ons

weinig wijzer: ‘Alleen het choreografische deel, gisteravond, was niet juist zullen we maar

zeggen. Noch Sophokles, noch Boutens, noch Diepenbrock, noch Royaards zullen dat bedoeld

hebben, stel ik me voor’.91

De Electra-enscenering van Defresne

De Electra-enscenering op 4 mei 1935 in de Amsterdamse Stadsschouwburg week op

hoofdlijnen af van die van Royaards. De opvoering onder auspiciën van de

Wagnervereeniging, vond plaats in het kader van het Nederlandsch Muziekfeest 1935,

waarmee het 40-jarig jubileum van Mengelberg als dirigent van het Concertgebouworkest

luister werd bijgezet. De regisseur was August Defresne, de leider van de Amsterdamsche

Tooneelvereeniging. Dankzij dit unieke samenwerkingsproject, ondersteund door een grote

publiciteitscampagne, kon voor deze productie worden beschikt over optimale faciliteiten,

waarbij de middelen waarmee Royaards had moeten werken, pover afstaken. Zo kon de rei

zonder problemen worden uitgebreid tot zestien koorleden. Met zijn sterk expressionistische

86 11-12-1920, Habitué [L. Broedelet] in de Haagsche Post, BD X, 477.
87 2-11-1920, Royaards aan E. van Gasteren-Menagé Challa, BD X, 293.
88 Naeff 1919-1921, 75.
89 25-12-1920, H.J. den Hertog in De Amsterdammer, BD X, 479.
90 Persoonsgegevens ontbreken.
91 9-01-1921, W. Pijper in het UPSD, BD X, 482.
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regieconcept wilde Defresne bewust een alternatief creëren voor Royaards’ gestileerde

‘droombeeld van uitzonderlijke schoonheid’, want, zo meende hij:

Een Elektra met haar haat- en wraakgevoelens staat zover van ons af, dat men met gewone middelen er niet

komt. Zij vraagt om verheviging, een versterking, een vergroting van het gewone spel, omdat haar hartstochten,

haar deugden en gebreken ook heviger en groter zijn dan van gewone mensen.92

Schoonheid was voor deze regisseur ondergeschikt aan waarheid. Temeer daar Charlotte

Köhler met haar ‘fel bewogen spel’ binnen dit concept de tot op zekere hoogte ideale

vertolkster van Electra bleek, ontpopte de tragedie zich als een onverwachte publiekstrekker,

getuige de schare teleurgestelden die geen kaartje hadden kunnen bemachtigen voor de twee

geplande voorstellingen (U10, Charlotte Köhler). Dat de organisatie een week na de première

besloot de opvoeringen voort te zetten, was goed gezien. In januari 1936 lezen we dat de

tragedie intussen zestien maal is gespeeld, in diverse steden in het land, en dat een nieuwe

serie voorstellingen is te verwachten.93 Bij deze herhalingen was het in principe het

Utrechtsch Stedelijk Orchest onder leiding van Johannes den Hertog, die ook als repetitor zijn

aandeel in de voorbereiding had gehad, dat begeleidde.

Daarnaast zou de vraag gesteld kunnen worden of het feit dat deze enscenering zo’n

onvoorzien grote impact had, mede is veroorzaakt door de historische situatie. In hoeverre

hebben de spanningen als gevolg van crisistijd en oorlogsdreiging hierbij een rol gespeeld?94

In de recensies van de Electra-voorstellingen is hiervan echter geen sprake, waarin juist de

grote afstand tot de Griekse cultuur wordt benadrukt:

Het is geen geringe opgaaf, om in deze tijd […] een klassieke tragedie ten tonele te brengen. Want laat het ons

maar eerlijk zeggen, wij staan er eigenlijk zo ver af, van de opvattingen die de oude Grieken ten aanzien van het

leven huldigden. Als mens wel te verstaan. Wij mogen de machtige structuur van hun drama’s, de felle

ontroering, waartoe hun dichters hun creaturen wisten op te zwepen, bewonderen, meeleven met hen kunnen wij

niet, omdat wij vreemd staan tegenover hun zeden, die anders waren dan de onze, tegenover hun gevoelens, hun

menselijke waarden, die wij nauwelijks nog kunnen begrijpen.95

92 Geciteerd maar Haak 1977, 106.
93 15-01-1936, bericht in Het Vaderland.
94 Hoezeer een toneelvoorstelling in deze tijd de gemoederen van publiek en pers in beweging kon brengen, zou
een half jaar na de première van Electra blijken naar aanleiding van de opvoeringen van De Beul van Pär
Lagerkvist. Het toneelstuk van de Zweedse auteur, dat verwijzingen bevatte naar het Duitsland na 1933, werd
geregisseerd door Albert van Dalsum die ook de rol van de beul voor zijn rekening nam. Tijdens de opvoering
op 1 december braken er hevige rellen uit in de Stadsschouwburg, waarbij NSB-leden trachtten de voorstelling te
boycotten. Zie ook Pos 1971, 119 e.v.
95 6-05-1935, J[an] L[amers] in Het Volk. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat in Het
Volk, een socialistische krant, geen pleidooi te verwachten was voor een gymnasiumcultuur.
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Opvallend genoeg heeft een aantal recensenten bij Defresne’s enscenering van Euripides’

Medea (in maart 1936) die afstand juist niet ervaren. Volgens J.B. Schuil was Medea

helemaal niet tijdgebonden. Zij deed de Haarlemse toneelrecensent denken aan de grote

vrouwenfiguren uit Ibsens stukken ‘een bewijs, dat deze 2400 jaar oude tragedie veel minder

ver van ons afstaat dan het dramatische oeuvre van Sophokles’.96

Voorafgaand aan de première van Electra werden er diverse voorbeschouwingen en

interviews gepubliceerd, waaronder een uitvoerige toelichting onder de titel ‘“Elektra” en

Diepenbrock’s muziek’ van de hand van Joanna Diepenbrock.97 Ook werd er een week voor

de opvoering een ‘inleidingsavond tot de a.s. uitvoeringen van Elektra’ gehouden98, waarbij

het werk van diverse zijden werd belicht door Defresne, de regisseur, en door de musicoloog

Eduard Reeser. Ter illustratie brachten Joanna en Thea Diepenbrock fragmenten uit Electra

ten gehore, zoals zij dit een jaar eerder al hadden gedaan in Rotterdam.

Na de première van Defresne’s enscenering werd ‘eenheid van stijl’ als ‘één van de sierende

kenmerken dezer voorstelling’ genoemd. Aan de uitwerking van het concept van deze

regisseur moet ook het decor van Albert van Dalsum, met wie Defresne al sinds 1929

samenwerkte, veel hebben bijgedragen:

Zwaar en dreigend was het decor, met de vier eindeloos hooge pilaren en op den achtergrond de paleispoort, die

een materieele scheiding suggereerde tusschen de realiteiten van moord en doodslag, dreigend en luguber, maar

onzichtbaar zich afspelend achter dezen scheidsmuur van zichtbaarheid en onzichtbaarheid en de psychologische

verwikkelingen, de felle menschelijke botsingen tusschen door noodlot en liturgie bestierde zielen, welke zich

vóór deze dreigende paleisdrempel voordeden, terwijl het geheele gebeuren door de ten hemel omhoog

trekkende groen-grauwe zuilenreeks van een zeldzaam kleine, haast intiem-aardsche beklemming werd.99

Zoals foto’s van de opvoeringen laten zien, was er nog een belangrijk element in dit decor:

twee gebogen trappen, aan weerszijden van het oplopende speelvlak, die bedoeld waren voor

de koorleden (U11). Deze trappen hadden ook een symbolische functie: ‘De koorleden, die

volgens Defresne de handeling bekijken en met een symfonie van gevoelens en meningen

begeleiden, zonder op die handeling invloed te hebben, stonden op een ander niveau dan de

96 Zoals geciteerd door Haak 1977, 119.
97 Ook verschenen als programmatoelichting bij de opvoering in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag op
27-05-1935.
98 Volgens de uitnodiging aan de Leden der Wagnervereeniging gebeurde dit op veler verzoek.
99 7-05-1935, Rotterdamsch Nieuwsblad (niet gesigneerd).
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spelers’.100 Ook door het kleurgebruik nam de rei in deze voorstelling een geheel eigen plaats

in. Terwijl het grijs van de gewaden van de koorleden vervloeide in de tinten van het decor,

vielen de acteurs op door uitgesproken kostuums en haarkleur:

Sterk ook werd de tegenstelling der beide zusters Electra en Chrysotemis geaccentueerd door de kleur van hun

kleed. De verbitterde, altijd op wraak zinnende Electra had een kleed, dat donkerrood gekleurd was, als in bloed

gedrenkt, op enkele plekken iets lichter gekleurd, alsof de vlammende haat hieruit oplaaide; terwijl de zachter

gestemde, verstandige, plooibare Chrysotemis een vorstelijk kleed droeg, een wit fond met goed geborduurd

[…]’.101

Evenmin als in 1920 was de uitvoering van het melodrama bij de nieuwe enscenering

probleemloos. De uitvoerige voorbereiding, met onder meer aparte repetities met de

acteurs102, kon niet voorkomen dat de recensenten op dit punt kritische noten lieten horen. Zo

constateerde Bertus van Lier in een zeer genuanceerde bespreking van de première dat Willy

Haak en Sara Heyblom, de koorleidsters, wel fraai declameerden, maar ‘muzikaal tekort

schoten’. Verwonderlijk was dat niet, want, zo betoogde hij: ‘Nu schijnt het mij, dat dit alleen

kans van slagen heeft wanneer dezen de muziek, waarmee de klank der stem moet versmelten,

door-en-door kennen, zoodat zij eigenlijk van zelf “in den klank” spreken’.103 Daarvoor

hadden Joanna en Thea Diepenbrock op de inleidingsavond het wat hem betrof juiste

voorbeeld gegeven.

Vooral de declamatie van Charlotte Köhler demonstreerde dat de uitvoering van het

melodrama zonder muzikale scholing problemen gaf. De al geciteerde Scholte merkte op

dat terwijl haar gebaar ‘groot en zeldzaam zuiver’ was, haar dictie veelal ‘machteloos

en […] verscheurd was’.104 Köhler bleef de Electra-rol spelen tot juni 1940. Daarna werkte zij

nog eenmaal mee aan een concertuitvoering, waarbij haar voordracht weinig gelukkig was:

‘Ook haar stem is niet muzikaal ingesteld, waardoor het “contrapunt” tot de muziek dikwijls

ontstemd was, hetgeen tot soms onvoldoende verstaanbaarheid leidde’.105 Het is de vraag of

deze opmerking uitsluitend de ritmische coördinatie van gesproken woord en muziek betrof,

of ook de toonhoogte van de spreekstem. Op dat aspect had Van Lier in zijn recensie al de

aandacht gevestigd:

100 Haak 1977, 108.
101 H.K[norringa] in Hermeneus 7/9, 149. De kostuums waren ontworpen door Marie Sternheim.
102 Marius Flothuis studeerde het melodrama met Charlotte Köhler in.
103 7-05-1935, B. van Lier in het UPSD.
104 Geciteerd naar Haak 1977, 110.
105 20-01-1941, G.K. Krop in Het Volk.
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Want spreken is toch ook klank, van voortdurend wisselende toonshoogte weliswaar, maar toch: Toonshoogte;

wanneer deze discordeert met de muziek van het orkest, wordt het resultaat opvallend onharmonisch. Ook de

gedeelten die Elektra moest spreken op muziek, leden aan dit euvel.106

Volgens deze recensent was er ditmaal, anders dan in 1920, geen ‘dans’ voorzien: ‘[…] het

danskarakter der bewegingen, zooals het toch in de Grieksche tragedie is bedoeld, werd hier

niet nagestreefd, blijkbaar’. Het programma maakt inderdaad geen vermelding van ‘dans’,

maar wel blijkt uit enkele recensies dat de rei in haar bewegingen reageerde op het klagen van

Electra.

4.1.5 Concertuitvoeringen

Al spoedig werd het gebruik om fragmenten van de toneelmuziek in concertvorm uit te

voeren. Diepenbrock zelf toonde zich daarvan een groot voorstander, aangezien het muzikale

aspect beter tot zijn recht zou komen. Zo dirigeerde hij enkele maanden na de première van

Marsyas of de Betooverde bron al een tweetal uitvoeringen van een ‘suite’ uit dit werk (U12,

Suite voor concertuitvoeringen).107 In deze puur instrumentale vorm zou de Marsyas-muziek

vooral na de dood van de componist grote bekendheid krijgen.108 Nadat Evert Cornelis deze

suite tussen 1923 en 1930 diverse malen had uitgevoerd met het Utrechtsch Stedelijk Orchest,

bleven ook Eduard van Beinum en Eduard Flipse niet achter.109 In twee concerten die Van

Beinum in maart 1932 met het USO gaf, werd de Marsyas-suite gecombineerd met

fragmenten uit de Muziek bij Gysbrecht van Aemstel en Die Nacht. Dit Diepenbrock-

programma dat al in de zomer van 1931 in samenspraak met Cornelis was opgesteld, was

oorspronkelijk bedoeld als herdenking van de dood van de componist in 1921. Na het

plotselinge overlijden van Cornelis110, werd besloten de concerten tevens op te dragen aan de

nagedachtenis van de dirigent, die zich zo bijzonder had ingezet voor de verbreiding van

Diepenbrocks werk.

106 7-05-1935, B. van Lier in het UPSD.
107 Uitvoering in Amsterdam op 16-02-1911 en in Den Haag op 18-02-1911.
108 De suite, zoals door de componist samengesteld, bestaat uit:
a. Voorspel. Het ontwaken van Marsyas in de lente.
b. Tussenspel. Onzwervingen door de bossen.
c. Marsyas en de nimfen.
d. Voorspel van het derde bedrijf. Zomernacht.
e. Finale. Dans der nimfen en epiloog van Apollo.
109 Zie ook Bijlage 3.
110 Op 23 november 1931.
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De Epiloog uit Gysbrecht was in september 1912 voor het eerst concertmatig gebracht. Voor

het melodrama heeft een uitvoering in concertvorm voor- en nadelen. Een belangrijk voordeel

is de naar verwachting betere interactie tussen gesproken woord en muziek, aangezien de

declamator beter contact kan houden met dirigent en orkest, en bovendien niet hoeft te

acteren; daarbij zal de akoestiek in de concertzaal in de regel gunstiger zijn. Een nadeel van

niet-scenische uitvoeringen, dat zich vooral bij uitvoering van de Electra-fragmenten deed

gelden, is dat het declameren van diverse rollen door één persoon een tegennatuurlijke indruk

maakt.

De twee werken die naast de Marsyas-suite in de periode vanaf Diepenbrocks dood tot aan de

Tweede Wereldoorlog een vaste plaats hebben verworven in de concertzaal zijn De Vogels en

Electra. Fragmenten uit de muziek bij De Vogels waren in 1918 en 1919 al enkele keren op

het concertprogramma verschenen, eerst onder Diepenbrocks leiding, en vervolgens met Evert

Cornelis als dirigent.111 Cornelis programmeerde de ouverture en de balletten vanaf september

1924 bij herhaling, soms aangevuld met het Lied van den Hop. Vanaf 1921 heeft ook

Mengelberg de ouverture een aantal malen gedirigeerd, waarvan tweemaal met de

Philharmonic Society of New York in maart 1922.112 In oktober 1925 dirigeerde Pierre

Monteux de ouverture en het Lied van den Hop, waarbij opnieuw Van Tulder aantrad113, en in

1934 werd een optreden van het Concertgebouworkest in Rotterdam onder Bruno Walter

geopend met de ouverture.114 In de tweede helft van de jaren dertig was het Joanna

Diepenbrock die regelmatig de melodrama’s uit De Vogels ten gehore bracht.

De eerste uitvoering van delen uit Electra door het Concertgebouworkest onder leiding van

Richard Heuckeroth, vond plaats op 3 april 1921, twee dagen voor het overlijden van de

componist. Door diverse recensenten werd toen het ontbreken van declamatie als een gemis

ervaren.

Het was opnieuw Cornelis, die vijf jaar later in Utrecht de eerste concertuitvoering van

Electra met gesproken tekst realiseerde, waarbij Jacqueline Royaards, voor wie de muziek

vertrouwd was, zes fragmenten declameerde.115 Zoals uit de programma’s blijkt was het bij

niet-scènische uitvoeringen gebruikelijk om deel IV en deel VII te laten vervallen; dat laatste,

111 Concertgebouworkest, 5-07-1919.
112 30/31-03-1922.
113 25-10-1925.
114 25-10-1934.
115 24-02-1926: USO o.l.v. E. Cornelis, met J. Royaards.
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de Dialoog van Electra en Orestes, was vanzelfsprekend niet uitvoerbaar door één spreker.116

In een reactie lezen we dat mevrouw Royaards de verzen ‘muzikaal’ heeft gezegd, maar dat

de balans te wensen overliet ‘doordat het orkest de spreekstem herhaaldelijk dekte’.117 In

1930, toen Mengelberg zijn eerste concertuitvoering van Electra dirigeerde, heeft Royaards

eveneens meegewerkt. Ditmaal wordt er kritiek geleverd op de verstaanbaarheid, waarvoor zij

‘niet de stemmiddelen’ zou bezitten.118 Paul Sanders vond daarom dat men haar niet had

moeten uitnodigen: ‘Ten slotte is haar voordracht te weinig genuanceerd in tempo en klank,

en verbindt zich haar stem te weinig met de muziek […]’. Hiermee waren de meeste

recensenten het echter niet eens: ‘Mevrouw Royaards zei den tekst duidelijk, vast en klaar,

uitstekend meegaand met de versnellingen en vertragingen der muziek […]’, aldus Constant

van Wessem.119 Jacqueline Royaards heeft tussen 1930 en 1934 nog diverse malen de

Electra-fragmenten ten gehore gebracht.

Anders dan Jacqueline Royaards was Joanna Diepenbrock geen actrice, maar classica en

zangeres (U13). Afgezien van haar aandeel in de opvoering van De Vogels in 1925 had zij in

1934 waarschijnlijk nog weinig ervaring als declamatrice. Het initiatief voor de presentatie op

vier januari van dat jaar voor de Rotterdamse Kunstkring was genomen door Eduard Reeser,

die kort daarvoor de werkencatalogus van Diepenbrock had verzorgd.120 Reeser hield op deze

avond een historische inleiding over ‘melodrama’ waarbij fragmenten werden uitgevoerd uit

De Vogels en uit Electra. Dat deze musicoloog vanaf dat moment een actieve rol zou spelen

in het promoten van het werk van Diepenbrock, blijkt ook uit het feit dat hij voor een

concertuitvoering van de Electra-fragmenten door Jacqueline Royaards in maart 1934, de

toelichting heeft geschreven.121

De eerste uitvoering van de Electra-fragmenten door Joanna Diepenbrock met orkest volgde

in januari 1936: daarbij werd zij begeleid door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest

onder leiding van Eduard Flipse.122 In dat jaar declameerde zij met hetzelfde orkest en

dezelfde dirigent ook de melodrama’s uit De Vogels, waarbij Kees Smulders het Lied van den

Hop vertolkte.123 Het programma vermeldt tevens declamatoria van Hendrik Andriessen en

Henk Badings, die voor Joanna Diepenbrock waren gecomponeerd. In de jaren hierna volgden

116 Dezelfde keuze is gemaakt door Joanna Diepenbrock.
117 25-02-1926, P. Tiggers in het UPSD.
118 4-04-1930, in Het Volk.
119 5-04-1930, in de Amsterdammer.
120 E. Reeser, De Muzikale Handschriften van Alphons Diepenbrock (Amsterdam, 1933).
121 Tot dan toe was de toelichting door C. van Wessem gebruikt.
122 Op 11-01-1936; van de uitzending door de VARA-radio zijn geen opnamen bewaard.
123 Rotterdam, 14-11-1936.
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tientallen uitvoeringen van de Electra-fragmenten in het hele land, waarvan verscheidene met

orkest. Behalve door het Rotterdamsch Philharmonisch orkest is deze declamatrice een aantal

malen begeleid door het Utrechtsch Stedelijk Orchest.

Na het concert van januari 1936 kwamen de recensies pas goed op gang. De meeste auteurs

hadden de vertolking door Köhler nog vers in het geheugen, zodat vergelijkingen nu

onvermijdelijk waren. Volgens Reeser was het echter onjuist om een toneelopvoering te

vergelijken met een concertuitvoering. Wel maakte hij in zijn recensie de vergelijking met

Jacqueline Royaards, die Joanna Diepenbrock wat hem betrof goed doorstond, aangezien haar

vertolking ‘het praedicaat ideaal’ verdiende. Voor deze kwalificatie hanteerde hij drie

argumenten:
Hoe voortreffelijk werd elke rhythmische golving van den tekst aan die van de muziek aangepast, hoe gelukkig

bleek ook de toonhoogte van de spreekstem, telkens op die van de melodie afgestemd. Geheel onmerkbaar waren

de overgangen van zuiver spreken tot zuiver zingen.124

Waren de meeste recensenten het wat betreft de eerste twee punten met Reeser eens, over het

laatste aspect liepen de meningen uiteen: ‘Of het juist gezien is, dat het spreken soms op

zingen ging lijken meenen we te mogen betwijfelen’, vroeg de recensent van de Maasbode

zich af naar aanleiding van hetzelfde optreden.125 En een half jaar later, na een zomerconcert

in het Kurhaus126, kon A. de Wal niet nalaten te schrijven dat hij haar ‘zing-zeggen’

weliswaar knap, maar ook ‘leelijk’ vond.127 Jan Goverts is minder onder de indruk van de

voordracht van Joanna Diepenbrock bij deze gelegenheid (in vergelijking met de Rotterdamse

uitvoering) omdat ‘de spreekster thans in hoofdzaak zingt en niet declameert’.128 Een andere

recensent vindt dit aspect juist positief: ‘Haar spreekzingen volgt met grote nauwgezetheid de

compositie, hetgeen op zichzelf een prestatie van de eerste rang moet worden genoemd’.129

Deze auteur toonde zich voldaan over haar voordracht, die hij vergeleek met die van

Jacqueline Royaards en die van Charlotte Köhler die hij allebei gehoord had; over de laatste

tekende hij aan dat haar declamatie ‘zowel in rhythme als in toonhoogte in geringe mate door

de muziek [werd] beheerst’. Naar aanleiding van een uitvoering van de Electra-fragmenten

124 12-01-1936 in het Algemeen Handelsblad.
125 12-01-1936, G. in de Maasbode.
126 7-09-1936, Residentieorkest (?) o.l.v. Carl Schuricht.
127 8-08-1936, in Het Vaderland.
128 8-08-1936, in Algemeen Handelsblad.
129 Idem, J.S.C. in Vooruit.
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door Joanna en het USO onder leiding van Bertus van Lier in 1939130, wees Jan Engelman in

zijn lovende bespreking nog eens op de ‘groote muzikaliteit’ en de ‘soepelheid van intonatie’,

nodig om de ‘intenties van den componist’ nauwgezet te kunnen volgen.131 Naar zijn mening

was het declamatorium ‘(goed opgevat) een halve lied-kunst’. Ook Jacqueline Royaards was

onder indruk van de vertolking van de Electra-fragmenten door Joanna Diepenbrock die haar

in 1971 nog helder voor de geest stond: ‘zoals zij het zei, zó is Diepenbrock zijn bedoeling

geweest’.132

Na de Tweede Wereldoorlog is Joanna Diepenbrock nog enkele malen met orkest opgetreden.

