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De Symphonia epica
Doppers Vijfde symfonie

Cornelis Dopper in 1907, het jaar
waarin hij het eerste deel van zijn
Symphonia epica voltooit.
‘Mevrouw’ is de weduwe Theda
Siedenburg-Wirtjes, zijn hospita.
In 1910 huwde hij haar
dochter, Henriëtte Siedenburg.
(foto V. Huysen)
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Eerste bladzijde van het manuscript van de Symphonia epica.
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De Symphonia epica
Voortraject
Het blijft moeilijk te bevatten dat er uit een wereld van turfgravers en scheepsjagers een componist is voortgekomen van het kaliber van Cornelis (Kees) Dopper (1870-1939). Geboren en
getogen in Stadskanaal, in het logement van zijn vader Lucas, het latere ‘Hotel Dopper’, omgeven door de liefdevolle zorg van moeder Grietje, zet hij zijn eerste schreden op het moeizaam
begaanbare pad der muziek. Hoe was dat mogelijk?

Het geboortehuis van Cornelis Dopper (Stadskanaal , omstreeks 1890). Het latere ‘Hotel Dopper’ was toen nog een logement.

3

Deze reliëfsteen, vervaardigd door deVeendammer beeldhouwer Hendrik ter Reegen, is in 1951 aangebracht in Doppers geboortehuis,‘Hotel Dopper’. Hij werd onthuld door
Christina de Roos, waarmee Dopper kort voor zijn dood
in het huwelijk trad. Na afbraak van het hotel is de steen
overgeplaatst naar de muziekschool te Stadskanaal.

Nu, vader Lucas verhuurde kamers, ook
voor langere tijd en op zekere dag meldde
zich een gast, Johannes Kolkman - een muziekonderwijzer uit Brabant, op bezoek bij
vrienden in Stadskanaal - die een plek zocht
waar hij kinderen van de plaatselijke notabelen pianoles kon geven. Kees, toen tien jaar
oud, hoorde dag in dag uit het getingel van
de beginnende pianisten. Waar ieder ander
een rustig heenkomen zou zoeken, is het
voor Kees alsof er een nieuwe wereld open
gaat. Dát is wat hij wil, dát is zijn toekomst,
geen getingel, maar musicus worden. Het
duurde niet lang of Kolkman zag in met
welk een bijzonder talent hij te maken had.
Hij raakt geïnteresseerd in de door muziek
geobsedeerde jongen en helpt hem waar hij
kan om zijn doel te bereiken. Kolkman geeft
hem pianoles, van de Duitse muziekonderwijzer Carl Sebening in Winschoten krijgt hij
vioolles, en de musicus Johannes Worp in
Groningen geeft nuttige adviezen. Zo wordt
Kees klaargestoomd voor een loopbaan in
de muziek. Op 15-jarige leeftijd was Kees
Dopper weeskind geworden. Zijn ouders
hadden hem een kleine som geld nagelaten

om een muziekstudie te kunnen betalen. Kolkman, die intussen met Doppers zuster Grietje was
getrouwd, fungeerde als voogd en beheerde het geld.

Rekeningen uit 1887 en 1888 van Doppers vioolleraar, de Duitser Ernst Sebening te Winschoten. Het lesgeld bedroeg
ƒ 0,75 cent per uur; een nieuwe snaar kostte ƒ 1,10, omgerekend € 0,50.

Oscar Paul (1836 – 1898)
Na zijn jaren aan de zogenaamde ‘Franse school’ in Stadskanaal is Kees zover met z’n muziekstudie gevorderd dat hij wordt toegelaten tot het beroemde, door Felix Mendelssohn-Bartholdy
opgerichte, Koninklijk Conservatorium in Leipzig, waar ook componisten als Bernard Zweers,
Julius Röntgen, Edward Grieg en de Tsjechische componist Leoš Janáček hebben gestudeerd. De
componist Carl Reinecke is directeur.

Kees Dopper op 17-jarige leeftijd, een jaar vóór zijn
vertrek naar Leipzig.

Oscar Paul (1836-1898), Duitse musicoloog, schrijver en
muziekrecensent.Vanaf 1869 leraar aan het Conservatorium voor muziek te Leipzig, vanaf 1872 professor aan
de Universiteit van Leipzig.Tot zijn leerlingen behoorden
de dirigent Felix Weingartner, de Tsjechische componist
Leoš Janáček, de pianopedagoog Rudolf Breithaupt en .....
Cornelis Dopper.

4

Het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te Leipzig aan de Grassistraße.

