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Inleiding 

Op den Eersten October a.s. zal verschijnen de eerste aflevering van een nieuw tijdschrift, genaamd De 

Nieuwe Gids, onder redactie der heeren: Frederik van Eeden, F. Van der Goes, Willem Kloos, Willem 

Paap en Albert Verwey. *…+ De Redactie van De Nieuwe Gids stelt zich in de eerste plaats voor, hare 

beginselen van aesthetische en historische kritiek te ontwikkelen, en ook hare eigene voortbrengselen 

den lezer aan te bieden. 

Een gedeelte van haar bestek houdt zij beschikbaar voor opstellen over algemeene onderwerpen van 

wetenschap, kunst en philosophie. 

De Redactie begeert de medewerking van allen, van kunstenaars, van letterkundigen en geleerden, die 

in vooruitstrevenden zin over hun vak het woord verlangen.
1
 

 

Het prospectus van De Nieuwe Gids liet zien dat het tijdschrift een plek moest zijn voor discussies en 

beschouwingen over politiek, wetenschap, filosofie en de meest uiteenlopende kunstdisciplines: 

literatuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, dans en fotografie. 

 

Vanuit een literair perspectief is veelvuldig onderzoek gedaan naar De Nieuwe Gids en de Beweging 

van Tachtig. In dit eindwerkstuk probeer ik vanuit een ander perspectief te kijken naar De Nieuwe 

Gids als cultureel tijdschrift. Hierbij spits ik mij toe op slechts één kunstdiscipline. Doel van dit 

eindwerkstuk is om te achterhalen in welke mate er in De Nieuwe Gids over muziek werd geschreven 

en welke plek muziek innam bij de medewerkers van dit tijdschrift.  Als uitgangspunt neem ik de 

componist en classicus Alphons Diepenbrock (1862-1921). Hij onderhield veelvuldig contact met de 

redacteuren van De Nieuwe Gids en was de enige die in De Nieuwe Gids op een professioneel niveau 

over muziek schreef.2 

 

Het idee voor mijn eindwerkstuk is ontstaan tijdens deelname aan een editieproject (e-Laborate) van 

het Huygens Instituut. Het Huygens Instituut is bezig met het editeren van de gehele correspondentie 

van Albert Verwey (1865-1937) uit de periode 1880-1895. Ik heb mij, als student Nederlands, bezig 

gehouden met de correspondentie tussen Albert Verwey en Alphons Diepenbrock. Vanuit mijn 

conservatoriumachtergrond is gedurende dit project mijn belangstelling voor Diepenbrock gegroeid.  

 

Diepenbrock en Verwey hebben tussen april 1886 en september 1895 met elkaar gecorrespondeerd. 

Van deze correspondentie zijn 26 brieven bewaard gebleven. Deze brieven geven voornamelijk de 

                                                           
1
 Stuiveling 1981: p. 115-116. 

2
 Verzamelde geschriften 1950: p. 9. 
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denkbeelden van Diepenbrock goed weer, omdat er van Diepenbrock veel meer brieven beschikbaar 

zijn. Diepenbrock heeft 19 brieven aan Verwey geschreven en Verwey 7 aan Diepenbrock. Van deze 

26 brieven heb ik er 12 getranscribeerd en 4 gecontroleerd volgens de uitgangspunten en richtlijnen 

van het e-Laborate project. De overige brieven waren al door iemand anders getranscribeerd en 

gecontroleerd.  

 

Na het bestuderen van de correspondentie van Diepenbrock en Verwey ben ik me verder gaan 

verdiepen in de correspondentie van Diepenbrock. Door het bestuderen van brieven krijg je namelijk 

pas echt een goed idee over de denkbeelden van mensen. Aan de hand van de brieven van 

Diepenbrock heb ik een goed beeld gekregen van zijn denkbeelden over de positie van muziek in De 

Nieuwe Gids. 

Onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag van mijn eindwerkstuk luidt: Hoe dacht Alphons Diepenbrock over de 

positie van muziek in De Nieuwe Gids? 

 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten eerst de volgende deelvragen beantwoord 

worden: 

- In hoeverre was De Nieuwe Gids een veelzijdig cultureel tijdschrift? 

- Hoeveel professionele muziekartikelen zijn er verschenen in De Nieuwe Gids? 

- Welke plek nam muziek in bij de Tachtigers en de medewerkers van De Nieuwe Gids? 

- Waar gingen De Nieuwe Gids artikelen van Alphons Diepenbrock over? 

- Vond Alphons Diepenbrock dat hij in De Nieuwe Gids voldoende waardering en plek kreeg 

voor zijn ideeën? 

Opzet eindwerkstuk 

Omdat enige kennis van de westerse muziekgeschiedenis noodzakelijk is voor een juist begrip van de 

denkbeelden en positionering van Diepenbrock zal ik in hoofdstuk 1 eerst in vogelvlucht het verloop 

van de westerse muziekgeschiedenis schetsen. Hierin plaats ik dan de muzikale- en literaire 

vernieuwingen van het Nederlandse fin de siècle om vervolgens af te sluiten met de positie van 

Diepenbrock in deze periode.  
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Hoofdstuk 2 spitst zich toe op de eerste drie deelvragen. In de eerste paragraaf komen de eerste 

twee deelvragen aan bod. Er is een overzicht te vinden van de verschillende kunstdisciplines die in de 

eerste negen jaargangen van De Nieuwe Gids aan bod komen en er staat hoeveel professionele 

muziekartikelen er daadwerkelijk zijn gepubliceerd in De Nieuwe Gids. In paragraaf twee wordt de 

derde deelvraag beantwoord. Ik bespreek aan de hand van artikelen van Anbeek (1985), Kemperink 

(2001), Samama (1985) en Savenije (1985) hoe de Tachtigers en medewerkers van De Nieuwe Gids 

zelf over muziek dachten en schreven.  

 

Het derde hoofdstuk gaat specifiek over het gedachtegoed van Alphons Diepenbrock over muziek in 

De Nieuwe Gids. Hiervoor bespreek ik eerst de vier grote artikelen van Alphons Diepenbrock aan de 

hand van werken van Custers (2000), Kemperink (1988) en Van Veggel (1999). Aan de hand van deze 

bespreking van Diepenbrocks artikelen ga ik verder in op zijn ideeën over Gesamtkunst en 

gemeenschapskunst. 

 

Het vierde en laatste hoofdstuk behandelt de laatste deelvraag. Aan de hand van het artikel ‘Aan 

Willem Kloos’dat Diepenbrock in 1910 op verzoek van Willem Kloos schreef voor het 

jubileumnummer van De Nieuwe Gids is te achterhalen hoe Diepenbrock werkelijk dacht over de 

medewerkers van De Nieuwe Gids. Van dit artikel schreef Diepenbrock twee versies: een versie 

waarin hij ongezouten kritiek geeft op Kloos en De Nieuwe Gids en een kortere, meer gekuiste versie. 

Over beide versies heeft Diepenbrock met vrienden gecorrespondeerd. Deze brieven en artikelen 

laten zien in hoeverre Diepenbrock vindt erin geslaagd te zijn de synthese tussen muziek, literatuur 

en andere kunstwerken (het zogeheten Gesamtkunstwerk) en zijn latere ideeën over 

gemeenschapskunst onder de aandacht te brengen. 

 

Als bijlagen zijn opgenomen: 

- Het prospectus van De Nieuwe Gids; 

- Een overzicht van de artikelen over andere kunstdisciplines dan literatuur die verschenen zijn 

in de eerste negen jaargangen van De Nieuwe Gids; 

- De door mij getranscribeerde en gecontroleerde brieven van de correspondentie tussen 

Diepenbrock en Verwey. 



 
8 

Definities 

Traditioneel gezien wordt er een onderscheid gemaakt tussen de Beweging van Tachtig enerzijds en 

De Nieuwe Gids Beweging anderzijds. Met de Beweging van Tachtig worden, zoals in de studie van 

Donkersloot te lezen is, de jonge dichters en schrijvers bedoeld die elkaar omstreeks 1880 hebben 

leren kennen en in naam van de Schoonheid optraden.3 Literair gezien is de Beweging van Tachtig 

breder dan De Nieuwe Gids Beweging. Ook naturalistische schrijvers als Couperus die weinig met De 

Nieuwe Gids ophadden vallen immers onder de Beweging van Tachtig. Algemeen cultureel gezien is 

De Nieuwe Gids Beweging breder, hier vielen naast literatoren ook mensen onder die bijvoorbeeld 

over schilderkunst of muziek schreven. 

 

Ik zal dit onderscheid aanhouden. Als het specifiek over De Nieuwe Gids gaat, zal ik spreken over de 

medewerkers of redacteuren van De Nieuwe Gids of de Nieuwe Gidsers. Wanneer het meer in het 

algemeen over literatuur gaat, spreek ik over de Tachtigers of de Beweging van Tachtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Donkersloot 1952: p. I. 
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1. Een nieuwe lente en een nieuw geluid 

1.1. De muziek-historische context 

In de middeleeuwen was de muziek vooral religieus getint. In de eerste helft van de middeleeuwen 

was er nog geen notenschrift en pas vanaf de negende eeuw werden de kerkelijke gezangen – het 

Gregoriaans – door Paus Gregorius I (590-804) op schrift vastgelegd. Omdat de muziek nu op schrift 

stond, ging de ontwikkeling in sneltreinvaart verder. De meerstemmigheid ontwikkelde zich en een 

van de grote meesters hierin was Giovanni Pierlugi da Palestrina (circa 1525-1594). Palestrina was 

uitstekend in het schrijven van polyfone werken, dat wil zeggen dat er meerdere melodielijnen op 

een evenwichtige manier door elkaar heen klonken. Gedurende de renaissance ging men verder met 

componeren in de stijl van Palestrina.  

 

Het grote verschil ten opzichte van de middeleeuwen was dat in de renaissance de relatie tussen 

tekst en muziek belangrijker werd: componisten zochten naar andere middelen om de inhoud van 

hun muziek kracht bij te zetten. Ook ging men voor het eerst naar muziek luisteren vanwege zijn 

esthetische waarde. Dit alles leidde onder andere tot de opkomst van de opera. 

 

In de middeleeuwen en de renaissance was er nog geen sprake van een duidelijk toonsysteem. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) was de man die de grondslag heeft gelegd voor ons westerse 

toonsysteem. Dit houdt in dat er sprake is van een duidelijk grondtoon waar men steeds naar 

terugkeert, de grondtoon is het rustpunt in de muziek. Het verloop in de muziek is dus het verloop 

van spanning naar ontspanning. Dit verloop wordt ondersteund met precies uitgedachte regels op 

het gebied van harmonie (samenklanken, akkoorden) en ritme (metrum). Deze regels zijn nog het 

best te vergelijken met de heldere rijmschema’s en het metrum in de poëzie van de 

rederijkerskamers. 

 

Componisten als Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) en Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

hebben eigenlijk niets anders gedaan dan het toonsysteem van Bach met ontelbare variaties verder 

invullen. Pas in de tijd van Robert Schumann (1810-1856) en Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-

1847) ging men voorzichtig de grenzen van het toonsysteem opzoeken. Echter, deze componisten 

durfden geen van allen echt over de grenzen van de tonaliteit heen te kijken: de terugkeer naar de 

grondtoon werd weliswaar uitgesteld, maar de spanning werd nooit al te groot. 
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Degene die wel echt over de grenzen van de tonaliteit heenging was Richard Wagner (1813-1883). 

Met behulp van chromatiek werd de terugkeer naar de grondtoon steeds verder en verder 

uitgesteld. Het leek wel alsof iedere toon een leidtoon werd die steeds weer naar een andere 

grondtoon leidde. Er was geen eenduidige grondtoon en het was hierdoor in eerste instantie totaal 

onduidelijk geworden waar de muziek heen ging: de spanning overheerste de ontspanning.4 

 

De vernieuwingen van Wagner reikten verder dan alleen het gebied van de muziek.  Zo ontwikkelde 

Wagner een hele theorie over het Gesamkunstwerk. Deze theorie werd door veel kunstenaars 

uitermate bewonderd of intens gehaat. Geïnspireerd door Schopenhauer kwam Wagner met 

voorstellen voor de integratie van verschillende kunstdisciplines. Hij wilde met name muziek en 

literatuur met elkaar verbinden. Dat dit op veel weerstand stuitte, was logisch. Veel literatoren 

vonden Wagners teksten van weinig inhoud en ondergeschikt aan de muziek. Conservatieve musici 

daarentegen vonden dat Wagner door de toevoeging van literaire teksten aan de zuivere, absolute 

muziek zich teveel verlaagde tot programmamuziek.5  

1.2. De cultuur-historische context van het Nederlandse fin de siècle 

1.2.1. Een behoudend muzikaal klimaat 

 

In de negentiende eeuw stonden de Nederlandse componisten nog sterk onder Duitse invloed. Tot 

aan circa 1880 ging het zeker niet alleen om de invloed van Richard Wagner en zijn nieuwe muziek. 

De Duitse invloed was in eerste instantie vanuit een meer conservatieve hoek duidelijk merkbaar.6 

 

Van 1860 tot 1885 oefende de als conservatief bekend staande Nederlandse componist en dirigent 

Johannes Verhulst (1816-1891) grote invloed uit op het muziekleven in Nederland. Dit blijkt uit de 

vele functies die hij vervulde: in 1860 werd hij dirigent van de Diligentia-concerten in Den Haag, in 

1863 kwam daar het Toonkunstkoor van Amsterdam bij, in 1864 de orkesten van Felix Meritis en in 

1865 die van de Maatschappij Caecilia.7 Verhulst studeerde bij Felix Mendelssohn-Bartholdy in 

Leipzig en behoorde tot de intimi van Robert en Clara Schumann. Hij dirigeerde veel Beethoven, 
                                                           
4
 Bovenstaande vogelvlucht door de westerse muziekgeschiedenis is verre van compleet. Degene die behoefte 

heeft aan meer informatie verwijs ik door naar: Grout, D.J. en Palsca, C.V., Geschiedenis van de westerse 
muziek. Vertaald door Frans Brand, Robert Vernooy en Oscar van den Wijngaard. Amsterdam/Antwerpen, 
1994. Met name pagina’s 702-709 bevatten veel informatie over de invloed van Richard Wagner op de 
westerse muziekgeschiedenis.  
5
 Fontijn 1983: p. 38. 

6
 Reeser 1986: p. 106. 

7
 Reeser 1986: p. 106. 
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Schumann, Mendelssohn en Schubert en was dus zeer conservatief in zijn repertoirekeuze: van de 

nieuwe muziek van Wagner, Liszt en andere moderne Franse componisten moest hij niets hebben. 

Dit betekende dat er, ondanks de Wagner-cultus die vanaf 1880 sterk heerste in Nederland, zo goed 

als geen werken van Wagner werden uitgevoerd. 

 

1.2.2. Radicalisering en professionalisering in het Nederlandse muziekleven 

 

In de periode na 1880 veranderde er veel in het culturele leven in Nederland. De literaire wereld 

werd in 1885 wakker geschud door de oprichting van De Nieuwe Gids, maar ook in het Nederlandse 

muziekleven – en dan met name in Amsterdam – vonden vele veranderingen plaats. 

 

Een van die veranderingen was de oprichting van de Nederlandse Wagner-vereniging door Henri 

Viotta (1845-1933) op 29 augustus 1883. De oprichting van deze vereniging was het directe gevolg 

van de Wagner-cultus die in Nederland heerste. Het doel van deze vereniging was om onder de 

artistieke leiding van Viotta ‘de waardige uitvoering van Richard Wagners dramatische-muzikale 

werken ook hier te lande mogelijk te maken’.8 Eindelijk kreeg het grote publiek in Nederland, 

ondanks de aversie van de invloedrijke Verhulst, de mogelijkheid om naar de muziek van Wagner te 

luisteren.  

 

Een andere verandering was de professionalisering van het Nederlandse muziekleven. Tot diep in de 

negentiende eeuw was het in Nederland gebruikelijk dat orkesten steeds opnieuw werden 

samengesteld uit musici die op het moment van een concert toevallig in de stad aanwezig waren. Er 

waren geen beroepsorkesten, er was geen orkestdiscipline en er waren geen strikt geordende 

repetities. Van een rustig luisterend publiek was tijdens een concert al helemaal geen sprake: zo was 

het doodnormaal dat de concertbezoekers tijdens een concert nogal luidruchtig door obers werden 

bediend. Pas in november 1885 kwamen de Nederlanders voor het eerst in aanraking met een 

professioneel orkest: de beroemde Duitse Meinger Hofkapelle maakte een tournee door ons land. 

Deze tournee is een openbaring geweest voor veel Nederlanders: de dirigent en het orkest eisten 

stilte tijdens de uitvoering en door de professionele repetitietechniek was de kwaliteit van het orkest 

ongekend groot. 

 

Inmiddels was in Amsterdam besloten tot de bouw van een nieuwe concertzaal. Dit werd het 

Concertgebouw en op 11 april 1888 vond daar het eerste concert plaats onder leiding van Viotta. Het 

                                                           
8
 Gedenkboek der Wagnervereniging 1884-1934: p. 26. 
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Concertgebouw wilde naar voorbeeld van de Meininger Hofkapelle ook een professioneel orkest. Dit 

orkest, het Concertgebouworkest, werd in de herfst van 1888 geformeerd uit de beste leden van het 

orkest van het Paleis voor Volksvlijt en de Amsterdamsche Orkest-Vereeniging en stond onder de 

strenge leiding van Willem Kes.9 Vanaf 1888 werd de Nederlandse orkestbezoeker duidelijk gemaakt 

dat ze zich tijdens een concert niet in een café chantant bevonden: het werd niet meer getolereerd 

dat mensen rumoer maakten tijdens een concert, de aandacht moest primair uitgaan naar de 

muziek. In 1895 werd Willem Kes opgevolgd door Willem Mengelberg. 

 

1.2.3. Naar een meer onafhankelijke literatuur 

 

In dezelfde tijd werd De Nieuwe Gids opgericht. Vanaf oktober 1885 hadden de jongeren die zich 

afzetten tegen de oude garde een eigen tijdschrift met Willem Kloos als hoofdredacteur. Hun motto 

was ‘l’art pour l’art’. De kunst mocht niet meer het maatschappelijk belang dienen zoals bij de 

huiselijke poëzie van Tollens en de domineedichter Beets nog het geval was. Kunst moest zijn ‘de 

aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’, de innerlijke beleving van de 

kunstenaar stond centraal, de kunstenaar werd ‘een God in het diepst van [z]ijn gedachten’. 

