
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo Samama 
Alphons Diepenbrock, het Katholieke Réveil en het Symbolisme in de 19e eeuw 
 
Op basis van de titel van mijn lezing zult U zich wellicht afvragen: en Willem Witsen 
dan? Zeker, hij was nauw betrokken bij de vriendenkring van de Tachtigers, bevriend 
met onder meer Diepenbrock, Kloos, Verwey en Gorter. Maar hij was in zekere zin ook 
een buitenstaander, een toeschouwer en beschouwer, een veelzijdig kunstenaar, als 
schilder en als fotograaf. En hij was een telg van de hogere klasse (evenals Diepen-
brock, overigens), die – en dat dan weer minder dan Diepenbrock – waar het de 
nieuwe kunsten betrof, niet zelf het vuur aanwakkerde, maar wel met veel belang-
stelling gadesloeg wat er in kringen van de Tachtigers plaats vond.  

Waar mogelijk ondersteunde Witsen zijn vrienden (ook met woon- en/of stu-
dioruimte).  Maar hij moet ook overwogen hebben dat de hartstocht die bijvoorbeeld 
Gorter en Diepenbrock in de jaren tachtig en negentig dreef, niet zijn ‘ding’ was. Maar 
wel de kunst zelf, en dan vooral het vak, waar hij zich voor de volle honderd procent 
aan gegeven heeft, zij het zonder het Nietzscheaanse vuur, dat Diepenbrock als wezen-
lijk voor de noodzakelijke vernieuwingen in de kunsten beschouwde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maar laten we beginnen met muziek! Met de eerste minuten uit het Stabat mater dolo-
rosa (1884) van Alphons Diepenbrock. Diepenbrock schreef van de partituur voor koor 
a cappella twee versies, één voor mannenkoor en één vier jaar later, in 1888, voor ge-
mengd koor. De eerste versie was zeker in die tijd in feite te veeleisend voor een uit-
voering, ook buiten de liturgie.  

Wat we in deze compositie kunnen horen is dat Diepenbrock de laat zestiende-
eeuwse polyfonie van Giovanni da Palestrina samenbrengt met momenten van opval-
lende chromatiek, die zeker in de 19e eeuw direct aan de muziek van Richard Wagner 
deed denken. In de late 19e eeuw was een dergelijk samengaan van deze twee compo-
nisten in de concertzaal en op het wereldlijke concertpodium niet ongewoon, maar 
voor de Rooms-Katholieke liturgie onaanvaardbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palestrina’s muziek – waarvan we een fragment uit een van diens Stabat mater-zettin-
gen hebben gehoord – werd in de tweede helft van de 19e eeuw beschouwd als het 
hoogste dat de Renaissance polyfonie had voortgebracht. In het essay ‘Melodie en Ge-
dachte’ (1891) schreef Diepenbrock dat door de ‘heilige gezangen’ van Palestrina “een 
eindeloos extatisch verlangen naar de hemel, weg van de aarde met haar verschijnin-
gen” ruist. 

De aandacht voor Palestrina bestond in theoretische kringen altijd al, dus ook 
in de 17e en 18e eeuw, maar werd in de loop van de 19e eeuw versterkt onder de aan-
dacht gebracht door de hernieuwde – nu ook meer wetenschappelijk-historische – aan-
dacht voor de Renaissance in het geheel en voor de plaats die deze muziek in de 
Rooms-Katholieke liturgie moest innemen. Aan dat laatste ligt een andere belangrijke 
stroming ten grondslag, namelijk die van het Caecilianisme. Ook voor Diepenbrock, 
ondanks diens bezwaren tegen de meeste liturgische werken die uit het Caecilianisme 
waren voortgekomen, die hij saai en stereotiep achtte. Daarover zo meer. 

Richard Wagner was voor Diepenbrock, zoals voor velen van zijn generatie 
overigens, ja zelfs van een oudere generatie, een soort muzikale tovenaar. En de mu-
ziek, waarvan ik juist een fragment liet horen, het  voorspel tot Tristan und Isolde, heeft 
meerdere generaties beïnvloed, zozeer zelfs dat we van ‘Tristan-generaties’ spreken; 
componisten die grofweg tussen 1870 en 1900  begonnen te componeren. Overigens 
werd de muziek van Wagner in Nederland al kort na 1850 uitgevoerd, met name door 
de opera in Rotterdam.  



 

In zijn essay ‘Over Verhulst’ (1891) schreef Diepenbrock: 
 

“IV 
Het leven van den geest is vol diepe geheimen. En dagelijks ontdekt de weten-
schap van het Zijn er nieuwe. Men gevoelt nu zoo veel heviger dan vroegere 
geslachten, volgens het woord van den Ephesiër, de eeuwige vloeiing der din-
gen. Ons denken verfijnt zich, ons voelen verscherpt zich, dat is: verteedert en 
verpijnlijkt zich. Zoo ooit latere tijden weer tot een monumentale homophone 
visie des levens zullen teruggekeerd zijn, - zij zullen met vreemde bewondering 
terug zien op dezen tijd vol koortsig- gloeiende schoonheid en kracht. 

Want nu is ontwaakt een groote veelkleurige liefde der dingen, en om-
dat maar één liefde de sterkste kan zijn in een mensch of een tijd, overwint deze 
liefde de liefde van vroegere geslachten, die hulden de dingen in heilige namen, 
als in wijde gewaden, met groote, zware, klaarlijnige plooiingen. De wereld 
wordt nieuw, omdat de dingen nieuw worden. En zelfs de vroegere namen der 
dingen zijn thans aan de dingen zelve gelijk, en voor een zich-zelf-bewuste en 
steeds zich nieuw produceerende ziel is het leven een groot festijn van dingen. 
In zijn jeugd ziet de mensch van verre de blijde tafelen blinken en, man gewor-
den, zit hij aan als een god bij den maaltijd. 