In 1946 werkte zij mee aan diverse concerten ter herdenking van Diepenbrocks overlijden, 25

jaar daarvoor. Te oordelen naar de recensies stuitte haar stijl van voordragen echter in

toenemende mate op weerstand. Naar aanleiding van de herdenking door het Rotterdamsch

Philharmonisch Orkest onder leiding van Gyula Bando, waarbij kennelijk de balans niet

ideaal was, luidde het oordeel van een recensent: ‘Joanna Diepenbrock heeft gemeend dit

bezwaar te kunnen ondervangen, door een compromis te creëeren tusschen spreken en zingen

en hierover zullen de appreciatie’s met alle lof voor haar groote prestatie’s, niet eensluidend

zijn’.133 Een jaar later schreef Gerrit Slagmolen dat ‘haar dramatische kracht […] niet genoeg

ontwikkeld [was] om de accenten en de spanningen op de juiste plaats te leggen’.134 Een

ander recensent van datzelfde optreden noemt haar voordracht juist ‘gechargeerd’.135 Hij vindt

haar niet de meest geschikte declamatrice voor dit werk, want ‘bovendien is er in haar

voordracht te veel pathos en te veel manier en gevoeligheid om van de klassieken statigen

tekst een juisten indruk te geven’. Dat het effect van de tekst niet overkwam, was te wijten aan

‘te weinig rust, te weinig ernstige verhevenheid’.136

130 Op 4-04-1939 in Utrecht.
131 5-04-1939 in De Tijd.
132 Radio-interview bij gelegenheid van de herdenking van de 50e sterfdag van Diepenbrock.
133 15-05-1946, C. Holthaus in De Nieuwe Nederlander.
134 Onbekende bron.
135 19-03-1947, USO o.l.v. Willem van Otterloo.
136 20-03-1947, E. B[ekius] in het Utrechts Nieuwsblad .
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4.2 De uitvoeringspraktijk van het melodrama: historische geluidsopnamen

De opnamen

Geluidsopnamen van Diepenbrocks toneelmuziek van vóór de Tweede Wereldoorlog zijn

schaars. Wel heeft de muziek bij De Vogels en bij Electra in de jaren dertig een aantal malen

via de radio geklonken, maar daarvan is vrijwel niets bewaard. Uit aankondigingen blijkt dat

er van Electra in ieder geval uitzendingen hebben plaatsgevonden van de eerste

concertuitvoering onder Willem Mengelberg met Jacqueline Royaards (3 april 1930), van de

hiervoor besproken première in het Muziekfeest (4 mei 1935) en van de eerste

concertuitvoering door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder Eduard Flipse met

Joanna Diepenbrock (11 januari 1936). Ook het eerste concert met fragmenten uit De Vogels

met dezelfde uitvoerenden is rechtstreeks uitgezonden.137 Daarna hebben er in 1937 nog

tweemaal fragmenten uit De Vogels via de radio geklonken.138 Tot nu toe heb ik slechts een

kort fragment van de Electra-première van 1935 met Charlotte Köhler kunnen achterhalen.139

Van Marsyas en De Vogels bestaan er voor zover ik heb kunnen nagaan, uitsluitend opnamen

van de instrumentale delen (suite, respectievelijk ouverture), maar niet van

melodramafragmenten.140 Van Gysbrecht van Aemstel is er één opname overgeleverd, van

Faust twee. De Gysbrecht-opname dateert uit 1963 en is een radioregistratie door het Groot

Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo. Uit

hetzelfde jaar stamt een opname met delen uit de Faust-muziek door het Radiokoor en het

Omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. Het betreft een uitvoering met Duitse tekst. De

tweede opname (uit 1983) is gemaakt van een opvoering door het Amsterdamsch

Studentenorkest J. Pzn Sweelinck onder leiding van Roland Kieft.141 Van Electra bestaan er

een viertal opnamen van circa 1960, die het mogelijk maken verschillende uitvoeringswijzen

van het melodrama te vergelijken. Waar mogelijk zijn ook de aantekeningen in partituren en

piano-uittreksels die bij de betreffende uitvoeringen gebruikt zijn, onderzocht.

Bij het onderzoek naar het melodrama zoals dat in genoemde opnamen is toegepast, heb ik de

volgende criteria gehanteerd:

137 14-11-1936, aankondiging VARA-radio.
138 4-09-1937, aankondiging in de Omroepgids; 10-09-1937: NCRV-orkest o.l.v. P. van den Hurk.
139 Omroepband HA 2926, Collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; bevat tevens het
grootste deel van de ouverture.
140 Navraag bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en bij Donemus hebben niets opgeleverd.
141 Een kopie van deze opname werd mij ter beschikking gesteld door Florian Diepenbrock.
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- tempokeuze

- het moment van inzetten van een tekstpassage

- de ritmische coördinatie van gesproken woord en begeleiding

- de verstaanbaarheid

- de problematiek van te grote tekstdichtheid

- het gebruik van toonhoogte

- de spreekstijl en de stemkleur; is er sprake van ‘zing-zeggen’ of ‘Sprechgesang’?142

Gysbrecht van Aemstel

Voor de uitvoering van het melodrama in Gysbrecht (deel VII) is een ritmische notatie

overgeleverd in de hand van de componist. Op verzoek van de zangeres Jacoba Repelaer van

Driel heeft Diepenbrock in 1915 bij de passage van Raphaël (versregels 1823-1830) de

volgende aanwijzing geschreven: ‘Iedere lettergreep van den Alexandrijn ± 1/8. De

lettergreep in de caesuur (de 6e van ieder) = 3/8. (3e kwart van iedere onevene maat (de

opmaat niet mede gerekend)’.143 Het versritme van de door Vondel toegepaste alexandrijn is

een zesvoetige jambe, met de cesuur in het midden144:

O Gysbrecht, zet getroost uw schouders onder ’t kruis

u - u - u - u - u - u -

(kort-lang/kort-lang/kort-lang--; kort-lang/kort-lang/kort/lang)

Diepenbrock is in zijn zetting uitgegaan van de achtste notenwaarde, zowel voor de

beklemtoonde als voor de onbeklemtoonde lettergreep; daarbij komt in het midden van de

regel, op –troost, een kwartnoot met punt, dat wil zeggen bij de cesuur op het einde van de

derde versvoet. De eerste, onbeklemde lettergreep, is behandeld als opmaat. Zoals het

voorbeeld laat zien, is boven de tekst van de eerste drie maten een ritmische notatie

aangebracht, conform de hierboven geciteerde aanwijzing (U14). Vanaf versregel 1843 gaat

de muziek over in 9/4 maat, bij de tekst:

Uw afkomst, naam en rang en zal niet onder gaan 145

Maer eeuwigh adelijck en eerelijck bestaen,

142 Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het niet eenduidig is wat Schönberg precies
bedoelde met deze term.
143 Piano-uittreksel DAL, Inv. No B-1 (8).
144 Zie ook Verhagen 1924, 55.
145 Voor de tekstwijziging, zie onder III.3.1.2.
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Nu is de onbeklemtoonde lettergreep door Diepenbrock weergegeven als kwartnoot en de

beklemtoonde als halve noot (U15). Vanaf versregel 1845, waar de 4/4 maat terugkeert, zijn

nog elf maten met ritmiek voor de spreekstem genoteerd, nu weer volgens zijn eerste

aanwijzing (10). Deze ritmische notatie blijkt met kleine varianten ook toepasbaar op het

eerste gedeelte van de finale, zoals bij het begin van het gebed van broer Peter’, het gedeelte

met de al beschreven solopartijen van cello en altviool (U16):

Ghy die der vromen schild en wisse toevlught sijt,
En van den hemel af den jammerlijcken strijd
Der mensen gade slaet, en ziet de steden dalen,
En wentelen, en zet de heerschappyen paelen;

Met deze aanwijzing als model zal ik nu de overgeleverde opname analyseren.

Bij de uitvoering onder leiding van Willem van Otterloo waren zowel zangers als acteurs

betrokken: als Badeloch trad op Willy Brill, Broeder Peter werd vertolkt door Meinard Kraak,

Raphaël door Joke van de Berg en Gysbrecht door Gerard Heystee.

Diepenbrock heeft geen tempoaanduiding voorgeschreven bij de Finale, de Andante-passage

uitgezonderd (m. 92 - 121). Verder wordt de gesproken tekst tweemaal onderbroken door een

kort Maestoso, voor het eerst vlak voor de inzet van Raphaël (thema uit de Rei van Edelingen,

m. 58-60). Van Otterloo heeft getracht om de hele finale zoveel mogelijk in één, vrijwel

doorgaande beweging te dirigeren (MM kwart = 76-80), zodat de overgangen van

vierkwartsmaat naar alla breve (m. 42, 73 en 123) en naar negenkwartsmaat (m. 81) soepel in

elkaar overvloeien. Daarbinnen is er plaats voor kleine nuanceringen, waarbij bijvoorbeeld het

Andante in tempo wordt teruggenomen.

In het gebed van Broer Peter zijn de instrumentale soli die zich voortdurend in achtsten

bewegen, een richtsnoer voor de spreekstem (zie U16). Meinard Kraak declameert zijn tekst

waardig en in goede coördinatie met de hier zo complexe strijkersbegeleiding. Uitsluitend in

de eerste twee maten laat de afstemming enigszins te wensen over. Zijn duidelijke

fraseringen, met in achtneming van de cesuur op de derde versvoet, stralen rust uit. Bij de

inzet van Raphaël, waar de trombones met hun intonatie van de Te Deum-melodie een

plechtige sfeer oproepen, ontbreekt juist deze rust. Op te merken is nog dat Diepenbrock hier,

ook bij de inzet van de woorden ‘O Gysbrecht zet getroost […]’ in het genoemde piano-
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uittreksel Maestoso heeft toegevoegd.146 Op de opname klinkt de tekst van Raphaël echter

gehaast, en, omdat de cesuur door Joke van de Berg regelmatig wordt vergeten, niet in

samenhang met de muziek. Dit betekent dat de spreekster vaak te vroeg komt aan het eind van

een frase en een onnatuurlijke pauze moet nemen. Veel beter afgestemd op de muziek is de

declamatie van Gerard Heystee (als Gysbrecht).

Door geen van deze sprekers is met uitgesproken toonhoogteverschillen gewerkt, er is geen

sprake van ‘zing-zeggen’ en evenmin van ‘Sprechgesang’. Wel wordt, vooral door Meinard

Kraak, op een natuurlijke manier een boog gecreëerd bij het uitspreken van een frase, de stem

daalt bij de laatste lettergreep en een enkele maal wordt een woord door een licht

toonhoogteaccent gemarkeerd (CD 5).

Faust

De twee overgeleverde opnamen van de Faust-muziek zijn vanuit zeer verschillende situaties

tot stand gekomen. De radio-opname uit 1963 betreft een professionele uitvoering waarbij

gebruik gemaakt is van de originele Goethe-tekst. De sprekers waren - opnieuw - Meinard

Kraak en Gerard Heystee, en voor de Gretchen-rol Margot Stroink.147 De andere betreft een

geluidsregistratie van een amateur-opvoering, met als declamatoren Frits van Hartingsveldt,

Floris de Monchy en Kees Wientjes, en de zangers Ans van Dam, Jos van der Lans en Bas

van Heijningen.148 Van geen van beide uitvoeringen heb ik de gebruikte partituren kunnen

achterhalen.149 Waarschijnlijk is voor de eerste gebruik gemaakt van een piano-uittreksel van

drie delen uit de Muziek bij Goethe’s Faust, vervaardigd in opdracht van Eduard Reeser.150

De opname van de Amsterdamse opvoering bevat vrijwel de complete Faust-muziek.

Aangezien ik van de eerste uitvoering slechts over de delen I en IX kon beschikken, zal ik

deze nu in beide uitvoeringen bespreken.

Deel I, Opdracht

Het hoofdtempo van de Opdracht luidt Andante con moto. In de eerste uitvoering houdt Henk

Spruit een rustige maar wel gaande beweging aan (MM kwart = 69), in de uitvoering onder

leiding van Roland Kieft is het aanvangstempo vrijwel gelijk, maar wordt er regelmatig

vertraagd. In het eerste geval is de declamatie goed afgestemd op de muziek. De inzetten van

146 Ontbreekt in de ADF-editie.
147 Margot Sroink had in 1962 meegewerkt aan Electra onder Arends.
148 Het koor bestond uit leden van de bij CREA aangesloten koren, zie programma 5/6-04-1983.
149 Roland Kieft heeft mij laten weten geen materiaal meer te bezitten van de Amsterdamse opvoering.
150 Datering onbekend; het piano-uittreksel bevat de Duitse tekst.
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Meinard Kraak zijn exact en de fraseringen vallen logisch op hun plaats. De spreker in de

tweede uitvoering lijkt daarentegen geen enkele rekening te houden met de begeleiding, hij

gaat volkomen zijn eigen gang. Het spreektempo is in deze opname gemiddeld twee maal zo

snel als het volgens de partituur zou moeten zijn. De meeste inzetten kloppen niet: bij het

eerste couplet begint de declamator anderhalve maat te laat aan de eerste frase en eindigt hij

deze bijna twee maten eerder dan in de partituur aangegeven. In plaats van de zes en een

halve maat die de eerste drie versregels volgens Diepenbrocks tekstplaatsing duren, heeft deze

spreker er slechts drie nodig. Het gevolg is dat er grote gaten vallen in de gesproken tekst en

het eerste couplet al ten einde bij maat 21, terwijl dit volgens de partituur zou lopen tot en met

maat 25. Hierdoor wordt de specifieke onderlijning van de laatste twee versregels (‘Mijn

boezem voelt zich jeugdiglijk heroverd, Van schoone ontroering die uw tocht omtoovert’)

door de soli van hoorn en klarinet (m. 21-26), die in de eerste uitvoering juist zeer overtuigend

was, ontkracht. Aan het slot van de Opdracht is de situatie omgekeerd. Na het derde couplet

zwijgt de spreker om onverklaarbare redenen gedurende acht maten. Het laatste couplet wordt

vervolgens met zes maten vertraging ingezet, zodat de slotregel pas na afloop van de fluitsolo

tot klinken komt. Duidelijk is dat de begeleiding deze spreker geen enkel houvast bood (CD:

6 en 7).

Deel IX, Dom

Aangezien gesproken tekst en koor elkaar in deze scène afwisselen en soms ook samenvallen,

is het essentieel dat de aansluitingen goed zijn. Daarbij speelt ook het tempo een belangrijke

rol. Diepenbrock geeft als hoofdtempo Andante grave, agitato en bij de inzet van het eerste

Dies irae Andante grave maestoso, met hierbij als extra aanwijzing Non troppo lento. In de

eerste opname is de agitato-aanduiding aanleiding tot een versnelling in de eerste 8 maten,

waarna het tempo bij het eerste ‘koraal’ plotseling teruggenomen wordt. Ook de Dies irae-

gedeelten worden in dat statige, tamelijk langzame tempo uitgevoerd (MM kwart = 76).

Terwijl het in deze opname ontbreekt aan een constant tempo, is dit in de tweede wel het

geval. Deze uitvoering is over het geheel aanmerkelijk sneller (MM kwart = 88-90), waarbij

ook de ‘koralen’ en de Dies irae-passages vlotter klinken.

In de eerste opname vallen de woorden van de Boze geest aanvankelijk goed samen met de

muziek. Tegen het einde wordt die coördinatie minder, wat ook merkbaar is bij de

aansluitingen met de koorpassages. In zijn slotzin, na het derde Dies irae, komt de spreker

enigszins haastig over. Ook Margot Stroink heeft met dit euvel te kampen: helaas komt zij op

belangrijke momenten te vroeg, zoals bij het woord ‘Lucht!’ (m. 68) en bij haar slotwoorden.
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In de uitvoering door de Amsterdamse studenten slaat de balans in omgekeerde richting door.

Hier is het de mannelijke spreker die, evenals in De Opdracht, het contact met de begeleiding

verliest. Ondanks het vlotte tempo loopt hij vanaf het begin voor op de muziek, met als

gevolg een ontsporing bij het tweede koraal (m. 29-32), dat had moeten samenvallen met de

woorden:

En pijnigt je, en zichzelf
Met bange tegenwoordigheid.

In dit geval is het de vrouwelijke spreekster151 die er in slaagt een betere coördinatie met de

muziek tot stand te brengen en zo de woorden van Greetje de juiste zegginskracht mee te

geven.

Electra

Zoals al gebleken zijn er wat de uitvoering van Electra betreft meer documenten overgeleverd

dan van de overige toneelmuziekwerken. Allereerst volgt nu een overzicht van de relevante

partituren en opnamen.

Partituren:

1. exemplaar van het gedrukte piano-uittreksel van Joanna Diepenbrock152;

2. exemplaar van het gedrukte piano-uittreksel van Willem Mengelberg153;

3. kopiepartituur van Willem Mengelberg154;

4. exemplaar van de gedrukte partituur van Henri Arends.155

ad 1: dit piano-uittreksel, dat over een periode van meer dan 25 jaar gebruikt moet zijn, bevat

gedetailleerde aanwijzingen voor de ritmische coördinatie van tekst en muziek. Daarbij is

gebruikt gemaakt van cijfers, van verbindingslijntjes en van ritmische notatie bij de tekst. De

cijfers geven aan welke lettergreep samen moet vallen met een bepaalde tel in de maat. Ook is

op een aantal plaatsen de tekstplaatsing aangepast.

151 Waarschijnlijk Ans van Dam.
152 ADF 1935, collectie Florian Diepenbrock.
153 Collectie NMI.
154 DAL, Inv. No A-77.
155 ADF, 1932; DAL, zonder nummer.
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ad 2: dit piano-uittreksel is door Mengelberg gebruikt bij de opvoeringen van mei 1935.156

Naast specifiek ‘muzikale’ informatie over de gebruikte tempi (metronoomcijfers), de inzetten

van de spreektekst, alsook de interpretatie van onder meer de dynamiek, geven Mengelbergs

aantekeningen informatie over de enscenering als zodanig. Zo staat bij de koordelen vermeld

hoe de opstelling van het koor moest zijn.

ad 3: ook de ‘Mengelbergpartituur’ bevat veel aantekeningen van de dirigent, in rood en

blauw potlood. Zoals al vermeld is de handgeschreven tekst in deze partituur bedekt met een

op strookjes getypte tekst, de Boutensvertaling. De fragmentarische geluidsdocumentatie van

de uitvoering van 1935 wordt tot op zekere hoogte gecompenseerd door Mengelbergs eigen

aantekeningen in de hier genoemde partituren.

ad 4: ook deze partituur bevat, naast aanwijzingen voor de gebruikte tempi, gedetailleerde

informatie over de coördinatie van tekst en muziek.

Geluidsopnamen van Electra:

1. opname met Charlotte Köhler, Willy Haak, Sara Heyblom en Louis van Gasteren,

Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (1935); ouverture, fragment van deel II en

deel van gesproken dialoog.

2. opname met Joanna Diepenbrock en Boukje Land (1959); zes fragmenten met

pianobegeleiding (eigen opname).157

3. opname met Elise Hoomans, Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink (1961); complete

live-opname.158

4. opname met Margot Stroink en het koor A.V.S.M.V. en Amsterdams Studenten-

kamerorkest J.Pzn Sweelinck o.l.v. Henri Arends (1962); vrijwel complete opname op LP.

5. Opname met Willy Brill, Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. Hein Jordans (1963); vrijwel

complete opname op band.159

Van de eerste registratie is, afgezien van de ouverture tot Electra, slechts de klaagzang en het

begin van de Kommos van deel II bewaard. Van het begin van dit deel ontbreken bovendien

156 Verklaring op het titelblad.
157 Kopie ter beschikking gesteld door MGN (Donemus).
158 Kopie ter beschikking gesteld door MGN (Donemus).
159 Bandopname van de KRO-radio.
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zes maten en de geluidskwaliteit is problematisch. In de tweede opname wordt de

declamatrice door piano begeleid, bij de overige uitvoeringen gebeurt dit met orkest. Bij de

derde en vijfde uitvoering waren het actrices die declameerden, terwijl dit bij de andere twee

niet het geval was. De vierde opname betreft een uitvoering uit 1962, het jaar van het

eeuwfeest van Diepenbrocks geboorte. Deze uitvoering, door een niet-professioneel koor en

orkest, kwam tot stand onder supervisie van Joanna Diepenbrock, met de uitzonderlijke

voorbereidingstijd van een jaar. Terwijl de teksten van de rei in de overige opnamen door één

declamatrice gesproken worden, is er in dit geval gekozen voor een spreekkoor.

De volgende melodramafragmenten uit de Electra-muziek zijn bij deze vergelijking

onderzocht:

- deel V (Stasimon I)

- deel II (Threnos en Kommos). Van de kommos is het begin en het einde geanalyseerd,

vanwege een coupure van maat 85 tot maat 240 in de tweede en de vierde uitvoering.

- Deel VI (Electra met de Urn).

Deel V

Het Andantino moderato van dit koorlied is verschillend geïnterpreteerd. Joanna Diepenbrock

neemt dit deel redelijk rustig (MM kwart = 72-76) evenals Jordans (74), Haitink is langzamer

(  69), maar Arends zet hier een aanmerkelijk sneller tempo tegenover (100160). Terwijl het

tempo in de tweede en derde opname fluctueert, houdt Arends het tempo strak. Vergelijken

we hiermee Mengelbergs aantekeningen voor dit deel, dan blijkt dat het aanvankelijk door

hem genoteerde snelle tempo van 104 (partituur) in praktijk kennelijk problemen opleverde.

In tweede instantie noteerde hij zowel in de partituur als in het klavieruittreksel ‘alles 80’, met

als karakteraanduiding ‘wiegend rustig’.161 Al bij de eerste inzet van de tekst blijkt welke

consequenties de tempokeuze heeft.