 

Dat de jonge redacteuren steeds verder gingen in het kenbaar maken van hun ongenoegen jegens de 

gevestigde orde, bleek bijvoorbeeld uit de Grassprietjes van Cornelis Paradijs (pseudoniem voor 

Frederik van Eeden). Door de Nieuwe Gidsers werden talloze parodieën gemaakt op het werk van de 

medewerkers van De Gids. 

 

Het succes van De Nieuwe Gids was echter van korte duur. De bindende factor in de redactie was 

namelijk het verzet tegen de gevestigde literaire orde. Toen De Nieuwe Gids zich zelf meer en meer 

ging vestigen, verschoof de aandacht van de medewerkers meer naar de interne problemen. Zo 

leidde de verloving van Albert Verwey in 1889 met Kitty van Vlooten tot een breuk met Willem Kloos 

en trad Verwey uit de redactie. Vervolgens zorgde het socialismedebat in 1890-1891 voor een nog 

groter splitsing in de redactie. Uiteindelijk prijkte in de negende jaargang van De Nieuwe Gids alleen 

nog de naam van Kloos als redactielid op de voorpagina. 

 

 

                                                           
9
 Samama1995: p. 15. 
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1.2.4. Autonomie in de kunsten 

 

Er is dus een opvallende parallel te trekken tussen de muziek en de literatuur in het Nederlandse fin 

de siècle. Beide werden steeds meer los gezien van de maatschappelijke context: de muziekwereld 

professionaliseerde en de aandacht mocht tijdens concerten louter en alleen naar de muziek gaan en 

de Tachtigers en Nieuwe Gidsers zetten zich af tegen de gevestigde orde en kwamen op voor de 

individuele beleving van de kunstenaar. De huiselijke- en dominees poëzie was passé, althans bij de 

voorhoede. Ook in de muziek kwam er een eind aan de gevestigde orde: in 1886 werd Verhulst na 

felle onenigheden met jongere en vooruitstrevende musici uit al zijn functies ontheven.10 Zowel in de 

literaire wereld als de muzikale wereld was de weg open voor vernieuwingen, hier maakte Alphons 

Diepenbrock dankbaar gebruik van. 

1.3. Alphons Diepenbrock tijdens het fin de siècle 

Alphonsus Johannes Maria Diepenbrock werd op 2 september 1862 geboren in Amsterdam. Zijn 

vader kwam uit het Westfaalse geslacht Diepenbrock en zijn moeder was een echte Amsterdamse 

die hem al vroeg de liefde voor de stad Amsterdam bijbracht. In het gezin Diepenbrock nam cultuur 

een belangrijke plaats in. Zo wilde de jonge Alphons Diepenbrock op 12-jarige leeftijd al architect 

worden; zodoende kreeg hij een tijdlang lessen van Pierre J.H. Cuypers. De familie Diepenbrock had 

Cuypers leren kennen via J.A. Alberdingk Thijm; door deze contacten kwam Alphons Diepenbrock al 

vroeg in aanraking met het katholieke reveil. 

Het vrije katholieke karakter van het gezin Diepenbrock blijkt uit het feit dat Diepenbrock zijn 

middelbare schooltijd doorbracht op het Amsterdamse Gymnasium, op deze school kwam hij in 

aanraking met het protestantse en onkerkelijke milieu. Diepenbrock kreeg in diezelfde tijd van zijn 

ouders alle kansen om zijn muzikale talent te ontwikkelen; zo werd hij door zijn ouders veelvuldig 

meegenomen naar de Parkschouwburg waar destijds veel muziekuitvoeringen werden gegeven. Zijn 

eerste muzikale lessen kreeg hij van zijn oom Jan Kuytenbrouwer; daarnaast volgde hij ook nog 

enkele theorie- en vioollessen.  

Intussen werd er niet aan een verdere muzikale carrière gedacht. Diepenbrocks vader stimuleerde 

hem om na het gymnasium klassieke talen te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens 

deze studie kreeg hij bij het corps Aegidius Timmerman als mentor; later zou Diepenbrock de mentor 

zijn van Herman Gorter. Tijdens zijn studententijd kwam Diepenbrock via zijn achterneef Karel 
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Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel) in contact met de Tachtigers. Diepenbrock volgde deze 

groep en correspondeerde veelvuldig met hen. Ook maakte hij de oprichting van De Nieuwe Gids van 

dichtbij mee. Zo is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van Gorters Mei; hij was zelfs 

het enige klankbord van Gorter gedurende die periode. Samen met Gorter las hij uit het werk van 

Nietzsche; vooral Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik leidde tot interessante 

discussies. 

Diepenbrock was teleurgesteld in het onderwijs aan de universiteit. In die tijd ging het onderwijs in 

de klassieke literatuur niet verder dan de filologie, terwijl Diepenbrock graag met een bredere blik 

keek. Gedurende zijn studententijd bleef hij zich interesseren voor de muziek: zo schreef hij een 

artikel waarin hij de muziek van de in die tijd zeer moderne Berlioz verdedigde en ter gelegenheid 

van het lustrum van de universiteit schreef hij de Academische Feestmars voor harmonieorkest. Op 

17 mei 1888 promoveerde Diepenbrock cum laude op een proefschrift over het leven van Seneca. 

Na zijn promotie ging Diepenbrock op zoek naar een leraarsbetrekking; omdat deze in Amsterdam 

niet te vinden was, vertrok hij in september naar ’s-Hertogenbosch om daar aan het gymnasium les 

te geven. Hij voelde zich daar erg eenzaam en afgesloten van het culturele leven in Amsterdam, 

daarom correspondeerde hij veelvuldig met zijn vrienden aldaar. In de periode 1891-1893 was 

Diepenbrock de enige die in De Nieuwe Gids over muziek schreef.  

In 1895 trouwde Diepenbrock met freule Elisabeth de Jong van Beek en Donk (1868-1939); ze 

verhuisden naar Amsterdam. Daar kregen zij twee kinderen: Joanna (1905-1966) en Thea (1907-

1995). Na de breuk tussen Willem Kloos en de resterende redactie van De Nieuwe Gids bleef 

Diepenbrock het tijdschrift op de achtergrond volgen. In die tijd schreef hij ook voor De Kroniek. Toen 

Kloos hem in 1910 vroeg om een bijdrage van het zilveren-jubileum nummer van De Nieuwe Gids 

leverde Diepenbrock na lang aarzelen een kort (gekuist) artikel in.  Diepenbrock overleed op 5 april 

1921 in Amsterdam.11 
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2. Zielsmuziek 

2.1. De verschillende kunstdisciplines in De Nieuwe Gids 

De Nieuwe Gids is, zoals de ondertitel laat zien, een ‘tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en 

wetenschap’, een algemeen cultureel tijdschrift dus dat zich afzette tegen de gevestigde orde. Dat er 

veel over literatuur is geschreven in De Nieuwe Gids is overduidelijk. Ook filosofie, wetenschap en 

politiek – met als hoogtepunt uiteraard het socialismedebat – kregen veel aandacht. Deze paragraaf 

is bedoeld als een inventarisatie van de artikelen over andere kunstvormen dan literatuur die zijn 

verschenen in de eerste negen jaargangen van De Nieuwe Gids. 

 

Wie het eerste nummer van De Nieuwe Gids doorbladert, ziet weinig opzienbarends. Het was voor de 

redactie moeilijk om aan voldoende kopij te komen; daarom werden er veel stukken geplaatst die 

niet speciaal voor De Nieuwe Gids zijn geschreven.12 Als primaire teksten zijn het eerste deel van De 

kleine Johannes van Van Eeden, wat sonnetten van Kloos en fragmenten uit Persephone van Verwey 

opgenomen. Daarnaast staat er een artikel in over de sonnetten van Shakespeare door Verwey, een 

stuk van Barrès over Franse literatuur, een scheikundig werk van Deventer en twee historisch-politiek 

getinte artikelen van Doorenbos en Blink. Het eerste nummer sluit af met de rubriek ‘varia’, in deze 

rubriek staat een stuk over politiek en een stuk over toneel. Naast literatuur is toneel dus de enige 

andere kunstdiscipline waar aandacht aan wordt besteed. Geen aparte rubriek ‘kunst’ of meerdere 

artikelen over andere kunstdisciplines dan literatuur. 

 

Het tweede nummer bevat wederom een rubriek ‘varia’; ditmaal zijn hier twee artikelen over 

schilderkunst in te vinden. Hetzelfde geldt voor de vierde en vijfde aflevering van de eerste jaargang: 

in iedere aflevering een artikel over schilderkunst in de rubriek ‘varia’. Tot slot is in de eerste 

jaargang nog een artikel te vinden dat meer gaat over kunst in het algemeen. Als we de balans 

opmaken, zien we in de eerste jaargang van dit algemeen culturele tijdschrift: een artikel over toneel, 

vier artikelen over schilderkunst en een artikel dat meer over kunst in het algemeen gaat. Bijna al 

deze artikelen zijn ondergebracht in de weinig zeggende rubriek ‘varia’. 

 

Vanaf de tweede jaargang zijn er aparte rubrieken voor kunst en schilderkunst gekomen, maar er 

worden ook nog kunstartikelen in de rubriek ‘varia’ geplaatst. Het aantal artikelen over de andere 

kunstdisciplines neemt toe, maar de variatie in artikelen niet. Naast een algemeen artikel over kunst 
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en een artikel over toneel zijn er negentien artikelen over schilderkunst verschenen. De schilderkunst 

blijft, naast literatuur, de enige goed vertegenwoordigde kunstdiscipline. De jaargangen drie, vier en 

vijf laten hetzelfde verloop zien: alleen maar artikelen over schilderkunst. In de derde jaargang staat 

nog een artikel over toneel en een over schilderkunst, in de vierde jaargang is slechts enkel een 

artikel over fotografie te vinden en in de vijfde jaargang alleen een stuk over toneel.  

 

Pas in de zesde jaargang, in 1891, verscheen het eerste artikel over muziek, ‘Over Verhulst’ van 

Alphons Diepenbrock. Vanaf dat moment zou Diepenbrock nog een tweetal andere werken over 

muziek publiceren: ‘Melodie en gedachte’ (verschenen in drie delen: december 1891, februari 1892 

en augustus 1892) en ‘Schemeringen’ (oktober 1893). 

 

Opvallend is dat deze werken over muziek pas verschenen na de hoogtijjaren van De Nieuwe Gids. Na 

het socialismedebat en de ruzie tussen Kloos en Verwey viel de redactie steeds meer uiteen en kreeg 

de redactie steeds meer te maken met kopijnood. Diepenbrock is ook de enige man die voor De 

Nieuwe Gids over muziek schreef. 

 

In het onderstaande schema is een overzicht te vinden van de artikelen over andere kunstdisciplines 

dan literatuur. Ik heb alle publicaties apart meegeteld: dus ook grote artikelen (bijvoorbeeld ‘Melodie 

en gedachte’ van Diepenbrock) die in meerdere delen zijn verschenen, hebben per aflevering een 

aparte plek gekregen. 13 
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 In de bijlage is een uitgebreider overzicht te vinden van alle artikelen die in de eerste negen jaargangen van 
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verwijzingen naar de betreffende jaargangen, delen en paginanummers van deze artikelen te vinden.  

Overzicht artikelen verschillende 
kunstdisicplines in De Nieuwe Gids

Schilderkunst, 63

Kunst algemeen, 7

Toneel, 6

Muziek, 5

Beeldhouwkunst, 1

Fotografie, 1



 
17 

2.2. De Nieuwe Gidsers en muziek 

‘Het ding is af.    Pans’14, schreef Herman Gorter op 15 november 1888 aan Alphons Diepenbrock. 

Met deze briefkaart kondigde Gorter de voltooiing van zijn gedicht (‘het ding’) Mei aan. Na ruim twee 

jaar zwoegen kon Gorter eindelijk met zijn werk in de openbaarheid treden. Al die tijd was 

Diepenbrock de enige geweest die op de hoogte was van Gorters werk. Iedere zaterdagavond als 

Diepenbrock op bezoek was in Amsterdam, las Gorter hem nieuwe stukken uit zijn werk voor. 

 

Door alle medewerkers van De Nieuwe Gids is dit gedicht met groot enthousiasme ontvangen. Het 

eerste boek van Mei verscheen in 1889 dan ook integraal in het februari nummer van De Nieuwe 

Gids. Het grote enthousiasme van de Tachtigers voor dit gedicht bleek ook uit hun schriftelijke 

lofuitingen. Zo schreef van Deyssel:  

 

Door zijn nieuwe versificatie heeft Gorter nieuwe muziek-melodie in het vers gebracht, het vers 

opgevoerd, dichter naar de muziek, zoo mooi, met de terugkerende regels, die als muziekmotieven 

wederkomen.
15

 

 

De reactie van Van Eeden luidde: 

 

Een melodie is de minst gecompliceerde aandoening van genot. Daardoor dikwijls de sterkste. Ze kan 

snijden in onze ziel, juist door die fijne enkelheid, dat we schreien en huiveren.
16

 

 

En Kloos meldde dat hij niet wist dat zijn eigen Hollandse taal tot zoiets in staat zou zijn.17  

 

Het melodie-ideaal van Van Eeden heeft Gorter, zoals ook Savenije al stelt in haar artikel ‘De 

Tachtigers en de Muziek’, met Mei wel heel dicht benaderd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende 

passage uit Mei: 

 

 Zielsleven is muziek: dat zijn de volle 

 Aanzwellingen gevoel, de eeuwige gulle 

 Uitstromingen van klank *…+
18
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Muziek lijkt het in Mei te winnen van de woordkunst. Bovenstaande passage is ook maar een van de 

vele voorbeelden van muzikale taal in de poëzie van de Tachtigers en Nieuwe Gidsers. Wie het 

gedicht in zijn geheel doorleest, zal talloze keren uitdrukkingen tegenkomen als: ‘Vogeltjes van 

muziek en uitgeschater’ en: ‘Muziek lokt van een ziel muziek weer los’. De muzikale waardering van 

Mei blijkt ook uit het feit dat Alphons Diepenbrock zijn essay ‘Schemeringen’ besloot met een 

knipoog naar de dichter van Mei.19 

 

Uit de receptie van Mei lijkt men te kunnen opmaken dat de belangstelling van de medewerkers van 

De Nieuwe Gids voor muziek bijzonder groot was. Zeker als men kijkt naar de inhoud van de literaire 

teksten die in De Nieuwe Gids verschenen. Muziek was een onderwerp dat in het fin de siècle 

überhaupt vaak terugkwam: zowel in het werk en taalgebruik van de redacteuren van De Nieuwe 

Gids als bij de overige auteurs uit het fin de siècle. Wie er de overzichtsartikelen van Anbeek (1985) 

en Savenije (1985) op naslaat, komt tal van voorbeelden tegen. De ‘opzenuwende’ functie van 

muziek komt bijvoorbeeld goed naar voren als de dokter het nerveuze gestel van Eline Vere vergelijkt 

met ‘de verwarde snaren van een gesprongen en ontredderd speeltuig’.20 Maar ook het verhaal Miss 

Nelly van Frans Netscher, dat in 1886 in het april nummer van De Nieuwe Gids verscheen, laat een 

overdaad aan muzikaal materiaal zien:21 

 

De pianist van het ‘Alhambra’ drukte op het knopje der elektrische bel, en eene hagelbui van metalen 

tikjes stortte met een zenuwachtig gekletter in de zaal neêr. Daarna keek hij met eene haastige 

hoofdbeweging naar het tooneel, legde zijne handen op de toetsen, en bogen de Ouverture van een 

engelsch liedje af te rammelen.
22

 

 

Er zijn niet alleen talloze voorbeelden te geven van verhalen en gedichten over muziek in De Nieuwe 

Gids, ook uit de poëticale opvattingen van Willem Kloos valt een aantal kernpunten te destilleren 

over muzikaal taalgebruik die, zoals Savenije stelt: ‘betrekking hebben op de klankexpressie van het 

gedicht. *…+ Zo is volgens Kloos de “klankexpressie” een zaak van ritme en “melodie”, van “lijnen, 

tonen en kleur”’.23 
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Muziek werd in de literatuur dus voorgesteld als een medium dat bijzonder sterk op het gemoed 

inwerkte.24 Deze zielsmuziek paste met andere woorden exact bij de aller-individueelste expressie 

van de aller-individueelste emotie. 

 

Vanuit hun algemene ontwikkeling waren de medewerkers van De Nieuwe Gids dus erg 

geïnteresseerd in muziek. Hun interesse bleef echter wel op het niveau van de geïnteresseerde leek. 

In de correspondentie tussen Diepenbrock en andere medewerkers van De Nieuwe Gids werd alleen 

maar vanuit een algemeen cultureel en filosofisch perspectief over muziek geschreven. Het ging in 

die brieven nooit over diepgaande, vaktechnische analyses van muziekwerken. Een treffend 

voorbeeld is een brief die Diepenbrock op 8 februari 1893 aan Verwey schreef: 

 

Het woord vertegenwoordigt het tegenwoordige. of liever de modaliteit van het tegenwoordige. De 

visie of de emotie verwekt primair het woord. Het woord is het gelijktijdige van het object. Maar de 

melodie gaat voor of na het object. de melodie is een secondaire niet onmiddelyke gevoelsuiting 

d.w.z. Muziek is echo of voorspelling, herinnering of verlangen, dikwyls beide te samen. Een verlangen 

wekt bij den dichter het woord. bij den een onmiddelyk bij den ander uit de vage muzikale stemming 

Was deze sterker of werkte zij bij een anders georganiseerde individu dan zou zij de melodie.gestalte 

verwekken zooals de woordgestalte bij den dichter. In dat geval is het de melodiewording bij den 

musicus van het verlangen voòr het Object. In den bewogen zielstoestand ziet de dichter de beelden 

voor zijn phantasie opkomen uit nevelen, die beelden zijn als object hem tegenwoordig, daaruit schept 

hij de rythmische woorden. Het stadium der dichterlyke productie ligt tusschen de beide stadia van 

den musicus, de melodie is voor en na het Object. Als de herinnering als emotie of het verlangen als 

emotie onmiddelyk verlangen naar de realiteit in de kunst wordt het woord geboren. Als zij zich zelve 

objectiveeren, als zij dus in een tweede secondaire toestand geraken, ontstaat de melodie (Ik begrijp 

er niets van en geloof dat dit zeer onduidelyk is - maar ik heb toch een kleine hoop dat jij mijn 

bedoeling begrijpen zult). Muziek is het gelijktijdig van droom en bewustzijn van herinnering en 

verlangen. Het woord staat midden in de muziek als het tegenwoordige tusschen Verleden en 

Toekomst. De toon suggereert verleden en toekomst daarom van de niet artistieke hoorder.
25

 

 

Het antwoord van Verwey spreekt boekdelen: 

 

Is het zoo?: Geluiden zoowel als woorden bevredigen een verlangen naar schoonheid maar geluiden 

niet en woorden wel zijn tevens een stellige bevrediging van emotie, verbeelding en zelfs verstand? 