Maar het verblijf in Leipzig kan wegens
geldgebrek niet langer duren dan anderhalf
jaar. In die korte tijd is Dopper in Leipzig
wel opgevallen; zijn muzikaal talent, zijn
vlijt, zijn leergierigheid en zijn aangename
persoonlijkheid worden opgemerkt en hoog
aangeslagen. Oscar Paul, die behalve leraar
harmonieleer aan het conservatorium ook
professor is aan de Universiteit van Leipzig - van zijn talloze geschriften behoren
Die absolute Harmonik der Griechen (1866) en
de eerste Duitse vertaling van Boethius’ Vijf
boeken over muziek (1872) tot de belangrijkste
- ziet de kwaliteiten van Dopper en moedigt
hem aan zijn college’s op de universiteit bij
te wonen. ‘Van Oscar Paul heb ik het meeste
geleerd’, zou Dopper later zeggen. Wat
betreft de Symphonia epica is in Leipzig de
eerste steen gelegd.
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Boetius und die Griechische Harmonik des Anicius Manlius
Severinus Boetius, Fünf Bücher über die Musik, Leipzig 1872.
Uit het Latijn in het Duits vertaald door Oscar Paul, met
speciale aandacht voor de Griekse harmonieleer.

Oberstleutnant Karl von Stein
Dopper woonde in Leipzig op kamers
bij een zekere Karl von Stein, een gepensioneerde luitenant-kolonel, die beschikte over een uitgebreide bibliotheek
waarvan Dopper gebruik kon maken
zoveel hij wilde: ‘Te Leipzig kwam ik
bij toeval terecht in een omgeving, die
van grote invloed op mijn ontwikkeling

zou worden (...) Karl von Stein vestigde mijn aandacht op de schatten, die de
literatuur bood (...) hij gaf richting aan
mijn onverzadigbare leeslust.’ Kees las
veel over de Oude Grieken, de Ilias en
Odyssee van Homerus, maar ook over
Duitse dichters zoals Heinrich Heine,
wiens verhaal Die Göttin Diana hij verwerkte in zijn Eerste symfonie, de balletsymfonie ‘Diana’ (1896). Bijna alle liederen van Dopper zijn op tekst van Duitse
dichters. De opgedane kennis van de
Griekse literatuur en mythologie heeft
een onuitwisbare indruk gemaakt en in
zijn werken diepe sporen nagelaten. Hij
leerde wat een Paian was, een loflied
aan Apollo, en componeerde later twee
Paians (1915).Voor harmonie-orkest
schreef hij Ab Jove principium [Zo zal
mijn lied bij Jupiter beginnen 1 (Zeus)].
Hij nam deel aan een compositieprijsvraag met een Strijkkwartet – waarmee
hij de eerste prijs won! – en zond die
in onder het pseudoniem Pallas Athene.
Aldus werd in Leipzig, de tweede steen
gelegd.
1. Vergilius, Bucolica, Ecloge 3, ‘Palaemon of Herders
op de Helicon’, vs.60.

Kwitantie van Oberstleutnant Karl von Stein, voor ‘Kornel’
Dopper voor kamerhuur, d.d. 30 januari 1890. Per maand
DM 90. De rekening werd voldaan ‘mit bestem Dank’ door
Doppers voogd,‘Musikdirektor’ Kolkman in Stadskanaal.

Getuigschrift van het Koninklijk Conservatorium te Leipzig
(15 juli 1889). Commentaar van de leraren: Leo Grill (muziektheorie en compositie): ‘Was tot dusver nauwgezet en
vlijtig; volgde de lessen punctueel en met groot succes’; C.
Wendling (piano): ‘Meneer Dopper is een uiterst conscientieuze leerling die de lessen regelmatig bezoekt en zich
door zijn steeds toenemende vorderingen verzekerd weet
van mijn volle tevredenheid’; Friedrich Hermann (viool):
‘Meneer Dopper bezocht de lessen regelmatig en had
zijn stukken zorgvuldig ingestudeerd. Ondanks dat hij
de viool niet als hoofdinstrument wil kiezen, is zijn inzet
zeer te waarderen’; Carl Reinecke (ensemblespel): ‘Kwam’;
Papperitz (ensemblespel): ‘Meneer Dopper was tot dusver
altijd vlijtig en woonde de lessen regelmatig bij’; Oscar Paul
(voordrachten over geschiedenis en esthetiek der muziek):
‘Kwam’; Klesse (koorzang): ‘Kwam’.
Bijvoegsel: ‘Het gedrag van de heer Dopper in het Conservatorium der Muziek is steeds in elk opzicht“voorbeeldig”
geweest.’