Zoals besproken is er in de eerste frase tot maat 10 relatief weinig tekst. In samenhang

hiermee blijkt het langzame tempo van de derde opname niet in het voordeel van de

declamatrice. Elise Hoomans houdt zich aan de tekstplaatsing in het gedrukte piano-uittreksel,

maar zij laat onnatuurlijke gaten vallen tussen de woorden. Bij Willy Brill en Joanna

Diepenbrock loopt de spreektekst beter door, maar beiden eindigen een maat eerder dan

aangegeven. Uit de aantekeningen in haar piano-uittreksel blijkt bovendien dat Joanna

Diepenbrock naderhand besloten heeft de spreekstem twee maten later te laten inzetten. Deze

160 De partituur van 1962 vermeldt zelfs 106.
161 Piano-uittreksel, 34.
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wijziging is mogelijk ontstaan bij de voorbereidingen van de uitvoering onder leiding van

Henri Arends, want uit de opname daarvan blijkt dat de rei inderdaad begint op de derde

kwart van m. 4. Hoewel deze oplossing niet overeenkomt met de door Diepenbrock

aangegeven tekstplaatsing, wordt op deze wijze een logisch doorgaande beweging naar de

volgende frase verkregen, die veel meer tekst heeft.

 Een ander verschil betreft het al dan niet bewust gebruik van toonhoogte. In de tweede en

vierde opname wordt de toonhoogte van de spreekstem telkens afgestemd op de begeleiding,

waarbij nu eens voor een hoger, dan weer voor een lager register wordt gekozen. Daarnaast is

er op enkele markante plaatsen sprake van het specifiek ontlenen van enkele noten aan de

melodie. Zo laat Joanna Diepenbrock haar stem dalen bij de tekst ‘O onderaardsche Faam der

stervelingen’ (m. 19) om mee te gaan met de melodie, waarbij zij zelfs voor een moment

overgaat tot zingen. Het spreekkoor in de vierde opname neemt hier eveneens de toonhoogte

over, maar beperkt zich tot ‘Sprechgesang’ (CD: 8, 9 en 10).

Deel II, Threnos

In Electra’s eerste klaagzang (Andante moderato) variëren de gekozen tempi van 60 tot 69

voor de kwartnoot bij het begin. Bij alle opnamen is de opening langzaam terwijl bij maat 25,

waar het eerste Electra-thema klinkt, voor een iets sneller tempo wordt gekozen. Mengelberg

noteerde bij het begin aanvankelijk 50 tot 60, maar heeft dit vervangen door 60 tot 72.162 In de

opname uit 1935 wordt veelvuldig vertraagd en versneld; alleen al hierdoor onderscheidt deze

uitvoering zich opvallend van de latere. Volgens Diepenbrocks tekstplaatsing in het piano-

uittreksel zou het slot van het eerste drieregelige tekstfragment dienen te corresponderen met

de slotnoten van het thema (m. 7). Elise Hoomans sluit hier niet alleen te vroeg af, maar

begint vervolgens ook voortijdig aan de volgende versregel. In de uitvoering door Willy Brill

is de samenhang van gesproken woord en begeleiding beter, zij het dat ook zij bij maat 7 te

vroeg uitkomt. Bij Joanna Diepenbrock is juist sprake van een exacte timing wat betreft het

doen samenvallen van tekstfragment en muzikale frase. Ook toonhoogte en dynamiek van het

gesproken woord zijn verregaand afgestemd op de begeleiding. Bij Margot Stroink is de

ritmische coördinatie eveneens nauwkeurig, maar de dynamische nuancering beperkter.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de pianobegeleiding de spreekstem in dit opzicht meer

mogelijkheden laat dan het orkest.

162 Piano-uittreksel Mengelberg, 10.
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Uit de opname met Charlotte Köhler wordt duidelijk dat de actrice zich weinig gelegen liet

liggen aan de orkestbegeleiding. Haar spreektempo komt direct voort uit haar eigen

interpretatie van de tekst: nu eens wordt een regel met grote emfase en bijbehorende

verbreding neergezet, dan weer wordt er versneld. De coördinatie tussen gesproken woord en

muziek is daarom vooral in de eerste twintig maten van de klaagzang ver te zoeken. Enerzijds

ontstaat de indruk dat Mengelberg heeft getracht de spreekster zo goed mogelijk te volgen,

anderzijds moet zijn gebruik van vertragingen verwarrend hebben gewerkt. Dit is

bijvoorbeeld het geval bij de overgang van m. 10 naar m. 11, een overgang van 3/2 naar 4/4,

waar Mengelberg de eerste maat nog verbreedt door een ritenuto. Het gevolg is dat de

declamatrice de versregel die op maat 11 dient te beginnen, te vroeg inzet. Een betere

samenhang is bereikt vanaf maat 25, ook wegens het meer doorgaande tempo. Zeer eigen aan

Köhlers voordracht is het gebruik van stemverheffing, dat sterk herinnert aan de stijl van

Wüllner en Vogel, en zelfs van schreeuwen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de passage

vanaf ‘O huis van Hades en Persefone’(m. 33), waarin iedere volgende zin met meer klem én

meer tempo163 gesproken wordt, terwijl de kreet ‘O’, steeds hoger en sterker klinkt. In

afwijking van de partituur, begint in haar versie ook de derde regel met deze uitroep. Bij wijze

van climax gaat Köhler vervolgens over tot schreeuwen

‘Komt, staat ons bij en wreekt den dood
Van onzen vader […]

Voor Joanna Diepenbrock waren diverse passages in deze threnos aanleiding om over te gaan

tot het meer lyrische stemgebruik, dat door enkele recensenten destijds als ‘zing-zang’ is

aangemerkt. Bij het juist besproken fragment, waar de althobo bij ‘O huis van Hades en

Persefone’ het chromatisch dalende noodlotsthema speelt, wordt door haar nadrukkelijk

meegezongen, terwijl Margot Stroink hier wel de toonhoogte overneemt, maar niet overgaat

tot zingen. Ook Willy Brill past haar stem aan aan toonhoogte en ritme van het thema, terwijl

door Elise Hoomans deze tekstregel luidkeels, op één toon wordt gesproken. Over het

algemeen is er door Joanna Diepenbrock met opmerkelijk meer toonschakeringen gewerkt

dan door de andere declamatrices. Zo kiest zij ervoor om bij de eerste verschijning van het

troostthema in de Kommos (m. 65), dit thema alle ruimte te geven en haar stem hier juist

neutraal, op één toon te laten klinken, daarmee als het ware de melodie begeleidend (CD: 11

en 12).

163 Zie ook Mengelsbergs metronoomcijfers in het piano-uittreksel bij deze passage.
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Deel II, Kommos

Zoals vermeld is de gewoonte ontstaan om in deze lange Kommos een grote coupure aan te

brengen van maat 85 tot 240, waarmee de eerste tot en met de derde antistrofe kwam te

vervallen. Uit de betekening in het piano-uittreksel van Mengelberg kan worden afgelezen dat

dit bij de enscenering in 1935 nog niet het geval was, maar wel wordt de coupure vermeld in

verband met een geplande concertuitvoering in Utrecht.164 In de Mengelberg partituur staat de

coupure eveneens aangegeven165, maar de uitgebreide aantekeningen bij het gedeelte tussen

m. 85 en 240 suggereren toch dat de Kommos in zijn geheel is uitgevoerd. Uit het piano-

uittreksel van Joanna Diepenbrock blijkt dat zij dit deel aanvankelijk in haar geheel heeft

ingestudeerd, maar bij de opname uit 1959 is gekozen voor de verkorte versie, zoals dat ook

bij Arends het geval is. In de uitvoeringen onder leiding van Haitink en Jordans is geen

coupure gemaakt.

De tempi van dit deel lopen uiteen van 74 tot 86 voor de kwartnoot, terwijl Mengelberg een

uitgangstempo van 86 noteerde. Hiermee is bedoeld het aanvangstempo (m. 47, Lento). Bij

Arends (80) leidt dit tot een strak ritmische uitvoering van de eerste strofe van de rei door het

spreekkoor. Jordans kiest voor een nog sneller tempo, dat hij ook in het verloop van dit deel

telkens weer oppakt. Dat tempo is, gezien Diepenbrocks aanduiding Valse lente, wel aan de

snelle kant. Zoals vermeld kent deze Kommos veel wisselende karakters, samenhangend met

de afwisseling van drie- en vierkwartsmaat. Het kan dus niet de bedoeling zijn om één tempo

te handhaven in dit lange deel. Zelf noteert Diepenbrock bij maat 130 Più moto (Poco

allegretto) om bij m. 152 terug te keren naar tempo I. Hoewel geen tempowijziging is

aangegeven bij maat 204, is het waarschijnlijk dat het tempo hier, waar het noodlotsthema de

derde strofe van de rei begeleidt, langzamer is. Ik leid dit af uit de context: bij m. 198 staat in

het autograaf-piano-uittreksel de toevoeging marcia funebre166 en waar het noodlotsthema

nogmaals geciteerd wordt bij m. 222, noteerde Diepenbrock Adagio, grave maestoso.167 Ook

bij maat 240 staat Maestoso.

Op dit punt (einde coupure) is het tempo in bijna alle gevallen lager dan bij het begin van de

Kommos, variërend van 66 tot 72 voor de kwart.168 Uitsluitend Arends voert het tempo nog

iets op.169 Hoewel de driekwartsmaat nog terugkeert bij m. 249, blijkt ook voor de rest van de

164 Deze heeft hoogstwaarschijnlijk niet plaatsgevonden; zie ook brief Joanna Diepenbrock van 14-05-1936 aan
Mengelberg.
165 Verwijzing op p. 40 naar p. 57 ‘coupure op 29’.
166 B-15, 47.
167 B-15, 51.
168Mengelberg noteert hier Poco maestoso.
169 MM 88 in partituur, 66.
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epode het lagere tempo te verkiezen. In de versie door Joanna Diepenbrock (tempo MM kwart

= 66) krijgt Electra’s slotcouplet, dat bij het tweede Electra-thema wordt gesproken, het juiste

gewicht. Daarbij laat zij de versregels telkens samenvallen met de motieven, zó dat de achtste

rust aan het begin van de maat bij de declamatie als een ademhaling wordt genomen (U17, m.

260-64, in ritmische notatie). In de opname onder Haitink, die hier vrijwel hetzelfde tempo

kiest, klinkt deze passage haastig, aangezien deze mate van ritmische coördinatie voor Elise

Hoomans niet haalbaar bleek. Het tempo van 88 voor de kwart dat Arends ook hier

aanhoudt170 was voor Margot Stroink te snel, want hierdoor krijgen haar slotwoorden

onbedoeld een geforceerd karakter. Waar Jordans bij m. 260 teruggaat naar een tempo van 66,

sluiten de versregels van Willy Brill goed aan op de muzikale motieven. Bij Electra’s laatste

woorden (m. 269) volgt zij, evenals Joanna Diepenbrock, de door twee vijfkwartsmaten

ingebouwde vertraging, op de voet. Met dat verschil dat Brill blijft spreken, waar

Diepenbrock het molto espressivo van deze passage een meer zangerig karakter geeft.

Deel VI, Electra met de Urn

De aanwijzingen van Diepenbrock bij deel VI beperken zich tot Adagio en Più mosso

(m. 17). In de opnamen loopt het begintempo uiteen van 58-60 voor de kwartnoot (Haitink)

tot 64-68 (Arends). Mengelberg nam hier een aanmerkelijk langzamer tempo, want in zijn

piano-uittreksel staat 50, in het gedeelte tussen m. 7 en 17, waar zoals vermeld relatief veel

tekst voorkomt, zelfs 50-46.171 Op basis van Diepenbrocks autograaf-piano-uittreksel172 als

ook het gedrukte piano-uittreksel kunnen we vaststellen dat de eerste drie versregels dienen te

corresponderen met de eerste zes maten, waarin het eerste Electra-thema klinkt (begin tot m.

7). Deze samenhang is gerealiseerd in de uitvoeringen van Joanna Diepenbrock en Margot

Stroink.

Voor Elise Hoomans was het langzame begintempo van Haitink kennelijk problematisch,

want vanaf m. 4 loopt zij voor op de muziek. Niet alleen eindigt de eerste strofe hierdoor al in

m. 5, maar ook start de volgende versregel al voor m. 7. Opmerkelijk genoeg gebeurt in de

volgende tekstpassage het omgekeerde. Vanaf drie maten na dit punt lijkt zij de muzikale

beweging niet meer te kunnen bijhouden, en op het moment van de fermate (m. 16) resteren

nog twee regels tekst. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat Haitinks versnelling bij de

triolenbeweging vanaf m. 7 een complicerende factor kan zijn geweest.

170 In zijn partituur staat zelfs 92.
171 Piano-uittreksel Mengelberg, 38.
172 B-15, 104.
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Willy Brill weet haar fraseringen beter af te stemmen op de muzikale beweging, zij het dat zij

enigszins achter raakt vlak voor m. 12. De vrij grote tekstdichtheid in deze passage (negen

versregels op tien maten) die, zoals eerder opgemerkt, ook de componist bij zijn notatie in de

autografen parten speelde, is voor Joanna Diepenbrock aanleiding geweest om de verdeling

van de tekst te herzien vanaf m. 9.173 Anders dan bij Hoomans valt de spreektekst in haar

uitvoering natuurlijk samen met de vioolmelodie, en komt deze passage tot een afronding bij

het woord ‘moord’, op de vierde tel (m. 11).

Aangezien Diepenbrocks niet gefixeerde notatie van de tekst de spreker ook vrij laat wat

betreft dynamische expressie, is er in dit opzicht alle ruimte voor persoonlijke interpretaties

van verschillend karakter. Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we bij de tekstpassage (m.

54-55):

Asch en schaduw nutteloos.
Aaai aai mij.

Zowel Joanna Diepenbrock als Margot Stroink gaan in de eerste regel exact mee met de

zestienden beweging in de houtblazers, de woorden klinken dus steeds na de tel. Ook de

dalende lijn wordt door hen met de stem benaderd. Het vervolg klinkt echter volkomen

verschillend. Terwijl Margot Stroink deze jammerkreet fel en expressief laat klinken, kiest

Joanna Diepenbrock er voor om deze juist verstild en bijna toonloos neer te zetten, in de sfeer

van het drievoudig piano in de begeleiding. De drie nu volgende versregels (m. 56, met

terugkeer naar het thema) laat zij vanuit het niets beginnen, om dan mee te gaan met het

crescendo in de muziek tot het volgende ‘aai, aai’. Aangezien het thema hier laag is gelegd, is

een meervoudig piano hier geen probleem. Zoals besproken, creëert de coda van deze

klaagzang een opvallend contrast met de rest van het deel, dank zij de vioolsolo, maar vooral

door de overgang naar D-groot en naar de driekwartsmaat (m. 67). Niet alle declamatrices zijn

zich hiervan bewust geweest bij de twee slotregels van de tekst:

Te sterven en niet af te laten van uw graf.
Want van de doden zie ik dat men hen niet kwelt.

Ditmaal was het niet de tekstdichtheid die problemen opleverde voor het samengaan van

gesproken woord en muziek, maar eerder het omgekeerde. Volgens het piano-uittreksel dient

‘sterven’ te komen op de eerste kwartnoot van de eerste driekwartsmaat, en ‘kwelt’ vier maten

173 Piano-uittreksel Joanna Diepenbrock.



366

later, op de c” van de vioolsolo die het vertrekpunt vormt van de over twee octaven stijgende

toonladder.174 Bij Willy Brill komt ‘sterven’ al in de maat voor de driekwartsmaat met als

gevolg dat ook haar slotregel ruimschoots te vroeg en niet gecoördineerd klinkt. Elise

Hoomans haast zich naar het einde, geen rekening houdend met de door de violist al ingezette

vertraging. Hoewel ook Margot Stroink enigszins te vroeg op haar slotwoord is, is de

coördinatie met de muziek in haar uitvoering wel doordacht. In het geval van Joanna

Diepenbrock passen de lettergrepen exact op de achtsten van de vioolsolo, met inbegrip van

de vertraging die vier maten voor het slot inzet. Ditmaal is haar toonkleur bewust in-

expressief, zonder emotie.

4.3 Samenvatting

Verbreiding en receptie

Slechts een deel van Diepenbrocks toneelmuziek heeft in de twee decennia na zijn dood nog

geklonken in de setting waarvoor zij geschreven was: de scenische opvoering.

Marsyas, of de Betooverde Bron is na 1910 helemaal niet meer scenisch gebracht, maar als

instrumentale suite ging de muziek weldra een eigen leven leiden in de concertzaal. Gysbrecht

van Aemstel beleefde weliswaar tussen 1912 en 1915 een groot aantal herhalingen, maar bij

een reprise van Royaards in het seizoen 1920-1921 bleef Diepenbrocks muziek achterwege.

Na zijn dood kwam het voor zover bekend slechts eenmaal tot een opvoering met deze

muziek, bij de Nieuwjaarsvoorstelling van 1931. Toch moet het de opzet zijn geweest om bij

de Vondelherdenking van 1937 een enscenering met Diepenbrocks muziek te organiseren. De

in dat jaar door het ADF uitgebrachte editie van partituur en piano-uittreksel175 was daar

uitdrukkelijk voor bedoeld. Uiteindelijk is Gysbrecht in 1938 opgevoerd met muziek van

Henk Badings, besteld door toneelleider Albert van Dalsum, die praktische bezwaren had

tegen Diepenbrocks muziek vanwege de gezongen reien.176 De negatieve kritiek die bij de

voorstelling van 1931 was geuit met betrekking tot het gebruik van deze muziek zal daarin

ook een rol hebben gespeeld. Van Faust heeft evenmin een nieuwe enscenering met de

toneelmuziek van Diepenbrock plaatsgevonden. Wel hebben delen daaruit geklonken bij de

174 Zie notatie in B-15, 115.
175 Editor was Willem Pijper.
176 Rutten 1970.
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enscenering door Louis Saalborn in het Goethe-jaar 1932, waarbij Theo van der Bijl de

muzikale leiding had.177

Daar staat tegenover dat De Vogels en Electra juist na Diepenbrocks dood grote bekendheid

verwierven. Het onverwachte succes van de komedie van Aristophanes in 1918 was

aanleiding tot maar liefst drie nieuwe ensceneringen met de oorspronkelijke muziek, waarvan

vooral de amateur-opvoering in de regie van Balthazar Verhagen in 1925 geslaagd was.

Noch Royaards, noch Diepenbrock hebben kunnen vermoeden tot welke publiekstrekker

Sophocles’ Electra in de jaren dertig zou uitgroeien. Was de eerste enscenering in 1920 er één

geweest voor een selecte groep van ingewijden, de opvoering van vijftien jaar later was een

evenement met een oneindig veel grotere uitstraling naar een brede laag van de bevolking.

Tot die bezoekers dienen, naar ik aanneem, ook gymnasiumklassen met hun docenten

gerekend te worden. In het algemeen moet de in deze jaren sterk groeiende belangstelling

voor de klassieke oudheid onder leken niet onderschat worden: het ledental van het in 1938

opgerichte Nederlands Klassiek Verbond nam tussen 1939 en 1950 toe van 347 tot 2000.178

De grote toestroom bij de voorstellingen is mogelijk ook in de hand gewerkt door de

verslagen over de spraakmakende enscenering van de opera Elektra van Richard Strauss,

tijdens de Salzburger Festspiele van september 1934. Had Eduard Reeser in augustus van dat

jaar al gewezen op de wereld van verschil tussen de beide Sophocles-composities, over de

opvoering in Salzburg rapporteerde hij in een uitgebreide beschouwing in de NRC.179 Wat het

succes van de Electra met Diepenbrocks muziek aangaat: niet te ontkennen valt dat het

expressionistische concept van Defresne en Van Dalsum daaraan het nodige heeft

bijgedragen. Doordat de tragiek van Electra op het toneel als het ware nog werd uitvergroot,

werd, anders dan bij Royaards, direct aan de emoties van de toeschouwers geappelleerd, het

was ‘aangrijpend’.180

Uitvoeringspraktijk van het melodrama

Over de relatie van gesproken woord en muziek in Electra wordt na de opvoering op 28 mei

1935 in Den Haag opgemerkt:

177 Het programma vermeldt ‘muziek voor liederen en dans’ van Diepenbrock.
178 Moormann e.a 1988,
179 Reeser 1934; 25-09-1934 in de NRC.
180 7-05-1935, Van Lier in het UPSD.
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Ook is het bij deze muziek, zelfs voor niet sterk muzikaal ontwikkelde sprekers, door de harmonische structuur,

haar melodievorming en niet het minst ook door de rhythmiek, die met de klassieke versmaten allerinnigste is

verbonden, niet moeilijk wat intonatie en articulatie betreft zich in het geluidsensemble te voegen […].181

Intussen weten we dat de meeste recensenten een andere mening waren toegedaan dan deze

anonieme auteur. Vastgesteld moet worden dat Diepenbrocks ongebonden vorm van

melodrama telkens weer problemen opleverde voor de uitvoeringspraktijk. Ook de hier

besproken geluidsopnamen demonstreren dat een goede coördinatie van gesproken woord en

muziek voor acteurs zonder muzikale scholing, van wie dus niet verwacht kon worden dat ze

in staat waren ‘harmonische structuur, […] melodievorming en […] rhythmiek’ te

doorgronden, zo goed als onbereikbaar was. Muzikale scholing én inzicht in de partituur zijn

een absolute voorwaarde voor een optimale realisering van deze vorm van melodrama.

Bovendien speelt de mate van voorbereiding en ervaring met Diepenbrocks werk een

doorslaggevende rol. In de besproken Gysbrecht-opname bleken gesproken woord en muziek

vooral in door Meinard Kraak gedeclameerde passages goed op elkaar afgestemd, waarbij zijn

achtergrond als zanger hem tot voordeel was.