Kan je dáarom in muziek zoo bizonder bevrediging van verlangen zien (heen-verlangen, terug-
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verlangen) en in woord-kunst dat karakter van rust? Als ik je niet heb begrepen schrijf 't me dan. 't Valt 

me moeilijk te abstraheeren van noties die ik alleen ken in zoo 'n erge konkreetheid.
26

 

 

Verwey vindt het moeilijk om Diepenbrock te begrijpen en onderkent zijn eigen onwetendheid in de 

muziek.  

 

Hoewel er naast Diepenbrock nog andere medewerkers van De Nieuwe Gids waren die actief 

musiceerden – Witsen, Aletrino en Van Deventer speelde bijvoorbeeld trio’s voor viool, cello en 

piano27 – was het met name Diepenbrock die serieus dweepte met de muziek van Wagner. 
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3. Alphons Diepenbrock 

Tussen 1891 en 1893 schreef Diepenbrock zijn essays voor De Nieuwe Gids. Hij woonde in die tijd in 

’s-Hertogenbosch en nam door deze geografische positie (afgesneden van het culturele leven in 

Amsterdam), zijn geloofsovertuiging (katholiek) en professie (hij was de enige musicus die voor De 

Nieuwe Gids schreef) een bijzondere plaats in ten opzichte van de andere medewerkers van De 

Nieuwe Gids. 

 

Uit de brief die Diepenbrock op 29 maart 1891 aan zijn broer Willem schreef, komt duidelijk naar 

voren waarom Diepenbrock voor De Nieuwe Gids is gaan schrijven: 

 

En nu nog iets. In de Nieuwe Gids v. April komt een artikel van mij over Verhulst. Om verschillende 

reden in ’t belang van mijn carrière en ook een beetje om nog wat te verdienen, moet ik gaan schrijven 

over muziek.
28

 

 

Diepenbrock wilde maar wat graag zijn baan als leraar aan het gymnasium in ’s-Hertogenbosch eraan 

geven om zijn leven geheel aan de muziek te kunnen wijden. Het schrijven van artikelen in De 

Nieuwe Gids zag Diepenbrock dan ook als mooie opstap. 

 

Dat het voor Diepenbrock als katholiek toch gevoelig lag om voor het vernieuwende tijdschrift te 

schrijven, blijkt uit het vervolg van zijn brief: 

 

Nu kan ik ook zulk een artikel nergens anders publiceeren als in de N.G. Niet dat ik het liever ergens anders 

zou willen maar ik zou het misschien liever daar niet in gezet hebben omdat Papa en Mama het misschien 

naar zullen vinden. Maar daar is nu eenmaal niet aan te doen. Zij zouen me met hun zwaartillendheid en 

vooroordeelen zonder dat ze ’t wisten heel veel last en ongenaamheid kunnen bezorgen. Wees nu zoo 

goed en zeg het aan Maurits ook om hun dat niet te schrijven. Ze hebben er niet mee noodig. Ik geloof 

alleen het idee van de N.G. is al genoeg voor hun om verdriet van te hebben.
29

 

 

Uiteindelijk schreef Diepenbrock toch vier complete essays voor De Nieuwe Gids. 
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3.1. De Nieuwe Gids artikelen van Diepenbrock 

Diepenbrock was dus de enige die in De Nieuwe Gids over muziek schreef. In het aprilnummer van 

1891 verscheen het venijnige herdenkingsartikel ‘Over Verhulst’. In december 1891 werd de eerste 

aflevering van ‘Melodie en gedachte of De muziek in de intellectuele evolutie’ geplaatst, in februari 

1892 de tweede en in augustus 1892 de laatste. Zijn laatste muzikale bijdrage was ‘Schemeringen’ en 

dateert van augustus 1893. 

 

Zoals Samama treffend heeft samengevat, probeerde Diepenbrock in elk van deze artikelen ‘af te 

rekenen met de in zijn ogen weinig verheffende artistieke idealen van de negentiende eeuw en een 

synthese te formuleren tussen het beste uit het verre en recente verleden, voor hem vooral het 

gregoriaans, Palestrina, Bach en Beethoven, respectievelijk Wagner en wat de toekomst moest 

brengen.’30 

 

Naast de drie muzikale essays werd in december 1892 een letterkundig artikel van Diepenbrock 

geplaatst, namelijk ‘Remy de Gourmont: Le Latin Mystique’. 

 

3.1.1. Over Verhulst 

 

Op 17 januari 1891 overlijdt in Den Haag de Nederlandse componist en dirigent Johannes Verhulst. 

Bij zijn overlijden verschijnen er vanuit vele hoeken necrologieën. Diepenbrock ergert zich aan het 

respect waarmee over Verhulst wordt geschreven en schrijft een essay met als titel ‘Over Verhulst’.31 

Dit essay is zowel een veroordeling van als een apologie voor de door Diepenbrock vergruisde 

Verhulst. Verhulst hield jarenlang de nieuwe muziek van Wagner tegen; het essay van Diepenbrock is 

dan ook een ware hulde aan de muziek en ideeën van Wagner. 

 

Het essay ‘Over Verhulst’ bestaat uit elf genummerde paragrafen.  

 

In de eerste paragraaf zegt Diepenbrock dat Verhulst voor het tegenwoordige geslacht niets meer te 

betekenen heeft. Iemand die op dat moment in de muziek mee wil tellen, noemt zich geen leerling 

meer van Verhulst. Dit terwijl het vanuit de schilderkunst of letterkunde helemaal geen schande is 
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om je een leerling te noemen van Jozef Israëls, Beets, Multatuli of Thijm. Diepenbrock constateert  

dan ook dat: 

 

de muziek [niet deel heeft] aan den opbloei der jonge Hollandsche kunst. Eens is ook zij iets groots 

geweest in dit land.
32

 Maar tot nu toe is die grootheid niet herboren. Tusschen litteratuur en muziek 

bestaat in ons land geen verkeer. In Frankrijk is er een verhouding van de litteratuur tot het werk van 

Wagner, dat tot nu toe het hoogste kunnen is en de verste vlucht van het muziekverlangen. Bij ons is 

dat niet zoo. En omgekeerd. De verspreiders van Wagner’s werk staan buiten gemeenschap met de 

litteratuur en de schilderkunst nu. *…+ Neen werkelijk, de muziek heeft met de andere kunsten geen 

gemeenschap, het schijnt zelfs dat zij daar trotsch op is.
33   

 

In paragraaf twee en drie gaat Diepenbrock verder met zijn negatieve bespreking van Verhulst. 

Diepenbrock verruimt in de vierde paragraaf zijn blik en heeft het niet alleen meer over muziek. Hij 

bespreekt de totale artistieke vernieuwingen die de laatste decennia van de negentiende eeuw in 

West-Europa hebben plaatsgevonden. Vanwege de complexiteit van deze paragraaf zal ik deze 

hieronder in zijn geheel citeren. De door mijzelf onderstreepte passages geven de belangrijkste 

kernzinnen weer: 

 

Het leven van den geest is vol diepe geheimen. En dagelijks ontdekt de wetenschap van het Zijn er 

nieuwe. Men gevoelt nu zoo veel heviger dan vroegere geslachten, volgens het woord van den 

Ephesiër, de eeuwige vloeiing der dingen. 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 omdat 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 geworden, zit hij aan 

als een god bij den maaltijd. 

Uit dit vermogen der ziel is de moderne litteraire kunst in Frankrijk geboren, in Duitschland de 

kunst van Wagner, in Holland reeds vroeger de schilderkunst, en nu eerst onlangs de litteratuur. 
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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.
34

 

 

In paragraaf vijf beschrijft Diepenbrock hoe Wagner: 

 

 *…+ de groote alkunstenaar *werd+, die de melodie der dingen ontdekte, 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.
35 

 

Paragraaf zes is een uiteenzetting van allerlei componisten die Wagner niet begrepen hebben en in 

paragraaf zeven gaat Diepenbrock dieper in op Mendelssohn en Schumann, de leermeesters van 

Verhulst. Diepenbrocks belangrijkste kritiek op Mendelssohn en Schumann is dat deze geen opera’s 

en muziekdrama’s konden componeren zoals Wagner kon. Wat Mendelssohn en Schumann, in 

tegenstelling tot Verhulst, overigens wel hadden was: 

 

 de liefde tot de dingen, een zeer rijk muzikaal vermogen en een subtiele kunst van expressie.
36 

 

In de paragrafen acht, negen en tien gaat Diepenbrock verder met zijn kritieken tegen het werk en de 

opvattingen van Verhulst.  Zo verwijt hij Verhulst dat hij begrip voor ‘de Ouden’ miste: hij voelde 

niets voor ‘de mystiek en de groote symbolen van het Katholicisme.’37 In de laatste paragraaf 

herhaalt Diepenbrock zijn kritiek op Verhulst nog eens grondig: Verhulst is voor ons geslacht niets 

meer. 

 

Uit dit essay zijn, zoals Van Veggel (1999) terecht opmerkt, een drietal nieuwe denkbeelden te 

destilleren die tot dan toe niet of nauwelijks in De Nieuwe Gids naar voren kwamen. In de eerste 

plaats pleit Diepenbrock voor een diepgaander contact tussen muziek en literatuur in navolging tot 

Wagners Gesamtkunst. Dit verlangen naar een intensiever contact blijkt alleen al uit het feit dat 

Diepenbrock voor De Nieuwe Gids is gaan schrijven. Een tweede punt is het noemen van de namen 

Israëls, Thijm en Cuypers als respectabele voorgangers van de hedendaagse kunst. De derde nieuwe 

uiting is Diepenbrocks bewondering voor ‘de Ouden’. Hiermee doelt Diepenbrock op de kunst uit de 
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middeleeuwen en vroege renaissance: hij bewondert de componist Palestrina, de middeleeuwse 

architectuur en de mystiek van de katholieke symbolen.38 

 

Je zou dus kunnen zeggen dat Diepenbrock met deze drie denkbeelden in dit essay pleit voor een 

verruiming van de blik van Tachtig. De wereldbeschouwing van de Tachtigers en Nieuwe Gidsers is 

volgens hem niet ‘monumentaal’ of ‘homophoon’ zoals de wereldbeschouwing in de middeleeuwen 

wel was.39 

 

Deze homophone levensvisie diende als basis van de scala aan kunstvernieuwingen die zich in West-

Europa voltrokken. Concreet gezien betekent dit, zoals Kemperink (1988) opmerkt: 

 

 het naturalisme in de literatuur, het impressionisme in de schilderkunst en het werk van Wagner op 

 het terrein van de muziek. Deze opsomming maakt duidelijk – en dat is tevens de teneur van 

 Diepenbrocks gehele betoog – dat Nederland wel gelijke tred heeft gehouden met het buitenland voor 

 zover het de schilderkunst en de literatuur betreft, maar op muzikaal gebied een schromelijke 

 achterstand vertoont.
40

 

 

De grote overeenkomst tussen Diepenbrock en de andere Nieuwe Gidsers is de polemiserende stijl 

waarmee Diepenbrock tegen de gevestigde orde in gaat. Hij laat niets heel van de denkbeelden van 

de conservatieve Verhulst, net zo min als de Nieuwe Gidsers dat deden met bijvoorbeeld de 

domineedichters. 

 

3.1.2. Melodie en gedachte 

 

 Volgens Diepenbrock kwamen zijn ideeën in ‘Melodie en gedachte’ beter tot zijn recht dan in ‘Over 

Verhulst’. De strekking van ‘Melodie en gedachte’ vatte hij in een brief aan zijn vriend Andrew de 

Graaf (gedateerd 21 december 1891) als volgt samen:41 

 

 Heel lang-blank, als de klare manestralen met een metaaltimber, te vertellen dat er ook buiten het 

 zichtbare heel veel mooie geheimen zijn, wou ik probeeren, maar het is wel lastig, en ik wil er heel 
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 graag met je over praten. Dat je sympathie [voelt] voor het begrip van een door philosophie en muziek 

 verheerlijkt leven – daar ben ik heel blij om.
42

 

 

‘Melodie en gedachte’ gaat dus over muziek en filosofie. Diepenbrock hoopt dat het verlangen naar 

het eeuwige en onveranderlijke zich binnen de kunst steeds sterker zal gaan manifesteren.43 

 

‘Melodie en gedachte’ bestaat uit acht paragrafen en is in drie delen verschenen: paragraaf I-III in 

december 1891, paragraaf IV-VI in februari 1892 en paragraaf VII-VIII in augustus 1892. 

 

3.1.2.1. Paragraaf I-III 

 

In de eerste paragraaf bespreekt Diepenbrock de aanvang van de negentiende eeuw en de 

verworvenheden van deze eeuw. Kenmerkend voor de negentiende eeuw zijn: ‘het ontvluchten van 

het Nu’, de ‘Geest in de Natuur’, ‘het Ontastbare in het tastbare’ en het ‘Onzichtbare in het 

zichtbare.’44 Het stralende middelpunt van de negentiende eeuw is de muziek van Ludwig van 

Beethoven (1770-1827). 

 

Vervolgens spreekt Diepenbrock in paragraaf twee zijn hoop uit dat muziek en filosofie een centrale 

plaats in het leven van mensen zullen krijgen.45 Hij hoopt namelijk op een: ‘monumentale 

wetgevende macht der toonkunst in het leven der toekomst’ en een ‘reinigend-verheerlijkende 

interpretatie des levens door Melodie en Gedachte in de komende tijden.’46 

 

Paragraaf drie behandelt de ontwikkeling van de muziekgeschiedenis tot en met Beethoven: ‘Tot op 

Beethoven had de muziek God gediend of de menschen’ en ‘*b+ij allen had de kunst eenige relatie tot 

iets objectiefs.’47 Beethoven was de eerste componist die de muziek los behandelde van de 

maatschappelijk-religieuze context. Bovendien was Beethoven de eerste die de sonatevorm48 

gebruikte voor ‘de expressie van zijn intiemste gevoelsaandoeningen.’49 Net zoals de Tachtigers de 

oude vorm van het sonnet weer opnieuw gebruikte om hun individuele emoties uit te drukken, deed 

Beethoven dit met de sonate. De kunst van Beethoven was dus de eerste openbaring van de 
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‘subjectieve lyricus’ die de ‘objectieve werkelijkheid’ in de stroom van het ‘subjectief gevoelsleven’ 

onderdompelde.50 Vervolgens bespreekt Diepenbrock Beethoven als voorloper van Schopenhauer en 

hij plaatst ‘de superioriteit van de intuïtieve boven de abstracte voorstelling, van de kunst en 

philosophie boven de wetenschap.’51 

 

Hiermee gaat Diepenbrock duidelijk in tegen het positivisme en dus ook de opinie, die aan het eind 

van de negentiende eeuw steeds meer opkwam, dat de wetenschap haar belofte niet was 

nagekomen.52 Daarnaast stelt Diepenbrock dat muziek van alle kunstdisciplines vanwege haar 

estherische karakter de meest immateriële kunstvorm is en daardoor ook het meest geschikt is om 

het eeuwige uit te drukken.53 

 

Uiteindelijk heeft Beethoven volgens Diepenbrock de drie muzikale elementen (ritme, harmonie en 

melodie) losgemaakt uit hun conventionele betrekking en met zijn muziek ‘het eeuwige, niet 

gewordene, niet historische, tijdloze’ uitgedrukt.54 De kunst heeft een nieuw doel gekregen: het 

weergeven van het hogere. 

 

3.1.2.2. Intermezzo 

 

Tussen de eerste en tweede publicatie van ‘Melodie en gedachte’ raakte Diepenbrock door zijn 

leraarsbaan steeds verder in een depressie. Gelukkig zorgde een tentoonstelling op 3 januari 1892 

voor een lichtpunt. Die dag was Diepenbrock voor het eerst in de gelegenheid om in Amsterdam de 

wandschildering van zijn eveneens katholieke vriend Antoon Derkinderen te bekijken. Deze 

wandschildering had Derkinderen gemaakt voor het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Het zien van 

deze wand moet Diepenbrock de energie hebben gegeven om het schrijven aan zijn opstel te 

hervatten.55 Dit leidde ertoe dat in het februari nummer van 1892 in De Nieuwe Gids het tweede deel 

van Diepenbrocks essay was  te lezen. 

 

In datzelfde februarinummer verschenen nog twee andere publicaties over de wandschildering: een 

van R.N. Roland Holst en de andere van Diepenbrocks vriend Andrew de Graaf. Er werd hierdoor in 

een keer vanuit een nieuwe (deels katholieke) hoek wel heel veel aandacht besteed aan de 
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gemeenschapskunst van de katholieke Derkinderen. Dit was voor Willem Kloos moeilijk te 

verkroppen en hij ging zich bemoeien met de tweede aflevering van ‘Melodie en gedachte’. 

 

3.1.2.3. Paragraaf IV-VI 

 

De tweede aflevering van ‘Melodie en gedachte’ vat Diepenbrock in een brief aan Derkinderen van 

15 januari 1892 als volgt samen: 

 

 Het zijn 4 bladzijden gecondenseerde historie van de ziel der 19
e
 eeuw, uit wier Wezen ik heb 

 gepoogd de verheelijking van het lyrische element v/d klank in woord, toon en schilderkunst te 

 toonen. Het is zeer algemeen en abstract, maar ik geloof niet onjuist en het was mij een groote 

 vreugde, mijn deelneming aan het feestgestij van jouw werk aan het eind van het stuk even te 

 betuigen, door het simpele noemen van jouw naam onder de jonge Hollandsche artisten wier 

 aspiraties verwant zijn met de hoogste kunst van dezen tijd.
56

 

 

Deze tweede aflevering van ‘Melodie en gedachte’ is qua inhoud zo complex dat ik me voor de 

analyse volledig baseer op Kemperink (1988). Hieronder volgt een samenvatting van haar 

interpretatie op deze tweede aflevering. 