Dopper componeert zijn ‘Symphonia epica’
onder buitengewone omstandigheden
In de jaren 1906-1908 gaat Dopper op tournee door de Verenigde Staten, Canada en
Mexico, met een rondreizend operagezelschap, Henry W. Savage’s Opera Company. Twee seizoenen achtereen (1906/7 en
1907/8) wordt avond aan avond met niet-af-
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latend succes, Puccini’s Madama Butterfly gebracht. De afstanden tussen de steden waar
wordt opgetreden zijn enorm. De vele lange
treinreizen van het ene theater naar het andere, gepaard gaande met extreme klimaatwisselingen en temperatuurschommelingen,
zijn dodelijk vermoeiend, de vele uitvoeringen in uitverkochte zalen uitputtend. Aan

het eind van de 28 weken durende tournee
is 22.000 km afgelegd. Onder deze buitengewone omstandigheden componeert Dopper
zijn Vijfde symfonie, de Symphonia epica.
In 1907, tijdens de eerste tournee, voltooit
hij het eerste deel; de volledige Symphonia
is klaar in juni 1908, kort na het tweede
seizoen met Butterfly.
Dopper op tournee met Henry W.
Savage’s Opera Company door de
Verenigde Staten van Amerika,
Canada en Mexico. Beide seizoenen (1906/07 en 1907/08) werd
met enorm succes alleen Madama
Butterfly van Giacomo Puccini
opgevoerd. Op de foto (beschikbaar gesteld door de University
of Washington): v.l.n.r. Francis
Maclennan als luitenant ter zee
B.P. Pinkerton, Rena Vivienne
als Butterfly, en Thomas D.
Richards als Sharpless, Amerikaans consul in Nagasaki. In
1907, tijdens de eerste tournee,
voltooit Dopper het eerste deel
van zijn Symphonia epica. De volledige Symphonia komt gereed
in juni 1908, kort ná het tweede
seizoen met Butterfly.
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Per trein door de Verenigde
Staten, Canada en Mexico. 		
Na een repetitieperiode van drie
weken in New York, vindt de
Amerikaanse première plaats
in Washington op 15 oktober
1906. Na acht uitvoeringen aldaar in een week tijd begint de
grote tournee per speciaal 		
gehuurde trein, bestaande uit
negen rijtuigen, inclusief restauratiewagens, slaapwagens en goederenwagons, voortgetrokken door een locomotief. Soms is men 24 uur onderweg, met hier en daar een korte stop. Er wordt grotendeels ’s nachts gereisd. Speelt men langer in een stad, dan
wordt er in hotels geslapen. Het internationale gezelschap, afkomstig uit negen landen, bestaat uit koor, orkest
(60 musici), solisten (alle rollen zijn 3-voudig bezet), vijf(!) dirigenten/repetitors (waar Dopper er één van is), regisseurs met S. Sawada van de Universiteit van Columbia, professor in Japanse cultuur, als adviseur, een technische
staf, toneelmeester en toneelknechts, in totaal een gezelschap van in totaal 160 personen. In de goederenwagons
bevinden zich naast de benodigde apparatuur, orkestlessenaars, decors, kostuums en rekwisieten (speciaal uit
Japan geïmporteerd). Gespecialiseerd spoorwegpersoneel is aan boord met reservemateriaal om in geval van nood
(bijvoorbeeld bij zware sneeuwval) de spoorbaan vrij te maken of te repareren.

Dopper (zittend, rechts) bij Niagara Waterfalls, aan de Canadese kant,
provincie Ontario.

Dirigent van het
Concertgebouworkest
Dan, per 1 september
1908, wordt Cornelis
Dopper aangesteld als
tweede dirigent van het
Concertgebouworkest
onder Willem Mengelberg. Het zou nog
zeven jaar duren vóór
uittreksels uit de delen
twee, drie en vier van de
Symphonia epica door het
Concertgebouworkest en
het ‘Amsterdams Toonkunstkoor’ met bekende
solisten als Aaltje Noordewier-Reddingius, Meta
Reidel, Otto Wolf, Carel
Butter en Johan Iseke
onder leiding van Willem Mengelberg voor het
eerst werden uitgevoerd,
en nog 114 jaar (!) vóór
de wereldpremière van
het eerste deel door het
Veenkoloniaal Symfonie
Orkest onder leiding van
maestro Lubertus Leutscher ten gehore wordt
gebracht, in het kader
van ‘Het verhaal van de
Veenkoloniën’.