Voor Charlotte Köhler, met haar ‘beperkte muzikaliteit’182, moest de Electra-rol in dit opzicht

problemen opleveren. Ook bij de actrices Hoomans en Brill was een goed samengaan van

gesproken woord en muziek regelmatig een probleem. Dat er bij de uitvoeringen door Joanna

Diepenbrock en die onder Arends, waarbij de spreekstemmen door haar zijn ingestudeerd,

sprake is van een veel beter eindresultaat wat betreft de relatie van gesproken woord en

muziek, is te danken aan uitzonderlijke omstandigheden. Niet alleen speelde Joanna’s dubbele

achtergrond als zangeres en classica hier een grote rol, vooral haar jarenlange ervaring met het

uitvoeren van de Electra-fragmenten maakte dat zij ‘zoo samengegroeid’ was ‘met het

muzikale gebeuren’, zoals een recensent in 1936 schreef.183 Haar uiterst gedetailleerde

betekening van het piano-uittreksel vormt hiervan tevens een bewijs en bovendien speelde

haar lange samenwerking met vaste begeleiders een grote rol.184

Deels vinden we deze situatie terug in de uitvoering door de Amsterdamse studenten, waarbij

de uitermate lange voorbereidingstijd vruchten heeft afgeworpen. Het koormatig reciteren van

de reien, dat hier bij wijze van experiment is ondernomen, is vooral in de Kommos van deel II

overtuigend, aangezien zo een natuurlijke afwisseling is ontstaan tussen de Electra-strofen en

181 28-05-1935, Haagsche Courant (niet gesigneerd).
182 Aldus Marius Flothuis.
183 8-08-1936, J[an] G[overts] in het Algemeen Handelsblad.
184 Achtereenvolgens met Thea Diepenbrock en Boukje Land.
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die van de rei. Dat daarbij minder nuanceringen mogelijk waren, spreekt vanzelf. De

verstaanbaarheid van de tekst is in al deze opnamen nauwelijks problematisch, in

tegenstelling tot de veelvuldig geuite kritiek bij de scenische opvoeringen van vóór de

Tweede Wereldoorlog. Tenslotte is geconstateerd dat er verschillende stijlen van voordracht

zijn gehanteerd. Terwijl voor de actrices de declamatie van de tekst als zodanig voorop stond,

en zich daarbij in hun stemgebruik doorgaans beperkten tot enkele nuanceringen en accenten,

was voor Joanna Diepenbrock de partituur de basis. Daarbij bediende zij zich van een breed

scala aan toonschakeringen, dynamiek en toonhoogte inbegrepen, en was de overgang naar

‘zingen’ een welkome uitbreiding van de expressieve mogelijkheden.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft het melodrama gaandeweg haar aantrekkingskracht

verloren, het werd als gedateerd beschouwd. Dit gold in de eerste plaats de niet-gefixeerde

vorm daarvan, die vóór de oorlog al door Pijper en Van Lier ter discussie was gesteld. Maar ik

neem aan dat in dit proces het veranderde spreektempo op het toneel, alsook de andere manier

van praten überhaupt, factoren van betekenis zijn geweest. Al bij uitvoeringen tijdens

Diepenbrocks leven bleek bij herhaling dat het tempo van de muziek acteurs belemmerde bij

het declameren; anders gezegd: de muziek vereist regelmatig een (te) langzaam spreektempo.

Bij de analyse van de geluidsopnamen is naar voren gekomen dat dit probleem zich sterker

laat gelden naarmate de uitvoering recenter is. In extreme vorm bleek dit bij de Faust-opname

uit 1983, waar een ‘modern’ spreektempo werd gehanteerd. Voor deze op dat moment jonge

en weinig ervaren declamatoren was de door Diepenbrock beoogde relatie tussen gesproken

woord en muziek op geen enkele wijze meer invoelbaar.

Dat het wel degelijk mogelijk is om tot een overtuigend resultaat te komen bij de uitvoering

van melodrama’s als deze, werd recentelijk gedemonstreerd door spreker Peter de Groot.

Tijdens de presentatie van de eerste editie van Diepenbrocks Muziek bij Goethe’s Faust185,

waarin getracht is om uit de notatie in de autograaf-partituur een ritmisch gefixeerde

spreekstem te destilleren, werden enkele fragmenten gesproken. Voor de Opdracht had De

Groot een iets hoger tempo gekozen in vergelijking met het tempo bij de besproken opnamen,

en dat kwam zowel de coördinatie van gesproken woord en muziek als de zeggingskracht ten

goede.

185 Editie door Désirée Staverman en Odilia Vermeulen (Amsterdam, 2005); de presentatie vond plaats op 2
december 2005.
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V. CONCLUSIE: de zoektocht naar een nieuw concept voor het muziektheater

Diepenbrocks idealen ten aanzien van een nieuwe vorm van muziektheater waren te verheven

om bij de ensceneringen tijdens zijn leven naar tevredenheid te kunnen worden gerealiseerd.

Zijn herhaaldelijke inspanningen voor concertuitvoeringen van zijn toneelmuziek - een

voorkeur die haaks lijkt te staan op het pleidooi voor synthese – laat zich slechts verklaren uit

de teleurstellende ervaringen die de confrontatie met de theaterwerkelijkheid telkens weer

opleverde.

Diepenbrocks concept voor het muziektheater was een ideaalbeeld. Er stond hem een

‘Gesamtkunstwerk’ voor ogen waarin woord, muziek en beweging opnieuw zouden

versmelten tot een maatschappelijk ingebed dramatisch geheel, vergelijkbaar met de Griekse

tragedie waarnaar zijn interesse was uitgegaan sinds zijn eerste studiejaren. Andere

inspiratiebronnen zoals Wagners muziekdrama, de ideeën over toneel als Gemeenschapskunst

en diverse ontwikkelingen op het gebied van mise-en-scène, hielpen Diepenbrock om zijn

gedachten te formuleren, toen hij in het laatste decennium van de negentiende eeuw

medewerker was van de Nieuwe Gids en De Kroniek. Maar het was het model van de Griekse

tragedie dat steeds weer op de voorgrond trad. Het transcendente in het werk van een

contemporaine auteur als Maeterlinck was daarom interessant omdat het Diepenbrock deed

denken aan een wezenskenmerk van het drama uit de oudheid. Zijn eigen positie als

componist/filoloog vergeleek hij graag met die van de Griekse tragici, en van zijn muziek

hoopte hij dat deze een bevrijdende werking zou hebben op de luisteraar. Hoewel

Diepenbrocks toneelmuziek gebruik maakt van diverse ‘moderne middelen’, bevat zij

elementen, bijvoorbeeld wat betreft de ritmiek en de tempokeuze, die als ‘oud-Grieks’

geïnterpreteerd kunnen worden.

De toneelmuziek ontstond in de laatste tien jaar van zijn leven, toen het begrip

Gemeenschapskunst voor Diepenbrock zijn levensvatbaarheid al lang had verloren en er ook

van zijn vroegere enthousiasme voor Wagners Gesamtkunstwerk niet veel meer over was. Wel

was er rond 1910 aanleiding om de cultuur van de Griekse oudheid opnieuw in ogenschouw te

nemen. Het was Balthazar Verhagen die de discussies daarover entameerde, in eerste instantie

in verband met de Marsyas-thematiek. Daarnaast was ook Willem Kloos een belangrijk

‘gesprekspartner’, vooral waar het ging om de waardering van de Griekse tragici waarover

beiden van mening bleven verschillen. Vóór de eeuwwisseling, in de jaren van de

‘Gemeenschapskunst’, had Diepenbrock zich vooral als componist van religieuze muziek
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willen manifesteren, waarbij het ideaal van ‘een synthese van de “middeleeuwse”

meerstemmigheid van Palestrina en de “monumentale” dramatiek van vooral de latere

Wagner’ voorop stond.1 Grote religieuze werken van ‘monumentale’ allure had Diepenbrock

na het Te Deum (1897) niet meer geschreven. Daarmee is overigens niet gezegd dat de

metafysische dimensie geen rol meer zou spelen in zijn werk. Het tegendeel is waar.

Bij het ontwerpen van Marsyas (1909-1910) had het er alle schijn van dat Diepenbrocks

gedroomde muziektheater naar oud-Grieks voorbeeld eindelijk werkelijkheid zou worden;

zijn eigen aandeel, als componist en als co-auteur, als initiator van de dans en als dirigent,

leek een ‘synthetisch’ kunstwerk te garanderen, dat bovendien een louterend effect zou

hebben op de toeschouwers. Het bleek echter een illusie, getuige de reacties van medewerkers

en pers.

Geconcludeerd moet worden dat Diepenbrocks muziektheaterconcept een illusie is gebleken.

Het was te weinig geconcretiseerd, te weinig uitgewerkt in zijn diverse aspecten om in de

praktijk tot gewenste resultaten te leiden. Voor de componist, die had betoogd geen muziek te

kunnen componeren zonder literaire basis2, was het eenmaal gekozen standpunt echter

dwingend: van zuiver symfonische muziek kon geen sprake zijn.

Initiatief en samenwerking

Opvallend genoeg is het initiatief tot samenwerking nooit van Diepenbrock uitgegaan. Gezien

het automatisme waarmee hij in eerste instantie elk verzoek om toneelmuziek afhield, moet de

vraag gesteld worden of de componist die confrontatie met de praktijk wel ambieerde. Sterker

nog: als Willem Royaards er niet geweest was, had Diepenbrock hoogstwaarschijnlijk geen

toneelmuziek gecomponeerd. Door de ongelijke beginsituatie en het grote karakterverschil

stond de samenwerking tussen regisseur en componist bij voorbaat onder druk en dat moet

Diepenbrock beseft hebben. Gemeenschappelijke idealen ten spijt bleef hij de denker, de

intellectueel, die voor Royaards, de doener, de theaterman, vaak nauwelijks te volgen was.

Ook al was Diepenbrock in theorie goed op de hoogte van recente ontwikkelingen op

toneelgebied, met de praktijk van het theater had hij even weinig ervaring als Willem

Royaards notie had van muziek. Dat verklaart waarom de chemie vaak niet tot stand kwam.

Bovendien kan niet ontkend worden dat er in het samenspel van beiden sprake is geweest van

een niet geringe mate van onderschatting wat betreft de eisen die het vak van de ander stelt.

Zo presteerde Royaards het om vier weken voor de première van Faust bij de componist aan

1 Krul 1999, 175.
2 ‘Ik die enkel vocaalcomponist ben’, in zijn toelichting bij het Te Deum (1902).
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te komen met een verzoek om toneelmuziek (dat onder protest ingewilligd werd!), terwijl

Diepenbrock er van uit ging dat acteurs in staat zouden zijn het melodrama adequaat uit te

voeren zonder welomschreven aanwijzingen. Onderzoek van recensies en geluidsopnamen

heeft bevestigd dat ook de keuze voor het ongebonden melodrama op een ideaalbeeld

gebaseerd was dat niet strookte met de realiteit.

Royaards van zijn kant wist zijn wensen ten aanzien van de door Diepenbrock te ontwerpen

muziek nauwelijks nader te preciseren, zodat de componist zijn fantasie de vrije loop kon

laten, met een niet denkbeeldig risico van muzikale wildgroei als gevolg.

Artistieke en financiële tegenvallers hebben Royaards er niet van weerhouden telkens weer

Diepenbrocks medewerking in te roepen, ondanks het vaak aperte gebrek aan vertrouwen van

zijn kant. Maar ook Diepenbrock heeft zich, alle frustraties ten spijt, nog in het voorjaar van

1920 laten enthousiasmeren door Royaards nieuwste plannen, zo blijkt uit een interessante

brief van Dina Ament aan haar leermeester:

Ja, als die mooie gedachte van een toekomst-drama, die je gister een oogenblik formuleerde, waarin evenals in

de oudheid muziek en tooneelspelerskunst als gelijkwaardige kunsten elkander de hand zouden reiken, en de

dans als derde zou toetreden, hier in ons land tot een werkelijkheid gemaakt kon worden, dat zou prachtig zijn.

Het zou een geheele omwenteling op dramatisch gebied beduiden, de schepping van een nieuw genre, dat in

plaats zou treden van de oude opera en tegelijk het tooneel een nieuw leven ingieten.3

Tegengestelde belangen

Hoewel het oude ideaalbeeld een ogenblik leek te herleven, hebben tegengestelde belangen

ook het laatste samenwerkingsproject, dat van Electra, overschaduwd. Gezien de problemen

die de coördinatie van gesproken woord en muziek op het toneel met zich meebracht, is het

niet verwonderlijk dat zowel regisseur als componist, als het erop aan kwam, kozen voor hun

eigen standpunt. Voor Royaards, adept van Reinhardt, stond vast dat, wilde de tekst over het

voetlicht komen, de muziek niet te overheersend, niet te zelfstandig, mocht zijn. Als

componist heeft Diepenbrock op zijn beurt, niet kunnen en willen verhullen waarin voor hem

de essentie lag: in de muzikale component. Dat was het bolwerk waarachter hij zich

verschanste. Zijn laatste wens, een concertuitvoering van De Muziek bij Electra door het

Concertgebouworkest - een wens die twee dagen voor zijn dood in vervulling ging - kan dit

alleen meer onderstrepen. Meer nog wordt dat gedemonstreerd door de partituren zelf. Niet

alleen uit de manier waarop de toneelmuziek is vormgegeven en hoe daarin motieven,

3 2-06-1920, D. Ament aan Diepenbrock, BD X, 223.
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klankkleur en harmoniek samengaan als expressiemiddelen van de dramatische inhoud, maar

ook uit het feit dat Diepenbrock zijn persoonlijke commentaar, veelal als metafysische

dimensie, heeft verwerkt, blijkt dat de puur muzikale drijfveer het uiteindelijk won van het

principe.

Follow-up

Na het eclatante succes van Electra in de jaren dertig, dreigde Diepenbrocks toneelmuziek in

het vergeetboek te raken. Daarbij kwam dat in 1939 twee belangrijke krachten waren

weggevallen: Elisabeth Diepenbrock, de weduwe, was overleden en Balthazar Verhagen, de

eerste secretaris van het ADF, vertrok naar Zuid-Afrika. Diepenbrocks werk had nieuwe

impulsen nodig. De diverse herdenkingsjaren boden daartoe in principe goede

aanknopingspunten. Het jonge tijdschrift Mens en Melodie, onder redactie van Wouter Paap,

herdacht de componist in 1946 (Diepenbrock was 25 jaar daarvoor gestorven) met een

dubbeldik nummer, maar de toneelmuziek kreeg daarin nauwelijks aandacht. Zes jaar later

kwam Eduard Reeser met de door hem in overleg met Eduard Flipse samengestelde

Symphonische Suite uit Electra, die sindsdien met regelmaat is gespeeld. Hoewel op deze

manier de muziek zelf centraal kwam te staan, werd het ontbreken van de context, net als bij

de eerste uitvoering van instrumentale fragmenten in april 1921, door sommige recensenten

als een gemis ervaren: ‘zij bleek namelijk op verscheidene plaatsen de zeggingskracht te

missen’.4

De nieuwe Electra-enscenering van Ton Lutz, die tijdens het Holland Festival van 1954 in

première ging, wilde een alternatief zijn voor de expressionistische van Defresne.5 Hoewel

Lutz zijn eigen opvattingen over het melodrama liet prevaleren6, hield de

openingsvoorstelling dankzij de ‘moderne, rechtstreeks aansprekende vormen […] een

publiek van genodigden gedurende enkele uren in zijn greep’.7 De opvoeringen brachten vele

pennen in beweging en hadden een zekere uitstraling naar de toekomst. Rond het eeuwfeest

van Diepenbrocks geboorte zijn er maar liefst drie Electra-uitvoeringen – alle met declamatie

- te beluisteren geweest. Had Bernard Haitink al in augustus 1961 een concertuitvoering van

deze toneelmuziek gedirigeerd, in 1962, het herdenkingsjaar, volgde na lange voorbereiding

de studentenuitvoering onder Henri Arends, een jaar later gevolgd door een concertuitvoering

4 8-11-1952 door Ad Interim (bron onbekend).
5 Première op 14 juni 1954 met Ank van der Moer als Electra en het orkest van de Nederlandsche Opera o.l.v. A.
Rieu.
6 Dit leverde een confrontatie op met de dochters van Diepenbrock.
7 Juni 1954, H.A. Gomperts in Het Parool.
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onder Hein Jordans.8 Het ADF had voor 1962 bovendien een grootse herdenking gepland in

het Rijksmuseum, die echter, ondanks de inzet van Reeser, destijds secretaris van het Fonds,

niet van de grond is gekomen.9

Wel gerealiseerd werd een uitvoerig klankbeeld over de componist in april 1971, toen

Diepenbrocks overlijden werd herdacht en ook het ADF zijn jubileum vierde. Deze

radiodocumentaire, die was gebaseerd op interviews met onder meer Thea Vermeulen-

Diepenbrock, Jacqueline Royaards, Abraham van Regteren Altena en Eduard Reeser,

besteedde ruim aandacht aan de toneelmuziek en is door de persoonlijke getuigenissen nog

altijd een boeiend document humain.10 Toch zou het nog ruim twintig jaar duren voordat een

reeks nieuwe opnamen, onder meer met de suites uit Marsyas en Electra, een meer algemene

bekendheid van Diepenbrocks muziek zou stimuleren. In 1996, toen ook de complete opname

van de liederen beschikbaar was, vond een symposium over Diepenbrock plaats in Nijmegen,

gevolgd door diverse concerten. Daarbij lag het accent op de religieuze werken en meer

speciaal op de Missa, die in september van dat jaar viermaal tot klinken kwam. Nadat tijdens

de Nederlandse Muziekdagen van 2001 de integrale Muziek bij Gysbrecht van Aemstel in een

semi-scenische uitvoering is gebracht11, lijkt de tijd rijp voor opvoeringen met de overige

toneelmuziek, voor een vierde Electra-enscenering of voor een opvoering met de juist

uitgegeven Muziek bij Goethe’s Faust.

8 Zie ook onder 4.2, p. 358 e.v.
9 Wester 1996, 99.
10 Uitgezonden op 7 april 1971. Het initiatief was afkomstig van Herman Felderhof van de NOS. Het integrale
tekstboek van de interviews is aan het ADF aangeboden. Wester 1996, 45.
11 14-12-2001 in Vredenburg, Utrecht in een bewerking van Peter te Nuyl. Uitvoering door het Radio Symfonie
Orkest, Groot Omroepkoor o.l.v. Ed Spanjaard, m.m.v. Henk van Heijnsbergen en Krijn ter Braak.
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Gebruikte afkortingen

ADF Alphons Diepenbrock Fonds

AOV Arnhemsche Orkestvereeniging

BD Alphons Diepenbrock, Brieven en Documenten

CO Concertgebouworkest

DAL Diepenbrock Archief Laren

GAU Gemeente archief Utrecht

GOV De Groninger Orkestvereeniging

HOV Haarlemsche Orkest-Vereeniging

KB Koninklijke Bibliotheek

MQ The Musical Quarterly

NMI Nederlands Muziek Instituut

RPhO Rotterdamsch Philharmonisch Orkest

TIN Theater Instituut Nederland

TVNM Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

UPSD Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad

USO Utrechtsch Stedelijk Orchest

VG Verzamelde Geschriften van Alphons Diepenbrock

Verwijzing naar muziekvoorbeelden en afbeeldingen

Deel 1 I 1 etc. Inleiding, voorbeeld 1

Deel 2 O1 Opvattingen, voorbeeld 1

Deel 3 M1 Marsyas,voorbeeld 1
G1 Gijsbrecht, voorbeeld 1
V1 De Vogels, voorbeeld 1
F1 Faust, voorbeeld 1
E1  Electra, voorbeeld 1

Deel 4 U1 Uitvoeringspraktijk, voorbeeld 1
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PERSONALIA: opgenomen zijn personen die betrokken waren bij het ontwerp of de uitvoering van de
toneelmuziek

Adama van Scheltema, C.S. (1877-1924), dichter, vertaler van Faust (deel I) van Goethe

Adama van Scheltema, Marie, leerling van Jaques-Dalcroze; studeerde de dansen uit
Marsyas, of de Betooverde Bron in

Appia, Adolphe (1862-1928), Zwitserse musicus en theaterhervormer, werkte samen met E. Jaques-Dalcroze.
In Nederland invloed op Diepenbrock, Molkenboer, Royaards en Lensvelt

Arbous, Gerard (1876-1959), acteur. Voerde in 1915 een polemiek met Diepenbrock naar aanleiding van de
Muziek bij Gysbrecht van Aemstel

Arends, Henri (1921- ) o.m. 2e dirigent van het Concertgebouworkest en dirigent van het Noordhollands
Philharmonisch Orkest. Dirigeerde Electra in 1962 in een uitvoering van Amsterdamse studenten (tevens
opname)

Arntzenius, Louis (1898-1964) violist, dirigent en recensent. Kunstredacteur van de Telegraaf (1924-1945).
Dirigeerde het CO bij de enscenering van De Vogels in 1941

Averkamp, Anton (1861-1934), zanger, koordirigent en auteur over muziek. Als dirigent van het Klein-Koor a
Cappella dirigeerde Averkamp regelmatig werk van Diepenbrock. Recenseerde o.m. optredens van L. Wüllner

Barbarossa = Schröder, J.C. (1870-1938), toneelcriticus en hoofdredacteur van De Telegraaf. Artikel over
Gysbreght (1914) vormt inzet polemiek met Diepenbrock

Beck, Annie, leerling van E. Jaques-Dalcroze; studeerde in 1910 de dansen in uit Marsyas

Beinum, Eduard van (1901-1959), dirigent CO, dirigeerde regelmatig de Marsyas-suite en delen uit De
Vogels, tevens fragmenten uit Electra (1938)

Borel, Henri (1869-1933) romancier en medewerker van Het Vaderland; artikel tegen de Muziek bij Gysbrecht
(10-01-1915)

Bottenheim, S.A.M. (Salomon) (1880-1957) – besprak als recensent van de NRC regelmatig Diepenbrocks
toneelmuziek

Brans, Jen (1898-1979). Classicus en docent in Den Bosch, recensent Het Huisgezin. Recensies Electra, Den
Bosch 1935

Bijl, Theo van der (1886-1971), leerling van H. Cuypers. Componist, dirigent en muziekredacteur van De Tijd
(1915-1939). Recensent van o.a. de Electra-opvoeringen van 1920, 1921 en 1935. Dirigeerde delen uit de
Muziek bij Goethe’s Faust (1932)

Boutens, Pieter Cornelis (1870-1943) dichter, vertaler van o.m. Sophocles' Electra (1920) in opdracht van
Royaards

Brill, Willy (1926) voordrachtskunstenares en actrice. Declameerde de rol van Electra in de uitvoering van het
Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. Hein Jordans in 1963

Canter, Bernard (1870-1956), als redacteur van de Nijmeegsche Courant recensent van Gysbrecht (juni
1912). Polemiek met Willem Heydt

Cornelis, Evert (1884-1931) pianist en dirigent. Tweede dirigent van het CO en dirigent van het USO.
Dirigeerde regelmatig werken van Diepenbrock, o.a. bij de enscenering van De Vogels in 1925
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Cuypers, Hubert (1873-1960), samenwerking met Royaards als componist van toneelmuziek, o.a. van Adam
in Ballingschap en Lucifer

Dalsum, Albert van (1881-1979), acteur en toneelleider; decorontwerper en kunstschilder. Langdurige
samenwerking met August Defresne. Ontwierp het decor voor de Electra-enscenering van 1935

Defresne, Auguste (1893-1961), acteur, schrijver, regisseur van o.m. de Electra-opvoering in 1935 en de
enscenering van De Vogels in 1941

Deknatel, Christiaan (1874 - ), classicus, vertaalde voor de opvoering in 1918 De Vogels van Aristophanes.