Uit dit vermogen der ziel is de moderne litteraire kunst in Frankrijk ge-
boren, in Duitschland de kunst van Wagner, in Holland reeds vroeger de schil-
derkunst, en nu eerst onlangs de litteratuur. Zoo zijn wij nu ook werkzaam in 
het groote beweeg der geesten in Europa, en ieder die niet door 't leven gaat 
met onontroerde oogen en doove ooren zal iets vernemen van de liederen, 
waarin nu de ziel van Europa zich uitzingt. 
 
V 
In Wagner was dit zielevermogen, waarvan hij in Schopenhauer's philosophie 
de verklaring meende te vinden. Als Goethe er niet was, zou men overal elders 
dan in Duitschland voor dit zeer machtige element zijner artisticiteit eene ana-
logie moeten zoeken. Dit is in Wagner juist het niet-specifiek- Duitsche. Dit stelt 
hem op een internationaal plan. Zoo is hij de verkwikking en verrukking van 
Europa geworden, want er was in hem nog een andere hoogste kracht, drijvend 
tot daden. Het was de mimische, het nabootsend genie van den histrio, de 
hartstocht om den levenden schijn te scheppen. Deze kracht deed uit hem het 
drama geboren worden, in gelijkelijke opbloeiing van toon-, dans- en dicht-
kunst. 

Toen hij zich dit bewust werd, bouwde hij een tempel voor zijn gedach-
ten en zette er zijn hoogste verlangens in, vast als marmeren godenbeelden. Dit 
zijn zijne zichzelf verheerlijkende geschriften, en de daemon van het drama 
deed bronnen van nieuwe melodie in hem ontspringen. Zijn ooren hoorden de 
ziel der dingen, in nimmer gehoorde accoorden. Hij hoorde de kleuren der din-
gen als klanken. 

 
 



 

Zoo werd hij de groote alkunstenaar, die de melodie der dingen ont-
dekte, van de zwijgende en de geluidende, van de zichtbare en de onzichtbare, 
van de stad en de zee, van den nacht en den morgen, van den man en de 
maagd, van de liefde en den haat, van de zon en den dood.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar we moeten even terug in de tijd, ongeveer dertig jaren, naar het midden van de 
eeuw, naar de aprilbeweging in 1853.  

In  dat jaar werd na enkele decennia van voorbereidingen de Bisschoppelijke 
Hiërarchie in ons land na bijna drie eeuwen hersteld. In een brief van 7 april 1853 kon-
digde paus Pius IX aan dat Nederland verdeeld zou worden in vijf bisdommen (Den 
Bosch, Utrecht, Haarlem, Breda en Roermond). Met Utrecht als centrum, dus de zetel 
van de aartsbisschop. 

Dat viel bij het protestantse deel der natie niet bepaald in goede aarde, maar 
was een logisch gevolg van de grondwet van 1848, met daarin een scheiding van kerk 
en staat, en de artikelen 164 en volgende (in het zesde hoofdstuk), waarin staat dat een 
ieder vrij is zijn eigen godsdienst te belijden en dat aan alle kerkgemeenschappen ge-
lijke bescherming wordt verleend, met dezelfde rechten.  

In de twee eeuwen voorafgaand had Utrecht zich echter ontwikkeld als protes-
tantse stad en nu kwam daar de zetel van de aartsbisschop…. Veel woede alom, zoals 
op de spotprent boven te zien is. Ook de koning kon daar niets aan veranderen. Elke 
kerk was vrij zich te vestigen met alle interne verplichtingen van dien, zoals zorg voor 
onderwijs, en het verschaffen van een moreel kompas aan haar volgelingen.  

Binnen enkele decennia hadden de katholieken zich in ons land georganiseerd, 
werden scholen en kloosters gesticht en ingericht, instituties ingesteld en hebben zij 
zich ook in het culturele leven gemanifesteerd, onder meer als schrijvers, schilders en 
het meest in het oog springend: in de bouw. 
 
Bij dat alles speelde de Roomse-Katholieke familie Diepenbrock – en dan vooral de fa-
milie van de echtgenote van Ferdinand Diepenbrock, de vader van Alphons, in de ka-
tholieke gemeenschap een belangrijke rol. De Diepenbrocks zelf waren afkomstig uit 
het katholieke Rijnland-Westfalen. Een jongere broer van de grootvader van Alphons 



 

Diepenbrock was Fürstbisschof van Breslau en latere kardinaal Melchior von Diepen-
brock (1798-1853) (zie afbeelding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diepenbrocks vader huwde Joanna Kuytenbrouwer, die nauwe familiebanden had met 
de bekende katholieke families Alberdingk Thijm en Cuypers. Aan zijn moeders zijde 
was Diepenbrock daardoor familie van professor Joseph Alberdingk Thijm (verbonden 
aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in de vakken esthetiek en kunstgeschie-
denis, en publicist over onder meer de gotiek, die op zijn beurt de bouwmeester Pierre 
Cuypers heeft beïnvloed). Thijm was bovendien de vader van de schrijver Lodewijk 
van Deyssel, en de broer van Antoinette Alberdingk Thijm, die gehuwd was met Pierre 
Cuypers. 

Op het Amsterdamse Centraal Station staat op de gevel, geplaatst aan de straat-
zijde oost van de koninklijke wachtkamer, overigens een cartouche met de tekst van 
Joseph Alberdingk Thijm:  
 

Daar Vonkt een dierbre gloed in eigen huis en haard 
Neemt men van daar zijn vlucht met sterk gespierde vleuglen 
De Wijze weet zijn kracht te vieren en te teuglen 
Hij kent de weelde hem in het welkom thuis bewaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Cuypers was in de tweede helft van de 19e eeuw ‘s lands belangrijkste bouw-
meester, met name van Roomse-Katholieke kerken en landhuizen, en dat alles overwe-
gend in neogotische stijl. 



