
Over Diepenbrock is veel 
geschreven. Eduard 
Reeser verzamelde en 
analyseerde tussen 1962 
en 1998 in tien dikke 

delen de overgeleverde brieven en 
documenten waaruit tot op de dag van 
vandaag door musicologen en schrijvers 
wordt geput. De levensverhalen van 
Alphons en zijn vrouw Elsa kwamen 
recentelijk opnieuw onder de aandacht 
door de roman van Erik Menkveld (Het 
grote zwijgen, 2011) en de dubbelbiografie 
van Elisabeth Leijnse (Cécile en Elsa, twee 
strijdbare freules, 2015). Het werd, samen 
met de monografie over Diepenbrock van 
musicoloog en componist Leo Samama 
(Alphons Diepenbrock, componist van het 
vocale, 2012) een prachtig drieluik. En 
dan zijn er natuurlijk ook nog de per-
soonlijke verhalen. Uit al die bronnen 
komt een beeld naar voren dat zo 
rijk geschakeerd is dat het onmogelijk 
is het in een paar pagina’s te vatten. 
Een korte verkenning: in gesprek met 
kleinzoon Florian Diepenbrock en 
Leo Samama.
 
Een sombere twijfelaar
‘Maar jongen toch, de hond vliegt toch 
niet door de lucht?’, sprak vader Diepen-
brock tegen zijn oudste zoon Alphons. Hij 
had zijn oudste zoon eropuit gestuurd het 
huisdier te zoeken en trof hem veel later 
drie grachten verderop aan, zonder hond,  
starend naar de lucht. Als kind al een 
dromer, in zichzelf gekeerd en onhandig. 
Tot op de dag van vandaag heerst het 
beeld van een sombere twijfelaar. Hij had 
hooggestemde idealen, zeker, maar was 
zeer kritisch op zichzelf en anderen. Een 
bemoeial, een mopperaar. Er waren altijd 
dingen die hem stoorden: stadsrumoer, 
buren die piano speelden of ‘mopjes 
zongen’, slechte inkt of papier, bezoekers 
op wie hij niet zat te wachten, het weer... 
(‘als er maar zon was!’).
Toch moet het beeld ook genuanceerd 
worden. Kleinzoon Florian Diepenbrock: 
‘Ik ben in mijn jeugd wel verbaasd geweest 
over het sombere beeld dat er bestaat. Van 
mijn moeder en tante heb ik menigmaal 
gehoord hoeveel ze van hem hielden en hoe 

geestig en intiem ze met elkaar omgingen.’
Diepenbrock was niet alleen componist, 
hij was allereerst classicus. En katholiek in 
een overwegend protestants Nederland. 
Als kind van Duitse ouders worstelde hij 
tijdens de Eerste Wereldoorlog met zijn fel 
anti-Duitse gevoelens. Zijn huwelijk met 
Elisabeth de Jong van Beek en Donk was 
moeizaam: zij protestants en vooruitstre-
vend, hij katholiek en aartsconservatief. 
Tweespalt lijkt een rode draad in zijn leven.
Alphons wilde dirigent worden, maar 
studeerde op aandringen van zijn vader 
klassieke talen. In 1888 promoveerde hij 
summa cum laude op een dissertatie 
over Seneca en kreeg een betrekking als 
leraar klassieke talen aan het gymnasium 
in Den Bosch. Het lesgeven beviel hem 
maar matig: 
‘Drie jaar lang hetzelfde saaie gepomp en 
geploeter met die jongens. Daaronder 
lijdt natuurlijk ook het componeren. Als 

ik nou eens ander werk had, wat verstan-
diger en de hogere klassen, zou het veel 
beter gaan, maar daar zijn ze te stom voor 
om dat in te zien.’
Daaruit spreekt weliswaar frustratie, 
maar die kwam voort uit zijn liefde voor 
taal. En die liefde drukte een onuitwis-
baar stempel op zijn werk en is de 
voornaamste reden dat de meeste van 
zijn honderd werken vocaal zijn. Ze 
kunnen niet los worden gezien van de 
teksten van waaruit ze zijn ontstaan, of 
dat nu liturgische-, toneelteksten of 
gedichten waren uit de Duitse Romantiek 
of van Franse of Nederlandse bodem. 
Kennis en begrip van deze vaak complexe 
taal zijn van belang om zijn muziek in 
alle nuances te begrijpen.