Derkinderen, Antoon (1859-1925), schilder, etser en lithograaf. Vriend van Diepenbrock, ontwierp de
decoraties voor de editie van de Missa (1895). Als schilder vertegenwoordiger van de Gemeenschapskunst

Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk, Elisabeth (1868-1939), echtgenote van Diepenbrock. Lerares
methodisch spreken, gaf o.m. les aan W. Royaards. Auteur van een uitgebreid artikel over Diepenbrock (1928)

Diepenbrock, Joanna (1905-1966), classica, als zangeres leerling van Aaltje Noordewier; tevens declamatrice
en lerares methodisch spreken. Werkte veelvuldig mee aan uitvoeringen van Electra en De Vogels, ofwel met
Thea Diepenbrock (piano), ofwel met diverse orkesten; studeerde de spreekstemmen in voor de Electra-
uitvoering o.l.v. Arends in 1962

Diepenbrock, Thea (1907-1995), pianiste en muziekrecensente van de NRC; editor o.m. van het piano-
uittreksel van Electra. Vaste begeleidster van haar zuster bij uitvoeringen van Electra en De Vogels.

Engelman, Jan (1900-1972) dichter, vertaler en criticus. Redacteur van De Tijd en De Gemeenschap.
Voorbeschouwingen en recensies Electra (De Tijd, De Nieuwe Eeuw, 1934, 1939)

Erven Dorens, C.P.M. van, priester en koordirigent. Voerde koorwerken van Diepenbrock uit en
correspondeerde met hem over de uitvoeringspraktijk van het Gregoriaans

Esser, Cateau (1858-1923) zangeres en voordrachtskunstenares. Directrice van de Vereeniging tot Beoefening
van Vocale en Dramatische kunst

Flipse, Eduard (1896-1973), dirigent van het RPhO, dirigeerde regelmatig werken van Diepenbrock, o.a. de
fragmenten uit Electra en uit De Vogels, als ook de Marsyas-suite

Gasteren, Louis van (1887-1962) acteur die als enige zowel in 1920 en als in 1935 meewerkte aan Electra
('opvoeder')

Goverts, Jan, recensent van het Algemeen Handelsblad (1936) en Haagse correspondent van de NRC.
Recenseerde o.a. optredens van Joanna Diepenbrock als declamatrice

Green, Lily (1885-1977) Aanvankelijk pianiste, als danseres pionier van de moderne dans in Nederland in
navolging van Jaques-Dalcroze en I. Duncan; opende in 1915 een school voor bewegingskunst. Werkte mee
aan de Vogels en aan Faust met enkele leerlingen. In 1920 tevergeefs aangezocht voor de dansen in Electra

Haak, Willy (1897-1968) actrice. Koorleidster in Electra onder Defresne in 1935

Habitué [Lucie Broedelet] – recenseerde Electra in 1920 voor van de Haagsche Post

Hertog, Johannes den (1904-1982) pianist en dirigent. Tweede dirigent van het CO van 1938 tot 1941, daarna
intendant van de Nederlandsche Opera. Verantwoordelijk voor de muzikale voorbereiding van Electra in 1935.
Dirigeerde tot 1940 diverse concertuitvoeringen van Electra in het land

Heijermans, Herman (1864-1924), schrijver, recensent en regisseur. Als leider van de NV Toneelvereniging,
regisseerde hij in 1919 een enscenering van De Vogels.
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Heuckeroth, Richard (1885-1960) componist en dirigent (o.a. van de AOV); als dirigent van het Stads-
schouwburg-Orkest in dienst van Het Nederlandsch Toneel van Royaards; dirigeerde de eerste uitvoeringen van
Electra (1920)
Heyblom, Sara (1892-1990), als actrice begonnen bij W. Royaards. Koorleidster in Electra onder Defresne in
1935

Heydt, Willem (1858-1928), (amateur)componist in Nijmegen, ging polemiek aan met Bernard Canter die in
1912 een zeer negatief artikel schreef over Gijsbrecht van Aemstel

Hondius van den Broek, W.G. (1867-1913), germanist en filosoof, medewerker van De Kroniek van 1895 tot
1906. Een hechte vriendschap met Diepenbrock leidde tot intensieve correspondentie, o.m. over Nietzsche en
R. Strauss

Hoomans, Elise (1914), actrice en regisseuse. Declameerde Electra met CO o.l.v. Bernard Haitink in 1961

Janssens, Magda (1884-1974) actrice, voordrachtskunstenares; speelde Electra onder Royaards in 1920

Jolles, André (1874-1946) kunsthistoricus en literatuurtheoreticus, dichter en schrijver; als toneelrecensent van
De Kroniek pleitbezorger voor toneelvernieuwing en een nieuwe wijze van declameren

Jongkindt, Johanna (1885- ), pianiste. Leerling en vriendin van Diepenbrock; kopieerde diverse autografen

Kalff, Marie, actrice en voordrachtskunstenares, o.m. in werken van Maeterlinck

Ketting, Piet (1905-1984), componist, dirigent; noteerde in 1938 Verhagens nieuwe Marsyas-tekst in de kopie-
partituur (A-66)

Keuls, H.W.J.M. (1883-1968), recensent van het Algemeen Handelsblad o.m. van Faust (1918), De Vogels
(1919) en Electra (1920)

Köhler, Charlotte (1892-1977), actrice en voordrachtskunstenares, speelde aanvankelijk bij Royaards; vanaf
1935 speelde zij onder Defresne de rol van Electra

Koop, Olivier = Coop = Kop (1885- ), koordirigent, als copiist en repetitor betrokken bij de opvoering van
Faust (1918)

Kraak, Meinard (1938), zanger en declamator, nam o.m. lessen bij J. Diepenbrock. Werkte als spreker mee
aan uitvoeringen van de Muziek bij Gysbrecht van Aemstel en bij Faust (1963)

Kuiler, Kor (1877-1951). Componist en dirigent. Vanaf 1910 dirigent van de GOV. Dirigeerde Electra in
1936 met Joanna Diepenbrock

Land, Boukje (1923), pianiste, vaste begeleidster van Joanna Diepenbrock na de Tweede Wereldoorlog

Lange, Daniël de (1841-1918), componist, dirigent en recensent van het Nieuws van de Dag. Besprak
regelmatig Diepenbrocks werken, o.m. Marsyas (1910) en Gysbrecht (1912)

Landré, Willem (1874-1948) componist, recensent (muziekredacteur NRC 1906-1937); recensent van o.m.
Marsyas (1910) en Electra (1920)

Lensvelt, Frits (1886-1945), beeldend kunstenaar, architect en ontwerper. Decorontwerper bij de NV Het
Tooneel van 1909-1921. Ontwierp de decors voor Gysbrecht van Aemstel (1912), Faust (1918) en Electra
(1920)
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Lier, Bertus van (1906-1972) classicus, componist, dirigent en publicist. Betrokken bij MANETO. Compo-
neerde toneelmuziek bij Griekse tragedies. Recensent van Electra in Utrechts Dagblad (1935) en Het Parool
(1954). Dirigeerde Electra met het USO in 1939

M[eulen], [Matthijs] v.d. (1888-1967) = Vermeulen, componist, recensent o.m. van De Tijd en De
Amsterdammer; recenseerde tussen 1910 en 1920 de premières van Diepenbrocks toneelmuziek

Mengelberg, Willem (1871-1951) dirigent van het Concertgebouworkest; dirigeerde o.m. de première van
Gysbrecht van Aemstel in 1912 en van Electra in 1935

Molkenboer, Antoon (1872-1960) schilder en decorontwerper, auteur over toneelvernieuwing; contacten met
Diepenbrock

Mooy, Frieda (1892-1964), vriendin van Diepenbrock; inspireerde hem bij de compositie van Electra tot de
dansen

Mounet Sully, Jean (1841-1916), Franse acteur en voordrachtskunstenaar. Trad meermalen in Nederland op
o.m. als Koning Oedipus

Naeff, Top (1878-1953) = Anthonetta van Rhijn Naeff. Schrijfster en toneelrecensente. Van 1914 tot 1930
toneelredactrice van De Groene Amsterdammer (rubriek ‘dramatische kroniek). Recenseerde Faust in 1918 en
Electra in 1920. Auteur van een biografie over Willem Royaards (1947)

Pijper, Willem (1894-1947), componist en publicist. Droeg zijn toneelmuziek bij Antigone (1920) op aan
Diepenbrock. Recenseerde Electra in 1920 en Gysbrecht in 1931. Als editor betrokken bij diverse uitgaven van
het ADF

Reeser, Eduard (1908 - 2002), Musicoloog. Editor van de Brieven en Documenten van Diepenbrock en de
Verzamelde Geschriften. Auteur van een korte monografie en de oeuvrecatalogus, tevens lezingen en artikelen
over Diepenbrock vanaf 1932. Recensent van de NRC (1929-1937, redacteur tot 1941), van Caecilia (redacteur
van 1933-1938) en van het Algemeen Handelsblad (1934-1941)

Repelaer van Driel, Jacoba (1884-1967). Zangeres (alt), docente Amsterdams Muzieklyceum. Declameerde in
1915 de rol van de engel Raphaël in Gysbrecht

Riemsdijk, Jhr. mr. J.C.M. van (1842-1895), vanaf 1870 middelpunt Utrechts muziekleven. Bestuurslid van de
VNM (inzet voor de Sweelinck-editie). Dirigent a-capella koor en auteur van de muziek bij Koning Oedipus
van Sophocles

Rimathé-Reyewski, Georgette (1910), actrice, leerling van B. Verhagen aan de toneelschool

Roland Holst, Richard (1868-1938) beeldend kunstenaar. Ontwierp decors en kostuums voor Marsyas (1910)
en de affiches voor Faust (1918) en Electra (1920)

Royaards, Willem (1867-1929) acteur, voordrachtskunstenaar, regisseur en leider van NV Het Tooneel.
Samenwerking met Diepenbrock in Marsyas (1910, tevens rol van Apollo), Gysbrecht vam Aemstel (1912),
Faust (1918, tevens rol van Faust) en Electra (1920)

Royaards-Sandberg, Jacqueline (1876-1976), actrice en voordrachtkunstenares. Medewerking o.m. bij de
premières van Faust (als Margareta) en Electra (koorvoerster van de Rei). Van 1926-1934 declameerde zij de
Electra-fragmenten in de concertzaal

Rutters, H.R. (Herman) (1879-1961), recensent van het Algemeen Handelsblad; recenseerde o.m. Marsyas
(1910), Gysbrecht (1912), Electra in 1921, 1930, 1938 en 1940

S(anders), P(aul) F. (1891-1985), Componist en muziekcriticus/publicist. Vanaf 1920 recensent van Het Volk.
Medeoprichter van De Muziek (1926). Recensie Electra 1930
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Sibmacher Zijnen, W.N.F., recensent van de NRC, o.m. van Marsyas (1910) en Gysbrecht (1912)

Stroink, Margot, declameerde de rol van Electra bij de uitvoering onder Arends in 1962; tevens medewerking
aan uitvoering van delen uit Faust (1963)

Tiggers, Piet (1891-1968), componist, pianist en dirigent. Muziekredacteur van Utrechts Dagblad (1923-1941)
en Algemeen Handelsblad (1945-1955); recensies Electra (1926, 1934, 1952)

Toorop, Jan (1858-1928), schilder. Tekende o.m de portretten van Diepenbrock, Royaards en Boutens. Maakte
niet-gebruikt ontwerp voor affiche voor Electra (1920)

Tulder, Louis van (1892-1969), zanger (tenor), leerling van A. Noordewier-Reddingius. Werkte regelmatig
mee aan uitvoeringen van Diepenbrocks werken. Zong het Lied van den Hop uit De Vogels vaak vanaf de
première

Verhagen, Balthazar (1881-1950), auteur over drama, directeur van de Amsterdamse Toneelschool (1915-
1939). Leerling van Diepenbrock en auteur van Marsyas of de Betooverde Bron. Secretaris van het ADF tot
1939

W(al), A. de (1870- ) organist en koordirigent. Muziekredacteur van Het Vaderland; recenseerde veelvuldig
Diepenbrocks toneelmuziek. Besprak o.m. uitvoeringen van Electra in 1920, 1930, 1936 en 1938

Warmelo, Willem van (1894-1976), musicoloog, pianist, dirigent; correspondent voor de Revue Musicale;
auteur van de toelichting bij Electra voor concert 3-4-1921. Dirigeerde de Marsyas-suite in 1932

Wessem, Constant van (1891-1954), literator, als recensent van De Telegraaf auteur van artikel over Electra
in 1920, alsook van diverse recensies van Diepenbrocks toneelmuziek

Wüllner, Ludwig (1858-1938), Duitse zanger en voordrachtskunstenaar die veel in Nederland optrad.
Diepenbrock hoorde hem in Das Hexenlied van M. von Schillings

Zalsman, Gerard (1871-1949), zanger en pedagoog; werkte mee aan de première van Gysbrecht van Aemstel
in 1912
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ALPHONS DIEPENBROCK’S INCIDENTAL MUSIC:

concept, composition, performance

The incidental music of Alphons Diepenbrock (1862-1921) occupies a peculiar position in the

history of early-twentieth-century Dutch music. Before the Second World War, several pieces

from his incidental music oeuvre – five compositions for (spoken and sung) voices, choir and

orchestra – were performed regularly. After 1945, however, hardly any serious attention was

paid to them.

For the emergence of Diepenbrock’s incidental music, his collaboration with the stage

director Willem Royaards was particularly important. Royaards commissioned three of

Diepenbrock’s stage compositions and staged four of them. Willem Royaards started his

career as an actor and a declaimer. In 1908, he founded his own theatre company, the NV Het

Tooneel, intending to create stage productions with a standard comparable to those he had

watched during his studies with the famous stage manager Max Reinhardt in Berlin. The

influence of Balthazar Verhagen, a former pupil of Diepenbrock, was decisive too. Verhagen

urged Diepenbrock to write music for the stage in the first place.

Apart from the 1910 comedy Marsyas of de Betooverde Bron (Marsyas or the Enchanted

Well), written by Balthazar Verhagen, Diepenbrock wrote his incidental music to canonical

texts such as by Vondel (Gysbrecht van Aemstel, 1912), Aristophanes (De Vogels [The Birds],

1918), Goethe (Faust, 1918) and Sophocles (Electra, 1920). Although these texts were known

to most Dutch intellectuals, there was no tradition of staging them, apart from Vondel’s

Gysbrecht. The unique character of Diepenbrock’s incidental music stems from his strong

literary inclination – he received a doctorate in Latin and Greek in 1888 and taught classics

for many years. As a composer, Diepenbrock was mainly self-taught.

For investigating Diepenbrock’s incidental music, I have pursued three research angles.

Firstly, I have discussed the opinions of Diepenbrock and his main collaborators – Royaards

and Verhagen – on the intricacies of drama and theatre music (Part II). Secondly, I have

focussed on the history and the analysis of Diepenbrock’s five stage works (Part III). Finally,

I have examined the works’ performance practice and reception up to the Second World War

(Part IV). In an elaborate introduction, I have adressed Diepenbrock’s incidental music in an

international context (Part I).
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Diepenbrock’s aim was to implement a new concept of music theatre. His preference for the

combination of spoken voice with music (‘melodrama’) over singing exemplifies this

intention. In his essays for De Nieuwe Gids (mouthpiece of the Dutch literary group ‘De

Tachtigers’) and De Kroniek (a weekly cultural periodical), written between 1891 and 1897,

Diepenbrock already condemned the ‘old-fashioned’ opera and the traditional ballet.

Searching for a new concept of music theatre that would restore the classical unity of word,

gesture and music, he regarded Greek tragedy as a model. Several events and developments

are reflected in Diepenbrock’s views on music theatre. From 1841 onwards, when

Sophocles’s Antigone had been first performed with music at the Potsdam court, there was an

actual revival of Greek tragedy on stage. This led to a number of philosophical reflections on

the subject and particularly those by Friedrich Nietzsche drew Diepenbrock’s attention. Some

contemporary developments, too, such as the fame of Wagner’s music drama, the Dutch

‘Gemeenschapskunst’ (communal art) and new ideas on mise en scène, dance as well as on

the art of declamation, inspired Diepenbrock in his early years. The ideal of Greek tragedy,

however, survived up to the period of his first incidental music. Apart from Diepenbrock’s

essays from the 1890s, publications by Balthazar Verhagen, written after Diepenbrock’s death

in 1921, have been a valuable source for research into Diepenbrock’s incidental music,

particularly because Verhagen could not have conceived his ideas about drama and the art of

declamation if he had not extensively discussed them with Diepenbrock.

Although Diepenbrock’s five stage compositions each have their own character, melodrama

plays an important role in all of them. In Gysbrecht van Aemstel, the fact that the choirs sing

aroused much controversy in literary circles, since it was considered to be a violation of

Vondel’s canonical text. Despite his fierce reaction against these objections, ultimately

Diepenbrock may have been susceptible to them, for in his later stage works, De Vogels and

Electra, the choirs are treated as spoken choruses throughout, in order for the text to be

clearer. However, Diepenbrock did not give any rhythmical indication for the melodramatic

parts in his scores. Therefore, it is difficult, if not impossible, to determine the concordance

between the spoken words and the music, which was as problematic for Diepenbrock’s

contemporaries as it is for us now. Thus, one of the main research questions in the present

study concerns the melodrama, and particularly the relationship between the rhythmical

movement of the music and the metrical style of the text. Diepenbrock was a philologist as

much as a composer and he consciously attempted to combine text and music into one

consistent expressive medium. He stated that, in his vocal compositions, the rhythm of the
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text should always determine the rhythmical structure of the music. A thorough investigation

of both the ancient texts and Diepenbrock’s music, carried out in the present study, has

revealed that ancient textual metres often have their counterparts in Diepenbrock’s musical

indications considering tempo and rhythm. As a catholic and a classicist, Diepenbrock was

extremely susceptible to a tradition that cherished the unity of language and music in Greek

Antiquity and expanded this ideal to the performance practice of Gregorian chant.

Notwithstanding the late-romantic idiom (with influences from Wagner, Mahler and Debussy)

that determines his incidental music to a large extent, the resonance of this ancient ideal of

textual and musical unity seems to have been of even greater importance to him. In this light,

it is not surprising that Diepenbrock often required changes in the Dutch translations of

ancient texts for literary as much as for musical reasons – changes he made himself. At times,

this led to serious conflicts, for instance with the famous and highly respected poet and

translator P.C. Boutens, who attended the premiere of Sophocles’s Electra in 1920 and heard

the actors declaim his translation with Diepenbrock’s adaptations.

The role of instrumentation is another interesting point in case for studying the dramatic

quality of Diepenbrock’s incidental music. From 1910 onwards, Diepenbrock got increasingly

fascinated by instrumentation issues; an interest nurtured by his study of scores by Mahler,

Richard Strauss and Debussy, whose works were played regularly by the

Concertgebouworkest. In Diepenbrock’s incidental music, the role of the orchestra surpasses

mere accompaniment. In the instrumental parts, the orchestra even fulfils a symphonic role,

like, for instance, in the preludes to Marsyas, De Vogels and Electra, each of those being

impressive orchestral pieces that found their way to the concert hall soon after their stage

premieres. Particularly interesting are the various recurring musical themes and motives, often

with distinctive timbres, that are linked up with certain roles or with abstract issues such as

‘fate’ and ‘the superhuman’. Unlike Wagner, Diepenbrock did not use these themes as

leitmotives determining the general outlook and structure of the composition, but rather

employed them as loosely associative points of focus in his music.

Diepenbrock’s incidental music is dramatic and epistemological in its own right also because

Diepenbrock quotes fragments from Gregorian chant in order to add a metaphysical

dimension to critical moments in the story, providing his own personal commentary to the

text. This urge to musically comment on the text by means of Gregorian chant is a decisive

aspect of Diepenbrock’s compositional technique and it could be regarded as his

compositional ‘signature’. The last movement of Gysbrecht with a fragment from the
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Gregorian Te Deum hymn and the Dom scene in Faust with its Dies irae sequence are good

examples.

Diepenbrock’s concept of a new kind of music theatre turned out to be an illusion, and his

implementation of it was largely unsuccessful. His intentions were abstract and elitist to such

an extent that satisfactory performances could not be realised during his life time. The

collaboration with Willem Royaards was problematic, not for lack of good intentions, but due

to both men’s divergent artistic backgrounds. Whereas Diepenbrock, the composer and

conductor, lacked the practical experience with the theatre world, Royaards, the stage

director, had no musical and no classical background, two aspects which were of great

importance to Diepenbrock. In fact, they both underestimated each other’s profession: only

four weeks before the first performance, Royaards asked Diepenbrock to compose the music

to Goethe’s Faust. Conversely, Diepenbrock took it for granted that actors without any

musical training would be able to perform the spoken text in his melodrama in concordance

with the music whereas specific indications about how to do this were absent in the score.

Reviews and historical recordings confirm that Diepenbrock’s demands were far from

realistic in this respect. Diepenbrock’s preference for concert performances of his incidental

music – a preference that became apparent soon after the first attempts to stage the music –

seems to contradict his aim of a synthesis of the arts, but it is likely to have resulted from his

disappointments about the artistic level of the first staged performances.

Despite the problems that overshadowed many of the premieres, parts of Diepenbrock’s

incidental music became considerably better appreciated after his death in 1921. Thanks to the

Alphons Diepenbrock Fonds, founded in 1921 by Verhagen, several editions of the

composer’s works were published and performances were organised. Although stage

performances of Marsyas and Faust did not take place after the Diepenbrock-Royaards era,

the comedy De Vogels was performed in three different stage productions after it had been

premiered successfully by pupils of an Amsterdam grammar school in 1918. A new stage

production of Electra in 1935, celebrating Willem Mengelberg’s 40th anniversary as the

conductor of the Concertgebouworkest, had an overwhelming impact on the audience. Its

highly expressionistic stage design (by August Defresne and Albert van Dalsum) and the

impressive acting (by Charlotte Köhler as Electra) made the piece immensely popular. Up to

1940, the production was repeated many times. A series of concert performances had paved

the way for this unexpected success. From 1926 onwards, Jacqueline Royaards (who had



396

already taken part in the 1920 performances) and later Joanna Diepenbrock (one of the

composer’s daughters who studied classics and was trained as a singer) regularly recited

fragments from Electra, making the general public more familiar with the piece.