 

De aandacht voor de gotiek was al eerder ontstaan toen de steeds sterker op de 
voorgrond tredende bourgeoisie in de tweede helft van de 18e eeuw op zoek was ge-
gaan naar de eigen maatschappelijke en culturele wortels, naar een eigen verleden en 
eigen maatschappelijke inbreng. Daarbij bleek dat burgerzin en gemeenschapszin in de 
15e en 16e eeuw al sterk ontwikkeld was – sterker dan in de eigen tijd – althans dat 
meende men ten stelligste. 
 
Zo ontstond een groeiend historicisme, in feite al in de laatste decennia van de 18e 
eeuw, maar versterkt in de eerste van de 19e eeuw, een zoektocht naar wat uit het stof 
van het verleden gedolven kon worden. Na de Griekse en Romeinse Oudheid, de dro-
merijen over ‘Donkere Middeleeuwen’, waren rond 1820 de late Middeleeuwen en 
vooral de Renaissance aan de beurt, in de bouwkunst vanaf de 13e en 14e eeuw, in de 
schilderkunst en muziek met nadruk in de 15e en 16e eeuw. 

Tevens werd in de bouwkunst de hang naar neogotiek (de tijd van de veelal 
anonieme bouwmeesters van grootse kathedralen) steeds sterker, en zowel in de schil-
derkunst als de muziek werd men aangetrokken door de herontdekking in de Renais-
sance van de mens zelf, zijn perspectief, zijn streven naar het hogere en verbondenheid 
met de aarde. In de muziek speelde ook mee dat de samenklanken in de polyfonie van 
de late 15e en 16e eeuw nauwer aansloten op wat men in de 19e eeuw als welluidend 
ondervond, hetgeen voor de muziek van de 13e en 14e eeuw niet het geval was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mag duidelijk zijn dat na 1853 de situatie voor de Rooms-Katholieke gemeenschap 
in Nederland een andere was dan daarvoor. Men telde nu mee en liet zich nadrukke-
lijk gelden. Niet alleen in de politiek of in algemeen maatschappelijk zin, maar ook in 
de cultuur, dat wil zeggen in de bouwkunst, de muziek, de literatuur, de schilderkunst 
en de beeldhouwkunst. Het ‘Rijke Roomsche leven’ deed zijn intrede in Nederland. 
 
De jonge Diepenbrock werd in de kring van zijn familie – en dan, ik heb het al gemeld, 
vooral die van zijn moeder – vroeg ingewijd in alle takken van kunst. Hierin speelde 
de door Joseph Alberdingk Thijm ingestelde literaire vriendenkring “De Vioolstruik”, 
naar het embleem van Vondel, een belangrijke rol en bracht vrienden en familie bij el-
kaar. Men voerde toneelstukken van Vondel uit, las oude teksten en discussieerde over 
het glorieuze katholieke verleden, zoals in concreto gerealiseerd werd door ‘neef’ 
Cuypers met zijn neogotische kerken.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie als vroeg voorbeeld de Posthoornkerk (hierboven), de eerste Rooms-Katholieke 
kerk die Pierre Cuypers in 1860/1861 in Amsterdam gebouwd heeft. Maar ook de Ca-
therinakerk (1860) in Eindhoven en Kasteel De Haar (1892) in Haarzuilens (eveneens 
hierboven). En natuurlijk is Cuypers bij de meesten bekend als bouwer van het Rijks-
museum (1876/1885) en het CS Station (1881/1889), beide in de hoofdstad. Hieronder 
tevens een beeldhouwwerk, een Pietà, van Mengelberg. Nee, niet de dirigent, maar zijn 
vader, Friedrich Wilhelm Mengelberg, die zijn atelier in Utrecht aan de Maliebaan had. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We keren weer terug naar de muziek! Want het merkwaardige voorval doet zich voor 
dat in het midden van de 19e eeuw het onderzoek naar de ‘oude’ muziek van weleer, 
naar wat men toen de Nederlandse muziek uit de Renaissance noemde, al enige decen-
nia tevoren was ingezet. En wel door protestantse wetenschappers op zoek naar Ne-
derlands muzikaal erfgoed. Dit werd vooraleerst in de praktijk gebracht met een prijs-
vraag in 1829 op zoek naar de ‘Verdiensten van de Nederlanders in de toonkunst van 
de 14e, 15e en 16e eeuw’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Opvallend genoeg was de Palestrina-revival in Duitse landen daardoor aanvankelijk 
geen Rooms-Katholieke zaak, maar werd zij aangedreven door het enthousiasme van 
de protestantse jurist Anton Friedrich Thibaut en de eveneens protestantse componist 
Carl Friedrich Zelter en diens joodse leerling Felix Mendelssohn. Maar in bredere zin 
was deze revival een onderdeel van het algehele historicisme waar ik al op gewezen 
heb. Tegelijkertijd bemerkte men dat in katholieke kringen het muziekonderwijs in de 
eerste helft van de 19e eeuw beter georganiseerd leek te zijn, dan in protestantse krin-
gen.  
 
Johannes Kneppelhout, alias Klikspaan, had in de jaren veertig van de 19e eeuw, in zijn 
befaamde Studentenleven in het hoofdstuk ‘Sempre crescendo’ geschreven: “Palestrina, 
Handel, Bach, zijn namen, die niet meer genoemd, meesters, die niet meer gehoord 
worden; scheppers, die men niet meer kent, kennen wil, kennen mag, kennen durft!” 
En hij voegde daaraan toe: 
 

“De muziek is tweeledig: gewijd en ongewijd. De een behoort de kerk, de an-
dere de schouwburg; de een God, die zij verheerlijkt, de andere de mens, wiens 
hartstochten zij met haar geluiden schildert en uitdrukt. Wat hebben de onthei-
ligers gedaan? De Missen, de Oratorio's, de Psalmen, hebben zij, als melaatsen, 
de heilige tempelgewelven op het openbare marktveld uitgedreven [...].” 