Dopper (achter de ezel, tweede van links) in Mexico
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De Symphonia epica
Dopper ontleent de tekst aan de Ilias van Homerus, Eerste zang: ‘De wrok van Achilles’, in de
Duitse vertaling van F.W. Ehrenthal’s Homers Ilias (1872). Het zeer omvangrijke werk voor groot
orkest (met orgel ad libitum), groot gemengd koor en 12 solisten duurt totaal twee uur en een
kwartier; deel I ca. 50 minuten.

Voorblad en binnenblad van het Programmaboekje/Tekstboekje van het Concertgebouworkest (13 maart 1915).

De symfonie bestaat uit vier delen:
I Allegro – Allegro moderato – Allegro con fuoco Andante – Allegro moderato – Allegro
II Allegro – Adagio
III Allegro molto – Moderato – Allegro – Piú mosso – Allegro
IV Moderato – Allegro
De rolverdeling (zie ook ‘Personages’) in het eerste deel 2, in volgorde van optreden,
is als volgt:
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Chryses
priester van Apollo in Chryse, vader van Chryseïs.
Agamemnon bevelhebber der Griekse coalitie (de Achaeërs), zoon van Atreus, broer van		
Menelaos; Chryseïs, ontvoerde slavin, als oorlogsbuit opgeëist door
Agamemnon.
Achilles
koning der Myrmidonen, zoon van Peleus (kleinzoon van Zeus) en de zeegodin
Thetis; Briseïs, ontvoerde slavin, als oorlogsbuit opgeëist door Achilles.
Calchas
waarzegger, sterrenwichelaar, kenner van heden, verleden en toekomst.
Athena
hemelgodin, beschermt de Grieken in hun strijd tegen Troje.
Nestor
koning van Pylus, zoon van Neleus; neemt als grijsaard deel aan de oorlog tegen
de Trojanen.
2. Alleen het eerste deel (Homerus, Ilias, vs. 1-311) wordt hier besproken.

Synopsis
Het drama speelt zich af in het tiende en
laatste jaar van de Trojaanse Oorlog (1184
v.Chr.). Chryses, priester van Apollo in
Chryse, komt het legerkamp van de Grieken binnen om zijn dochter Chryseïs vrij te
kopen tegen een enorme losprijs. Zij is na de
verwoesting van Lyrnessus als oorlogsbuit
meegenomen door Achilles en opgeëist door
Agamemnon, koning van Mycenae en opperbevelhebber van de Griekse vloot. Nadat
Chryses door Agamemnon smadelijk is
weggestuurd, smeekt hij zijn god Apollo om
wraak. Daarop zendt Apollo met zijn zilveren pijlen de pest in het leger. Vele helden
sterven. Achilles roept de volksvergadering
bijeen en vraagt de waarzegger Calchas
om de oorzaak van de ziekte te verklaren.
Calchas stribbelt aanvankelijk tegen uit angst
om, als hij de waarheid vertelt, de woede
van Agamemnon op zijn hals te halen, maar
geeft uiteindelijk toe, na de verzekering van
Achilles dat hem niets zal overkomen. Calchas vertelt dan dat Apollo de zwarte dood
heeft gezonden omdat Agamemnon zijn
priester heeft beledigd. De pest zal verdwijnen zodra Chryses zijn dochter heeft teruggekregen en nadat aan Apollo een zoenoffer
is gebracht. Na veel discussie stemt Agamamnon toe, echter onder voorwaarde, dat
hem dan in plaats van Chryseïs, Briseïs, de
minnares van Achilles, toekomt. Achilles reageert woedend. De ruzie loopt zó hoog op,
dat Achilles zijn zwaard trekt om Agamemnon te doden. Op dat moment verschijnt de
godin Athena aan Achilles, onzichtbaar voor
de anderen. Zij weerhoudt hem van zijn
daad. Na haar vertrek gaat de woordentwist
door. De oude Nestor, met al z’n levenservaring, treedt op als vredestichter, echter
tevergeefs. Achilles is zo diep gekwetst dat
hij niets meer met Agamemnon te maken wil
hebben. Hij trekt zich met zijn mannen en
schepen terug uit de oorlog. Een schip met
twintig roeiers, onder bevel van Odysseus,
vertrekt met het zoenoffer en de dochter van
Chryses aan boord naar Chryse, een stad aan
de westkust van Troas.
De Personages
Achilles
Achilles (ook ‘Peleide’ genoemd) is de
belangrijkste held uit de Trojaanse Oorlog
en de hoofdpersoon in de Ilias. Homerus
beschrijft hem als de dapperste, sterkste en