 

Diepenbrock bespreekt eerst, net als in ‘Over Verhulst’, de ontwikkeling van kunststromingen tot aan 

de negentiende eeuw. Deze tweede aflevering is dus te lezen als een kritische uitwerking van wat 

Diepenbrock eerder in ‘Over Verhulst’ schreef. 

 

Vervolgens karakteriseert Diepenbrock de negentiende eeuw als een eeuw van tegenstellingen. 

Enerzijds is er het idealisme, dat de wereld beschouwt als de voorstelling van het subject. Aan de 

andere kant staat het empirisme, dat slechts gaat over het zintuiglijk waarneembare en het kunnen 

verkrijgen van objectieve informatie. Het idealisme verbindt Diepenbrock aan de lyriek en de klank 

en het empirisme aan de epiek en het beeld. Typerend voor de negentiende eeuw, aldus 

Diepenbrock, is het verlangen dat deze tegenkrachten met elkaar versmelten. Deze tegenstellingen, 

het idealisme en het empirisme, vertegenwoordigen respectievelijk de ‘kunst van het gehoor’ en de 

‘kunst van het gezicht’. 

 

Hierna werkt Diepenbrock het idealisme nog verder uit. Ten eerste onderscheidt hij de hiervoor al 

besproken visie op de wereld als eigen voorstelling van het subject, het lyrische idealisme. Ten 
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tweede is er een benadering van het idealisme die nog dieper gaat. Dit houdt in dat men op zoek 

gaat naar het blijvende eeuwige, buiten de voortdurende wisseling der dingen om. Deze benadering 

van het idealisme levert een andere kunst op: Diepenbrock noemt dit een uit contemplatie 

voortkomende epiek. Deze epiek staat boven de historie en is dus bij machte om iets eeuwigs uit te 

drukken. Uiteraard moet deze uit contemplatie voortkomende epiek niet verward worden met het 

empirisme dat door Diepenbrock verbonden is met de epiek en het beeld. 

 

Zoals in de eerste aflevering van ‘Melodie en gedachte’ is te lezen, ziet Diepenbrock de muziek – 

vanwege haar mogelijkheid om het eeuwige uit te drukken – als de hoogste kunstvorm. Hij kent dus 

veel waarde toe aan de ‘kunst van het gehoor’. De muziek is volgens Diepenbrock de kunstvorm bij 

uitstek die vanuit een idealistische achtergrond het eeuwige uitdrukt. Wanneer Diepenbrock zegt dat 

de klank de schilderkunst steeds meer gaat doordringen, zegt hij daarmee zoiets als: de schilderkunst 

richt zich steeds meer op het onstoffelijke en eeuwige (de uit contemplatie voortkomende epiek). 

Dat is dus een groot compliment voor de schilder die dat niveau weet te evenaren. Een van de 

schilders die dat niveau volgens Diepenbrock weet te evenaren is Antoon Derkinderen.57 

 

Diepenbrocks bewondering voor Derkinderen blijkt aan het slot van paragraaf vier van ‘Melodie en 

gedachte’: 

 

de kunst van Beethoven en Wagner, Matthijs Maris en Puvis de Chavannes; en in Holland van Antoon 

der Kinderen.
58

 

 

Deze tweede aflevering van ‘Melodie en gedachte’ werd door Kloos niet in een keer geaccepteerd. Zo 

schreef Kloos in een briefkaart op 5 februari 1892 aan Diepenbrock: 

 

Ik heb me veroorloofd die namen, waar H.[erman] G.[orter] van sprak, te schrappen. Word je daar 

krankzinnig door schrijf ’t me dan, dan zal ik ze er weer inzetten. Ofschoon ik geloof dat het een 

disharmonie is in ’t geheel.
59

 

 

Diepenbrock tekende protest aan, maar Kloos is hier niet op in gegaan, zo blijkt uit een brief die 

Diepenbrock op 11 februari aan Andrew de Graaf stuurde: 
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Vindt je het niet een schandaal zooals Kloos mij bedonderd heeft, met in mijn stuk te schrappen? Op ’t 

eind van 4 is nu de heele passage waar Toon in genoemd werd en die juist voor de inrichting v/h stuk 

noodig is geschrapt ondanks mijn verzoek om ’t niet te doen. Kleine jaloezie!
60

 

 

In het februarinummer staat aan het slot van paragraaf van vier ‘Melodie en gedachte’ dan ook: 

 

 de kunst van Beethoven en Wagner, en enkele onzer tijd-genooten.
61

 

 

In de tweede aflevering van ‘Melodie en gedachte’ spreekt Diepenbrock bij het beschrijven van zijn 

ideale, eeuwige kunst niet alleen meer over muziek, maar ook over literatuur en schilderkunst. De 

literatuur en schilderkunst, zo blijkt ook uit mijn analyse in hoofdstuk twee, waren nu juist de 

terreinen die door de Nieuwe Gidsers veel meer als de hunne werd beschouwd dan bijvoorbeeld 

muziek.62 Zolang Diepenbrock zich slechts met muziek bezighield, het gebied waar de Nieuwe Gidsers 

niet veel kaas van hadden gegeten, kreeg Diepenbrock van Kloos relatief veel vrijheden. Zodra 

Diepenbrock zich op andere terreinen begaf, greep Kloos onverbiddelijk in. Een ramp dus voor een 

man als Diepenbrock die juist meer en meer pleitte voor een samenwerking tussen verschillende 

kunstdisciplines. 

 

3.1.2.4. Paragraaf VII-VIII 

 

Na deze kwestie met Kloos duurde het een paar maanden voor het laatste deel van ‘Melodie en 

gedachte’ in De Nieuwe Gids verscheen. Zo schreef Kloos op 2 april 1892 aan Diepenbrock: 

 

Beste Fons.    Ik had graaf dat je nog wat kon geven, als is het ook laat, b.v. de 10
e
 April. Er is op het 

oogenblik te weinig copy.
63

 

 

Diepenbrock antwoordt Kloos niet, maar zijn brief aan Andrew de Graaf van 4 april 1892 spreekt 

boekdelen: 

 

Er is te weinig copie, en nu de nood aan den man komt, schrijft Kloos mij briefjes (onder ons natuurlijk) 

en perst mij tot schrijven waarin ik niets geen zin heb.
64
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Uiteindelijk duurt het nog tot het augustus 1892 voordat de derde aflevering van ‘Melodie en 

gedachte’ geplaatst wordt. In eerste instantie lijkt deze aflevering weinig stof te bevatten waar Kloos 

bezwaar tegen kon hebben. 

 

Paragraaf zeven gaat verder waar paragraaf zes ophield: de beschrijving van de muziekgeschiedenis 

tot aan Wagner. Paragraaf zeven eindigt met de conclusie dat de Wagneriaanse Gesamtkunst voor 

Diepenbrock de ideale kunstvorm is. In paragraaf acht bespreekt Diepenbrock de muziek van 

Beethoven en dan met name diens strijkkwartetten. Toch staan er in deze laatste paragraaf 

stellingen waar Kloos zijn hoofd aan had kunnen stoten. Diepenbrock verkondigt hier drie 

denkbeelden van Beethoven die niet helemaal in de levensvisie van de Nieuwe Gidsers passen: 

muziek is volgens Beethoven de enige weg om tot een hoger inzicht te komen, vervolgens legt 

Beethoven een verband tussen kunst en het ‘moreel-schoone’ en tot slot noemt Beethoven de kunst 

een ‘vertegenwoordiger der godheid’; kunst is een geschenk van God.65   

 

De reden waarom Kloos deze derde aflevering zonder wijzigingen plaatste in De Nieuwe Gids was 

wellicht omdat het toch maar over muziek ging. 

 

3.1.3. Remy de Gourmont: Le Latin Mystique 

 

In december 1892 verschijnt ‘Remy de Gourmont: Le Latin Mystique’ in De Nieuwe Gids, het enige 

artikel van Diepenbrock in De Nieuwe Gids dat niet over muziek gaat. In het vervolg zal ik ‘Remy de 

Gourmont: Le Latin Mystique’ afkorten tot ‘Le Latin Mystique’. 

 

Dit essay kent een lange ontstaansgeschiedenis, zo schreef Kloos al op 28 maart 1892 aan 

Diepenbrock: 

 

Beste Fons.    Er is zooeven een boek uitgekomen, dat je wel intereseeren zal, getiteld Le Latin 

mystique. Het zijn studies over de Christelijke poëzie van de III tot XIII eeuw door Remy de Gourmont 

met een voorrede van Huysmans, met een bloemlezing, gegeven naar de oorspronkelijke teksten.
66

 

 

Diepenbrock wilde het boek graag hebben, maar het duurde nog tot oktober voordat hij het boek in 

zijn bezit kreeg. In de tussentijd dacht Diepenbrock wel al aan een potentieel artikel over dit boek. 

Op 14 september 1892 schreef hij aan Andrew de Graaf: 
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Ik verheug mij zeer op den 20., dan komt le Latin mystique *…+, en ben al begonnen te trachten over 

het idee van die uitgaaf iets voor de N.G. te schrijven *…+. Maar ik vrees dat ik het niet kan, en ook dat 

Kloos het niet geschikt zal vinden.
67

 

 

Uiteindelijk komt er op 29 november 1892 via Hein Boeken toch een verzoek aan Diepenbrock om 

met een nieuw artikel voor De Nieuwe Gids  te komen: 

 

Beste Fons.    Willem is erg ziek, eerst kiespijn en nu maag-catarrh en vraagt mij daarom je eens even 

te vragen of je soms niet weer een vervolg op je stuk hadt of soms een ander stuk, b.v. over het Latin 

Mystique. Er is nog maar heel weinig copie. Hoe eerder je stuurt hoe beter. Maar anders is er nog wel 

een dag of 10 tijd.
68

 

 

Het valt Diepenbrock zwaar om dit artikel voor De Nieuwe Gids te schrijven, zo schrijft hij op 5 

december 1892 aan Andrew de Graaf: 

 

Ik zit vreeselijk te peineeren over le Latin Mystique. Het wordt een erg polemisch stuk helaas, en dat 

kost mij veel meer moeite dan een ander stuk. *…+ Verleden week natuurlijk te laat eraan begonnen. 

Het handelt eigelijk meer over Huysmans dan over le Latin Mystique. *…+ Het zal voor de N.G. een raar 

ding zijn en misschien zal ik er veel last van krijgen.
69

 

 

De bespreking van ‘Le Latin Mystique’ werd uiteindelijk zonder wijzigingen vanuit De Nieuwe Gids  

redactie geplaatst. 

 

‘Le Latin Mystique’ bestaat uit twee paragrafen. In dit artikel bespreekt Diepenbrock Remy 

Gourmonts recentelijk verschenen boek Le Latin Mystique. Dit boek is voorzien van een voorwoord 

door J.K. Huysmans. Diepenbrocks bespreking mondt uit in een meer algemeen literair-culturele 

beschouwing over de mystiek. 

 

Diepenbrock opent het artikel met de polemiserende mededeling dat hij het positivisme heeft 

verworpen. Als direct gevolg van en reactie op het positivisme kondigt hij een nieuwe generatie 

mystieke kunstenaars aan. 

 

Hierna gaat hij verder met de bespreking van het boek van Remy de Gourmont. In deze bespreking 

besteedt hij vooral veel aandacht aan het voorwoord van het boek dat van de hand is van Huysmans.  
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Huysmans maakt een onderscheidt tussen enerzijds de jonge generatie schrijvers die op een 

populaire manier dwepen met de mystiek en anderzijds de mensen waarbij de mystiek een 

onderdeel is van hun diepgewortelde katholieke levenshouding. Diepenbrock ondersteunt dit 

onderscheid en gaat in zijn artikel verder met de achtergronden van de mystiek. 

 

Diepenbrock doet in ‘Le Latin Mystique’ een aantal opvallende uitspraken die wederom moeilijk te 

vereenzelvigen zijn met de opvattingen van de Nieuwe Gidsers. Zo vindt hij het bijvoorbeeld een 

‘verouderd vooroordeel, de woordwording van de Christelijk Ziel te verachten om de antieke 

litteratuur.’70 

 

De vrees dat hij door uitspraken als deze ‘last’ met dit artikel had kunnen krijgen, was dan ook zeker 

niet onterecht. Maar het commentaar vanuit de redactie bleef uit. Custers (2000) geeft hiervoor de 

volgende verklaring: 

 

Dat Kloos niet ingreep, is begrijpelijk, omdat hij in die periode ziek was en zich niet met het practische 

redacteurswerk kon bemoeien. Een afwijzing van het artikel was ondenkbaar, omdat de kopijnood op 

dat moment werkelijk heel hoog was. Bovendien sprak Diepenbrock alleen over Franse en niet over 

Nederlandse auteurs. Wellicht ook beschouwde men het boek van De Gourmont als in de eerste plaats 

bestemd voor latinisten of, vanwege de voorrede van Huysmans, meer als een religieus dan als een 

literair werk.
71

 

 

Zolang Diepenbrock zich dus met muziek bezighield, Kloos ziek was, de kopijnood bij de redactie 

hoog genoeg was en hij afbleef van de Nederlandse literatuur en schilderkunst, leek hij zich veel te 

kunnen veroorloven in De Nieuwe Gids. Maar tijdens de momenten waar het er echt op aan kwam, 

zoals in ‘Melodie en gedachte’, greep Kloos onverbiddelijk in. 

 

3.1.4. Schemeringen 

 

Pas in augustus 1893 verschijnt Diepenbrocks volgende en laatste essay in De Nieuwe Gids. Kloos had 

al eerder om nieuw werk van Diepenbrock gevraagd, zo blijkt uit een brief van Hein Boeken aan 

Diepenbrock op 30 juli 1893: 
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 Beste Fons.    Je hebt toch niet uit Willem’s telegram opgemaakt dat het te laat voor je was om nog 

 wat te zenden? Als je wat hebt zend het dan vooral, dan wordt het een mooie aflevering. We zijn nu 

 zoowat aan de 120 pagina’s en dat is bijna heelemaal vers, dus jij zou er prachtig bij komen, al werd 

 het bijvoorbeeld Dinsdag of Woensdag, desnoods Donderdag, dan zal ik wel voor de correctie 

 zorgen.
72

 

 

 ‘Schemeringen’ is te lezen als slot van ‘Melodie en gedachte’, zo schrijft Diepenbrock op 5 augustus 

1893 aan Andrew de Graaf, daarnaast bevat het essay ook kritiek op De Nieuwe Gids: 

 

 Het stuk zou ik nog graag een paar dagen houden, het zal zoowat 13 à 14 paginasdruk zijn, is à double 

 usage, dat wil zeggen: kan meteen ook dienen als Epiloog en Slot van Melodie en Gedachte. – Het 

 handelt over Nietzsche, Barrès, het dilettantisme, de muziek en de aspiraties van Toon, is eigelijk een 

 klein critiekje op de N.G., eindigt bijv. zoo: Een lente des geestes is reeds gegaan over ons. Misschien 

 zal ook eenmaal de zomer komen!
73

 

 

‘Schemeringen’ bestaat uit drie paragrafen en is door Diepenbrocks complexe schrijfstijl in eerste 

instantie moeilijk te doorgronden. De strekking van dit essay is het best te achterhalen met behulp 

van een brief die Diepenbrock op 19 augustus 1893 aan Derkinderen schreef: 

 

 De strekking van het geheele stuk is tegen het Individualisme, om het eens heel plat en grof uit te 

 drukken. Nu kan ik in de symbolieke schilderkunst niets anders zien dan het meest geoutreerde 

 individualisme, dat in den waan bevangen is van algemeene metaphysische dingen uit te drukken, dus 

 het tegenovergestelde van individueele dingen, en dan tot dezen waan is gekomen door het element 

 der reflexie, en door het werken met anit-naturalistische motieven.
74

 

 

De eerste paragraaf van ‘Schemeringen’ opent als volgt: 

 

 Nog eenmaal moge, vóórdat de oude occidentale, de oude Latijnsche wereld, het wrak van het oude 

 heilige Roomsche rijk wegsomberen zal in de matelooze kloof der oneindige tijden, nog eenmaal moge 

 vóór gindsche schemering de oude wereld luisterrijk staan in roerenden glans van guldene luchten op 

 de hoogvlakte der verledene eeuwen. [...] Wij staan, zoo schijnt het, aan de poort dier schemering.
75

 

 

Hiermee doelt Diepenbrock op de ontwikkelingen die komen gaan. Voordat de roomse wereld, ‘de 

oude Latijnsche wereld’, verdwijnt, zal er nog één periode van grote bloei komen, de ‘roerenden 
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glans van guldene luchten’. Met deze periode van grote bloei, die overduidelijk plaats vindt aan het 

eind van de negentiende eeuw, doelt Diepenbrock op het nieuwe verlangen naar het absolute en het 

goddelijke. Hierdoor zal men eindelijk los komen van het individualisme en de tegenstellingen van de 

negentiende eeuw (het empirisme tegenover het idealisme) zullen worden opgelost.76 Deze periode 

van grote bloei zal gevonden worden in de gemeenschapskunst.  

 

In de tweede paragraaf heeft Diepenbrock het over de tevergeefse zoektocht van de filosofie van de 

negentiende eeuw naar alternatieven voor ‘de aanvaarding van een eeuwige, absolute, goddelijke 

macht’.77 

 

De derde paragraaf van dit essay geeft uiteindelijk de meeste informatie over Diepenbrocks 

kunstopvattingen. Allereerst gaat hij, net als in eerdere essays, flink in tegen het positivisme van de 

negentiende eeuw: 

 

 Diep onder alle geestesbewegen van dezen tijd schijnt sluimerend te zijn de essens van Kant’s 

 kriticisme, de leer, dat wij slechts tot de relatieve kennis der empirische wereld in ruimte, tijd en 

 causaliteit vermogen te naderen, en nimmer tot de kennis van het absolute.
78

 

    

 Dan vervolgt hij zijn betoog: 

 

 De biologische wetenschap had de metaphysiek verslagen, beloofde de waarheid over het leven, de 

 verklaring van het wezen des Zijnden, de technische wetenschappen het materiëele levensgeluk, het 

 vlakke egale geluk der democratie. Een naïef de dingen slechts aan de oppervlakte betasten, en een 

 hechten aan het uitwendige, een absoluut naar buiten gerichte blik, een practisch optimisme als van 

 menschen zonder verleden, geheel van toekomst.
79

 

 

Hij hekelt hiermee ook het aan het positivisme gerelateerde naturalisme en impressionisme. 