 
Ook de arts F.C. Kist kon zich in 1840 ernstig beklagen over de toestand van de mu-
ziekpraktijk onder protestanten en tegelijk aangeven waarom de Rooms-Katholieken 
het in ons land zoveel beter deden: “Kinderen van rooms- katholieken hebben gelegen-
heid, om zich op de muziekscholen tot goede zangers voor hun kerk te vormen, terwijl 
men zeer dikwijls van Missen, Requiems, Tantum ergo's, Motetten etc. bij het onder-
wijs gebruik maakt.” 

Niet iedereen was daar even positief over, zoals E. J. Potgieter op 20 oktober 
van het Vondeljaar 1867 aan zijn collega Conrad Busken Huet schreef: “’Al die muzi-
kale luidjes’, zegt onze aristocratie, ‘zijn Rooms of mauvais genre’.” Kist beijverde zich 
in deze jaren immers voor wat men als uitgesproken katholieke muziek beschouwde, 
zoals de werken van Orlando de Lassus, Palestrina of Tomás Luis de Victoria. Hij liet 
van hen menig werk door de Amsterdamse afdeling van Toonkunst uitvoeren. Boven-
dien was hij een van de belangrijkste mannen achter de eerste wetenschappelijke on-
derzoekingen naar de oude Nederlandse scholen, en betrokken bij de oprichting van 
de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. 
 
Door het onderzoek naar en het uitgeven van de muziek van tal van renaissance-com-
ponisten, met inderdaad Palestrina voorop, werd men zich bewust van de hechte band 
die er in de zestiende eeuw nog bestond tussen belijdenis en muzikale techniek. Dát 
bedoelde Diepenbrock toen hij in ‘Melodie en Gedachte’ schreef: “Een eindeloos exta-
tisch verlangen naar de hemel, weg van de aarde met haar verschijningen, ruist door 
de heilige gezangen van Palestrina [...].” 

Diepenbrock manifesteerde zich ook nadrukkelijk als Katholieke componist, 



 

zoals hij zijn vriend Antoon Derkinderen in 1904 uitlegde: “Katholiek noem ik in dit 
geval de man die het vocale (woord) beginsel boven de absolute muziek doet gelden.” 
En over zijn Missa in die festo schreef hij in 1890 aan zijn vriend, de klassicus en histori-
cus Esgo Kuiper: “Ik voel het oude, grandioze van die woorden die als pilaren 20 eeu-
wen lang in de gedachtekathedraal der mensen hebben gestaan, dieper dan een batal-
jon musici bij mekaar en de emoties van mijn zeer religieuze eerste jeugd, die nu zo ver 
achter me ligt, zijn groot en mooi genoeg om dat gevoel nu nog tot klank te doen wor-
den.” 
 Hiermee keren we terug naar de kerkmuziek van Diepenbrock en wel een van 
zijn meesterwerken in dat opzicht, de Missa in die festo. Alvorens daarover meer uit de 
doeken te doen, laat ik allereerst enkele werken horen, die een beeld verschaffen van 
de liturgische muziek die men in de jaren 1890 gehoord kan hebben, om met Diepen-
brocks muziek te eindigen. Stuk voor stuk Kyries.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om te beginnen het Kyrie uit de Missa Papae Marcelli van Palestrina uit ongeveer 1562. 
Let op de na elkaar inzettende stemmen, de vloeiende dalende en stijgende lijnen, de 
naar binnen gekeerde klank. Nergens is sprake van uiterlijk vertoon. Dit is de meer-
stemmigheid, de polyfonie, zoals door het Concilie van Trente werd gepropageerd als 
kern van de muzikale contrareformatie.  

Hoewel de eerste onderzoekingen naar de muziek van Palestrina in ons land, 
waar hierboven al op gewezen werd, vanuit Protestantse hoek werd aangezwengeld, 
claimden de Katholieken rond 1880 Palestrina als hun eigen componist: “De scheppin-
gen van Palestrina zijn het uitsluitende eigendom der katholieke Kerk”, stond in het 
Gildeboek van 1881. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De Mis opus 20 van Johannes Verhulst werd in 1840/43 gecomponeerd. Deze muziek 
sluit nauw aan bij de koorwerken van Mendelssohn, en is in feite een voortzetting van 
de missen van bijvoorbeeld Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert, dus voor solisten, 
koor en orkest, in de trant van het laat 18e-eeuwse oratorium. Daardoor was deze mu-
ziek echter niet geschikt voor de kerk (want met gemengde stemmen – mannen en 
vrouwen – en met een orkest), maar wel voor de concertzaal. Voor uitvoeringen tijdens 
de Rooms-Katholieke liturgie werd het orkest door een orgel vervangen en moesten 
alle vocale partijen (solisten en koor) uitsluitend door mannen en jongens gezongen 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Mis in Es, opus 109, van Josef Rheinberger, een van de componisten uit de Caecili-
aanse stroming in Duitsland, dateert uit 1879. Het werk is dubbelkorig en a cappella, 
dus zuiver vocaal. Hoewel de melodiek en hier en daar ook de samenklanken, die aan 
Mendelssohn en Schumann doen denken, duidelijk in de romantiek van de 19e eeuw 
thuis horen, is de behandeling van de meerstemmige weefsels nauw verwant aan de 
Palestrina-stijl die in Rheinbergers tijd zoveel opgang maakte. De term Palestrina-stijl 
dateert ook uit deze periode en niet die van Palestrina zelf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tegenover de drie voorgaande Kyries is die uit de Missa in die festo van Diepenbrock, 
gecomponeerd 1890/91, opvallend afwijkend. Evenals eerder al geconstateerd werd ten 
aanzien van het Stabat mater dolorosa is deze muziek in hoge mate expressief, onder 
meer door het gebruik van chromatiek (van de toonsoort afwijkende tonen, kleuringen 
van de harmoniek) en complex. Diepenbrock ging verder dan zijn kerk aanvaardde, 
zijn luisteraars konden bevatten, ja zelfs waartegen de musici opgewassen waren. Het 
gevolg was dat een uitvoering tijdens de liturgie niet werd toegestaan. De Missa moest 
voor een eerste uitvoering in een kerk, tijdens de liturgie, wachten tot in de eerste we-
reldoorlog. Pas in 1916 werd het ‘nil obstat’ afgegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niettemin werd in 1895 een uitgave voorzien waarvoor Antoon Derkinderen een 
prachtige cover ontwierp. Daarop de volledige titel van de mis: Missa duobus choris vo-
cum virorum cum organi concertu cantanda composuit Alphonus Johannes Maria Diepenbrock. 
Deze cover past goed in dat mengsel van Art Nouveau, decoratieve technieken en ver-
wijzingen naar de Neogotiek die in de beeldende kunsten van die tijd opgang deed. 
 