verhevenste van alle helden. Hij was de zoon
van Peleus, koning van de Myrmidonen in
het Griekse Thessalië. Zijn moeder was de
zeegodin Thetis, afstammeling van Zeus.
Behalve als dappere en krijgshaftige held bezat Achilles ook emotionele trekken. Hij was
snel tot tranen geroerd en koesterde grote
liefde voor zijn vrienden, maar haatte zijn
vijanden. Hij bezat inzicht en kennis en was
zich ervan bewust dat hij in de oorlog zou
sterven. Na de dood van zijn boezemvriend
Patroklos besloot hij, uit op wraak, weer aan
de oorlog deel te nemen. Bewust van zijn
sterfelijkheid maakt hij zijn grote rivaal,
Hektor, zonder genade in koelen bloede af.
Agamemnon
Agamemnon (ook ‘Atreide’ genoemd), zoon
van Atreus, was koning van Mycenae (of
Argos) en broer van Menelaos. De ontvoering van de vrouw van Menelaos, de schone
Helena, door Paris was de aanleiding voor
de Trojaanse Oorlog. Agamemnon voerde
het bevel over de geallieerde vloot van de
Grieken (door Homerus Achaeërs genoemd).
Als Agamemnon, na afloop van de oorlog
huiswaarts keert, wordt hij vermoord door
Aegisthus, de minnaar van Agamemnons
overspelige vrouw Glytemnestra. Pindarus
vertelt dat Agamemnon in bad vermoord is
door zijn eigen vrouw, waarbij ze een net of
een deken over hem heen had gegooid om
hem in bedwang te houden. Agamemnon
was een afstammeling van Pelops, zoon van
Tantalus, die door Zeus naar de onderwereld
was verbannen. Er rustte een vloek op het
geslacht Agamemnon. De familiegeschiedenis wordt gekenmerkt door moord, incest en
hoogverraad. Het verhaal gaat dat Agamemnons zoon Orestes, geholpen door zijn zuster
Electra, hun eigen moeder Clytemnestra en
haar minnaar Aegisthus hebben vermoord,
voor welke misdaad zij door de Eryniën, de
drie wraakgodinnen uit de onderwereld, tot
waanzin werden gedreven.
In 1876 is door de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann in Mycenae het zogenaamde gouden Dodenmasker van Agamemnon
opgegraven. Hedendaags archeologisch
onderzoek toont echter aan dat het masker
dateert van ca. 1600 jaar v.Chr., d.w.z. 300 á
400 jaar vóór de Trojaanse Oorlog. Het wordt
tentoongesteld in het Nationaal Archeologisch
Museum te Athene.
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Chryseïs
Chryseïs, dochter van Chryses, priester van
Apollo in Chryse, een stad gelegen in het
bergachtig gebied van de Troas, wordt door
de dichter Johannes Tzetzes (12de eeuw
A.D.) beschreven als ‘erg jong en slank, met
een melkkleurige huid; ze had blond haar
en kleine borsten; hoewel negentien jaar
oud was ze nog maagd.’ Ze was tijdens de
verovering van Lyrnessus 3 , door Achilles
gevangen genomen en als seksslavin ontvoerd en overgedragen aan Agamemnon,
die haar onder druk van de Achaeërs terugstuurt naar haar vader.
Briseïs
Dochter van Briseus. Zij is de spil om wie de
vete tussen Achilles en Agamemnon draait.
Ook zij is tijdens de verovering van Lyrnessus buitgemaakt en wordt de geliefde van
Achilles. Tzetzes beschrijft haar als: ‘lang en
blank, met zwart, krullend haar, prachtige
borsten, kaken en neus, zeer beschaafd. Ze
bezat een heldere lach en grote wenkbrauwen.’ In ruil voor het vertrek van Chryseïs
eiste Agamemnon haar op, tot grote woede
van Achilles. Later werd ze weer verenigd
met Achillen en bleef hem tot zijn dood toe
trouw.
Calchas
Calchas was een ziener, in vaste dienst bij
de vloot van Agamemnon. Hij dankte zijn
kennis van heden, verleden en toekomst aan
Apollo. Hij was de zoon van Polymele en
Thestor en kleinzoon van de ziener Idmon.
Hij was degene die een gunstige wind
voorspelde toen de duizend schepen in
Aulis verzameld lagen op weg naar Troje.
Hij voorspelde ook dat Troje zou vallen in
het tiende jaar van de oorlog en verklaart de
oorzaak van de plaag die Apollo over het
legerkamp heeft gebracht. Na de Trojaanse
Oorlog stierf hij van schaamte in Colofon 4,
nadat Mopnus hem had verslagen bij een
wedstrijd in het voorspellen van de toekomst. Een ander verhaal luidt dat een
collega-helderziende hem had gewaarschuwd dat hij zou sterven als hij van zijn
eigengemaakte wijn zou drinken. Daarop
dronk Calchas de wijn, maar terwijl hij de
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drinkbeker hief, stierf hij van het lachen,
voordat hij had kunnen vertellen dat het hele
gezelschap de vorige avond van dezelfde
wijn had gedronken.
Athena
Volledige naam: Pallas Athene, dochter van
Zeus, is een van de voornaamste godinnen
uit de Griekse godenwereld, beschermster
van verschillende Griekse steden, in het
bijzonder Athene, godin van kunsten, kunstenaars en ambachten, zoals de weefkunst,
godin van beschaving, de politieke gemeenschap van de stad en wijsheid (filosofie). In
de Ilias is ze vooral ook oorlogsgodin, de
Trojanen vijandig gezind, omdat ze Paris
niet kon vergeven dat hij Helena van Troje
had gekozen als mooiste godin en niet haar.
Daarom was ze beschermster van de Grieken (Achaeërs), in het bijzonder van Achilles.
In de eerste zang van de Ilias waarschuwt ze
Achilles om in plaats van het zwaard, het
woord als wapen te gebruiken. De uil, de
slang, de haan en de olijfboom waren haar
geheiligd. Het Parthenon op de Acropolis in
Athene is aan haar gewijd.
Nestor
Nestor is in de werken van Homerus koning
van Pylon en zoon van Neleus. Op hoge
leeftijd nam hij nog deel aan de oorlog tegen
Troje, waar hij, als oudste en meest ervaren
krijger onder de Griekse vorsten, beschouwd
werd als een gewaardeerd en gerespecteerd
raadsman, vermaard om zijn wijze woorden
en gedachten. Nestor was getrouwd met
Eurydice, een naamgenote van de vrouw
van Orpheus. Na haar dood trouwde hij met
Anaxibia, zuster van Agamemnon. Het paleis van Pylos in de omgeving van Messenia
staat in de werken van Homerus zeer hoog
aangeschreven. Archeologisch onderzoek
heeft aangetoond dat de rijke legenden rond
dit paleis daadwerkelijk ergens op gebaseerd
zijn. In de omgeving van het paleis zijn vele
attributen, zoals drinkbekers, teruggevonden, alsmede tabletten met het lineair-Balfabet.
*****