 

Vervolgens werkt hij de invulling van het idealisme, zoals ook al weergegeven in ‘Melodie en 

gedachte’, verder uit. Het idealisme was de tegenhanger van het empirisme, Diepenbrock verbindt 

hierna aan het empirisme  het naturalisme en impressionisme. Een van de vele reacties op het 

empirisme, en dus ook positivisme, was het symbolisme. Diepenbrock omschrijft het symbolisme 
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echter als ‘een  uiterste in de kunst der lyrische zelf-exaltatie.’80 Het gaat hier dus om de eerste, 

oppervlakkige benadering van het idealisme: het symbolisme is slechts individualistisch en lyrisch.81 

 

De tweede en diepere benadering van het idealisme, Diepenbrock noemt dit een uit contemplatie 

voortkomende epiek die boven de historie staat en bij machte is om het eeuwige uit te drukken, kent 

hij toe aan de gemeenschapskunst: 

 

 Het Middeleeuwsche gemeenschapsleven, het religieuse en het maatschappelijke, waarin het Geloof, 

 dit is de harmonie-uit-zelfverloochening tusschen Daad en Gedachte, Gevoel en Rede, het leven in zijn 

 geheel en in zijne kleinste deelen overstralend verheerlijkte, - daarvan leefde een verre consciëntie, 

 een ‘herinnering’ in Platonischen zin, in de ziel van Alberdingk Thijm, en maakte hem rijk met een 

 Liefde-uit-Weten. Zulkde verlangens, versterkt door impulsies van Wagner’s werken en meeningen, 

 zijn conceptie van  een volk als een menschheid door gemeenschap van geestelijke verlangen 

 gegroeid tot een éénheid, als voorwaarde, als ontvangster van het kunstwerk, - dit is de oorsprong van 

 het werk, dat de kunstenaar zelf aanduidde met den naam ‘gemeenschapskunst’.
82

 

 

Deze gemeenschapskunst is collectivistisch en episch.83 

 

We kunnen dus zeggen dat Diepenbrock het onderscheid tussen symbolisme en gemeenschapskunst 

vaak niet duidelijk genoeg naar voren vindt komen. Het symbolisme is dan wel te zien als een anti-

naturalistische stroming, maar blijft volgens Diepenbrock teveel aan de oppervlakte en is hierdoor te 

zien als dilettantistisch. De gemeenschapskunst geeft echter wel de echte essentie van de kunst weer 

en is ook meer naar binnen gekeerd. 

 

Vanuit het idealisme zijn dus twee stromingen af te leiden: de minder goede lyrische kunst 

(symbolisme, individualistisch en dilettantistisch) en de correcte epische kunst (gemeenschapskunst, 

eeuwig en voortkomend uit contemplatie). Het ‘dilettantisme’ staat voor Diepenbrock dus op één lijn 

met het ‘individualisme’ en ‘lyriek’, hierdoor is het ‘dilettantisme’ tegengesteld aan Diepenbrocks 

eigen kunstopvatting, de gemeenschapskunst. 

 

De lijn van ‘dilettantisme’ trekt hij vervolgens door naar de mystiek zoals beschreven in ‘Le Latin 

Mystique’. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de jonge generatie schrijvers die 

                                                           
80

 Verzamelde geschriften: p. 62. 
81

 Kemperink 1988: p. 161. 
82

 Verzamelde geschriften: p. 63. 
83

 Kemperink 1988: p. 161. 



 
37 

op een populaire manier dwepen met de mystiek en anderzijds de mensen waarbij de mystiek een 

onderdeel is van hun diepgewortelde katholieke levenshouding.84 Hier zien we dus ook aan de ene 

kant de oppervlakkige mystiek (dilettantisme) en aan de andere kant de diepere, naar binnen 

gerichte mystiek. 

 

Diepenbrock besluit ‘Schemeringen’ met een lofzang op de muziek en Mei van Herman Gorter: 

 

 *…+ nu wordt het ons helder, waarom de Muziek, die met Beethoven begon de visie des wordenden 

 levens te zeggen in tonen, de roem te zijn in den klank van den weemoed van Zijn en Niet-Zijn *…+ In 

 de eenheid van teerheid en intensiteit heeft de toonkunst voor het eerst in Wanger’s werk alles omvat, 

 wat behoort tot de drie ijken van het ontastbare: de zinneaandoening, de zieleaandoening, de 

 geestesaandoening. Daardoor is zijn werk, in engeren-muzikalen zin, de synthese en de vervulling van 

 alle toonkunst van vroeger. *…+ 

  De toonkunst zal dan worden begrepen, wellicht zoo niet in nog wijderen zin dan Beethoven 

 en Wagner haar dachten: in monumentaal-politischen zin, als profetische interpretatie des levens, dan 

 toch als de zingende atmospheer om de tweede ideale wereld van diaphanen goudglans, een 

 magische cirkel, doorstraald van alle aardsche en hemelse dingen. 

  Een lente is reeds gegaan over ons! 

  Wellicht zal óók eenmaal de zomer komen!
85

 

3.2. Van Gesamtkunst naar mystiek en gemeenschapskunst 

Achteraf valt te constateren dat Diepenbrock in zijn essays steeds vaker ideeën ging verkondigen die 

afweken van de denkbeelden van de Nieuwe Gidsers. 

 

Zo pleitte Diepenbrock in ‘Over Verhulst’ ten eerste voor een samenwerking tussen de verschillende 

kunstdisciplines en een verruiming van de blik van Tachtig, ten tweede noemde hij mensen als 

Israëls, Thijm en Cuypers respectabele voorgangers van de hedendaagse kunst en tot slot uitte 

Diepenbrock zijn bewondering voor ‘de Ouden’ en stelde hij een meer ‘homophone’ levensvisie voor. 

Diepenbrock ging uit van de muziek als belangrijkste kunstdiscipline en bewonderde met name de 

muziek van Wagner. In ‘Over Verhulst’ waren deze ideeën over Gesamtkunst nog tamelijk 

oppervlakkig en zintuiglijk waarneembaar, zo zag Diepenbrock de muziek van Wagner in dezelfde 

context als het naturalisme en impressionisme. 
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In ‘Melodie en gedachte’ werden Diepenbrocks ideeën fundamenteler, dit essay gaat over muziek en 

filosofie en Diepenbrock hoopte dat het verlangen naar het eeuwige en onveranderlijke zich binnen 

de kunst steeds sterker zou gaan manifesteren. Diepenbrock zag de muziek, vanwege haar 

mogelijkheid om het eeuwige uit te drukken, als de hoogste kunstvorm. Het uiteindelijke doel van de 

kunst moest zijn om het hogere en eeuwige weer te kunnen geven. De enige kunst die het hogere 

weer kon geven was volgens Diepenbrock de uit contemplatie voortkomende epiek. Diepenbrock 

heeft dus afstand genomen van het positivisme en empirisme en het daarbij horende naturalisme en 

impressionisme. Zelfs de oppervlakkige, lyrische variant van het idealisme ging voor Diepenbrock niet 

ver genoeg.  

 

Ook in ‘Le Latin Mystique’ ging Diepenbrock verder met zijn hang naar het hogere. Hij schrijft over de 

mystiek en richtte zijn blik steeds meer naar binnen. Diepenbrock onderscheidde in dit essay jonge 

schrijvers die zich op een oppervlakkige manier bezig hielden met de mystiek (de dilettanten) en 

mensen waarbij de mystiek een onderdeel was van hun diepgewortelde katholieke levenshouding. 

 

Tot slot kwamen Diepenbrocks kunstopvattingen in ‘Schemeringen’ het beste uit de verf. In 

‘Schemeringen’ ging Diepenbrock nog harder tegen het positivisme en individualisme in. Ook voor 

het anti-naturalistische symbolisme had hij weinig waardering. Voordat de oude roomse wereld zou 

verdwijnen, zou er aan het eind van de negentiende eeuw nog een grote bloeiperiode komen. In 

deze bloeiperiode aan het eind van de negentiende eeuw zouden de tegenstellingen (empirisme en 

idealisme) worden opgelost en werd er plaats gemaakt voor de gemeenschapskunst. Diepenbrock 

eindigde dit essay met een lofzang op de muziek.   

 

De aandacht van Diepenbrock ging vanuit zijn katholieke achtergrond dus primair uit naar: muziek als 

hoogste kunstvorm, de middeleeuwse mystiek en een breuk met het positivisme en individualisme. 

Zijn belangstelling verschoof van het Gesamtkunstwerk naar gemeenschapskunst. 

 

De gemeenschapskunst van Diepenbrock is een bijzondere vorm van gemeenschapskunst. Het is niet 

de gemeenschapskunst  van de socialistische Henriette Roland Holst, voor haar betekende 

gemeenschapskunst in de eerste plaats kunst vóór de gemeenschap. De kunst was bestemd voor het 

volk en diende de strijd voor een socialistische samenleving te steunen.86 De gemeenschapskunst van 

Diepenbrock is uiteindelijk ook niet hetzelfde als ‘de gemeenschappelijkheid der kunsten’ van H.P. 

                                                           
86

 Kemperink 2001: p. 311-312. 



 
39 

Berlage. In zijn architectonische tempels moesten ‘bouwkunst, beeldende kunst en literatuur elkaar 

liefdevol de hand reiken.’87 

 

Voor Diepenbrock was de gemeenschapskunst iets anders, het ging bij hem niet direct om kunst voor 

het volk. Volgens Diepenbrock was de kunstenaar een ziener, ‘die door een algemene waarheid naar 

voren te brengen de mensheid geestelijk louterde, maar zich voor het overige van die mensheid 

distantieerde.’88 Kunst had voor hem de belangrijke functie van moreel verheffend medium voor het 

volk. In principe sloot hij zelfs kunst dóór het volk niet uit. Dit kon volgens hem pas bereikt worden 

op het moment dat de eenheid van kunst en leven, zoals in de Middeleeuwen, was teruggekeurd.89 

 

Diepenbrock streefde dus naar één maatschappelijk, kunstzinnig en religieus levensgeheel. Dit 

streven stond haaks op het wetenschappelijk-positivisme, het mystisch-dilettantisme, het 

symbolisme en uiteraard ook het l’art pour l’art principe in de opvattingen van de Tachtigers en 

Nieuwe Gidsers.90 

 

Toch werden de essays van Diepenbrock nooit geweigerd. Custers (2000) geeft hiervoor de volgende 

verklaring: 

 

 [De essays van Diepenbrock konden] in de meeste gevallen voor de buitenwereld onder de rubriek 

 ‘Muziek’ (´Over Verhulst´, ´Melodie en gedachte´) of onder de (blijkbaar hiervoor speciaal in het leven 

 geroepen) rubriek ‘Muzikale Cultuur’ (´Schemeringen´) worden ondergebracht. Daarmee waren ze 

 ongevaarlijk geworden, want op muziekaal gebied bestond er immers geen Beweging van Tachtig en 

 konden er ook geen daaraan tegenstrijdige denkbeelden worden verkondigd. De tweede, misschien 

 nog wel belangrijkere reden is dat Diepenbrock daar waar hij sprak over contemporaine Nederlandse 

 schilders en schrijvers slechts in een heel enkel geval namen noemde.’
91

 

 

Daar waar Diepenbrock namen noemde, greep Kloos onverbiddelijk in. Alles lijkt er dus op te wijzen 

dat muziek in De Nieuwe Gids werd beschouwd als een ‘adiaphora’. 
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4. Adiaphora: Het jubileumnummer van De Nieuwe Gids 

In september 1894 verscheen de laatste aflevering van de eerste reeks van De Nieuwe Gids. Een 

doorstart vond plaats op 1 februari 1985 onder de redactie van Willem Kloos en J.H. Boeken. Deze 

doorstart is nooit een groot succes geworden, onder andere omdat Kloos in diezelfde tijd in het 

krankzinnigen gesticht te Utrecht werd verpleegd.92 

 

Op 5 augustus trouwde Diepenbrock met freule Elisabeth (Liesbeth, Elsa) De Jong van Beek en Donk 

en zij verhuisden na een korte huwelijksreis terug naar Amsterdam.93 Diepenbrock was inmiddels 

eervol ontslagen als leraar aan het Bossche gymnasium en ging in Amsterdam als redacteur werken 

voor De Kroniek.94 Hij bleef uiteraard ook muziek componeren. 

 

Diepenbrock leverde nog eenmaal een muzikale bijdrage aan de tweede reeks van De Nieuwe Gids, in 

december 1895 verscheen zijn essay ´Ommegangen´. Omdat Kloos in die tijd in een psychiatrische 

inrichting zat, lijkt het erop dat Diepenbrock dit artikel slechts heeft geschreven om in de 

instandhouding van het tijdschrift – en daarmee het levensonderhoud van Kloos – te voorzien.95 

 

Daarna bleef het lange tijd stil, totdat Kloos 15 jaar later aan Diepenbrock vroeg om een bijdrage 

voor het Gedenkboek. Dit Gedenkboek zou ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige bestaan van De 

Nieuwe Gids op 1 oktober 2010 verschijnen.96 

 

Van deze bijdrage, met als titel ´Aan Willem Kloos´, heeft Diepenbrock twee versies geschreven. In de 

eerste, uitgebreide versie geeft Diepenbrock ongezouten kritiek op Kloos en De Nieuwe Gids. Deze 

versie is nooit gepubliceerd. In de tweede, kortere versie heeft Diepenbrock veel van zijn kritiek 

geschrapt, maar artikel het is nog steeds behoorlijk venijnig. Deze tweede versie is uiteindelijk wel in 

het Gedenkboek opgenomen.97  

 

Uit de correspondentie die Diepenbrock met zijn vrienden heeft gevoerd over dit verzoek van Kloos 

blijkt dat hij lang getwijfeld heeft over dit verzoek. Door deze twee versies van ´Aan Willem Kloos´ te 
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bespreken aan de hand van de hierover gevoerde correspondentie, is goed te destilleren of 

Diepenbrock vond dat hij in De Nieuwe Gids voldoende waardering en plek kreeg voor zijn ideeën. 

 

Zo schreef Diepenbrock op 27 april 1910 aan Balthazar Verhagen over de eerste versie: 

 

 De NG, die in October 25 jaar oud is, heeft mij een bijdrage gevraagd of een waardeerend woord. Ik 

 heb daarop in den vorm van een brief aan Kloos een beschouwing gegeven over mijn relatie tot Kloos 

 persoonlijk met kritiek op de geheele NG beweging, en meteen eenige krachtige trappen in den buik 

 der philologie. Het geheel is niet van ironie ontbloot, en zal veel verbittering wekken, een sinistere 

 gast op het zilveren feest. Ik heb het aan Hondius gestuurd, om diens opinie erover. Als die het gelezen 

 heeft, zal ik ’t jou sturen en dan bezorg jij ’t wel bij Kloos.
98

  

 

Zijn brief aan W.G. Hondius van den Broek (27 april 1910) met als verzoek zijn eerste versie eens te 

lezen, luidt als volgt: 

 

 Lees bijgaand manuscript eens, als ’t leesbaar is. Het is het antwoord op bijgaanden brief *de brief 

 met het verzoek van Kloos om een bijdrage aan het Gedenkboek, F.v.R.]. Als felicitatie zitten er in de 

 taart wel een paar brokken amandels. Zeer benieuwd ben ik je opinie en op- en aanmerkingen te 

 hooren. De datum is 1 Mei, maar ’t zal niet op één dag aankomen. *…+ Het was een lastig en 

 onaangenaam baantje, maar ik kon mij er moeilijk aan onttrekken.
99

 

 

Dat de eerste versie van Diepenbrocks artikel toch wel erg bitter is, blijkt uit Hondius’ antwoord (28 

april 1910): 

 

 Waarde Fons,    Dank zoor de zending der felicitatie avant la lettre. Waar is de taart, zou ik je wel 

 willen vragen, want ik proef eigenlijk niets dan de bittere amandelen. En ’t slot doet me denken aan 

 iemand, die een ander hoont en tot duel uitdaagt, en zich dan met de meeste hoogachting zijn 

 dienstwillige dienaar noemt. Iemand gelukwensen met de doorloopen baan, die je afkeurt, en hem 

 een lang leven toewenschen rijk aan schoonen arbeid, dien je mislukt vindt… is ’t niet àl te bitter?
100

 

 

Diepenbrocks bitterheid komt meteen al bij de opening van de eerste versie van ´Aan Willem Kloos´ 

duidelijk naar voren: 
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 Gij vraagt mij, oude en vereerde vriend, ter gelegenheid van het zilveren jubileum van den Nieuwen 

 Gids ‘een kleine, complete bijdrage, of wel een kort waardeerend woord’! Aan het eerste zou ik mij 

 niet willen wagen, het tweede kan ik u bezwaarlijk weigeren. Wel kost hij mij moeite aan Uw 

 verlangen te voldoen, daar het korte en waardeerende woord uit der zaak een persoonlijk karakter 

 zou moeten dragen, hetgeen mij niet aangenaam is.
101

 

 

In het vervolg van de eerste versie maakt Diepenbrock twee verwijten. Ten eerste verwijt hij zichzelf 

dat hij een grote fout heeft gemaakt door al die jaren dat hij schreef voor De Nieuwe Gids te menen 

de muziek, net als de schilderkunst, deel te kunnen laten maken van de Beweging van Tachtig:102 

 

 Kort voor de oprichting van den Nieuwen Gids werd – voornamelijk door de stichting der 

 Wagnervereeniging te Amsterdam – de kunst van Richard Wagner hier te lande bekend. Het is hier 

 niet de plaats en het moment, over de beteekenis uit te weiden dezer gebeurtenis voor mij, 20-jarige 

 student in de oude letteren uiterlijk, maar innerlijk aan de toonkunst zieleverpand. Te verwonderen is 

 het dus niet dat ik, die al mijn vrije oogenblikken aan deze kunst gaf, toen ik in nadere betrekking trad 

 tot u en uwe medewerkers met teleurstelling bespeurde dat wij elkaar eigenlijk innerlijk geheel 

 vreemd waren, doordat de muziek voor u in het beste geval tot de adiaphora werd gerekend, tot de 

 onverschillige dingen.
103

 

 

Het tweede verwijt is gericht aan Kloos en is, zoals ook Custers (2000) opmerkt, eigenlijk nog erger 

dan het eerste verwijt. De Nieuwe Gidsers hadden zich jarenlang verzet tegen de retoriek van 