Na 1860 ontwikkelde in ons land niet alleen de Rooms-Katholieke cultuur zich razend-
snel, maar in feite de gehele welstand van de burgerij en daarmee ook het culturele le-
ven. Tal van initiatieven ondersteunden deze groei, waarvan de meest bekende wel-
licht die van het Concertgebouw (en het orkest van deze zaal) in Amsterdam en het 
Rijksmuseum zijn.  

Die groei betrof overigens grote delen van Europa, waarbij zowel de industria-
lisatie als nationalistische politieke ontwikkelingen een belangrijke rol hebben ge-
speeld. Wat het laatste betreft hoeven we slecht te denken aan de stichting van de Itali-
aanse eenheidsstaat onder Vittorio Emanuelle I, de Frans-Duitse oorlog in 1870/71, de 
instelling van het tweede Duitse keizerrijk daarop, en, geheel tegengesteld, de defini-
tieve afschaffing in Frankrijk van keizer en koning met de Derde Republiek.  

Na 1871 werd in navolging van Groot-Brittannië ook het vaste land van Europa 



 

in hoog tempo geïndustrialiseerd. Daardoor was de behoefte om daarvan afstand te 
kunnen nemen ook groter. Men zocht de natuur op, verdiepte zich in de relatie tussen 
mystiek en geloof (en afgeleiden daarvan als symbolisme, esoterie, mythen en sagen). 
Zolang men zich maar aan de geïndustrialiseerde werkelijkheid kon onttrekken.  

Daarbij was voor velen Richard Wagner de profeet. Hij beschouwde gelijk vele 
van zijn landgenoten de Germaanse cultuur als vanzelfsprekende erfgenaam van de 
antieke wereld. Maar ook voor veel Fransen was Wagner een soort heilsprofeet, op 
zoek naar mystiek en symbolisme. Zoals bij Mallarmé en Baudelaire. Voor de een was 
de tetralogie Der Ring des Nibelungen het grote werk van de toekomst, voor de ander  
Parsifal, met in het midden de toontaal van Tristan und Isolde, die ook zonder de onder-
liggende opera vele kunstenaars van hun stuk bracht en beïnvloed heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarmee keren we weer terug naar Alphons Diepenbrock. Op de middelbare school en 
daaropvolgende studie aan de universiteit in Amsterdam, en met name zijn lidmaat-
schap van de sociëteit UNICA (Uno Nomine Iuncti Colimus Amicitiam = onder één 
naam verenigd vereren wij de vriendschap), had de jonge Diepenbrock enkele van de 
belangrijkste voormannen (ja, het waren overwegend mannen, hoewel niet uitsluitend) 
ontmoet, die later onder de noemer van De Tachtigers bekend zouden worden. Tot zijn 
vriendenkring behoorden Esgo Kuiper, Henk van Gelder, Willem Witsen, Herman 
Gorter, Aegidius Timmerman, Willem Kloos en Hein Boeken. Iets later kwamen daar 
ook Albert Verweij en Frederik van Eeden bij. 
 
Er werd veel gelezen, veel gediscussieerd en gedachten uitgewisseld over het ween 
van kunst. Zo bestudeerden Diepenbrock en Gorter Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik van Friedrich Nietzsche. In 1886 kwam Gorter geregeld bij Diepen-
brock over de vloer om hem de laatste verzen van Mei voor te lezen. Wagner en Nietz-
sche hadden inmiddels ook in Nederland hun intrede gedaan. Het symbolisme vond 
gretig aftrek bij de jonge dichters. In Gorters verzen zijn we daarvan getuige.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1887 schreef Gorter: 
 

”Ik geloof dat het binnenste hart van poëzie niets is dan muziek. Klank en 
maat. Want goede verzen, neen niet goeie, maar de beste, leert een goed man 
alleen met zijn ooren eerst en gevoelt dan bijna al door de maat en de klank wat 
de woorden zijn, en hun zin”. 

 
En in Gorters Mei klinkt de wereld van Nietzsche, Wagner, de Germaanse mythen en 
het symbolisme uit bijna elke regel: 
  

Uit albasten kan, Zijn mond, goot hij als balsem deze woorden:  
''Nooit kan dit zijn, Mei, dat 'k een ander hoore, 
Ik Balder, aan een ander, zie, 'k ben blind, 
'k Zie nooit iets dan mijzelf, niet u, mijn kind.’’ 
 
Dit zei hij en hij legde ook zijn handen  
Op hare schouders; zooals in warande 
Een bloem al vroeg in 't jaar de zon ontdooit,  
Ontbloeide zij, de koude smart ontdooid'  
Ook in de tranen die haar ooge' onvloeiden;  
En zij sprak zijn woorden na, die boeiden 
Met nieuwen pijnen haar: ''zie ik ben blind, 
'k Zie nooit iets dan mij zelf, niet u, mijn kind.’’ 
 