Hardly any recordings survive from the period before the Second World War. However, a

fragment from the premiere of Electra turned up recently, broadcasted by the radio on 4 May

1935. Listening to this fragment and to some later recordings of the piece, one is able to get

an impression of the great variety in declamation styles during the first half of the century.

Moreover, it shows that actors without a musical background, like Charlotte Köhler, were, in

fact, unable to properly coordinate their spoken words with the music in the melodrama. The

recording from the musically trained Joanna Diepenbrock reveals that only with a thorough

knowledge of the score and an extensive preparation good results can be achieved.
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Afbeeldingen DEEL I 
 
I 1 F. Mendelssohn, Antigone, deel IV, melodrama Antigone 
 
I 2 E. Humperdinck, Köningskinder, gefixeerd melodrama, dialoog Königssohn en 

Gänsemagd  
 
I 3 F. von Weingartner, Musik zu Goethe’s Faust, combinatie van niet-gefixeerd en 

gefixeerd melodrama (deel I, nr. 2) 
 
I 4 J.C.M. van Riemsdijk, Koning Oedipus, deel VI, melodrama Oedipus en koor  
 
I 5 W. Pijper, De Bacchanten, deel VII, Exodus, autograaf-partituur, m. 1-11 (KB) 
 
I 6 De Bacchanten, première in Utrecht op 18-12-1924, affiche (GAU) 
  
I 7 M. von Schillings, Das Hexenlied, melodrama met ritmische aanduiding 
 
I 8 H. Cuypers, Die Wallfahrt nach Kevlaer, gefixeerd melodrama  
 
I 9 B. Verhagen: les in poëtica (foto, ca 1920)  
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I1  F. Mendelssohn, Antigone, deel IV, melodrama Antigone 
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I2  E. Humperdinck, Köningskinder, gefixeerd melodrama, dialoog Königssohn en Gänsemagd  
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I3  F. von Weingartner, Musik zu Goethe’s Faust, combinatie van niet-gefixeerd en gefixeerd 
melodrama (deel I, nr. 2) 
 



Afbeeldingen Deel I 7

I4  J.C.M. van Riemsdijk, Koning Oedipus, deel VI, melodrama Oedipus en koor  
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I5  W. Pijper, De Bacchanten, deel VII, Exodus, autograaf-partituur, m. 1-11 (KB) 



Afbeeldingen Deel I 9

 

    
I6  De Bacchanten, première in Utrecht op 18-12-1924, affiche (GAU) 
 



Afbeeldingen Deel 1 10

I7  M. von Schillings, Das Hexenlied, melodrama met ritmische aanduiding 
 



Afbeeldingen Deel 1 11

 

 
I8  H. Cuypers, Die Wallfahrt nach Kevlaer, gefixeerd melodrama  
 



Afbeeldingen Deel 1 12

 

 
I9  B. Verhagen: les in poëtica (foto circa 1920;  uit: Stabielen en Passanten, 125 jaar 
Amsterdamse Toneelschool, A. Veltkamp e.a. 2000) 
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Afbeeldingen DEEL II  
 
O1 A. Diepenbrock, Feestmarsch (1882), programma eerste uitvoering (Studenten-

Almanak, 1883)  
 
O2 R. Wagner, Tristan und Isolde (1895): decor Wagnervereeniging  
 
O3 Diepenbrock, Te Deum: dalend tetrachord (m. 1-6) 
 
O4 Diepenbrock, Gijsbrecht, Rey van Amsterdamsche Maeghden: thema van de 

wijdvermaarde stad (m. 21-22) 
 
O5 Diepenbrock, Im grossen Schweigen: Ave maris stella als thema  
 
O6 Notities van Diepenbrock in zijn exemplaar van Gevaert, band II (1881) (DAL) 
 
O7 Brief 24-10-1906, Diepenbrock aan Philip Loots  (BD V, 234) 
 
O8 Diepenbrock, Carmen saeculare: couplet 2, maatwisselingen 
 
O9 B. Verhagen: grafische analyse van Koning Oedipus van Sophokles 
 (in: De Tragische Maskers, 240) 
 
O10     H. von Kleist, Das Kätchen von Heilbron (1905), Willem Royaards speelt onder de 

 naam van Wilhelm Wilhelmi (affiche Kleist-Archiv Sembdner der Stadt Heilbronn) 
 

O11 Sophokles, Koning Oedipus: drie versies van het eerste stasimon 
 
O12 Marsyas: de nimfendans in de Finale (piano-uittreksel, DAL Inv. No B-5, p. 75) 

met o.a. de volgende notities voor de choreografie: ‘4 cirkels walstempo’, ‘naar het 
midden’ en ‘eerste beweging in cirkels.’       
 

O13     Dansvoorstelling door leerlingen van E. Jaques-Dalcroze  
 

O14 Optreden door Lily Green in C.W. von Gluck, Orpheus 
 (in: Green, 1929) 
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O1 A. Diepenbrock, Feestmarsch (1882), programma eerste uitvoering 
            (Studenten-Almanak, 1883) 
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O2 R. Wagner, Tristan und Isolde (1895): decor Wagnervereeniging 
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O3 Diepenbrock, Te Deum: dalend tetrachord (m. 1-6) 
 
 
 

 
O4 Diepenbrock, Gijsbrecht, Rey van Amsterdamsche Maeghden:  
            thema van de wijdvermaarde stad (m. 21-22) 
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O5 Diepenbrock, Im grossen Schweigen: Ave maris stella als thema 
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O6 Notities van Diepenbrock in zijn exemplaar van Gevaert, band II (1881) (DAL) 

 
O7 Brief 24-10-1906, Diepenbrock aan Philip Loots  (BD V, 234) 
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O8 Diepenbrock, Carmen saeculare: couplet 2, maatwisselingen 
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O9 B. Verhagen: grafische analyse van Koning Oedipus van Sophokles 
 (in: De Tragische Maskers, 240) 
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O10     H. von Kleist, Das Kätchen von Heilbron (1905), Willem Royaards speelt onder de 
            naam van Wilhelm Wilhelmi (affiche Kleist-Archiv Sembdner der Stadt Heilbronn) 
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O11 Sophokles, Koning Oedipus: drie versies van het eerste stasimon 
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O12 Marsyas: de nimfendans in de Finale (piano-uittreksel, DAL Inv. No B-5, p. 75) 
           met o.a. de volgende notities voor de choreografie: ‘4 cirkels walstempo’, ‘naar het  
           midden’ en ‘eerste beweging in cirkels.’ 
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O13     Dansvoorstelling door leerlingen van E. Jaques-Dalcroze  
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O14 Optreden door Lily Green in C.W. von Gluck, Orpheus  (in: Green, 1929) 
 



Notenvoorbeelden  Deel  III  26

Afbeeldingen DEEL III 
 
 
Notenvoorbeelden 
 
Marsyas,  M1 en volgende 
 
Gysbrecht,  G1 en volgende 
 
De Vogels,  V1 en volgende 
 
Faust,   F1 en volgende 
 
Electra,  E1 en volgende 
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MARSYAS, OF DE BETOOVERDE BRON: NOTENVOORBEELDEN 
 
M1 Noodlotsmotief 
 
M2 Bronmotief in drie varianten  
 
M3 Motief van de saters 
 
M4 Marsyas-motief 
 
M5 Apollo-motief 
 
M6 Strijkersmotief Andante Entre-Acte (II) 
 
M7 Deiopeia-motief 
 
M8 Motief Voorspel derde akte 
 
M9 Marsyas, Voorspel (Andante moderato, m. 1-9) 
 
M10 Deel I, combinatie van motieven (m. 79-86) 
 
M11 Deel II, Entre-acte, fluitsolo (m. 68-73) 
 
M12 Deel II, verschijning Deiopeia (m. 123-128) 
 
M13 Deel VI,  Finale, 5-stemmige akkoorden (m. 49-54) 
 
M14 Finale, verschijning Apollo (Maestoso molto,  m. 258-264) 
 
M15 Deel I, houtblazersgroep (m. 61-65) 
 
M16 Deel I, fluitsolo (m. 98-103)   
 
M17 Deel III, vlucht van de nimfen (m. 75-84) 
 
M18 Deel II, opening Andante 
 
M19 Finale, nimfendans (m. 197-202) 
 
M20 Deel II, flageotten in de harp, gecombineerd met het Deiopeia-motief (m. 73-78) 
 
M21 Deel I, melodrama Marsyas met accompagnato begeleiding (m. 185-193) 
 
M22 Deel III, melodrama met dansbegeleiding (m. 18-25) 
 
M23 Deel IV, melodrama met polyfone begeleiding (m. 7-15) 
 
M24 Deel VI, Epiloog van Apollo, melodrama (m. 338-343)  
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M25 Deel II, melodrama met begeleidingsfiguur (m. 205-224) 
  
M26 Deel VI, Epiloog van Apollo, met solistische, gediviseerde strijkersbegeleiding 
        (Adante con moto, m. 277-282) 
 
M27 Epiloog van Apollo, met Deiopeia-motief getransformeerd (m. 322-326)   
 
M28 Deel II, tekstplaatsingsproblemen (partituur A-65) 
 
M29 Deel III, correctie van de tekstplaatsing in het piano-uittreksel (B-15) (m. 50-52)  
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MARSYAS, OF DE BETOOVERDE BRON:  NOTENVOORBEELDEN 
 
 

 
M1 Noodlotsmotief 

 
 

 
M2 Bronmotief in drie varianten 

 
 

 
M3 Motief van de saters 

 
 

 
M4 Marsyas-motief 
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M5 Apollo-motief 

 
 

 
M6 Strijkersmotief Andante Entre-Acte  (II) 

 
 

 
M7 Deiopeia-motief 

 
 

 
M8 Motief Voorspel derde akte 
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M9  Marsyas, Voorspel  (andante moderato, m. 1-9) 
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M10  Deel I, combinatie van motieven (m. 79-86) 
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M 11  Deel II,  Entre-acte, fluitsolo (m. 68-73) 
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M12 Deel II, verschijning Deiopeia (m. 123-128) 
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M13 Deel VI, Finale, 5-stemmige akkoorden (m. 49 - 54) 
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M14 Finale, verschijning Apollo (Maestoso molto, m. 258 - 264) 
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M15 Deel I, houtblazersgroep (m. 61-65) 
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M16 Deel 1, fluitsolo (m. 98 - 103) 
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M17  Deel III, vlucht van de nimfen  (m. 75 - 85) 
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M18  Deel II, opening Andante 
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M19  Finale, nimfendans (m. 197 - 202) 
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M20  Deel II, flageoletten in de harp, gecombineerd met het Deiopeia-motief (m. 73-78) 
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M21 Deel I, melodrama Marsyas met accompagnato begeleiding (m.185-193) 
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M22 Deel III, melodrama met dansbegeleiding (m. 18 - 25) 
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M23 Deel IV, melodrama met polyfone begeleiding (m.7-15); voorbeeld van tekstopeenhoping. 
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M24 deel VI, Epiloog van Apollo, melodrama ( Maestoso m. 335 - 343) 
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M25 Deel II, melodrama met begeleidingsfiguur (m. 203-224) 
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M26 Deel VI, Epiloog van Apollo, met solistische, gediviseerde strijkersbegeleiding 
(Andante con moto, m. 277-282) 
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M27  Epiloog van Apollo, met Deiopeia-motief getransformeerd (m. 322-326) 
 



Notenvoorbeelden  Marsyas 50

 

M28 Deel II, tekstplaatsingsproblemen (partituur A-65) 
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M29 Deel III, correctie van de tekstplaatsing in het piano-uitreksel (B-15) (m. 50-52), 
         ten opzichte van de partituur (A-65) 
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GYSBRECHT van Aemstel– NOTENVOORBEELDEN 
 
G1 Voorspel, noodlotsmotief en trompetfanfare (m. 9-18) 
 
G2 Voorspel, verwerking bestaande melodieën (Andante, m. 27-38) 
 
G3 Rey van Edelingen, introductie versie 1912 (Andante sostenuto e rubato, m. 1-8) 
 
G4 Rey van Edelingen, intro couplet 7 (Maestoso, sostenuto e rubato, m. 84-86) 
 
G5 Rey van Edelingen, couplet 14 (Maestoso largamente, m. 168-169) 
 
G6 Rey van Edelingen, couplet 14, slot (Maestoso, m. 174-176) 
 
G7 Rey van Edelingen, couplet 5 (solo, dolce, m. 68-72) 
 
G8 Rey van E , introductie versie 1901 (Andante sostenuto e maestoso, m. 1-8) 
 
G9 Rey van E, slot tweede couplet (m. 25-26) 
 
G10 Rey van E, begin achtste couplet (m. 96-100: versie 1901 en versie 1912) 
 
G11 Rey van E, couplet 13 (m. 158-162) 
 
G12 Rey van Burchsaeten, naspel (m. 143-149); 
  Voorspel, slot (Maestoso, m. 77-87)  
 
G 13 Voorspel (m. 18-21) 
 
G 14 Rey van Burchsaeten, zesde couplet (m. 91-98) 
 
G15 Finale, slot (Maestoso, m. 211-254) 
 
G16 Finale, Gebed van broer Peter (m. 5-20) 
 
G 17 Finale met Edelingen-motief (Maestoso, m. 58-60) 
 
G 18 Finale (m. 25-34) 
 
G 19 Finale, modulatie naar Fis (m. 49-58) 
 
G20 Finale, noodlotsmotief en trompetfanfare ( m. 81-84) 
 
G 21 Finale, aanhef Te Deum (m. 156-160) 
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G1 Gysbrecht van Aemstel, Voorspel, noodlotsmotief en trompetfanfare (m. 9-18) 
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G2 Voorspel, verwerking bestaande melodieën (Andante, m. 27-38) 
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G3 Rey van Edelingen, introductie versie 1912 (Andante sostenuto e rubato, m. 1-8) 
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G4 Rey van Edelingen, intro couplet 7 (Maestoso,  sostenuto e rubato, m. 84-86) 
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G5 Rey van Edelingen, couplet 14 ( Maestoso largamente, m. 168-169) 
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G6 Rey van Edelingen, couplet 14, slot ( Largamente maestoso, m. 174-176) 
 
 



Notenvoorbeelden  Gysbrecht van Aemstel 59

 

G7 Rey van Edelingen, couplet 5 (solo, dolce, m. 68-74)  
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G8 Rey van Edelingen, introductie versie 1901 (Andante sostenuto e maestoso, m. 1-8) 
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G9 Rey van Edelingen, slot tweede couplet (m. 25-26) 
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G10a Rey van Edelingen, begin achtste couplet (m. 96-100, versie 1901) 
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G10b Rey van Edelingen, begin achtste couplet versie 1912 
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G11 Rey van Edelingen, couplet 13 (m. 156-162) 
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G12a Rey van Burchsaeten, naspel (m. 143-149) 
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G12b Voorspel, slot (Molto grave, maestoso, m. 77-85) 
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G13 Voorspel, (m. 16-22) 
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G14 Rey van Burchsaeten, zesde couplet (m. 91-98) 
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G15 Finale, slot (Maestoso, m. 211-254) 
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G16 Finale, Gebed van broer Peter (m. 1-16) 
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G17 Finale met Edelingen-motief (Maestoso, m. 58-61)  
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G18 Finale (m. 25-34) 
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G19 Finale, modulatie naar Fis (m. 46-56) 
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G20 Finale, noodlotsmotief en trompetfanfare ( m. 81-84) 
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G21 Finale, aanhef Te Deum ( m. 156-161) 
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DE VOGELS: NOTENVOORBEELDEN 
 
V1 De Vogels, Ouverture: opening (Allegro giocoso, m. 1-8) 
 
V2a-b Ouverture: lokthema van de Hop (m. 66-71 / m. 155-158) 
 
V3 Ouverture: alla bolero (m. 162-170) 
  
V4 Ouverture: mopperthema getransformeerd (con anima, m. 206-210) 
 
V5 Ouverture: vogelstemmen met nachtegaalthema (molto sostenuto, m. 96-103) 
 
V6 Ouverture: vogelroep met esklarinet (m. 89-94) 
 
V7a En sourdine, slot (m. 43-48) 
 
V7b Die Nacht, opening met fluitsolo (Andante sostenuto, m. 1-8)  
 
V8 Lied van den Hop, inzet zangstem met anapestische ritmiek (m. 8-10) 
 
V9 Lied van den Hop, citaat Apollo-thema uit Marsyas (Maestoso grave, m. 29-32) 
 
V10 Lied van den Hop (Tempo di valse leggiero, m. 65-71) 
 
V11 Lied van den Hop (Meno mosso. Con anima, poco sostenuto, m. 91-99) 
 
V12 Lied van den Hop (Tempo I, poco agitato, m. 106-109) 
 
V13 Lied van den Hop, nachtegaalsklacht, fluit, klarinet en harp (m. 72-73)  
 
V14 Lied van den Hop, vogelgeluiden in de tenorpartij (m. 47-50) 
 
V15 Lied van den Hop, esklarinet  als ‘jubelkreet van de goden’, gecombineerd met het 
        Apollo-thema uit Marsyas (Maestoso grazioso, forte, acuto, m. 37-38)  
 
V16 Finale (m. 39-42) 
 
V17 Finale (m. 102-104) 
 
V18 Lied van de Hop, harmoniek (m. 11-18) 
 
V19 Ouverture,  ‘vogelgekreisch’ (m. 31-36) 
 
V20 Ouverture (Allegro con fuoco, m. 214-215) 
 
V21 Deel III, introductie met twee fluiten (Lento, m. 1-7) 
 
V22 Deel III, ‘nachtegaal’ in fluit en klarinet (m. 23-34) 
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V23 Deel IV, vogelgeluiden in fluit, clarinet en harp (m. 13-19) 
 
V24 Deel IVb, citaat Apollo-thema uit Marsyas (Maestoso, m. 9-12) 
 
V25, Finale, met toevoegde ritmisering van de spreekstem (m. 84-89) 
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V1 De Vogels, Ouverture: opening (Allegro giocoso, m. 1-8) 
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V2a-b Ouverture: lokthema van de Hop (m. 66-71 / m. 155-158) 
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V3 Ouverture: alla bolero (m. 162-170) 
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V4 Ouverture: mopperthema getransformeerd (con anima, m. 206-210) 
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V5 Ouverture: vogelstemmen met nachtegaalthema (Andante molto sostenuto, m. 96-103) 
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V6 Ouverture: vogelroep met esklarinet (m. 89-94) 
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V7a En sourdine, slot (m. 43-48) 
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V7b Die Nacht, opening met fluitsolo (Andante sostenuto, m. 1-8)  
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V8 Lied van den Hop, inzet zangstem met anapestische ritmiek (m. 8-10) 
 
 
 

 
 
V9 Lied van den Hop, citaat Apollo-thema uit Marsyas (Maestoso grave, m. 29-32) 
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V10 Lied van den Hop (Tempo di valse leggiero, m. 65-71) 
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V11 Lied van den Hop (Meno mosso. Con anima, poco sostenuto, m. 91-99) 
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V12 Lied van den Hop (Tempo I, poco agitato, m. 106-109) 
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V13 Lied van den Hop, nachtegaalsklacht, fluit, klarinet en harp (m. 72-73)  
 
 
 

 
V14 Lied van den Hop, vogelgeluiden in de tenorpartij (m. 47-50) 
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V15 Lied van den Hop, esklarinet  als ‘jubelkreet van de goden’, gecombineerd met het Apollo-
thema uit Marsyas (Maestoso grazioso, forte acuto, m. 37-38)  
 



Notenvoorbeelden  De Vogels 92

 
V16 Finale (m. 39-42) 
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V17 Finale (m. 102-104) 
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V18 Lied van de Hop, harmoniek (m. 11-18) 
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V19 Ouverture,  ‘vogelgekreisch’ (m. 31-36) 
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V20 Ouverture (Allegro con fuoco, m. 214-215) 
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V21 Deel III, introductie met twee fluiten (Lento, m. 1-7) 
 
 
 

 
V22 Deel III, ‘nachtegaal’ in fluit en klarinet (m. 23-34) 
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V23 Deel IV, vogelgeluiden in fluit, clarinet en harp (m. 13-19) 
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V24 Deel IVb, citaat Apollo-thema uit Marsyas (Maestoso, m. 9-12) 
 
 

 
V25  Finale, met toevoegde ritmisering van de spreekstem (m. 84-89) 
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MUZIEK BIJ GOETHE’S FAUST: NOTENVOORBEELDEN 
 
 
F1a Faust, Opdracht (I), drieklankmotief (Rustig, m. 1-4)  
 
F1b  Die Nacht, opening (Andante molto sostenuto, m. 1-4) 
 
F2a Faust, Schets voor de Proloog in den Hemel 
 
F2b  Faust, Proloog met trompetmotief (Maestoso, m. 84-86)  
 
F2c  Die Nacht, slot 
 
F3  Faust, Proloog (m. 101-106)   
 
F4 Proloog (Maestoso, m. 147-154) 
 
F5 Finale (XI), melodrama Margareta en stem van boven (m. 7-12)  
 
F6, Finale, slot met motiefverwerking (m. 16-22) 
 
F7 Dom (IX), Dies irae (m. 39-46) 
 
F8a – 8b  citaat Victimae Pascali Laudes (m. 46-47)  
 
F9a-9b, Deel IX, ‘koraal’ (Sostenuto marcato, m. 6-12; Grave, maestoso, m. 53-58) 
 
F10  IVd, dans en gezang (Allegretto pastorale, m. 110-128) 
 
F11 Ballade van den Koning in Thoele (VII), inleiding (Andante agitato, m. 1-8) 
 
F12  Faust’s studeervertrek (Va), melodrama van de geesten (Agitato poco, m. 1-6)  
 
F13  Finale (XI), melodrama van de Boze Geest (m. 17-21) 
 
F14  Dom (IX), chromatische daling (Andante grave, agitato, m. 1-5)   
 
F15 Dom, chromatisch daling met melodrama (m. 80-84) 
 
F16 Opdracht (I), ‘Seufzer’ als tekstuitbeelding (m. 39-50) 
 
F17 Scherzo (Vb) melodrama van de geesten (m. 20-26)   
 
F18 Geestenkoor (Vc), melodrama (Molto agitato, m. 143-149) 
 
F19 Vc (m. 150-155) 
 
F20 Vc, slot (Maestoso-Maestoso triomfale, m. 156-159) 
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F1a Faust, Opdracht (I), drieklankmotief (Rustig, in m. 1-4)  
 
 