Worstelen met componeren
Diepenbrock zou zijn hele leven worstelen 
met een gevoel tekort te schieten in zijn 

‘Wie in 
Nederland tot 
componeren 
gedoemd is, 
is te beklagen’

Honderd jaar geleden, op 5 april 1921, overleed Alphons 
Diepenbrock. Destijds werd hij beschouwd als de 
grootste Nederlandse componist sinds Sweelinck. 
Vandaag de dag is hij bekend, maar niet gékend. Menig 
straat is naar hem vernoemd, maar we fluiten geen 
deuntjes uit zijn werk. Hoe zit dat eigenlijk?

tekst Sanne de Graaf

foto's Wikimedia Commons, Friedrich Carel Hisgen, Alphons Diepenbrock-Fonds

Portret van Diepenbrock door Jan Toorop, ca. 1900
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componeren. Omdat hij in zijn levenson-
derhoud moest voorzien als leraar 
klassieke talen had hij er domweg de tijd 
niet voor zich er volledig aan te wijden. 
Anderzijds lijkt hij dat ook niet te willen, 
want ook toen het later in zijn leven 
financieel misschien wél had gekund, 
hield hij de behoefte om op die twee 
vlakken te blijven werken.  
En dan was er nog het geloof, een heikel 
thema in het verzuilende Nederland. Als 
katholiek was voor hem de muzikale taal 
van Palestrina met haar polyfonie het 
grote voorbeeld. Maar daarnaast waren 
ook de eigentijdse chromatiek van 
Wagner, de expressiviteit van zijn vriend 
en zielsverwant Mahler, de orkestrale 
weelde van Strauss en de kleurenrijkdom 
van Debussy en Ravel een inspiratie voor 
hem. Steeds is er in leven en werk een 
beeld van frictie: tussen oud en nieuw, 
tussen liefde voor taal en liefde voor 
muziek en het werken in twee beroepen.

De jaren in Den Bosch
Hoewel Diepenbrock zich later vooral 
zijn eenzaamheid in Den Bosch herin-
nert, was het ook een vruchtbare tijd. Op 
zijn kamer op de Grote Markt, knus en 

Enerzijds door tijdgebrek, anderzijds 
omdat hij vond dat hij feitelijk een 
componerend amateur was. Hij was 
eindeloos aan het ‘ochsen en krabben’, 
zoals hij het zelf noemde. Leo Samama 
bevestigt en nuanceert dat beeld. 
Volgens hem was Diepenbrock zowel 
autodidact als professional. Hij was een 
componist die vooral ‘al doende’ steeds 
professioneler werd. Hij had de live-
uitvoeringen van zijn werk absoluut 
nodig om te toetsen of dat wat hij 
schreef ook werkte. Vandaar dat eindelo-
ze schaven en herschrijven. 
Hij kreeg daar in Amsterdam ook 
voldoende gelegenheid toe, want huize 
Diepenbrock lag op een perfecte locatie. 
Met het Concertgebouw om de hoek én 
doordat dirigent Mengelberg hem zag 
zitten, kreeg hij als een van de weinige 
componisten de kans om zijn eigen werk 
te horen en op basis daarvan veranderin-
gen en verbeteringen aan te brengen.

Verdraaid moeilijke muziek
Ondanks de twijfel aan zichzelf was 
Diepenbrock dus in Amsterdam een 
geacht lid van de culturele elite. Er 
waren vele vriendschappen met schrij-
vers, beeldend kunstenaars en musici. 
En Florian Diepenbrock beschrijft het 
huishouden als ‘bijna feodaal’, met een 
dienstbode die briefjes bezorgde bij het 
hotel waar Mahler logeerde of bij 
Mengelberg thuis. ‘Diepenbrock is een 
genie! Maar zijn muziek is zo verdraaid 

‘dolgezellig ingericht’, aldus zijn jongste 
zus, schreef hij de Missa in die festo, een 
compositie voor mannenkoor en orgel. 
In dit grootse werk, bedoeld als feestmis, 
goot hij de rooms-katholieke liturgie in 
een moderne, krachtige vorm. Door de 
kerk werd het echter als te modern 
beschouwd en hij zou tot zijn teleurstel-
ling nog 25 jaar moeten wachten op een 
eerste uitvoering.
In 1893 ontmoet hij er zijn toekomstige 
vrouw, Elisabeth. Ze is zelfstandig, 
vooruitstrevend en protestants. Opnieuw 
een tweedeling, en in hun huwelijk blijft 
die niet alleen beperkt tot het geloof 
maar wordt ook concreet. Elsa, zoals 
Fons haar noemde, heeft lang moeten 
leven met de werkelijkheid dat Alphons’ 
grote liefde zijn leerlinge Jo Jongkindt 
was. En ook later in zijn leven waren 
bewonderende, vaak jonge zangeressen, 
inspiratiebron voor het schrijven van 
zijn liederen. 
Toch zette Elsa zich onvermoeibaar in 
voor Alphons, als echtgenote en moeder, 
secretaresse en zakelijk leidster. Ze bleef 
ondanks alles van hem houden en in 
zijn werk geloven. Haar dagboeken 
getuigen daarvan. 