3. Een stad, waarschijnlijk gelegen aan de grens van Troas. Troas is de bergachtige noordwestelijke hoek van
Klein-AzIé, gedomineerd door het Ida-gebergte.
4. Een zeer oude stad in Klein-Azië, gelegen in Lydië tussen Smyrna en Ephesos, waarvan nog resten te zien zijn.

Homerus en de ‘Ilias’
Homerus, de Griekse dichter en zanger,
leefde tussen ca. 800 en 750 v.Chr. Hij maakte
epische gedichten, waarin hij een groot
aantal overgeleverde heldensagen, godenverhalen en mythische vertellingen uit zijn
cultuur verwerkte. Twee epische gedichten,
de Ilias en de Odyssee, de oudste bekende
en bewaard gebleven literaire werken van
de Griekse letterkunde, worden aan hem
toegeschreven. De betekenis van zijn naam
werd reeds in de Oudheid uitgelegd als ‘de
niet-ziende’, een aanduiding dat hij blind
was. Over zijn geboorteplaats zijn de geleerden het oneens. Sommigen zeggen Smyrna
(in het huidige Turkije) anderen noemen het
eiland Chios, onder meer, omdat Chios met
grote nauwkeurigheid wordt beschreven in
de Odyssee. Mogelijk is hij op het Cycladeneiland Ios begraven. Een Nederlandse
ontdekkingsreiziger en amateur-archeoloog,
Graaf Pasch van Krienen, claimde in 1771
de sarcofaag van Homerus op de zuidpunt
van Ios ontdekt te hebben. Hij beschrijft hoe
hij de sarcofaag opende en een ogenblik
lang het lichaam van Homerus zag, waarna
het onder zijn ogen verpulverde tot stof. De
sarcofaag had hij met een Russisch vrachtschip naar Nederland laten vervoeren, waar
het schip nooit is aangekomen, omdat het, zo
beweert hij, tijdens een storm is vergaan.

schillende personen, gevoelens en scènes.
Het verhaal over de ´Wrok van Achilles´
begint met een majestueuze inleiding door
koor en orkest (Vb.1).