En toen sprak Balder deze woorden of  
In leegen dom een orgel speelt en dof 
Mompelt langs wanden en door de gewelven –  
Maar 't spreken klimt tot klaatren, klanken delven  
De stilte open en geheimenissen 
Uit alle hoeken en de heil'gennissen. 
 
Zoo sprak hij: '' 'k ben als gij geweest, ik ben  
Nu zoo niet meer, als niemand meer, ik ken  
Nog wel mijn oude zelf, die gaat nu dood. 



 

Te zien, te zien, dat was mijn vroeger brood 
En drinken, en te hooren en te voelen  
Wat rondom is, de hitte en de koele  
Kleuren en ademhaling, die er gaat  
Door heel de wereld en elk wezen laat 
Baden door zich en van zijn binnenst maakt  
En brandt een oven waar het helvuur blaakt. 
Die verlangt naar voedsel, dat is 't wreed begeeren,  
De opgesperde kaak, de hand die meer en 
Meer grijpt en vingers haakt en grijpend kromt.  
Die 't al verandert en verderft wat komt 
In zijn bereik, die altijd anders wil  
Wat is, die alles hat wat blank en stil 
Eeuwiglijk is, die schapt en baart omdat  
Hij ook zichzelven haat, niet duldend dat 
Hij zelf blijft leven, maar den dood begeerend.  
Zoo zijn èn God èn menschen, die verweerend  
In 't leven staan, en gruizend, en tot stof  
Vallen de een na d'ander, een kerkhof 
Van dood verlangen en verdord gebeente. 
Zij maken nieuw geslacht, verlangend heen te  
Zijn zelf, hatende zich, hatend wat is, 
Willend wat wordt, in woede en droefenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoon Derkinderen, Processie van het H. Sacrament van Mirakel (voor de Amster-
damse Begijnhofkapel, 1889) 
 



 

Diepenbrock leerde Derkinderen in 1888 in Den Bosch kennen, waar hij datzelfde jaar, 
kort na zijn promotie in Amsterdam op een proefschrift over het leven Seneca, als do-
cent klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium was aangesteld. Derkinderen had 
vier jaar eerder van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de opdracht gekregen 
een schildering te maken voor de stad Den Bosch, die in 1891 voltooid werd in een an-
dere gedaante dan waarin de opdracht voorzag, namelijk de omvangrijke Eerste Bossche 
Wand, een groots opgezette neo-middeleeuwse schildering waarin de geschiedenis van 
de stad verheerlijkt wordt. 

Daarvoor verdiepte Derkinderen zich in de wereld van de Middeleeuwen en 
het ideaal van de gemeenschapskunst dat men daaraan verbond. Eigenlijk zoals Die-
penbrock dat ook deed, maar dan vanuit de wereld van de muziek, en dan met name 
de liturgische muziek. Hoezeer Diepenbrock daarmee bezig was, zich inlas, muziek-
theoretische geschriften bestudeerde, en zich voorbereidde ook zelf zijn steentje (en ei-
genlijk veel meer dan dat) eraan bij te dragen, blijkt wel uit het Stabat mater dolorosa 
waarvan we een fragment aan het begin van deze lezing gehoord hebben, en bovenal 
uit de Missa in die festo die hij tussen 1888 en 1892 aan het papier toevertrouwde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hoezeer met name de mis hem in beslag nam blijft uit het hierna volgende. In novem-
ber 1892 was Paul Verlaine te gast in Nederland. Zoals hij zelf in zijn Quinze jours en 
Hollande schreef: 
 

“[…] Mijn gastheer heet Witsen of liever mijn gastheren heten Witsen en Isaac 
Israëls. Witsen, schilder, ernstig geconcentreerd man, is zeer dikwijls weg voor 
bijkomstige bemoeiingen bij lezingen; Israëls is het, huurder in hetzelfde pand, 
die de eer van het huis waarneemt. Lichamelijk is Witsen een gedrongen man-
netje, buitengewoon vitaal, die zich in twee snijdt om namens een beperkte 
huishouding de eer hoog te houden. Een lekkere pastei, heerlijk gerookte vis tot 
en met een ‘ragoût bon’, zoals het uiterst vriendelijk mannetje het in zijn plezie-
rig Frans aankondigt, altijd klaar en vloeiend trouwens, dit alles mild besproeid 
met bordeaux, dan verteerd met behulp van een... noodzakelijke en heilzame 
koffie, vreselijk versneden met een jeneversoort om bij te knielen, - dit alles sa-
men brengt ons bij gezellig gekeuvel en sigaren tot één uur in de morgen. We 



 

nemen afscheid en mijn gevolmachtigd gastheer trok zich terug in de eigen ka-
mers.[…]” (p.56/57 in een vertaling door Karel Jonckheere) 

 
Diepenbrock, die nog in Den Bosch woonde, kwam voor Verlaines bezoek aan Amster-
dam naar de hoofdstad en logeerde bij Witsen, waardoor Verlaine naar een ander 
adres, vlak bij het Vondelpark en de Vondelkerk, verhuisde. Op 7 november 1892 was 
Diepenbrock aanwezig bij een van de voordrachten van Verlaine. Deze droeg als een 
echte ‘diseur’ zijn gedichten voor, zoals hij zelf daarover opmerkte: ‘Et je pris ma voix 
la plus blanche pour réciter, psalmodier plutôt, à la manière de Mallarmé lui-même’. 
Verlaine beschreef een bijeenkomst in Amsterdam: 
 

“Een charmante bijeenkomst. Een mijnheer opende de avond door ons enkele 
stukken voor te spelen die hij zelf gecomponeerd heeft, en waarin hij naar het 
lijkt op een wat onevenwichtige manier de strijd aangaat met katholieke liturgi-
sche kerkgezangen voor de dodenmis. Hij gaf daarmee de juiste toon aan. Bij 
elke bijeenkomst, die ernaar streeft plezier te verschaffen, is het beter wanneer 
de vrolijkheid crescendo verloopt in plaats van direct met forte begint, en dit 
begin van de aangename conferentie was geheel volgens de regels.” 