 
F1b  Die Nacht, opening (Andante molto sostenuto, m. 1-4) 
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F2a Faust, Schets voor de Proloog in den Hemel  (DAL, Inv.No  C-30) 
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F2b  Faust, Proloog met trompetmotief (Maestoso, m. 84-86)  
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F2c  Die Nacht, slot 
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F3  Faust, Proloog (m. 101-106)   
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F4 Proloog (Maestoso, m. 147-154) 
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F5 Finale (XI), melodrama Margareta en stem van boven (m. 7-12) 
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F6, Finale, slot met motiefverwerking (m. 16-22) 
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F7 Dom (IX), Dies irae (m. 39-46) 



 

Notenvoorbeelden  Faust 110

 

 
F8a – 8b  citaat Victimae Pascali Laudes (m. 46-47) 
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F9a-9b, Deel IX, ‘koraal’ (Sostenuto marcato, m. 6-12;    Grave, maestoso, m. 53-57) 
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F10  IVd, dans en gezang (Allegretto pastorale, m. 110-128) 
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F11 Ballade van den Koning in Thoele (VII), inleiding (Andante agitato, m. 1-8) 



Notenvoorbeelden  Faust 114

 

 
F12  Faust’s studeervertrek (Va), melodrama van de geesten (Agitato poco, m. 1-6)  

 
F13  Finale (XI), melodrama van de Boze Geest (m. 17-21) 
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F14  Dom (IX), chromatische daling (Andante grave, agitato, m. 1-5) 

 
F15 Dom, chromatisch daling met melodrama (m. 80-84)   
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F16 Opdracht (I), ‘Seufzer’ als tekstuitbeelding (m. 39-50) 

 
F17 Scherzo (Vb) melodrama van de geesten (m. 20-26) 
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F18 Geestenkoor (Vc), melodrama (Molto agitato, m. 143-149) 
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F19 Vc (m. 150-155) 
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F20 Vc, slot (Maestoso-Maestoso triomfale, m. 156-158) 
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ELECTRA: NOTENVOORBEELDEN 
 
E0-Me Electra, ‘Mengelberg-partituur’, deel V, plakstrookjes met de Boutens-vertaling 

(DAL, Inv. No A-77)  
 
E1 Electra, schets Orakelthema (DAL, Inv. No  C-33) 
 
E2 ‘Orakel van Apollo’ 
 
E3 ‘De tred van Erynis’ 
 
E4 ‘Noodlotsthema der Atriden’  
 
E5 Thema van Orestes  
 
E6 Electra-thema nr 1 
 
E7 Electra-thema nr 2  
 
E8 Electra-thema nr 3 
 
E9 Electra-thema nr 4 
 
E10 Fanfaremotief 
 
E11 Voorspel , combinatie van Orakelthema en Erynismotief (slot, m. 88-98) 
 
E12 Deel II, Kommos, combinatie van Erynismotief met Electra’s ‘zuchten’ (m. 235-239) 
 
E13 Deel III, Erynismotief (Andante agitato, m. 1-6) 
 
E14 Deel VIII, koperakkoorden (m. 58-63) 
 
E15 Deel II, Threnos, aanhef Noodlotsthema (pianissimo, m. 33-41) 
 
E16 Deel II, Kommos, Noodlotsthema (m. 204-207) 
 
E 17 Electra met de Urn, variant op het Noodlotsthema (VI, m. 46-48) 
 
E18, Deel I, dalend kopmotief uit het Orestes-thema (m. 82-83) 
 
E19 Deel II, Kommos, variant van het Orestes-thema (Più vivo, m. 142-151) 
 
E20 Deel III, citaat uit het Orestes-thema (espressivo, m. 16-17) 
 
E21 Electra met de Urn, ontlening aan het Orestes-thema (VI, m. 12-14) 
 
E22 Dialoog van Orestes en Electra, herkenningsmotief (VII, Agitato m. 1-4) 
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E23 Deel II, Kommos, eerste Electra-thema en Noodlotsthema (m. 214-221) 
 
E24 Electra met de Urn, eerste Electra-thema  met nieuwe wending (VI, Adagio, m. 1-5) 
 
E25 Deel IX, eerste Electra-thema, beide versies (molto grave maestoso, m. 8-18) 
 
E26 Deel II, Threnos, eerste Electra-thema in altviool en althobo (m. 25-32) 
 
E27 Deel II, ‘zuchten’ van Electra met Erynismotief (m. 81-94) 
 
E28 Deel II, Kommos (m. 75-80) 
 
E29 Dialoog (VII, m. 26-30) 
 
E30 Deel VI (m. 22-25) 
 
E31 Deel II, Threnos, eerste Electra-thema (smartelijke bewogen, m. 25-32) 
 
E32 Deel II, Kommos, orgelpunt en Noodlotsthema (m. 197-207) 
 
E33 Deel VI, melodie in de eerste viool (m. 6-12) 
 
E34 Deel VI (slot in D, sempre dolcissimo, m. 67-73) 
 
E35 Dialoog, maatwisseling (VII, dolce, m. 50-55) 
 
E36 Deel III  tekstplaatsing (m. 13-15 volgens piano-uittreksel, DAL, Inv. No. B-15)  
 
E37 Deel II, Kommos, verschillen in tekstplaatsing (m. 159-164 volgens partituur [DAL, 
Inv. No. A-76] en m. 162-164 volgens het piano-uittreksel) 
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E-Me Electra, ‘Mengelberg-partituur’, deel V, plakstrookjes met de Boutens-vertaling  
      (DAL, Inv. No A-77)  
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E1 Electra, schets Orakelthema (DAL, Inv. 
No  C-33) 

E2 ‘Orakel van Apollo’ E3 ‘De tred 
van Erynis’ 
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E4 ‘Noodlotsthema der 
Atriden’ 

E5 Thema van Orestes 
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E6 Electra-thema nr 1 E7 Electra-thema nr 2 E8 Electra-
thema nr 3 
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E9  Electra-thema nr 4 E10 Fanfaremotief E11 Voorspel , 

combinatie van 
Orakelthema en 
Erynismotief  
(slot, m. 88-98) 

E12 Deel II, 
Kommos, combinatie 
van Erynismotief met 
Electra’s ‘zuchten’  
(m. 235-239) 
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E13 Deel III, Erynismotief 
(Andante agitato, m. 1-6) 

E14 Deel VIII, 
koperakkoorden (m. 58-63) 

E15 Deel II, Threnos, 
aanhef Noodlotsthema 
(pianissimo, m. 33-41) 
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E16 Deel II, Kommos, 
Noodlotsthema (m. 204-207) 

E 17 Electra met de Urn, variant 
op het Noodlotsthema 
(VI, m. 46-48) 

E18, Deel I, 
dalend 
kopmotief uit 
Orestes-thema 
(m. 82-83) 
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E19 Deel II, Kommos, variant van het Orestes-thema 
(Più vivo, m. 142-151) 

E20 Deel III, citaat uit het 
Orestes-thema  
(espressivo, m. 16-20) 
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E21 Electra met 
de Urn, ontlening 
aan het Orestes-
thema 
(VI, m. 12-14) 

E22 Dialoog van 
Orestes en Electra, 
herkenningsmotief (VII, 
Agitato m. 1-4) 

E23 Deel II, 
Kommos, eerste Electra-
thema en 
Noodlotsthema 
(m. 214-216) 

E24 Electra met de 
Urn, eerste Electra-
thema  met nieuwe 
wending 
(VI, Adagio, m. 1-5) 
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E25 Deel IX, eerste Electra-thema, beide versies (Molto grave maestoso, m. 8-15) 
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E26 Deel II, Threnos, eerste Electra-thema in altviool en althobo (m. 25-32) 
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E27 Deel II, ‘zuchten’ van Electra met Erynismotief (m. 81-94) 
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E28 Deel II, Kommos  
(m. 75-80) 

E29 Dialoog 
 (VII, m. 26-30) 

E30 Deel VI  
(m. 22-25) 
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E31 Deel II, Threnos, eerste Electra-thema 
(smartelijke bewogen, m. 25-32) 

E32 Deel II, Kommos, orgelpunt en 
Noodlotsthema (m. 197-207) 
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E33 Deel VI, melodie in de eerste viool 
(m. 6-12) 

E34 Deel VI (slot in D, sempre dolcissimo, 
m. 67-73) 
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E35 Dialoog, maatwisseling (VII, dolce, m. 
50-55) 

E36 Deel III  tekstplaatsing (m. 13-15 
volgens piano-uittreksel, DAL, Inv. No. B-15) 
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E37 Deel II, Kommos, verschillen in tekstplaatsing (m. 159-164 volgens partituur [DAL, Inv. 
No. A-76] en m. 162-164 volgens het piano-uittreksel)  
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Afbeeldingen DEEL IV:  
 
U1 Faust (enscenering NV Het Tooneel, 1918), affiche door R.N. Roland Holst (TIN: 

T1918 002ATB)  
 
U2 Faust: Domscène, decorontwerp uit Goethe’s Faust, ontwerpen van Frits Lensvelt 

1913-1917 (Archief Lensvelt, TIN) 
 
U3 Marsyas, Epiloog, karikatuur Willem Royaards als Apollo (De Amsterdammer) 
 
U4 Gijsbrecht: Verschijning van Raphaël, decorontwerp F. Lensvelt (1913)  

(TIN: KDI-8, signatuur J) 
 
U5 De Vogels (1918), dans (foto TIN: SF990487, nr. 7) 
 
U6 De Vogels (1925): Louis van Tulder als De Hop (foto collectie Florian Diepenbrock) 
 
U7 De Vogels (1925), slotscène met Peithetaerus en Basileia met de beide koorvoersters; 

decors en kostuums van Willem Deering (foto collectie Florian Diepenbrock) 
 
U8 De Vogels (1925): programmaboekje Amsterdam, ontwerp Rie Cramer (DAL) 
 
U9 Electra (1920), enscenering NV Het Tooneel:  programma (DAL) 
 
U10 Electra (1935): Charlotte Köhler als Electra  
 
U11 Electra (1935): decor (Albert van Dalsum) met de rei (foto, TIN: SF 990019) 
 
U12 Marsyas, aanwijzing Diepenbrock voor een Suite voor Concertuitvoeringen (DAL) 
 
U13 Joanna Diepenbrock (foto, DAL) 
 
U14 Gysbrecht, deel 7, autograaf met ritmische notatie (DAL, Inv. No B-1 (4) 
 
U15 Gysbrecht, deel 7, met ritmische notatie  
 
U16 Gysbrecht, deel 7, ritmische uitwerking D. Staverman (m. 5-20) 
 
U17 Electra, deel II (Kommos), ritmische uitwerking  J. Diepenbrock (m. 260-264) 
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U1 Faust (enscenering NV Het Tooneel, 1918), affiche door R.N. Roland Holst  
            (TIN: T1918 002ATB) 
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U2 Faust: Domscène, decorontwerp uit Goethe’s Faust, 
            ontwerpen van Frits Lensvelt 1913-1917 (Archief Lensvelt, TIN) 
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U3 Marsyas, Epiloog, karikatuur Willem Royaards als Apollo (De Amsterdammer) 
U4 Gysbrecht: Verschijning van Raphaël, decorontwerp F. Lensvelt (1913)  
            (TIN: KDI-8, signatuur J) 
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U5 De Vogels (1918), dans (foto TIN: SF990487, nr. 7) 
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U6 De Vogels (1925): Louis van Tulder als De Hop (foto collectie Florian Diepenbrock) 
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U7 De Vogels (1925), slotscène met Peithetaerus en Basileia met de beide koorvoersters; 
decors en kostuums van Willem Deering (foto collectie Florian Diepenbrock) 
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U8 De Vogels (1925): programmaboekje Amsterdam, ontwerp Rie Cramer (DAL) 
 

 
U9 Electra (1920), enscenering NV Het Tooneel:  programma (DAL) 
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U10 Electra (1935): Charlotte Köhler als Electra 

 
U11 Electra (1935): decor (Albert van Dalsum) met de rei (foto, TIN: SF 990019) 
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U12 Marsyas, aanwijzing Diepenbrock voor een Suite voor Concertuitvoeringen (DAL) 

 
U13 Joanna Diepenbrock (foto, DAL) 
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U14 Gysbrecht, deel 7, autograaf met ritmische notatie (DAL, Inv. No B-1 (4) 
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U15 Gysbrecht, deel 7, met ritmische notatie 
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U16 Gysbrecht, deel 7, ritmische uitwerking  D.Staverman (m. 1-20) 
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U17 Electra, deel II (Kommos), ritmische uitwerking  J. Diepenbrock (m. 260-264) 
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Bijlage 2  
 
 
1. LIJST VAN GEBRUIKTE TEKSTEN EN VERTALINGEN 

 
 
Balthazar Verhagen, Marsyas of de Betooverde bron 
 
Souffleursboek Marsyas, in 1910 gebruikte tekstversie (TIN, 21C18) 
Editie ADF (1922): bevat nieuwe tekst 
Kopie-partituur (DAL, Inv. No A-66): met nieuwe tekstversie van Verhagen uit 1938 
 
 
Joost van den Vondel, Gysbrecht van Aemstel 
Dichterlijke werken van Joost van den Vondel (Amsterdam, 1821-1824) door M. Westerman  
A. Verwey, Een inleiding tot Vondel (Amsterdam [1892]) 
 
 
Aristophanes, De Vogels 
Ausgewählte Komödien des Aristophanes, erklärt von Theodor Kock, 4 delen 
(Berlin, 1876-1894) 
Aristophanes, De Vogels, vertaald door Chr. Deknatel (Amsterdam, [1917]) 
 
 
Johann Wolfgang von Goethe, Faust 
Goethe’s  Faust. Het eerste deel. Vertaling C.S. Adama van Scheltema (Amsterdam, [1911]). Exemplaar met 
aantekeningen van Diepenbrock (DAL); 
tevens exemplaar met aantekening van W. Royaards (TIN, 8G55) 
 
 
Sophocles, Electra 
Sophokles erklärt von F.W. Schneidewin und A. Nauck. Fünftes Bändchen: Elektra 
(Berlin, 1912) 
Elektra, drama van Sofokles. In Nederlandsche verzen overgebracht door door P.C. Boutens (Amsterdam, 2e druk, 
1921) 
 
 
 
 
 
2. OVERZICHT VAN DE AUTOGRAFEN EN EDITIES VAN DE TONEELMUZIEK 
 
Tenzij anders aangegeven zijn de autografen aangeduid volgens de nummering in het Diepenbrock Archief Laren 
(DAL). Tussen [  ] staat de oude nummering.1  
 
 
MARSYAS, OF “DE BETOOVERDE BRON”  
Balthazar Verhagen. Toneelmuziek (Juli 1910) 
 
Schetsen 
C-10 (8 Sept 1909); Schetsboekjes C-11 t/m C-14 (dateringen van 9-09-1909 tot 12-07-1910); map III (22 dec 1910); 
map XI 
 

                                                
1 De Muzikale Handschriften van Alphons Diepenbrock. Gecatalogiseerd en ingeleid door Eduard Reeser 
(Amsterdam, 1933). 
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Autografen 
1. A-65 [MH 73a]: autograaf-partituur  
2. A-66 [niet in MH]: semi-autograaf-partituur (kopiist  F. du Pré), nieuwe tekst uit 1938 
3. B-5 [MH 73bis a]: autograaf-piano-uittreksel 
4. B-6: kopie [niet in MH] piano-uittreksel (kopiist J. Jongkindt) 
  

Edities 
1. Balletten uit De Vogels en Marsyas (Marsyas, Nymphendans en Apollo’s Epiloog), piano-uittreksel, ADF 2 

(Amsterdam, 1922) 
2. Marsyas, suite d’orchestre,  ADF 27 (Amsterdam/Parijs, 1927) 

 
 
 
MUZIEK BIJ GYSBRECHT VAN AEMSTEL  
Joost van den Vondel, toneelmuziek (26 mei 1912) 
 
Schetsen  
C-16 t/m C-20 (dateringen van 19 -01-1912 tot 30-11-1912); map II (9-01-1912 tot 3-12-1912); map VI 
 
Autografen 

1. [MH 79a]: autograaf-partituur2 ; opdracht aan Antoon Derkinderen 
2. A-18 [niet in MH]: semi-autograaf-partituur (kopiist W. Tiel, tekst deels autograaf) 
3. B-9 (1) [MH 79bis a]: autograaf-piano-uittreksel 
4. B-1 (8) [niet in MH]: autograaf-piano-uittreksel, 9 p. finale (met metrische aanduiding voor de tekst) 
5. B-21 [niet in MH], autograaf/semi-autograaf-koorpartij  
6. B-18 (8) [niet in MH] kopie piano-uittreksel onvolledig (kopiist W. Tiel) 
 

Edities 
1. Muziek bij Gysbrecht van Aemstel, orkestpartituur, ADF 79 (Amsterdam, 1937) ed. W. Pijper 
2. Muziek bij Gysbrecht van Aemstel, klavieruittreksel (Amsterdam, 1937) ADF, ed. W. Pijper 

 
 
 
 
REY VAN EDELINGEN3 
Joost van den Vondel, 4-stemmig gemengd koor en orkest (1895-1901) 
 
Autografen 
1. A-12(2) [MH 25a], autograaf-piano-uittreksel (1895) 
2. A-13(2) [MH 25b], autograaf-partituur (1895) 
3. A-14(2) [MH 25c], autograaf-partituur (1900) 
4. A-15(2) [niet in MH], semi-autograaf (1897, kopiist A. Kolk) 
5. A-16(2) [MH 25d], autograaf-partituur (1901) 
6. A-17(2) [niet in MH], semi-autograaf-partituur (1901, F. du Pré) 
 
Editie 
A. Diepenbrock, Vier Reizangen uit Gysbrecht van Aemstel, piano-uittreksel (Haarlem, 1896) 
 
 
 

                                                
2 Gemeentebibliotheek Amsterdam. 
3 De overige reien zijn niet besproken. 
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DE VOGELS  
Aristophanes, vertaling Chr. Deknatel), toneelmuziek (21-12-1917) 
 
Schetsen  
C-31 (dateringen: 14-06-1917 tot 26-08-1917); C-32 (4-08 tot 26-08-1917) 
C-29 (16 en 26-08-1917); C-30 (17-09 tot 6 -01-1918) 
Map VIII (fragment piano-uittreksel); partituurfragmenten 
 
Autografen 

1.  A-72 [MH 100a]: autograaf-partituur 
2.  B-13 [MH 100bis a]: autograaf-piano-uittreksel 
3.  B-23 (1) [niet in MH] (fragment 2 p., kopie voor F. Mooy) 
4.  A-64 (18) [niet in MH]: semi-autograaf-partituur ((kopiist W. Tiel) (fragment 20 p., Lied van den Hop); 

tekst is autograaf 
5.  A-81 (11) [niet in MH]: semi-autograaf-piano-uittreksel (kopiist W. Tiel) (fragment 12   p.: Lied van den 

Hop); tekst is autograaf 
6.  A-81 (12) [niet in MH]: semi-autograaf piano-uittreksel (kopiist W. Tiel) (onvolledig, 16 p.); tekst is 

autograaf 
7.  Archief L. van Tulder 7/61 [niet in MH]4: semi-autograaf (W. Tiel) (fragment 11 p., Lied van de Hop) 

 
Edities 

1. De Vogels, partition d’orchestre, ADF 23 (Den Haag/Parijs, 1925) 
      (ed. Andriessen, Nolthenius en Pijper) 
2.    Balletten uit De Vogels en Marsyas, klavieruittreksel, ADF 2 (Amsterdam, 1922)  
3. Ballet-suite voor klein orkest, samenstelling E. Reeser, partituur (Amsterdam, 1955 (deel 1 en 2 ontleend 

aan De Vogels) 
 
 
 
 
 
MUZIEK BIJ GOETHE’S FAUST  
Johann Wolfgang von Goethe, vertaling C.S. Adama van Scheltema, toneelmuziek (26-03-1918) 
 
Schetsen 
C-30 (datering: 26 Febr. 1918); Map IX (dateringen van 28-02-1918 tot 26-03-1918) 
 
Autografen 

1. A-73 [MH 101a]: autograaf-partituur 
2.  B-1 (10) [MH 101 bis c]: autograaf-piano-uittreksel: Ballade van den Koning in Thoele (fragment) 

(handtekening M. Versteegh). 
 
Edities 
1.  Muziek bij Goethe’s Faust, orkestpartituur (Donemus/ADF: Amsterdam, 2005) ed. D. Staverman en O. 

Vermeulen (met geritmiseerde spreekstem) 
2.  Muziek bij Goethe’s Faust, piano-uittreksel (Amsterdam, 2005)   
 
 
 
 

                                                
4 NMI, Den Haag. 
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MUZIEK BIJ SOPHOCLES’ ELECTRA  
Sophocles, vertaling P.C. Boutens, toneelmuziek (13-03-1920)  
 
Schetsen 
C-33 t/m C-36 (dateringen 3-05-1919 tot 24-01-1920) 
map XII (partituurfragmenten); fragmenten piano-uittreksel; 
partituurfragmenten; map XVI 
 
Autografen 

1. B-14 [MH 106 b]: autograaf-partituur (in potlood) 
2. A-76 [MH 106 a]: autograaf-partituur 
3. A-77 [niet in MH]: kopie partituur (kopiist Reuling); handtekening W. Mengelberg. 
4. A-78 [niet in MH]: kopie partituur (Reuling) 
5. B-15 [MH 106 bis a]: autograaf piano-uittreksel 

 
Toelichting: in A-77 is de oorspronkelijk genoteerde tekst vervangen door de Boutens-vertaling door middel van 
plakstrookjes. De partituur bevat veel aantekeningen, vooral van Mengelberg, maar er zijn ook notities in onbekende 
hand.  A-78 is identiek aan A-77, maar met de oorspronkelijk genoteerde tekst (inclusief de wijzingen van 
Diepenbrock). De oudste, door Diepenbrock in 1920 bestelde kopiepartituur, is niet overgeleverd. Deze bevond zich 
vermoedelijk onder de bezittingen van R. Heuckeroth die bij de slag om Arnhem in september 1944 verloren zijn 
gegaan.  
 