Bilderdijk en Da Costa, in plaats daarvan legden de Nieuwe Gidsers de nadruk op het gevoel. Het 

verwijt van Diepenbrock is dat zij door de nadruk op het gevoel te leggen, het technische 

vakmanschap (techne) verwaarloosden en dus niets anders deden dan de ‘academische retoriek’ van 

Da Costa en Bilderdijk vervangen door een ‘anarchistische retoriek’:104 

 

 Heeft er niet in den Nieuwen Gids in tegenstelling met de academische rhetoriek van Da Cosat en 

 Bilderdijk een anarchistische rhetoriek bestaan, die allen arbeid van de groote meesters der vorige 

 eeuwen te niet deed? Ik geloof het wel, en beschouw de miskenning der techne als het gevolg van de 

 eenzijdige gevoelsvereering en als de oorzaak van het bovengenoemde dilettantisme.
105

 

 

Uiteindelijk besefte Diepenbrock dat hij met deze eerste versie van ´Aan Willem Kloos´ toch wel erg 

ver ging. Zo schreef hij op 30 april 1910 aan Hondius: 
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 Beste Gijs.    Wees wel bedankt voor je uitvoerige brief en kritiek op mijn artikel. *…+ Ik was er en ben 

 er nog mee verlegen, met die invitatie bedoel ik. ’t Liefst zou ik er niet op andwoorden, aan dat 

 Extranummer niet meedoen. Liesbeth heeft mij aangezet om het wel te doen, en ik vind ’t van den 

 anderen kant ook niet wenschelijk om achterwege te blijven, zoo is er dit product tot stand 

 gekomen. *…+ Ik stuurde het je maar om je oordeel te weten, en te zien of je het van gedachtengang 

 niet al te gek vond. *…+ Het is nog veel te subjectief, en ik maak me schuldig aan dezelfde fout die ik 

 hun verwijt. Ik zal aan Kloos nog een paar dagen uitstel vragen en zien dat ik dan uit dit [kunstloze, 

 onvolmaakte] iets dragelijks fabriceer, waar o.a. al het persoonlijke, zinspeling op mijn  muzikale 

 roeping of iets dergelijks uit verwijderd is.
106

 

 

Diepenbrock besluit het artikel te herschrijven, maar dat valt hem zwaar. Middels een briefkaart (3 

mei 1910) aan Kloos probeert hij alsnog onder zijn bijdrage aan het Gedenknummer uit te komen: 

 

 Beste Willem.    De termijn voor de inzending eener bijdrage voor het feestnummer van 1 Oct. v d N 

 G. is reeds voorbij, zonder dat ik je eene kleine bijdrage kon sturen. Houd mij dus ten goede dat ik 

 ontbreek. Graag had ik meegedaan, maar het is mij niet gelukt.
107

 

 

Maar Kloos geeft niet op, hij blijft aandringen en schrijft op 8 mei 1910 aan Diepenbrock: 

 

 Wat je medewerking betreft aan ons jubileumnummer, je zal me misschien stoutmoedig vinden maar 

 ik geef mijn hoop daaromtrent nog niet volkomen op. *…+ Ben je dus wezenlijk niet ongenegen om 

 mee te doen dan kan ik nog tijd geven tot 15 Juni a.s. om je te bezinnen, of je er schik in krijgen

 kunt.
108

 

 

Diepenbrock voltooit toch nog de tweede versie. De kritiek die, naast de bittere opening, in deze 

tweede versie blijft staan, is deze: 

 

 Over de geheele beweging, zooals die van 1885 tot nu toe ontwikkeld heeft, een waardeerend 

 oordeel uit te spreken, ’t zij met meer of minder voorbehoud, daartoe acht ik thans noch het 

 oogenblik, noch mij zelf geschikt. Laat mij volstaan met te zeggen dat ik niet de opinie deel van hen, 

 die ook op dit gebied in beminnelijke naïviteit het geloof aan een absolute “Fortschritt” koesteren! 

 Daartoe heb ik te veel bedenkingen tegen de door De Nieuwe Gids vertegenwoordigde specifiek-

 letterkundige cultuur in ’t algemeen, en nog vele andere dingen (in de eerste plaats mijn eigen 
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 medewerkerschap aan het tijdschrift) verhinderen mij een zoodanig optimisme te huldigen en van de 

 daaruit voortkomende feeststemming onverdeeld te genieten.
109

 

 

Diepenbrock blijft nog lange tijd twijfelen of deze tweede versie van ´Aan Willem Kloos´ wel 

gepubliceerd kan worden. Zijn vrienden, zo valt te lezen in een brief die Hondius op 24 mei 1910 aan 

Diepenbrock schrijft, zien geen bezwaar tegen publicatie: 

 

 Waarde Fons,    Ik heb er nog weer herhaaldelijk over nagedacht, maar ik vind in ons gesprek van 

 Zondag geen aanleiding om ’t niet jammer te vinden dat je ’t voor Kloos geschrevene niet wilt 

 publiceeren.
110

 

 

Uiteindelijk stuurt Diepenbrock op 3 juli 1910 zijn definitieve bijdrage, vergezeld met een portret van 

hemzelf, voor het Gedenknummer aan Kloos: 

 

 Beste Willem.    Hierbij een portret dat misschien geschikter is voor het doel. *…+ Het briefje is 

 mischien nuchter en koel, maar neem er voor lief mee. Ik wilde toch niet alleen een portret sturen, en 

 het drukt ongeveer in korte woorden uit wat ik eerst met veel onnoodigen omhaal geschreven had.
111

 

 

Het is maar goed dat Kloos de ongezouten, eerste versie van ´Aan Willem Kloos´ nooit heeft gelezen, 

want Kloos’ reactie op de tweede versie luidt als volgt (6 juli 1910): 

 

 Beste Fons,    Dank je van ganscher harte voor je minsame stukje, dat een plaats zal vinden in de 

 feestaflevering. Maar mag ik even met je praten? Waarschijnlijk door de beperkte ruimte, waarin je je 

 bezwaar tegen de N.G. hebt willen bergen, is het mij niet goed duidelijk geworden wat je eigenlijk 

 bedoelt. Je spreekt toch van de specifiek-letterkundige cultuur van de Nieuwe Gids. Dit kan, verbeeld ik 

 mij, op weinig-begrijpende menschen, zooals de meesten zijn, een indruk maken, als bedoel je te 

 zeggen, dat wij hoofdzakelijk om den vorm hebben gegeven, en het wezenlijk-psychische weinig 

 schelen kan.
112

 

 

Zo gaat de brief verder en verder. Diepenbrock trekt zich hier niets meer van aan; zo schrijft hij op 9 

juli 1910 aan zijn vrouw: 
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 Van Kloos een brief van 7 pag. over mijn stukje, dat hij niet specifiek letterkundig is. Als ik al dat 

 gezwets zou moeten beandwoorden, zou ik wel een secretaris moeten hebben.
113
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Besluit 

In dit eindwerkstuk heb ik onderzocht hoe Alphons Diepenbrock dacht over de positie van muziek in 

De Nieuwe Gids. Voordat ik deze hoofdvraag beantwoord, behandel ik eerst de deelvragen. Voor het 

gemak zijn deze deelvragen hieronder herhaald: 

- In hoeverre was De Nieuwe Gids een veelzijdig cultureel tijdschrift? 

- Hoeveel professionele muziekartikelen zijn er verschenen in De Nieuwe Gids? 

- Welke plek nam muziek in bij de Tachtigers en de medewerkers van De Nieuwe Gids? 

- Waar gingen De Nieuwe Gids artikelen van Alphons Diepenbrock over? 

- Vond Alphons Diepenbrock dat hij in De Nieuwe Gids voldoende waardering en plek kreeg 

voor zijn ideeën? 

 

Na het doorlopen van de eerste negen jaargangen van De Nieuwe Gids blijkt dat het met de 

veelzijdigheid van De Nieuwe Gids als cultureel tijdschrift wel meeviel. Naast literatuur was de 

schilderkunst de enige, goed vertegenwoordigde kunstdiscipline. Er verschenen slechts sporadisch 

artikelen over andere kunstdisciplines dan deze twee en over sommige kunstdisciplines, zoals dans, 

werd niets geschreven. Er zijn tijdens de eerste reeks van De Nieuwe Gids slechts drie professionele 

muziekartikelen verschenen, alle drie van de hand van Alphons Diepenbrock. Toch nam muziek bij de 

Tachtigers en de medewerkers van De Nieuwe Gids geen onbelangrijke plaats in. Zo werd Gorters 

Mei alom geprezen vanwege de ‘nieuwe muziek-melodie’ die hij in het vers had aangebracht. Ook in 

andere werken uit het fin de siècle werd veel over muziek geschreven. De interesse van de Nieuwe 

Gidsers bleef echter wel op het niveau van de geïnteresseerde leek.  

 

In dit muzikaal-amateuristische klimaat schreef Diepenbrock zijn essays voor De Nieuwe Gids. Zijn 

denkbeelden, die in deze essays steeds duidelijker naar voren kwamen, strookten lang niet altijd met 

de artistieke opvattingen van de Nieuwe Gidsers. In ´Over Verhulst´ pleitte Diepenbrock, in navolging 

van Wagners Gesamtkunst, voor een samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines en een 

verruiming van de blik van Tachtig. Ook noemde hij mensen als Israëls en Thijm respectabele 

voorgangers van de hedendaagse kunst. Hij bewonderde ‘de Ouden’ en stelde een meer 

‘homophone’ levensvisie voor. In ´Melodie en gedachte´ werden Diepenbrocks ideeën 

fundamenteler. Muziek was voor hem, vanwege haar mogelijkheid om het eeuwige uit te drukken, 

de hoogste kunstvorm. Dat was ook meteen het nieuwe doel van de kunst: het eeuwige uitdrukken. 

Hij ging in tegen het empirisme en positivisme. De enige kunstvorm die volgens hem bij machte was 

om het eeuwige uit te drukken, was de epische variant van het idealisme: de uit contemplatie 
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voortkomende epiek. In ´Remy de Gourmont: Le Latin Mystique´ schreef Diepenbrock over de 

mystiek. Hij onderscheidde hierin de jonge schrijvers die zich op een oppervlakkige manier bezig 

hielden met mystiek (de dilettanten) en mensen waarbij de mystiek een onderdeel was van hun 

diepgewortelde katholieke levenshouding. ´Schemeringen´ is het essay waarin de kunstopvattingen 

van Diepenbrock het duidelijkst naar voren komen. Hij voorziet voor de ondergang van de roomse 

wereld nog een grote bloeiperiode opkomen. In deze bloeiperiode worden de tegenstellingen van de 

negentiende eeuw (empirisme en idealisme) opgelost en wordt plaatsgemaakt voor de 

gemeenschapskunst. 

 

In deze gemeenschapskunst was kunst één maatschappelijk en religieus levensgeheel. Dit stond 

haaks op het wetenschappelijk-positivisme, het mystisch-dilettantisme, het symbolisme en uiteraard 

het l’art pour l’art van de Tachtigers en Nieuwe Gidsers. Toch werden Diepenbrocks artikelen nooit 

geweigerd. Dit kwam omdat ze vaak geplaatst werden  onder de rubriek ‘Muziek’. Hierdoor werden 

de artikelen voor de Nieuwe Gidsers ongevaarlijk; muziek behoorde immers niet tot hun vakgebied 

en op plaatsen waar Diepenbrock over andere dingen schreef dan alleen muziek greep Willem Kloos 

onverbiddelijk in. Dat Diepenbrock het niet eens was met de ingrepen van Kloos in zijn artikelen 

komt in zijn brieven duidelijk naar voren. Na de ingreep van Kloos in de tweede aflevering van 

´Schemeringen´ bleef Diepenbrock huiverig voor verdere ingrepen. 

 

Uit de twee versies die Diepenbrock schreef van ´Aan Willem Kloos´ en de correspondentie die hij 

daarover voerde met zijn vrienden, blijkt dat Diepenbrock vond dat hij in De Nieuwe Gids niet 

voldoende waardering en plek kreeg voor zijn ideeën. Zo verwijt hij zichzelf dat hij een grote fout 

heeft gemaakt door te denken dat hij de muziek, net als de schilderkunst, deel had kunnen laten 

maken van de Beweging van Tachtig. Het valt Diepenbrock dan ook zwaar om in ´Aan Willem Kloos´ 

een ‘kort waardeerend woord’ uit te spreken. Dit omdat het ‘korte en waardeerende woord uit den 

aard der zaak een persoonlijk karakter zou moeten dragen, hetgeen *hem+ niet aangenaam is’.114 

 

Om terug te komen op de hoofdvraag: hoe dacht Alphons Diepenbrock over de positie van muziek in 

De Nieuwe Gids? Diepenbrock vond de positie van muziek slechts behoren tot de adiaphora, de 

onverschillige dingen. Met de drie artikelen over muziek van Diepenbrock in De Nieuwe Gids was er 

voor hem weinig ruimte de muziek van Wagner te propaganderen. Dit in tegenstelling tot De Gids, 

daar is in die tijd juist wel veel en serieus aandacht besteed aan de nieuwe muziek van Wagner. Er 
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zijn maar liefst zesendertig artikelen verschenen over muziek, de meeste van die artikelen waren 

geschreven door de oprichter van de Nederlandsche Wagnervereerniging Henri Viotta.115  
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Bijlagen 

Prospectus 

Op den Eersten October a.s. zal verschijnen de eerste aflevering van een nieuw tijdschrift, genaamd 

De Nieuwe Gids, onder redactie der heeren: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos, 

Willem Paap en Albert Verwey. 

 In den titel ligt de bedoeling der redactie opgesloten. Gelijk nu bijna een halve eeuw geleden, 

in het jaar 1837, De Gids werd opgericht door eenige jonge letterkundigen, die aan hunne gedachten 

over het heden en hunne eischen voor de toekomst een eigen orgaan wilden geven, omdat beide van 

de denkbeelden en de idealen van het oudere geslacht niet onbelangrijk verschilden, meenen de 

stichters van De Nieuwe Gids, dat zij thans op hunne beurt aan een onafhankelijk tijdschrift behoefte 

hebben. 

 Men staat voor het feit, dat geheel hun letterkundig streven afwijkt van den weg, dien de 

gezaghebbende organen zijn ingeslagen, en wenschen te blijven volgen. 

 Wil men dus het publiek de gelegenheid geven met hunne richting bekend te worden, 

begeert men met klem de meening uit te spreken, dat groote wijzigingen in onze literatuur dringend 

noodig zijn, dan is het vestigen van een eigen tijdschrift het eenige middel voor dit doel. 

 

De Redactie van De Nieuwe Gids stelt zich in de eerste plaats voor, hare beginselen van aesthetische 

en historische kritiek te ontwikkelen, en ook hare eigene voortbrengselen den lezers aan te bieden. 

 Een gedeelte van haar bestek houdt zij beschikbaar voor opstellen over algemeene 

onderwerpen van wetenschap, kunst en philosophie. 

 De Redactie begeert de medewerking van allen, van kunstenaars, van letterkundigen en 

geleerden, die in vooruitstrevenden zin over hun vak het woord verlangen. 

 Zij voor zich gevoelt de behoefte aan samenwerking der jongeren. Zij heeft reden te 

onderstellen dat hare tijdgenooten die behoefte niet miskennen. Zij koestert den wensch het orgaan 

te worden van het jongere geslacht in de Nederlandsche letterkundige, wetenschappelijke en 

artistieke wereld. Zij maakt er staat op, dat men de door haar verstrekte gelegenheid tot aansluiting 

zal toonen te waarderen. 

 

In de laatste, schoon niet in de geringste plaats, zal De Nieuwe Gids zich bezig houden met de binnen- 

en buitenlandsche politiek van den dag. Zij zal daarbij en bij de beschouwing der sociale vraagstukken 

de beginselen voorstaan, die door het voorgaande voldoende aangeduid mogen heeten. 



 
54 

 De Redactie ontveinst zich de moeilijkheden niet, die dit programma medebrengt. 

 Maar evenzeer meent zij te mogen verwachten, dat de ernst van haar streven door hare 

tijdgenooten zal worden erkend, en dat de keuze der middelen om haar doel te bereiken, haar de 

noodige medewerking zal doen verwerven. 

 Met vertrouwen roept de Redactie verder den steun in van het publiek. Het is dikwijls in de 

laatste jaren gebleken dat de tevredenheid met veel van het bestaande in literatuur, kunst en 

maatschappij verre van onvermengd of algemeen was. Allen die meenen dat wijziging allicht 

verbetering kan zijn, noodigt de Redactie uit van hare pogingen kennis te nemen. 

 Den steun, haar toegezegd door velen, stelt zij op hoogen prijs; dankbaar erkent zij de 

aangeboden hulp van enkele ouderen, waarmede een jarenlange vriendschap hen verbindt. 

 Deze dubbele steun geeft De Nieuwe Gids den moed de eerste schrede te doen op een weg, 

waarop eerlang het jonge Nederlands jaar moge vergezellen. 

 

De Nieuwe Gids zal voorlopig om de twee maanden verschijnen in afleveringen van 8 à 9 vel druks. 

 De prijs per jaargang is gesteld op zeven gulden en vijftig cents. 