 
Die ‘mijnheer’ was zonder enige twijfel Alphons Diepenbrock. En de muziek die hij 
speelde zou gezien de beschrijving van Verlaine wel eens iets uit de Missa in die festo 
geweest kunnen zijn, die toentertijd door zijn hoofd rondwaarde. Inderdaad, iets uit de 
katholieke liturgie….  
 
In het eerder aangehaalde essay ‘Over Verhulst’ uit 1891 had Diepenbrock aangegeven 
dat de Franse literatuur voorop liep waar het vernieuwingen betreft, met name ‘de 
gouden morgenstond van mystiek’ (en hij bedoelde de Rooms-Katholieke mystiek zo-
als door Rémy de Gourmont verwoord in Le Latin mystique) en symbolisme, dat hier 
voor al even aan de orde is geweest. Le Latin mystique van De Gourmont is een studie 
over de dichters van het Rooms-Katholieke antifonarum en het symbolisme in de Mid-
deleeuwen.  

Dit boek vol mystiek heeft Diepenbrock bevestigt in zijn wens de daarin gepre-
senteerde oude hymnen uit de gewijde boeken van de katholieke liturgie, “met de haar 
innig verwante gregoriaanse toonkunst, met de Romaanse en Gotieke architectuur en 
schilderkunst” nieuw leven in te blazen. En dit des te meer “nu weer hersteld de com-
munie is van de ziel van nu en de ziel van eertijds, van de nieuwe cultuur en de oude 
van Thomas à Kempis en Ruysbroeck, van Memlinck en de van Eycken, van Ockeg-
hem, Hobrecht en Josquin des Prez en van wie bouwden te ’s Hertogenbosch de St. 
Janskathedraal”, zoals hij in zijn bijdrage over Le latin mystique in De Nieuwe Gids van 
januari 1893 schreef. 

Daarin sprak Diepenbrock tevens van de “geestelijke erfgenamen van de somp-
tueus-ideële kunst van Villiers de l'Isle-Adam, de offeraars in den glanzend-schallen-
den tempel der taal van Flaubert, de intiem-devote toehoorders van Verlaine en Mal-
larmé, de jongere tijdgenooten van Huysmans, en geen hunner vreemd aan het werk 
van Wagner, den mystischen wereldverklanker. Want niet zonder de macht der 



 

geluidenmagie is het jonger geslacht vervreemd van het oudere, noch zonder den 
weerzin tegen de vergoding der wetenschap en harer dochters, het utilisme en materia-
lisme, tegen heel den antiphilosophischen, vulgair-profanen geest, de vrucht der mo-
derne historie en natuurwetenschap.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarmee we weer terug zijn bij het Rooms-Katholiek Réveil in ons land, dat in de laat-
ste kwart van 19e eeuw alom vruchten begon af te werpen, zelfs al moest Diepenbrock 
nog wel even wachten voordat zijn eigen geestelijke vruchten aanvaard en uitgevoerd 
konden worden, althans daar waar zij voor bestemd zijn, namelijk in de Roomse litur-
gie. En dan vooral de Mis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twintig jaar lang werd deze omvangrijke en imposante compositie door niemand voor 
uitvoering opgepakt. Men had bewondering voor de onderneming, maar deinsde te-
rug voor de opgave van een uitvoering, voor de technische en muzikale eisen van het 
werk. Te meer daar de mis indruiste tegen de eisen van de kerk; de chromatiek, de 
complexe polyfonie en de extreme expressiviteit ervan werden geweerd. Daarenboven 
was het werk, geheel volgens de regels overigens, voor mannenkoor geschreven en 
werd daarvan met de vaak hoge liggingen en lastige harmonische wendingen het ui-
terste gevraagd.  

Diepenbrock was ervan overtuigd dat er in de 19e eeuw zoveel ‘afschuwelijke 



 

muziekmissen’ waren geschreven, dat het tijd werd daar een einde aan te maken. Zijn  
oprechte wens was een echte Rooms-Katholieke mis te schrijven passend bij het stre-
ven in zijn tijd naar grootsheid, verhevenheid, religieuze extase, geheel in lijn met dat 
gevoel van Réveil in de Roomse wereld toentertijd. En zoals ook Derkinderen in deze 
jaren in zijn Tweede Bossche Wand tot uiting bracht. 

Binnen de Rooms-Katholieke kerk was men echter geheel in de ban van de Re-
gensburger spelregels, van wat in de jaren zestig van de 19e eeuw was vastgelegd, te-
rug verwijzend naar het Concilie van Trento in de jaren zestig van de 16e eeuw. ‘Ernst, 
waardigheid, reinheid en majesteit’ waren het devies, en de strenge Palestrina-stijl met 
z’n zuivere ‘blanke’ polyfonie de leidraad. Diepenbrocks chromatische polyfonie in het 
Stabat mater dolorosa, in de iets latere Stabat mater speciosa en vooral in de Missa in die 
festo beschouwde men binnen de kerk als niet passend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch schreef Diepenbrock in 1899 aan de kerkmusicus en priester Monseigneur van 
Schaik: “Ik hoop niet dat U mij onder de mensen zult rekenen die dwepen met alles 
wat “modern” is. Want ik ben in vele opzichten eerder “reactionair”. Maar als de mu-
ziek maar in liturgische geest gedacht, en katholiek gevoeld is, komt het er, dunkt mij, 
niet op aan hoeveel mollen en kruisen er in staan. Een norm en strikte theorie hierover 
is uiterst moeilijk (of onmogelijk) te geven, maar ik vind dat men daarom niet in prin-
cipe alle chromatische en moderne constructies moet veroordelen.” 