De Ilias wordt toegeschreven aan Homerus,
maar geleerden zijn het erover eens, dat
de gedichten door verschillende dichters
gemaakt zijn, mondeling zijn overgedragen
en pas later op schrift zijn gesteld. De titel
is ontleend aan Ilios, de oude Griekse naam
voor Troje, een stad gesitueerd in Klein-Azië
aan de noordwestkust van Anatolië. De Ilias
dateert van rond 762 v.Chr. en bestaat uit
24 boeken van gemiddeld 800 verzen. In
de Symphonia epica heeft Dopper alleen het
eerste boek op muziek gezet. Het eerste deel
van de symfonie beslaat de verzen 1-311.
*****
Analyse
Het koor (Grieks: choros) vormt een essentieel onderdeel van de Ilias. Het heeft als het
ware de rol van toehoorder, die meeleeft
met het gebeuren en erop reageert. Het koor
maakt deel uit van het verhaal door gevoelens van vrees, hoop, woede. vreugde en
verdriet op te roepen. Het vormt zodoende
een schakel, een trait-d’union, tussen de ver-
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Vb. 1. Het koor vraagt de Muze om de
wrok van Achilles te bezingen.

De inleiding bevat bijna alle muzikale elementen die Dopper in de loop van het stuk
nader uitwerkt. Er zijn twee hoofdmotieven:
motief a en motief d, beide gevolgd door de
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motieven b en c, die tot één geheel worden
samengesmeed, maar ook afzonderlijk op
alle mogelijke manieren ontwikkeld worden
(Vb. 2).

naar boven, een sprong naar beneden), of in
retrograde beweging (van achter naar voor).
Een kenmerk van Doppers motieven is het
bij Homerus gebruikelijke dactylisch ritme,
lang – kort – kort,
d.i. in muziektermen een lange noot, gevolgd door twee korte, bijv. een kwart noot,
gevolgd door twee achtste noten, of een
halve noot, gevolgd door twee kwartnoten,
enz.5 Ter afwisseling maakt Dopper veelvuldig gebruik van de triool, die we ook al
vinden in de aanhef van het stuk
(motief d).
Vb. 2. Motieven a, b, c en d uit de inleiding.

Overal vinden we deze typisch Dopperiaanse compositietechniek terug. De motieven en de daaruit ontstane thema’s keren
geheel of gedeeltelijk gevarieerd terug door
vergroting of verkleining van notenwaarden
(resp. augmentatie, diminutie), in omkering
(tegengestelde beweging, i.p.v. een sprong

Het majestueuze hoofdthema, gezongen
door het koor, waarmee de Symphonia begint, keert bijvoorbeeld terug in maat 654 in
de vorm van een fugato – een vorm waarbij
de stemmen als het ware voor elkaar op de
vlucht gaan (zoals in een canon), wat door
Agamemnon beweerd wordt als Achilles
niet langer met hem wil samenwerken en
zich onttrekt aan de strijd tegen Troje: ‘En nu
keer ik terug naar Phtia’ 6 (Vb. 3).

Vb. 3. Motief d,
fugatisch. Achilles:
Nu keer ik terug
naar Phtia.

5. De eerste regel van de Ilias luidt: Ménin aeide, thea, Péléiadeó Achiléos.
In Nederlandse metrische vertaling van Dr. A.W. Timmerman ( 4e druk):
Wrok, zij uw zang, o, Go- din, de moor-den-de wrok van A - chil-les
6. Phtia is de hoofdstad van het Rijk van Achilles en zijn vader Peleus in Thessalië.
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Chryses
Na de inleiding door het koor verschijnt de priester Chryses ten tonele. Met gevaar voor eigen
leven gaat hij het vijandige legerkamp van de Achaeërs binnen en smeekt Agamemnon om in
ruil voor een aanzienlijke losprijs zijn geliefde dochter Chryseïs vrij te laten, die Agamemnon
zich als minnares heeft toegeëigend. Het is een van de meest ontroerende momenten in de
symfonie (Vb. 4).

Vb. 4. Chryses’ smeekbede tot Agamemnon om vrijlating van zijn dochter Chryseïs.