 

W. Versluys116 
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Overzicht van artikelen over kunst in De Nieuwe Gids 

Jaargang 1, 1885-1886 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1885, p. 157-160 Varia G. Tooneel Toneel 

1885, p. 324-325 Varia Samuel Schilderkunst Schilderkunst 

1885, p. 325 Varia S. - Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1886, p. 151-153 Varia S. Schilderkunst Schilderkunst 

1886, p. 304-310 Varia Samuel Tentoonstelling van eenige 
schilderijen uit particuliere 
verzamelingen in Arti en Amicitiae 

Schilderkunst 

1886, p. 461-468 - W.J. v. W. Een boek over kunst Kunst algemeen 
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 Jaargang 2, 1886-1887 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1886, p. 91-96 - J. Staphorst Tentoonstelling der Hollandsche 
Teekenmaatschappij. Iters over Alina 
Tadema 

Schilderkunst 

1886, p. 294-306 - J. Staphorst Nabetrachtingen over de 
driejaarlijksche tentoonstelling 

Schilderkunst 

1887, p. 457-466 Schilderkunst W.J. v. W. I.     Etstentoonstelling Schilderkunst 

W.J. v. W. II.    Wedstrijd Willink van Collen Schilderkunst 

J. Staphorst III.   Werken van Matthijs Marias, op de 
tentoonstelling der Nederlandsche 
Etsclub 

Schilderkunst 

S. IV.   Waltners ets naar ‘De Nachtwacht’ Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1887, p. 47-72 Kunst W.J. v. W.  I.     Een kunstcriticus Kunst algemeen 

J. Stemming II.    Wereschagin en de kunst Schilderkunst 

J. Staphorst III.   Odilon Redon Schilderkunst 

1887, p. 147-151 Varia J. Stemming Professor Stang en de Etskunst Schilderkunst 

G.H.C. 
Stemming 

- Schilderkunst 

G. - Toneel 

1887, p. 181-199 Kunst W.J. van 
Westervoorde 

I.     Een Hollandsch schilder in Spanje Schilderkunst 

W.J. v. W. II.    De Haagsche drie-jaarlijksche 
tentoonstelling 

Schilderkunst 

J. Stemming 
en G.H.C. 
Stemming 

III.   Prof. Thijm en zijn ‘exkluzivisme’ Schilderkunst 

J. Staphorst IV.   Mauve in het Rijksmuseum Schilderkunst 

J. Staphorst V.    De heer Oudenaerde over 
schilderkunst 

Schilderkunst 

1887, p. 425-436 Kunst W.J. van 
Westervoorde 

J-F. Millet Schilderkunst 

G.H.C. 
Stemming 

Bokkesprongen van een Haagschen 
kreeft 

Schilderkunst 

1887, p. 470-473 Varia A.V. Het album van de Nederlandsche 
Etsclub 

Schilderkunst 

G.H.C. 
Stemming 

Een blind Maecenatisme Schilderkunst 
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Jaargang 3, 1887-1888 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1887, p. 126-134 Kunst A.V. Vijf teekeningen op de tentoonstelling 
der Hollandsche Teekenmaatschappij 

Schilderkunst 

W.J. v. W. Jan van Beers in het Panorama Schilderkunst 

1887, p. 256-266 Kunst J. Stemming Juiste en onjuiste begrippen over kunst Schilderkunst 

1887, p. 347 Varia C. - Schilderkunst 

1888, p. 526-528 Varia J. Staphorst Impressie Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1883, p. 1-3 - J. Staphorst Mauve Schilderkunst 

1888, p. 110-115 Kunst J. Staphorst Impressies II Schilderkunst 

J. Stemming Een tentoonstelling van dekoratieve 
beeldhouwkunst 

Beeldhouwkunst 

1888, p. 298-303 Kunst Verberchem Expositie van Wisselingh in Arti Schilderkunst 

1888, p. 378-390 - F. van der 
Goes 

De opleiding van toneelspelers Toneel 

1888, p. 424-439 Kunst Verberchem Tweede jaarlijksche tentoonstelling van 
de Nederlandsche etsclub 

Schilderkunst 

I.N. Stemming Meijer de Haan’s Uriel Acosta Schilderkunst 

J. Staphorst Impressies III Schilderkunst 
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Jaargang 4, 1888-1889 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1888, p. 123-128 Kunst J. Staphorst Impressies IV Schilderkunst 

1888, p. 129-143 - F. van der 
Goes 

De opleiding van tooneelspelers Toneel 

1888, p. 257-261 Kunst J. Staphorst Les monuments et bas-reliefs égyptiens 
du Musée d'Antiquités des Pays-Bas à 
Leide, photographiés par J. Jessurun de 
Mesquita. Premier volume de 20 
photographies 

Fotografie 

1889, p. 461-467 Kunst J. Staphorst Derkinderen’s processie van het H. 
Sacrament van Mirakel 

Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1889, p. 309-312 Varia J. Staphorst Tentoonstelling van de ‘Société des 
Vingt’ in het Panorama te Amsterdam 

Schilderkunst 

1889, p. 430-432 Kunst H. Paulsen Schilderkunst op de Parijsche 
tentoonstelling 

Schilderkunst 
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Jaargang 5, 1889-1890 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en Albert Verwey 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1889, p. 133-136  Kunst Jan Veth Whistler Schilderkunst 

Jan Veth Antieke portretten Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en P.L. Tak 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1890, p. 114-117 Kunst Jan Veth Daubigny-tentoonstelling in Pulchri 
Studio 

Schilderkunst 

1890, p. 279-295 - F. van der 
Goes 

De opleiding tot tooneelspelers Toneel 

1890, p. 296-298  Kunst Jan Veth Aquarellen van Isaäc Israëls Schilderkunst 

1890, p. 311-332 Kunst Jan Veth Fransche schilders in deze eeuw Schilderkunst 

G.T. I.     Dante op het doek Schilderkunst 

II.    Schilderskritiek Schilderkunst 

1890, p. 444-446 Varia J.E.K Tentoonstelling te Leiden ter 
gelegenheid van de opening van de 
kunstzaal 

Schilderkunst 
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Jaargang 6, 1890-1891  

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en P.L. Tak 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1890, p. 114-121 Kunst Jan Veth Seymour Haden, Whistler, Witsen en 
Bauer op de vierde jaarlijksche 
tentoonstelling van de Nederlandsche 
Etsclub 

Schilderkunst 

1890, p. 263-270 Kunst Frederik van 
Eeden 

Vincent van Gogh Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en P.L. Tak 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1891, p. 141-152 Muziek Alphons 
Diepenbrock 

Over Verhulst Muziek 

1891, p. 153-159 - Jan Veth Hollandsche teekenaars. I. Holswilder Schilderkunst 

1891, p. 270-275 - Jan Veth Hollandsche teekeneaars. II. 
Voorjaarstentoonstelling in ‘Arti’ 

Schilderkunst 

1891, p. 264-266 - Delang Wijding Kunst algemeen 

1891, p. 474-482 - Jan Veth Schilderkunst in Utrecht Schilderkunst 
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Jaargang 7, 1891-1892 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en P.L. Tak 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1891, p. 1-4 - Jan Veth Johannes Bosboom, geb. 18 Febr. 1817 
– gestorven 14 Sept. 1891 

Schilderkunst 

1891, p. 291-297 Muziek Alphons 
Diepenbrock 

Melodie en gedachte of De muziek in 
de intellectuele evolutie 

Muziek 

1892, p. 321-324 - R.N. Roland 
Holst 

De Beteekenis van Derkinderens 
nieuwe muurschildering in onze 
schilderkunst 

Schilderkunst 

1892, p. 325-329 - A. de Graaf Gemeenschapskunst Kunst algemeen 

1892, p. 455-463 Muziek Alphons 
Diepenbrock 

Melodie en gedachte. IV Muziek 

1892, p. 464-468 - Jan Veth Hollandsche teekenaars. III. Bauer Schilderkunst 

1892, p. 469-471 - J.V. Iets over Jules Chéret Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en P.L. Tak 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1892, p. 13-17 - C.F. van der 
Horst 

Van het tooneel Toneel 

1892, p. 141-146 Kunst J.V. Een portret Schilderkunst 

J.V. Van enkele Hollandsche teekenaars in 
Arti 

Schilderkunst 

V. Tentoonstelling van Henry Luyten (72 
nummers) in de panorama-zaal te 
Amsterdam, April '92 

Schilderkunst 

R.H. Henry Luyten en de brochure van Louis 
Delmer 

Schilderkunst 

1892, p. 434-443 Muziek Alphons 
Diepenbrock 

Melodie en gedachte. VII Muziek 

1892, p. 449-456 Kunst Jan Veth Nieuwe Belgen en Franschen in Den 
Haag 

Schilderkunst 

Jan Veth Jan Toorop en de keuze-tentoonstelling 
te Amsterdam 

Schilderkunst 
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Jaargang 8, 1892-1893 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en P.L. Tak 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1892, p. 263-274 - Alphons 
Diepenbrock 

Remy de Gourmont: Le latin mystique Kunst algemeen 

1893, p. 427-436 - Jan Veth Studiën over moderne kunst Schilderkunst 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem Kloos en P.L. Tak 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1893, p. 449-464 Muzikale 
Cultuur 

Alphons 
Diepenbrock 

Schemeringen Muziek 
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Jaargang 9, 1893-1894 

 

DEEL 1 

 

Redactie: Willem Kloos 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

- - - - - 

 

DEEL 2 

 

Redactie: Willem Kloos, H.J. Boeken en P. Tideman 

 

Jaar en pagina Rubriek Auteur Titel Genre 

1894, p. 4-40 - P. Tideman Memorabilia Kunst algemeen 

1894, p. 165-184 - P. Tideman Fragmenten uit ‘Een jonge generatie en 
De Nieuwe-Gids’ 

Kunst algemeen 

1894, p.286-296 - P. Tideman Van Israëls tot Derkinderen Schilderkunst 
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De Brieven 

Hieronder is een chronologisch overzicht te vinden van de door mij getranscribeerde en 

gecontroleerde brieven volgens de uitgangspunten en richtlijnen van het e-Laborate project.117  De 

hieronder weergegeven brieven zijn nog niet gecontroleerd door de eindredacteur. De annotaties 

zijn in deze bijlage niet opgenomen; deze zijn te vinden in het e-Laborate platform. 

 

Jaar Maand Dag Van Aan - Transcriberen 
- Controleren 

1892 Maart 13 Diepenbrock Verwey/Bauer Transcriberen 

 

s Hertogenbosch 13 Maart 92 

# 

Beste Bauer. Ik ben gisteren zoo opgehouden geworden dat ik je nu pas kan antwoorden neem me 

niet kwalijk! Ik dank je zeer dat je om mij gedacht hebt, vind [t?] idee heerlijk en zal proberen of ik er 

wat voor kan maken. Maar wat ik je positief niet kan belo[o?]ven is het schrijven van 4 stukken die 

tusschen de tableaux gespeeld worden. Omdat ik daar geen kans toe zie. niet alleen omdat de tijd 

zoo kort is die ik er voor zou hebben (want tegen April moet ik ook nog iets voor NG schrijven [)?] 

maar omdat ik er geen kans toe zie en niet weten wat ik daárvan voor 10 instr. zou moeten maken. 

Het schrijven voor enkel symphonische stukken voor instrumenten (zonder zangstemmen) is iets wat 

mij helemaal vreemd is en wat ik nooit heb gedaan. Bovendien zou het ook verkeerd zijn. tusschen 

tableaux uit het Q.T. zoo maar klein instrumentale stukken te laten spelen Als die tenminste niet 

eenige relatie met de tableaux hadden. En dan vind ik voor my het beter [de?] muziek aan te wenden 

als illuminatie [vh?] tableaux. en niet als Intermezzo. Schryf me eens wat je daarvan zou vinden. en 

welke instrumen[ten?] er te krijgen zijn. Dat er geen Harp is is jammer t lykt my t [beste?] eenige 

korte eenvoudige stemmingstukjes te schrijven die het gevoelsbestand [dxxx] v/d tekst mu[xxx]aal 

resumeeren en het tableau met hun geluid omlysten. De muziek v[xx] ieder tableau dus iets eerder 

te laten beginnen en iets later te laten eindigen dan het tableau zelf. Ik bedoel hier niet mee om de 

muziek de baas te laten spelen maar ik voel er meer voor om de mogelykheid t in kortentyd uit te 

voeren en 't lijkt my juister ook. Voor de Pause's zijn dan de gedichten van Verwey heel mooje 

Intermezzo's. Ik voor my krijg sterker impressiee van de gelyktydige waarneming van beelden en 

tonen dan van de opeenvolgende. Wat de ontroering der muziek aangaat schynt 't my het best, die 

voor zoo min mogelyk instr. te schrijven liever voor 4 goeie spelers dan 10 mediocre byv. voor deze 

                                                           
117

 Deze richtlijnen zijn na te lezen op  het internetplatform van het Verweyproject: 
https://www.elaborate.nl/nl/bloemlezing_correspondentie_albert_verwey/. 

https://www.elaborate.nl/nl/bloemlezing_correspondentie_albert_verwey/
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instr. Viool Cello Alt. Engelsche Hoorn Harp (Als deze niet te krygen dan Piano, die met papier 

tusschen de snaren een harp kan imiteren.) De Engelsche Hoorn (schalmey) is zeker bij de Grenadiers 

en Jagers ze wordt doorgaans gespeeld door den eersten Hoboist. Als op deze Instrumenten (zoo min 

mogelijk zichtbaar, zoover mogelyk weg, om de toon te idealiseren is juist die hooge estrade heel 

goed) gedempt met Sordino's kleine mystieke (niet pittoreske maar evocatieve symbolique) stukken 

delicaat worden gespeeld ter illuminatie v/h tableau Kan het heel aardig zyn. Ik zou graag 

meewerken en zal myn best doen. Als ik er stellig van afzie weet je het Donderdag 17 Maart. Je weet 

ik ben niet vry in mijn tyd door de betrekking waarin ik hier ben. en de mogelykheden om tot iets 

goeds niet te komen zyn helaas in mijn positie vele. De gevallen van de tableaux zijn prachtig. 

Wees zeer gegroet 

van 

A Diepenbrock     

 

Jaar Maand Dag Van Aan - Transcriberen 
- Controleren 

1892 Augustus 10 Diepenbrock Verwey Controleren 

 

Amsterdam 10 Aug. 

# 

Beste Albert Ik heb den 1e Aug. zoowat den Bosch verlaten en mij van dag tot dag in Amsterdam 

laten ophouden, door allerlei dingen en menschen, totdat ik nu een paar dagen geleden eindelyk hier 

ben gekomen bij mijn zuster die mij al een week had gewacht. Over een paar dagen ga ik mijn familie 

opzoeken. Zoo is er tot mijn spijt van mijn bezoek in Haarlem niets gekomen. Verleden week 

passeerde ik Haarlem van den Haag komende, maar moest dadelyk door omdat ik dien dag bij Veth 

zou komen eten. Ben je nog in den Haag geweest op de Kunstclub? Doe ook groeten aan Kitty, ook 

aan Pan en Wies als je ze zien mocht.  

    Tot spoedig hoop ik in Noordwijk 

tt 

m.g. Fons 

 

Jaar Maand Dag Van Aan - Transcriberen 
- Controleren 

1892 September 7 Diepenbrock Verwey Controleren 

 

['s Hertogenbosch]  

Dinsdagavond 7 Sept. 92 

# 



 
66 

Beste Albert en Kitty 

Eergisteren kwam ik hier terug en werd hier heel aangenaam verrast door jelui felicitatie Weest 

hartelyk bedankt. Ik wist niet dat Herman in Londen geweest was. Jelui zult wel een heerlyke reis 

hebben gehad, als tenminste de warmte niet te erg was, my te minste werd het eenige dagen te 

machtig. Toon is op 't oogenblik in Amsterdam, maar komt morgen terug. Ik zal hem aan zyn beloften 

jegens jullie herinneren en probeeren de kleur te voorschijn te roepen 

Heb jelui al gehoord van de plannen die er zyn voor bydragen aan het nieuw werk van Toon. Het is 

een plan van Veth om een gedeelte van de kosten door aandeelen onder vrienden en bewonderaars 

te verzekeren en zoo op de edelmoedigheid der Bosche geldhebbers of liever op hun eergevoel te 

speculeeren. 

Wat zou het jammer en een schande zyn als het niet lukte. Het voltooid werd wordt nog altyd in 

kisten op het stadhuis bewaard. Ik hoop dat we jelui hier zien als eindelyk de dag er zal zyn dat het 

ingewyd word. 

Hoe staat het nu met jelui reisplannen naar den Bosch? Ik heb my nu voorgenomen jelui in de 

kerstvacantie te komen bezoeken als dat schikt, en stel my de heel gezellige winteravond voor met 

storm en sneeuw buiten en wy by de kachel met zyn drieen in het eenzame huis. Ik heb onlangs op 

verzoek van Witsen, de brieven van Bettina von Arnim en Goethe aan Martha v E gestuurd. Als jelui 

het niet kent, kan ik je zeer aanraden het eens by haar te leenen. Je hebt zeker je ouwe liefde voor 

Goethe nog niet verloren, Albert? 

Ik hoop zoo dat je de lust eens krygt me eens gauw wat te vertellen hoe het jelui gaat en wat je doet. 

Hoe staat het met Vondel. Zou je me Assuerus niet eens kunnen sturen? 

    Ik zou het heel graag eens leeren kennen. Adieu, Adieu 

Fons D. 

 

Jaar Maand Dag Van Aan - Transcriberen 
- Controleren 

1892 December <16 Verwey Diepenbrock Controleren 

 

[voor 16 december 1892] 

# 

Beste Fons, ik kom je vragen nu met Kersmis by ons te komen. Kom Zaterdag 24 en blyf dan de 

volgende week. Met wat sneeuw zal het buiten heel mooi en binnen heel knus zyn en ik heb lang 

genoeg niemand gezien om gezellig te wezen. 

    Ik heb je den Mordechai nooit gestuurd omdat ik aldoor hoop wat beters te maken; maar als je 

komt mag je hem zien. Ik heb sinds de vorige Kersmis nog niet anders als pleizier gehad - dat lykt 

weer een beetje op het sprookje dat het leven als 't goed is zyn moet. bederf jy 't nu niet voor me 
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door weg te blyven. 

    Veel groeten van Kitty. Zy hoopt de botanische studies nog eens te vernieuwen met je. 

Veel groeten ook van my 

Albert. V. 

Ons adres is tot 16 Decr Haarlem, Florapark 46 - daarna Noordwyk aan Zee. 

 

Jaar Maand Dag Van Aan - Transcriberen 
- Controleren 

1892 December 18 Diepenbrock Verwey Controleren 

 

[Den Bosch], Zondag 18 Dec. 92 

# 

Beste Albert. Dank je wel voor je brief. Het verheugt me zeer wat je schrijft dat je van af den vorigen 

Kerstmis niet anders als plezier hebt gehad. Zelf al was dat maar een visie v/h oogenblik dan is dat 

toch al heerlyk voor je zelf en je vrienden.  