De Mis bleef echter op de plank liggen en de kerkelijke autoriteiten waren even 
onbuigzaam als de kerkkoren angstig voor de technische eisen van deze mis. Bepaald à 
contre coeur besloot Diepenbrock op aandringen van zijn vriend Gijs Hondius van den 
Broek in de jaren voor de eerste wereldoorlog zelfs een versie voor de concertzaal te 
maken, met gemengd koor en orkest, waarvan het Kyrie en Gloria in 1913 voltooid wa-
ren. Maar in wezen druiste dit in tegen zijn geloof en zijn natuur. De mis was nu een-
maal niet een Te Deum laudamus, het grootse werk waarmee Diepenbrock in de concert-
zaal veel succes oogstte.   

Wat de mis betreft, lag alles lange tijd stil en was van een uitvoering geen 
sprake. Tot met hulp van dezelfde Monseigneur Van Schaik in de zomer van 1916 ein-
delijk het ‘nil obstat’ werd afgegeven en op 2 oktober van dat jaar het werk tijdens een 
eredienst in Utrecht kon worden uitgevoerd. Toen werd wat in de literatuur, de archi-
tectuur en de beeldende kunsten zich al duidelijk gemanifesteerd had, ook in de 



 

muziek – 25 jaar nadien – de droom van het katholieke reveil gerealiseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of zoals de katholiek Matthijs Vermeulen het op 30 september 1916 in De Telegraaf 
verwoordde: 
 

“Het was omstreeks 1890… Toen schreef Gorter zijn faunengedicht Mei, Kloos 
zijn vloeksonnetten, Van Deyssel zijn passionele proza; toen schilderde Breitner 
zijn kleurenvlammen, die het oerritme hebben en de plastiek van dansende Jor-
daansen. Toen kwam Verlaine naar Holland en was aan de laatste gloed en de 
laatste tederheid zijner zachte verzen, even voor hij zijn meubels ging vergul-
den op zijn sterfbed. Toen begon men hier Nietzsche te lezen, die Pan en zoveel 
faunen gewekt heeft. Remy de Gourmont gaf zijn Latin mystique uit, dat een 
hele generatie oriënteerde naar een nieuwe hartstocht, waarbij de liefde werd 
sombere siddering, het geluk pijn, en Huysmans analyseerde dit mystieke vuur 
in gebrandschilderde woorden. Toorop stond in de eerste kring van zijn boven-
aards Paradijs. Maar muziek was er niet in ons gehele land en van alles wat 
toen gecomponeerd werd en uitgegeven […] herinnert men zich niet een noot.” 
“Het was ook in die dagen, dat Diepenbrock van Amsterdam naar Den Bosch 
ging om daar aan het gymnasium les te geven in de oude talen. Hij kwam uit 
het centrum van Nederland […]. Hij kwam uit het geluid in de stilte. En dáár, 
in de hoofdstad van Brabant, die toen verstorven lag in haar oude schaduw, 
moet hij zijn Latijn wel anders gevoeld hebben en misschien levender. Het was 
een andere en nieuwe aarde… De straten lagen dood rondom de Sint-Jan […]. 
Daar componeerde hij zijn Mis voor ons, die toen nog kinderen waren.” 
“[…] Diepenbrock wist wat hij deed. Hij wist, dat deze muziek nooit zou deu-
gen voor de concertzaal, en ook, dat er in de naaste toekomst geen plaats voor 
zou zijn in de katholieke kerken. Hij wist, dat hij zijn werk de wereld in stuurde 
als banneling. Hoe hij zich een monument moest stichten, dat het minstens vijf 
en twintig jaren uit zou houden. […] Diepenbrocks Mis blijft het monument 
van onzen tijd. Als ik zie, hoe die talrijke stemmen samenzingen in een univer-
sum, waarvan elk détail organisch en bezield is als een gothische architectuur, 
die kruiselings biddende stemmen, waarbij zich het orgel voegt met een geheel 



 

afzonderlijke weelde van klank, als ik die veelvoudigheden zie van rythme, en 
de eindeloos wisselende harmonie, la nuance et encore la nuance, dan krijg ik 
een mateloos respect voor den handwerksman Diepenbrock, die hier zulk een 
magnificentie van techniek opstapelde over eene magnificentie van muzikale 
verbeelding. Geen noot van het heele werk is verouderd. En dit zal vooral de 
stumperds treffen, die ons vijf en twintig jaren lieten wachten en geen hand uit-
staken.” 

 
(Voorburg, april 2022) 
 
 
 
De gebruikte muziekvoorbeelden: 
• Alphons Diepenbrock – Stabat mater dolorosa (Nederlands Kamerkoor o.l.v. Klaas 

Stok) 
• Alphons Diepenbrock – Missa in die festo (Deniz Yilmaz, tenor, Leo van Doeselaar, 

orgel, de mannen van het Groot Omroepkoor o.l.v. Sigvards Klava) 
• Giovanni da Palestrina – Stabat mater (Taverner Consort o.l.v. Andrew Parrott) 
• Giovanni da Palestrina – Missa Papae Marcelli (The Sixteen o.l.v. Harry Christi-

ophers) 
• Johannes Verhulst – Mis opus 20 (Nederlands Concertkoor, Residentie Orkest o.l.v. 

Matthias Bamert) 
• Josef Rheinberger – Misa in Es, opus 109 (Gloriae Dei Cantores o.l.v. Elizbath Pat-

terson) 
• Richard Wagner – Vorspiel Tristan und Isolde (Wiener Staatsoper o.l.v. Christian 

Thielemann) 
  
 