moeilijk!’, schreef Mengelberg in 1909.
En dat wordt ruim honderd jaar later 
beaamd door Leo Samama. ‘Zijn muziek 
laat zich inderdaad niet na één keer 
luisteren veroveren, je moet er gevoel 
voor krijgen. Voor wie er vertrouwd mee 
is, ligt ze aangenaam in het gehoor, 
maar de combinatie van chromatiek à la 
Wagner en de polyfone achtergrond van 
de Renaissance maakten het tóen al voor 
mensen niet makkelijk om naar te luiste-
ren. Nu geldt dat wel voor meer muziek, 
maar ik ben van mening dat andere 
muziek – omdat ze on-Nederlands was 
– meer kansen heeft gekregen. Want als 
er íets is wat we vanaf de 19de eeuw tot 
vandaag in onze maatschappij merken, 
is het de enorme neerbuigendheid 
tegenover het eigen componerende volk.’ 

Eindeloos schaven
In 1894 zegt Diepenbrock zijn baan op 
en verruilt het echtpaar het kleinsteedse 
Den Bosch voor de hoofdstad, waar 
Alphons privéles geeft en de rest van zijn 
tijd aan componeren besteedt. Ze 
arriveren in een Amsterdam dat zich in 
een culturele bloeiperiode bevindt die 
ook wel de ‘Tweede Gouden Eeuw’ wordt 
genoemd.
Het is de tijd dat het Concertgebouw en 
het Rijksmuseum worden gebouwd. De 
tijd ook van het ontstaan van de vrou-
wenbeweging en de opkomst van het 
socialisme waar Diepenbrock zo fel tegen 
was (‘De mensen zijn juist níet gelijk!’).
Het was de verwachtingsvolle tijd van de 
Tachtigers, de tijd dat Gorter aan 
Diepenbrock Mei voorlas. De tijd van een 
generatie, opgevoed met de hooggestem-
de idealen van Nietzsche: kunst moest 
tot de sterren reiken en het universum 
omvatten. Muziek was de aller-individu-
eelste expressie van de aller-individueel-
ste emotie.
Diepenbrock deelde en koesterde die 
filosofische ideeën over de allesoverstij-
gende kracht van kunst, maar kon deze 
voor zijn gevoel niet waarmaken. 

Ook Diepenbrock stond het culturele 
klimaat in ons land tegen: ‘De nevel en 
de theologie, het calvinisme en de 
“deftigheid” beheersen hier alles… 
Vandaar dat men hier ambtenaar, 
sociaal-democraat of letterkundige moet 
wezen, maar geen componist.’

Gespletenheid
Diepenbrock: componist, classicus, 
echtbreker, Nederlander… Hij was het 
allemaal, maar niet helemaal. Hij was een 
gespleten mens, maar in die gespleten-
heid ook compleet. Hij verbond immers 
traditie met moderniteit en zijn liefde 
voor taal met de liefde voor muziek. Een 
muziek die nog steeds een overdonderen-
de indruk maakt.
Na zijn dood werd Alphons niet vergeten. 
In 1921 richtte Elisabeth het Alphons 
Diepenbrock-Fonds op, een stichting die 
ervoor zorgde dat al zijn muziek werd 
uitgegeven én uitgevoerd kon worden. Bij 
vrijwel alle Nederlandse orkesten staat in 
dit jubileumjaar werk van hem op het 
programma. Een betere manier om 
Diepenbrock te leren kennen dan door 
zijn muziek te beluisteren is er niet. Laat 
dit het startsein zijn om hem de plek op 
het podium geven die hij verdient.  

  Voor meer informatie over Alphons 
Diepenbrock zie:  
www.alphonsdiepenbrock.nl

CONCERTTIP
Concert:
Op reis met Hartmut Haenchen, 
zie pag. XX

Diepenbrock met echtgenote Elisabeth 

Diepenbrock-De Jong van Beek en Donk en zijn 

dochters Joanna en Dorothea, ca. 1910

Mengelberg, Mahler 

en Diepenbrock 

wandelend over de 

hei tussen Hilversum 

en Laren, 1906

De Grote Markt in Den 

Bosch. Diepenbrock woonde 

in het derde huis van links 

op de eerste etage
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