Het bezoek. - onze gesprekken. en de botanische wandelingen (Kitty zal mij nu niet zoo meer vast 

kunnen zetten nu de boomen dood zijn), alles, jelui kinderen - het huis de sneeuw, de haard daar 

hoef ik je niets van te zeggen dat zijn allemaal voor mij religies sints lang, maar nu de tijd. - Daar  krijg 

ik voor eenige dagen verzoek van mijn familie om toch vooral met Kerstmis over te komen. Dit is een 

lastig geval. - Maar het staat vast ik kom, ik wil komen. Dag omstreeks 1 Jan. Vele groeten aan Kitty 

je vriend Fons. D 

 

Jaar Maand Dag Van Aan - Transcriberen 
- Controleren 

1893 Januari 4 Diepenbrock Verwey Transcriberen 

 

4 Jan. 93    's Hertogenbosch 

    Beste Albert Het is met mijn bezoek net zoo gegaan als ik al vreesde Zaterdag kwam ik pas van mijn 

familie terug in Amsterdam Zondag ben ik naar Timmerman in den Haag gegaan, vanwaar ik meende 

jelui gemakkelyk te kunnen bereiken in weinig tijd. Maar ik had mij in den afstand vergist en omdat ik 

gisteren weer hier moest zijn, leek het mij niet geschikt jelui plotseling voor een kort ogenblik te 

overvallen. Je weet niet wat dat is die gebondenheid en hoe het eind van een vacantie bij al dat 

reizen en trekken wat ik er in doe mij altijd agiteert. Het spijt mij zeer want ik had er mij wel op 

verheugd. Maar ik geef den moed niet op. Ik kan tegenwoordig tot Maandagochtend uitblijven 

(10.26V.Leiden weg) en Zaterdag 's middags bij je Zijn of tegen den avond (4.34 in Leiden) Wil jelui 

me dus eens hebben van Zaterdag tot Maandag, morgen schrijf het me dan een paar dagen te voren, 

dan kom ik. Toon zijn wandschildering zal nu eindelyk in deze of de volgende week worden 
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opgehangen en ingewijd. Het zou aardig zijn als jelui daarvoor over kondt komen. Herman en Wies 

verwachtte ik Zaterdag te vergeefs aan den trein in Amsterdam Ik hoorde van Timmerman dat het 

met zijne plannen om in de N.G. redactie te komen verkeerd was afgeloopen. Hoe jammer als er niet 

verandering in komt zal het gauw met de N.G. uit zijn!    

    Adieu, doe vele groeten aan Kitty 

en geloof mij 

steeds 

tt 

w.g. Alphons Diepenbrock 

 

Jaar Maand Dag Van Aan - Transcriberen 
- Controleren 

1893 Januari 9 Diepenbrock Verwey Transcriberen 

 

's Hertogenbosch    9 Jan. 93 

# 

Beste Albert. De plannen van Herman zijn spaakgeloopen. omdat Kloos dingen van hem verlangde 

die hij niet kon beloven. Hij zal je dat zelf zeker wel eens vertellen. Aan Toon heb ik gezegd dat je 

wou komen. Hij was er heel blij over en zei dat je bij hem kon logeeren met Kitty als zijn zuster of 

Mevrouw Jolles niet kwamen. In dat geval kom je natuurlijk bij mij. Hier kan er altijd een logeeren. 

Waarschijnlyk zullen behalve de genoemden Bauer Toorop Veth Zilcken komen. Als Herman kan 

komt hij zeker en waarschijnlyk ook wel ons beider vriend A. de Graaf dien je geloof ik niet kent. 

Kloos en Boeken denk ik niet dat komen zullen. Wij zullen trachten voor zoover de dikhuidige apathie 

van de lui hier het mogelyk maakt er een feestje van te maken. In allen geval hopen we beide zeer 

jelui of minstens jou hier te zien. Maar het zal nog wel 14 dagen duren. Van middag kwam Toon nog 

woedend bij mij oploopen, omdat er nog bijna niets gedaan is. Het is een vreeselyk volk. Enfin als je 

komt zal je zien. Enkele van je sonetten over het Leven zijn op deze menschen byzonder van 

toepassing. Je moet ook Toon's teekeningen eens komen zien bij de uitgaaf van Gijsbrecht. Het is 

heerlyk. Dikwyls hebben wij betreurd dat wij dat niet met zijn drieën konden doen. Nu is Simons er 

bij en Zweers. Wat ben jij gelukkig dat je niet van het menschdom afhangt. Ken je Axel van Villiens? 

Zouden we daarvan samen niet iets kunnen maken? Ik heb laatst met veel genoegen overgelezen 

wat je toen bij Kras voorlas (zomer 91) over de Altaargeheimenissen. Wat is je stijl veranderd.? Er is 

weinig meer van het periodiesche, van de klassieke-romeinsche phrase met haar golvende ronding. 

Ik vind het een stijl van iemand die veel alleen is, maar die voor mij ook groote bekoorlijkheid bezit. 

Wat zou de toekomst zijn van de Hollandsche literatuur als 't de NG. zoo achteruitgaat. Weet jij dat? 

Nu wij zullen er als je hier komt over praten en over veel andere dingen ook nog hoop ik. Hou je goed 
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en doe vele groeten van mij aan Kitty. 

Je vriend 

w.g. Fons  
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copie brief A. Diepenbrock 

8 Febr. 93 

Beste Albert 

Mijn gedachten gaan altijd nog terug naar jou en Kitty, je werk, je heerlyke huis en de Sibyllynsche 

Sonetten van Jet. Ik heb mij gisteren dadelyk gezet aan Ik ben die Gouden Koning Salomo en de 

volgende regels tot. Ik Salomo bouwde hier huis aan huis' als proefneming Het overige tot aan 'Zie 

mij te zien' zal ik er bij maken als ik tijd kan vinden en je laten horen als je weer hier komt. Alles is 

voor mij een heerlyke herinnering, wij begrijpen elkaar met z'n drieën zoo goed. het uitgesprokene 

doet ons goed en het niet uitgesprokene geen leed. Want zooals wij mekaar nu kennen, komt alles 

tusschen ons tot rijpheid. Maar nu zullen wij ons gesprek voortzetten van Zondagavond. Dit is mijn 

begrip van de zaak. Het woord vertegenwoordigt het tegenwoordige. of liever de modaliteit van het 

tegenwoordige. De visie of de emotie verwekt primair het woord. Het woord is het gelijktijdige van 

het object. Maar de melodie gaat voor of na het object. de melodie is een secondaire niet 

onmiddelyke gevoelsuiting d.w.z. Muziek is echo of voorspelling, herinnering of verlangen, dikwyls 

beide te samen. Een verlangen wekt bij den dichter het woord. bij den een onmiddelyk bij den ander 

uit de vage muzikale stemming Was deze sterker of werkte zij bij een anders georganiseerde individu 

dan zou zij de melodie.gestalte verwekken zooals de woordgestalte bij den dichter. In dat geval is het 

de melodiewording bij den musicus van het verlangen voòr het Object. In den bewogen zielstoestand 

ziet de dichter de beelden voor zijn phantasie opkomen uit nevelen, die beelden zijn als object hem 

tegenwoordig, daaruit schept hij de rythmische woorden. Het stadium der dichterlyke productie ligt 

tusschen de beide stadia van den musicus, de melodie is voor en na het Object. Als de herinnering als 

emotie of het verlangen als emotie onmiddelyk verlangen naar de realiteit in de kunst wordt het 

woord geboren. Als zij zich zelve objectiveeren, als zij dus in een tweede secondaire toestand 

geraken, ontstaat de melodie (Ik begrijp er niets van en geloof dat dit zeer onduidelyk is - maar ik heb 

toch een kleine hoop dat jij mijn bedoeling begrijpen zult). Muziek is het gelijktijdig van droom en 

bewustzijn van herinnering en verlangen. Het woord staat midden in de muziek als het 

tegenwoordige tusschen Verleden en Toekomst. De toon suggereert verleden en toekomst daarom 

van de niet artistieke hoorder. de naïve leeken en ware muziekgevoeligen vrouwen gewoonlyk het 
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verledene, mannen het toekomstige (de daad), bij vrouwen werkt zij op de sentimenteele sfeer bij 

mannen op de energie (natuurlijk alles heel in 't algemeen bedoeld en afgezien van concrete 

gevoelens). De verbinding van woord en toon vereeuwigt het woord, en brengt de toon over in het 

concrete Nu. Het woord is het staande - het Nù - de melodie het bewegende de verbinding van nu 

met Verleden en Toekomst, het Woord. verticaal de melodie horizontaal het woord een toren, de 

melodie een rivier. De Klank van het woord, in de vibratie van het verticale dit is een harmonie een 

scheerend geluidsvlak, de melodie een zingende lijn. Het rythme van een vers, het vibreerend 

ensemble, maar altijd een vlak in vibratie, de melodie van een vers is een harmonie en essentieel 

verschillend van de Melodie. De emotie die het vers geeft kan een gelijkenis verwekken als Melodie 

die dan de subjective abstractie is van het Vers. Omgekeerd zooals bij de volksliederen kan een 

Melodie telkens weer het beeldend verlangen opwekken, en zich projecteeren uit Verleden 

Toekomst en het Nu. Zoo verwekt dezelfde volksmelodie ontelbaar vele gedichten. Ziehier, Albert in 

haast opgeschreven wat mij in de gedachte komt. Spoedig meer. Schrijf mij eens gauw of je er iets 

van begrijpt of het onzin vindt. Ik geloof dat er heel veel tegen te zeggen valt. Met vele groeten aan 

Kitty 

w.g. tt Fons 
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[antwoord op brief v. D. van 8 Febr. 93 (K.V.)] 

# 

Beste Fons, Is het zoo?: Geluiden zoowel als woorden bevredigen een verlangen naar schoonheid 

maar geluiden niet en woorden wel zijn tevens een stellige bevrediging van emotie, verbeelding en 

zelfs verstand? 

    Kan je dáarom in muziek zoo bizonder bevrediging van verlangen zien (heen-verlangen, terug-

verlangen) en in woord-kunst dat karakter van rust? 

    Als ik je niet heb begrepen schrijf 't me dan. 't Valt me moeilijk te abstraheeren van noties die ik 

alleen ken in zoo 'n erge konkreetheid. Hierachter schryf ik een sonnet over van voor een jaar of drie: 

't Zegt misschien meer dan subtiele redeneeringen. Zie of je er wat aanvindt. Ik hoop dat je gauw 

eens [weer?]komt. 't Waren mooie dagen toen je hier was. vandaag voelt het als lente, eén geluk en 

wèl-wezen. Groeten van Kit. By 't zoeken naar dat vers vond ik andere die 'k had weggestopt. Ik had 

me gegêneerd. 'k ben er zoo'n goeie jongen in. Waar een mensch zich al niet voor gêneerd. dag. tot 

ziens 

Alb. Verwey   



 
71 

De ziel van ding en dier geeft in 't geschemer 

    Van 't aardsche en Toon, - maar [uit?] geen kleur wil klaren 

    't Helle en Al-licht, en niet een klank wil baren 

't Helle geluid in 't wereldsche gewemer. 

# 

De ziel van 't Al steekt in mensch-ziel een zwemer 

    Aan van het licht, klinkt er een Toon: daar scharen 

    Wereldsche beelden zich om te openbaren 

't Al, uit éen licht en rhythme, in 't aardsch geglemer. 

# 

't Al, opgebouwd, gelyk een kristallijnen 

    Dom, waar in 't klare een rhythmische bewegen 

    De aard-beelden in 't hel-licht melodisch luiden, 

# 

    Zal, bóven-uit het wereldsche ónbeduiden, 

    Luiden een zin en beeld voor wie verlegen 

Der dingen gloor dwaal-lichtelijk ziet schijnen 
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aan Alphons Diepenbrock niet verstuurd? 

[februari 1893] 

Beste Fons, 

# 

    Toen ik een jongen was zag ik eens by avond een zwaan dryven op een van de vyvers van 't 

vondelpark. Een witte zwaan en zy dreef uit de zeer schuine lichtstralen die weerkaatsten op het 

water het donker in van overhangende boompjes aan den kant van het paviljoen. Ik had toen een 

hevig, om te huilen verlangen, naar het mooie beest toe, maar tegelyk en als tot mijn verbazing een 

drang naar den anderen kant myn hand te heffen alsof ik iets greep. In dat evenwicht stond ik totdat 

ik het opmerkte. 

    ...     

erdoor gefrappeerd en zei dat dát het was en liet my kyken dat Bacon geschreven had van 'dezelfde 

voetstappen der natuur op de verschillende verschynselen der wereld'. Kort daarna toen hy over 

Perk schreef, had hy 't ook daarover, in zyn Inleiding. 
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    De te hevige genots-indruk wordt verlangen, naar 't genotgevende? neen toch niet, maar naar 't 

beeld, het verbeeldingsbeeld, van dat verlangen schepping en bevrediging, dat adequaat is èn aan 

onze aandoening èn aan de oorzaak van die aandoening 't zy die oorzaak ons bewust is of onbewust. 

Als die zoo is in en de musicus dus altyd verlangen, - de dichter altyd aandoening en verbeelding 

uitdrukt, dan is het duidelyk dat hunne kunsten naast elkander staan en de geluiden-muziek van den 

een altyd als verlangensuiting (heen-verlangen of terug-verlangen) verschillen zal van de woord-

muziek van den ander die uiting is van aandoening (vreugd, weemoed) en fantasie. 

    Schryf me of ik je, zóo, goed begrepen heb. Voor my is dit iets heel nieuws en voor ik joù kende zou 

het niet gevat hebben. 

 Dan is het ook duidelijk dat men met woorden de geluiden-muziek niet kán bereiken, want 

hoe zal men verlangen en niets dan verlangen uitdrukken met woorden die voor hun zin moeten 

werken op den aandoeningen en de fantasie 
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Beste Albert    28 Febr. 93 

Verontschuldig dit rare stukje papier. Ik heb op 't oogenblik geen ander. Sinds dat ik je ([xxxx] ik) brief 

kreeg met het Sonnet heb ik nog niet de rust gehad die ik zou wenschen om het goed op te nemen in 

mij en er  iets goeds op te antwoorden. Maar ik vind het een heel mooi sonnet. Ik geloof dat wij 

beiden 't zelfde bedoelen en verbaas me over je intuitie daar je zelf zegt dat deze dingen je vreemd 

zijn. Het is zoo'n mooi onderwerp om elkaar van tijd tot tijd in enkele sereene uren eens over te 

schrijven. Maar wanneer vallen die mij ten deel. Zaterdag moet je niet komen, maar vooral later. Stel 

het dus niet uit, met Kitty. Zaterdag is Toon waarschijnlijk in A'dam en ik zeker daar ik bij de promotie 

van Timmerman (72 Hugo de Groot - den Haag) moet zijn. Vele groeten aan Kitty 

tt 

vr.g. Fons 

Van Herman wist ik. Erg gelukkig 
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14 Mei 93 

Beste Albert. Wel gefeliciteerd met je verjaardag. Hoe gaat het jelui. Wij hebben in lang niets van 

elkaar gehoord. Ik heb het hier nu heel eenzaam ook Toole is weg die met een oorontsteking in 
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Rotterdam ziekligt bij zijn familie. Dit zijn geen vrolyke dingen om aan een jarig mensch te vertellen. 

Overigens ben ik zelf heel gelukkig nu al 5 weken lang iedere dag de zon schijnt. Met zulk weer is 't 

een heerlyk datum om jarig te zijn de jouwe. Nu mijn beste wenschen en vele groeten aan Kitty, 

Liesbeth en Mea 

# 

w.g. je Fons Diepenbrock 
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[22 mei 94] 

Waarde Albert 

    Het is morgen pas het octaaf van je geboortedag. Dus mag ik je nog feliciteren. Vergeten was ik het 

niet maar wel verhinderd door allerlei dingen. Sedert eenigen tijd is er een groote verandering in mij 

gebeurd, ofschoon uiterlyk nog alles als vroeger gebleven is. Ik ben seedert eenigen tijd geenageerd 

met Elsa de Jong van Beek en Donk te Hintham. Wij bevelen ons beide aan in jelui vriendschap. Ik 

heb mij nooit gemengd in de verwikkelingen die er in het laatste half jaar vooral onder de litteratoren 

gekomen zijn Ik wensch dit ook nu niet te doen. Onlangs kreef ik je bundel 'Kosmos' terug die ik 

onmiddelyk na ontvangst aan Toole had uitgeleend en door mijn onmiddelyk daaropvolgende 

verhuizing van de markt weg en engagement uit het oog verloor zoodat ik mij soms met schaamte 

bewust werd je daarvoor nog niet te hebben bedankt. Dit doe ik dan ook bij deze gelegenheid. 

Hoe gaat het jullie? Ik hoop goed. Doe mijn hartelyke groeten aan Kitty 

tt. 

w.g. Alphons Diepenbrock 
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15 mei 95 

[xxxx] Albert Verwey 

Noordwyk aan Zee 

 

B.A. 

Was wel gefeliciteerd met je verjaardag en doe mijn groeten aan K. 



 
74 

tt. 

AD 
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Noordwyk 

6 Augs '95 

# 

Beste Fons, 

    Hoe konden wy dat nu weten, toen we je gisteren zagen, dat je een bruigom was. Wy kwamen zoo 

als we daar waren, van een duitsche reis terug, en hebben je een zekere stralendheid toegekend en 

ons over je jonge uitzien uitgelaten; maar de kennisgeving vonden we pas toen we hier kwamen. 

    Wy vonden het een goed teeken voor de nieuwe periode die altyd na een reis begint, dat we jou 

zagen. Vooral toen daarna ook in het stadhuis de schildering ons weer veroverde. 

    Wat doen theorieën toch wei-nig, en wat blyft het leven toch mooi. Ik was haast vergeten dat het 

mooie leven van Toons schildering zonnig blyft boven de saaie theorieën waar ze uit heet ontstaan. 

    We wenschen jou en je bruid zoo'n zonnig leven toe, 

je vrienden 

# 

Albert en Kitty Verwey 
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1 Sept [1895] Parkweg 127J 

Beste Albert 

Je brief was een van de beste dingen die op dien dag tot mij kwamen Hy heeft my zeer getroffen en 

ik ben je hartelyk dankbaar. Draad was ik dien dag met je naar Toon's schildering gegaan. Gelukkig 

dat de theorien waarover je schryft na of naast het werk en niet er voor zyn gekomen. [Misschien?] is 

dat gevaar nù grooter voor Toon Hy zondert zich helaas zoo af, - geestelyk vooral, want het andere is 

van minder gewicht Maar daarom praten wy nog wel eens. 

    Ik verheug er my op met myn vrouw eens in Noordwyk te komen, maar wanneer zal ik er nog niet 

kunnen bepalen. Eerder komen jullie nog eens in Amsterdam. 

    Nu je weet het adres en dat jelui zeer welkom bent 

Groet Kitty veelmaals 
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van je vriend 

Fons 
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