 
Edities 

1. Elektra, tragédie de Sophocle, partition d’orchestre, ADF 32 (Amsterdam/Parijs, 1932), ed. W. Pijper. Tekst 
in het Grieks, in het Frans en in het Nederlands. Nederlandse vertaling: B. Verhagen 

2. Elektra, klavieruittreksel, ADF 106b (Amsterdam, 1935), ed. T. Diepenbrock. Vertaling Boutens, 
voorwoord Verhagen. 

3. Muziek voor Elektra, Symphonische Suite, samengesteld door Eduard Reeser (1952/1992) 
 
Toelichting: 
ad 1: exemplaar orkestpartituur (DAL, ‘eigendom Diepenbrock’), in 1962 door H. Arends gebruikt; bevat veel 
uitvoeringsaanwijzigingen in rood en blauw potlood. Tevens getypte strookjes met de vertaling van Boutens, met 
ritmische indicatie (cijfers). 
 
ad 2: (a) exemplaar klavieruittreksel, handtekening Willem Mengelberg, met aantekeningen (HGM 220 a). 
Aantekeningen zijn vermoedelijk overgenomen uit A 77.  
In 1935 heeft Mengelberg zou hebben gedirigeerd uit het autograaf-piano-uittreksel (B-15) omdat daar in stond hoe 
de muziek op de tekst moest aansluiten. 
ad 2: (b) exemplaar Joanna Diepenbrock (collectie Florian Diepenbrock), bevat aanwijzingen voor de ritmiek van de 
spreekstem.  



 De toneelmuziek van Alphons Diepenbrock: uitvoeringen tot 1940 
 

157

Bijlage 3: OVERZICHT VAN UITVOERINGEN TOT CIRCA 1940 
(scenische opvoeringen met muziek zijn vet gedrukt) 
 
 
MARSYAS OF DE BETOOVERDE BRON  
 
04-10-1910 Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, première Marsyas: N.V. Het Tooneel (W. Royaards); 

dans (instudering A. Beck, M. Adama van Scheltema); CO o.l.v. Alphons Diepenbrock 
 
07-10-1910 herhaling 
 
10-10-1910 Rotterdam, Groote Schouwburg, herhaling 
 
11-10-1910 Arnhem, Stadsschouwburg, herhaling 
 
14-10-1910 Amsterdam, herhaling 
 
21-10-1910 herhaling 
 
24-10-1910 Leiden, herhaling 
 
25-10-1910 Amsterdam, herhaling 
 
26-10-1910 Den Haag, herhaling 
 
28-10-1910 Amsterdam, herhaling 
 
04-11-1910 Haarlem, Stedelijke Schouwburg, herhaling 
 
18-11-1910  Amsterdam, laatste voorstelling 
 
16-02-1911 Amsterdam, Concertgebouw, eerste uitvoering van Voor, - tusschen en naspelen uit Marsyas of 

De Betooverde Bron: CO o.l.v. Diepenbrock 
 
18-02-1911 Den Haag, Gebouw voor K en W, herhaling 
 
27-02-1911 Arnhem, Musis Sacrum, herhaling 
 
21-03-1912 Amsterdam, suite uit de muziek bij Marsyas of De Betooverde Bron: CO o.l.v. Evert Cornelis 
 
28-04-1912 herhaling 
 
12-09-1912 Amsterdam, Concertgebouw, Marsyas-suite: CO o.l.v. Mengelberg (feestconcert t.g.v. 

Diepenbrocks 50e verjaardag) 
 
15-11-1914 herhaling  
 
09-04-1916 Amsterdam, Marsyas-suite: CO o.l.v. Diepenbrock 
  
22-11-1917 Nijmegen, De Vereeniging, Marsyas-suite: AOV o.l.v. Richard Heuckeroth  
 
23-11-1918 Den Haag, 2 delen uit de Marsyas-suite, CO o.l.v. Diepenbrock 
 
juni     1923 Utrecht, Tivoli, Marsyas-suite: USO o.l.v. Cornelis 
 
06-12-1923 herhaling 
 
  ?   -  1924 Amsterdam, herhaling 
 
23-01-1930 Utrecht, herhaling 
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MARSYAS OF DE BETOOVERDE BRON 
 
18-03-1930 Utrecht, ‘Jaarbeurs-Concert’, Marsyas-suite: USO o.l.v. Cornelis 
 
17-12-1931 Utrecht, Marsyas-suite: USO o.l.v. Eduard van Beinum 
 
26-12-1931 Amsterdam, Marsyas-suite: CO o.l.v. Van Beinum 
 
21-02-1932 Den Haag, Marsyas-suite: RPhO o.l.v. Eduard Flipse 
 
06-03-1932 Arnhem, Marsyas-suite: AOV o.l.v. Willem van Warmelo 
 
09-03-1932 Utrecht, Marsyas-suite: USO o.l.v. Van Beinum 
 
11-03-1932 Rotterdam, herhaling 
 
07-01-1933 Rotterdam, Marsyas-suite: CO o.l.v. Van Beinum 
 
19-01-1933 Amsterdam, herhaling 
 
12-04-1935 Rotterdam, Marsyas-suite: RPhO o.l.v. Flipse 
 
18-02-1936 Haarlem, fragmenten uit de Marsyas-suite: Haarlemsche Orkest-Vereeniging o.l.v. Frits 

Schuurman 
 
08-04-1936 Groningen, fragmenten uit de Maryas-suite: GOV o.l.v. Kor Kuiler  
 
maart 1937 Boedapest, Maryas-suite: Budapester Sinfonie-Orchester o.l.v. Flipse 
 
22-04-1938 Rotterdam, Marsyas-suite: RPhO o.l.v. Flipse 
 
17-05-1938 Amsterdam: herhaling 
 
23-06-1938 Amsterdam, Marsyas-suite: CO o.l.v. Van Beinum 
 
 
 
GYSBRECHT VAN AEMSTEL, OVERZICHT VAN UITVOERINGEN 
 
25 -06-1912  Amsterdam, Stadsschouwburg, première Gysbrecht van Aemstel: N.V. Het Tooneel (W. 

Royaards): vocaal ensemble en CO o.l.v. W. Mengelberg 
 
12-09-1912    Amsterdam, delen uit Gysbrecht van Aemstel: CO o.l.v. Mengelberg (feestconcert  t.g.v. 

Diepenbrocks 50e verjaardag) 
 
18-02-1913  Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt: reprise Gysbrecht, vocaal ensemble en CO o.l.v. 

Diepenbrock 
 
24 -02-1913 Den Haag, Koninklijke Schouwburg, herhaling 
 
12 -03-1913 Haarlem, Stadsschouwburg, herhaling 
 
01-04-1913   Arnhem, Schouwburg, herhaling 
 
07-04-1913 Rotterdam, Groote Schouwburg, herhaling 
 
24-12-1913      Amsterdam, herhaling  
 
20-11-1914      Amsterdam, herhaling 
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GYSBRECHT VAN AEMSTEL 
 
01-01-1915   Amsterdam, herhaling 
 
13-04-1915   Den Haag, herhaling 

  
09-04-1916  Amsterdam, Concertgebouw: delen uit Gysbrecht: CO o.l.v. Diepenbrock  
 
 
 
DE VOGELS  
 
15-02-1918  Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, première De Vogels: leerlingen Stedelijk Gymnasium 

(regie F. Luns), leden CO o.l.v. A. Diepenbrock/Louis van Tulder 
 
22-02-1918 herhaling 
 
21-03-1918 Amsterdam, Ouverture en Lied van den Hop: CO o.l.v. Diepenbrock, van Tulder 
 
14-11-1918 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. A. Diepenbrock 
 
23-11-1918 Den Haag, uitvoering Ouverture en balletten: CO o.l.v. Diepenbrock  
 
25-04-1919 Amsterdam, enscenering De Vogels door N.V. Tooneelvereniging (H. Heijermans/F. Luns): 

CO o.l.v. A. Diepenbrock/R. van Schaik/L. Green, dans 
 
15-05-1919 herhaling, met Van Tulder 
 
05-07-1919 Amsterdam, Ouverture en balletten: CO o.l.v. E. Cornelis 
  
05-06-1921 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. R. Heuckeroth 
 
30-10-1921 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. W. Mengelberg   
 
30-03-1922 New York, Carnegie Hall, Ouverture: The Philharmonic Society of New York o.l.v.  

Mengelberg 
 
23-09-1924 Amsterdam, Ouverture: USO o.l.v. Cornelis 
 
23-10-1924 Utrecht, Ouverture: USO o.l.v. Cornelis 
 
 
15-01-1925 Utrecht, Lied van den Hop en balletten: USO o.l.v. Cornelis/ Van Tulder 
 
09-02-1925 Amsterdam, Balletten: USO o.l.v. Cornelis 
 
16-03-1925 Utrecht, Balletten: USO o.l.v. Cornelis 
 
10-10-1925 Amersfoort, Balletten: USO o.l.v.  Cornelis 
 
17-10-1925 Utrecht, Stadsschouwburg, enscenering De Vogels (B. Verhagen): USO o.l.v. Cornelis/Van 

Tulder 
 
25-10-1925 Amsterdam, Ouverture en Lied van den Hop, CO o.l.v. P. Monteux/Van Tulder 
 
06-11-1925 Amsterdam, opvoering De Vogels, herhaling 
 
10-12-1925 Den Bosch, Ouverture, Lied van den Hop en balletten: USO o.l.v.  Cornelis/Van Tulder 
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DE VOGELS 
 
febr.   1927 Parijs, Ouverture: Orchestre Philharmonique o.l.v. Cornelis  
 
12-02-1928 Amsterdam, Lied van den Hop: CO o.l.v. Mengelberg 
 
21-05-1928 Bad Homburg, Ouverture: Frankfurter Rundfunk Orchester o.l.v. L. Arntzenius 
 
25-09-1928 Wiesbaden, Ouverture: Städtisches Kurorchester.o.l.v. Arntzenius 
 
25-09-1928 Utrecht, uitvoering Ouverture en balletten: USO o.l.v. Cornelis 
 
26-09-1929 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. Mengelberg 
 
20-10-1929 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. Mengelberg 
 
04-12-1929 Utrecht, Ouverture: USO o.l.v. Cornelis 
 
20-02-1930 Haarlem, Ouverture: HOV o.l.v. L. Duvosel 
 
17-07-1931 Den Haag, Ouverture en balletten: Residentie Orkest o.l.v. Cornelis 
 
24-07-1931 Pyrmont, Ouverture: Dresdner Philharmonie o.l.v. W. Stöve 
 
06-10-1931 Amsterdam, Ouverture: Conservatoriumorkest o.l.v. S. Dresden 
 
13-12-1933 Groningen, Ouverture en balletten: GOV o.l.v. K. Kuiler 
 
13-01-1934 Rotterdam, Ouverture: RPhO o.l.v. E. Flipse 
 
25-10-1934 Rotterdam, Ouverture: CO o.l.v. B. Walter  
 
26-07-1935 Den Haag, Ouverture: Residentie Orkest o.l.v. C. Schuricht 
 
28-10-1936 Arnhem, Ouverture: AOV o.l.v. J. Spaanderman 
 
12-07-1936 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. E. van Beinum 
 
14-11-1936 Rotterdam, Ouverture, Lied van den Hop, Balletten en Finale: RPhO o.l.v. Flipse/Joanna 

Diepenbrock/Kees Smulders 
 
10-09-1937 Concertgebouw, Ouverture: CO o.l.v. J. den Hertog 
 
10-09-1937 Radioconcert, fragmenten uit De Vogels, NCRV-orkest o.l.v. P. van den Hurk 
 
06-01-1938 Arnhem, Ouverture en balletten: AOV o.l.v. Spaanderman  
  
 03-02-1938 Amsterdam, Ouverture en Lied van den Hop: CO o.l.v.  van Beinum/ van Tulder 
 
 07-02-1938 Den Bosch, Ouverture en balletten: AOV o.l.v. Spaanderman/ J. Diepenbrock 
  
08-02-1938 Hengelo, herhaling 
 
14-02-1938 Utrecht, Ouverture: USO o.l.v.W. van Otterloo 
   
07-04-1938 Nijmegen, Ouverture en balletten: AOV o.l.v. Spaanderman/J. Diepenbrock 
 
06-10-1938 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. Mengelberg 
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DE VOGELS 
 
14-10-1938 Rotterdam, Ouverture, Lied van den Hop, Balletten en Finale: RPhO o.l.v. Flipse/ Van Tulder/ 

J. Diepenbrock 
 
13-12-1938 Amsterdam, herhaling 
 
10-09-1939 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. Den Hertog 
 
 04-04-1940 Utrecht, Ouverture: USO o.l.v. Van Otterloo 
 
 08-05-1940 Nijmegen, herhaling  
 
28-08-1940 Den Haag, Ouverture: Residentie Orkest o.l.v. Arntzenius 
 
24-10-1940 Amsterdam, Ouverture: CO o.l.v. Mengelberg 
 
03-11-1940 Utrecht, Ouverture: USO o.l.v. Van Otterloo 
 
16-12-1940 Leiden, Ouverture: RPhO o.l.v. Flipse 

 
02-05-1941 Amsterdam, Stadsschouwburg, enscenering De Vogels: Het Nederlands  

             Tooneel (A. Defresne), ballet Y. Georgi; CO o.l.v. Arntzenius  
 

04 en 05-05 Herhaling 
 
24-05-1941 Herhaling 

 
 
 
MUZIEK BIJ GOETHE’S FAUST  
 
02-04-1918 Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, première Faust: N.V. Het Tooneel (W. Royaards), leden 

CO o.l.v. A. Diepenbrock, vrouwenkoor en Lily Green, dans 
 
 05-04-1918 herhaling 
 
10-04-1918 Den Haag, Koninklijke Schouwburg, herhaling 
 
12-04-1918 Amsterdam: herhaling 
 
13-04-1918 herhaling 
 
16-04-1918 Den Haag: herhaling 
 
18-04-1918 Rotterdam, Groote Schouwburg, herhaling 
 
20-04-1918 Amsterdam: herhaling 
 
23-04-1918 idem 
 
25-04-1918 Rotterdam: herhaling 
 
27-04-1918 Amsterdam, herhaling (bezetting zonder blazers) 
 
30-11-1918 Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, opvoering met: solozangeressen o.l.v. Olivier Coop 

(‘vereenvoudigde voorstelling’, met een deel van de muziek1)  

                                                
1 Bij de opvoeringen vanaf deze datum is Diepenbrocks muziek slechts ten dele uitgevoerd; de programma’s 
vermelden wel de medewerking van solo-zangeressen of solo-kwartet, maar er is geen orkest genoemd. 
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FAUST 
 
08-03-1919 herhaling 
 
26-03-1921 Amsterdam, reprise Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel (W. Royaards): 

solokwartet, mannen-zangkoor van den heer Arie Hille 
 
27-03-1921 idem 
 
02-04-1921 herhaling 
 
03-04-1921 herhaling 
 
16-04-1921 herhaling 
 
05-05-1923 Amsterdam, reprise Koninlijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel  
 
06-05-1923 herhaling 
 
10-05-1923 herhaling 
 
14-05-1923 herhaling 
 
16-05-1923 herhaling (schoolvoorstelling) 
 
 
02-04-1932 Amsterdam, Stadsschouwburg, enscenering Faust (Van Dalsum/Saalborn): orkest o.l.v. Th. 

van der Bijl, Toussie Keizer, Puck Nieuwenhuis, dans 
(verkorte versie met gedeeltelijke uitvoering van Diepenbrocks muziek) 

 
 
ELECTRA2 
 
12-11-1920 Den Haag, Gebouw van K en W, première Electra: de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel 

(W. Royaards), Stadsschouwburg-Orkest o.l.v. Richard Heuckeroth  
 
20-11-1920 Amsterdam, herhaling 
 
29-11-1920 herhaling 
 
30-11-1920  Den Haag, herhaling 
 
18-12-1920 Amsterdam, herhaling 
 
07-01-1921 Utrecht, herhaling 
 
12-01-1921 Amsterdam, herhaling 
 
12-02-1921 herhaling 
 
03-04-1921 Amsterdam, Concertgebouw, instrumentale delen uit Electra: CO o.l.v.  

R. Heuckeroth 
 
08-06-1921 Amsterdam, herhaling: CO o.l.v. Heuckeroth  
 
05-04-1922 Amsterdam, reprise Electra (Royaards): CO o.l..v. Heuckeroth (herdenking  sterfdag 

Diepenbrock)  

                                                                                                                                                   
 
2 Niet opgenomen zijn de data van opvoeringen zonder de muziek. 
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ELECTRA 
 
24-02-1926 Utrecht, fragmenten uit Electra: Jacqueline Royaards,  USO o.l.v. Evert Cornelis 
 
03-04-1930 Amsterdam, fragmenten uit Electra: J. Royaards, CO o.l.v. Willem Mengelberg 
 
06-04-1930 Den Haag, herhaling  
 
07-04-1930 Amsterdam, herhaling 
 
04-01-1934 Rotterdam, fragmenten uit Electra: Joanna en Thea Diepenbrock, declamatie en piano 

(toelichting Eduard Reeser) 
 
21-02-1934 Arnhem, fragmenten uit Electra: Jacqueline Royaards, AOV o.l.v. Jaap Spaanderman  
 
27-02-1934 Zutphen, herhaling 
 
12-03-1934 Utrecht, fragmenten uit Electra: J. Royaards, USO o.l.v. Henri van Goudoever 
 
 
04-05-1935 Amsterdam, Stadsschouwburg, enscenering Electra: Amsterdamsche Tooneelvereeniging 

(A. Defresne/A. van Dalsum), Charlotte Köhler e.a., C.O. o.l.v. Mengelberg (Nederlands 
Muziekfeest) 

 
05-05-1935 herhaling 
 
24-05-1935 Groningen, herhaling: Ch. Köhler e.a., GOV o.l.v. Johannes den Hertog  
 
27-05-1935  Den Haag, Koninklijke Schouwburg, herhaling: CO o.l.v. Mengelberg   
 
28-05-1935 Utrecht, herhaling: USO o.l.v. Den Hertog 
 
05-09-1935 Den Bosch, herhaling  
 
30-09-1935 Rotterdam, herhaling (gevolgd door nog twee voorstellingen)  
 
12-10-1935 Amsterdam, herhaling 
 
22-10-1935 Den Haag, herhaling: Residentie Orkest o.l.v. Den Hertog 
 
22-11-1935 Amsterdam, herhaling 
 
06-12-1935 Haarlem, herhaling 
 
28-12-1935 Amsterdam, herhaling 
 
11-01-1936 Rotterdam, fragmenten Electra: Joanna Diepenbrock, RPhO o.l.v. E. Flipse (radio-uitzending) 
 
febr.   1936 Middelburg, fragmenten Electra: J. en Th. Diepenbrock (piano) 
 
08-04-1936 Rotterdam: herhaling 
 
mei     1936 Arnhem, herhaling 
 
07-08-1936 Scheveningen, fragmenten Electra: J. Diepenbrock, Residentie Orkest o.l.v. C. Schuricht 
 
25-11-1936 Groningen: fragmenten Electra, herhaling:  J. Diepenbrock, GOV o.l.v. K. Kuiler  
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ELECTRA 
 
17-03-1937 Delft, fragmenten Electra, J. en Th. Diepenbrock 
 
06-04-1937 Groningen: fragmenten Electra: J. Diepenbrock, GOV o.l.v. Jan van Epenhuysen  

  
29-04-1938 Den Haag,  fragmenten Electra: J. Diepenbrock, Residentie Orkest o.l.v. Eduard van Beinum 

(Maneto) 
 
18-01-1939   Den Bosch,  fragmenten Electra: J. Diepenbrock, RPhO o.l.v. Flipse 
 
04-04-1939  Utrecht: fragmenten Electra, J. Diepenbrock, USO o.l.v. B. van Lier 
 
14-04-1939 Nijmegen, fragmenten Electra: J. en Th. Diepenbrock (Philologencongres) 
 
27-04-1939 Arnhem, Sonsbeek: enscenering Electra (Defresne, reprise): Ch. Köhler, AOV o.l.v. Leo 

Pappenheim 
 
20-06-1940  Amsterdam, Stadsschouwburg, Het Nederlandsch Tooneel, herhaling: USO o.l.v. Den Hertog 
   
25-06-1940 herhaling  
 
29-06-1940 herhaling 
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Bijlage 4: 
CD ‘DE TONEELMUZIEK VAN ALPHONS DIEPENBROCK’  
fragmenten declamatie en melodrama  
 
1: Max von Schillings, Das Hexenlied (fragment) 
Ludwig Wüllner, Philharmonisches Orchester Berlin o.l.v. Von Schillings (1933) [3.58] 
[geluidsband Theater Instituut Nederland, nr. B 401-cl-1X] 
 
2: Idem, Das Hexenlied,  
Martha Mödl, Kölner Rundfunkorchester o.l.v. Jan Stulen (1994)   [4.32] 
[CD-nr. CPO 999 233-2] 
 
3: William Shakespeare, Julius Caesar: Toespraak van Brutus, 
Albert Vogel (1924)        [3.15] 
[CD als bijlage bij C. de Westenholz, Albert Vogel. Voordrachtskunstenaar (Amsterdam,2003)] 
 
4: idem: Toespraak van Brutus, 
Willem Royaards [geluidsband TIN, nr. 431-cl-1X WK 431]    [3.45] 
  
5: Alphons Diepenbrock, Muziek bij Gijsbrecht van Aemstel: VII, Finale, 
Willy Bril, Meinard Kraak, Joke van de Berg, Gerard Heystee, Groot Omroep Koor, Radio Philh.  
Orkest o.l.v. Willem van Otterloo   [KRO radio-opname, 06-09-1963, nr. HM 1477] [11.40] 
 
6: Diepenbrock, Muziek bij Goethe’s Faust: I, Opdracht 
Meinard Kraak, Omroeporkest o.l.v. Henk Spruit  
[KRO radio-opname, 01-05-1963; nr. EM-63-1012]     [4.30]    
     
7: idem, Opdracht 
Orkest J.Pz. Sweelinck o.l.v. R. Kieft (1983), declamator onbekend   [5.00] 
[eigen opname: band collectie Florian Diepenbrock] 
 
8: Diepenbrock, Muziek bij Sophocles’ Electra: V, Stasimon 2, 
Elise Hoomans, Concertgebouworkest o.l.v Bernard Haitink (1961)   [3.48] 
[opname Wereldomroep, 29-08-1961; nr. b547 I,II*c934] 
 
9: idem, Stasimon 2 
Joanna Diepenbrock, Boukje Land, piano (eigen opname, 1959;  Donemusarchief nr. b108] [4.31] 
 
10: idem, Stasimon 2  
Koor A.V.S.M.V. en orkest J.Pz. Sweelinck o.l.v Henri Arends   [3.37] 
[kopie van LP, 1962] 
 
11: Diepenbrock, Muziek bij Sophocles’Electra: II, Threnos, Kommos, 
Charlotte Köhler, Sara Heyblom, Willy Haak / Concertgebouworkest o.l.v Willem Mengelberg (1935)  
[KRO radio-opname, 04-05-1935, nr. oudHA-013217]    [2.16] 
 
12: Idem: II, Threnos, Kommos, 
Joanna Diepenbrock, Boukje Land (1959)      [9.01]  
 
N.B. Alle moeite is gedaan om de rechthebbenden van de opnamen te achterhalen. 