Agamemnon
Maar Agamemnon ontsteekt in woede en op een botte manier waarschuwt hij de priester dat
als hij niet ogenblikkelijk verdwijnt, het slecht met hem afloopt. De muziek bij Agamemnons
dreigement klinkt angstaanjagend en loopt vooruit op zijn strijd met Achilles (Vb. 5b).
Vb. 5a. Dit onheilspellende ‘oorlogsritme’ gaat
een grote rol spelen in het verdere verloop van het
verhaal.

Vb. 5b.
maat 143. Het
‘oorlogsritme’
bij Agamemnon. Tot Chryses: Verdwijn!
Maak me niet
kwaad, als je
leven je lief is.
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Vb. 5c. maat 434. Het ‘oorlogsritme’ bij Achilles, fugatisch gebruikt.

Chryses bidt tot zijn god Apollo om wraak. Zijn gebed wordt verhoord en een woedende
Apollo stuurt met zijn zilveren pijlen de pest naar het Griekse legerkamp. Vele helden sterven. Daarop roept Achilles een volksvergadering bijeen en vraagt de waarzegger Calchas te
verklaren,waarom de Grieken zo gestraft worden. Calchas legt uit dat Apollo deze straf stuurde,
omdat Agamemnon de priester heeft beledigd (Vb. 6).

Vb. 6. Calchas :
Het is de schuld
van Agamemnon, die de
priester heeft
beledigd.
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Nu richt Agamemnon zijn gram op Calchas over diens onheilstijding. Na veel geredetwist is
Agamemnon uiteindelijk bereid om Chryseïs naar haar vader terug te sturen, maar eist voor
haar in de plaats Bryseïs op, de geliefde van Achilles.. Achilles ontsteekt in woede. Er ontstaat
een felle woordenstrijd tussen Achilles en Agamemnon, die naar een hoogtepunt leidt als Achilles naar het zwaard grijpt om Agamemnon te doden. Maar dan komt de godin Athena tussenbeide: ‘Achilles kan met woorden strijden zoveel hij wil, maar niet met het zwaard’ (Vb. 7).

Vb. 7. De godin
Pallas Athena
waarschuwt
Achilles: Voer
de strijd met
woorden,
niet met het
zwaard.

Nestor
Als laatste probeert Nestor, de wijze, bejaarde krijger, koning van Pylus, de gemoederen te sussen. Tevergeefs. Achilles weigert nog langer met Agamemnon ten strijde te trekken en onttrekt
zich met zijn mannen en zijn schepen aan de oorlog (Vb. 8).
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Vb. 8. Nestor: De oude Nestor probeert tevergeefs Achilles en Agamemnon te verzoenen.

Het eerste deel van Doppers Symphonia epica eindigt als Chryseïs met een schip onder bevel van
Odysseus, naar haar vader wordt teruggebracht.
De muziek voert nu naar een indrukwekkende apotheose en eindigt zoals zij begon: met het
hoofdthema fortissimo door vol orkest en koor, waarbij Dopper in de laatste maten, heel verrassend, gebruik maakt van de zogenaamde heletoonstoonladder - een toonladder die alleen uit
hele toonsafstanden bestaat (bijv. C – D – E – FIS – GIS) - die impressionistisch van aard is (o.m.
Debussy en Puccini gebruikten hem) en onbestemde gevoelens oproept. Dopper illustreert
daarmee (in vier maten) het ongrijpbare; hij laat de luisteraar in het ongewisse omtrent de afloop
van de strijd tussen de machtswellusteling Agamemnon en de volksheld Achilles (Vb. 9).
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Vb. 9.
Slotkoor:
Agamemnon
laat een schip
met aan boord
het zoenoffer
en Chryseïs
in gereedheid brengen.
Onder bevel
van Odysseus
wordt koers
gezet naar
Chryse.
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Brief aan Willem Mengelberg
Dopper kwalificeerde zijn Vijfde symfonie als het beste dat hij schreef. In een pathetische brief
aan Willem Mengelberg spreekt hij niet alleen zijn dank uit voor de eerste uitvoering (op 13
maart 1915) met uittreksels uit deel II, III en IV, maar ook belooft hij hem ‘eeuwige trouw’. De
brief is mede ondertekend door zijn echtgenote, Henriëtte (Henny) Dopper-Siedenburg. Zijn
gelofte deed hij gestand, want toen Henriëtte in 1920 naar Amerika vertrok, bleef Dopper
achter om zijn maestro te dienen naar het beste van zijn vermogen.
Amsterdam, 17 maart 1915
126 Joh. Vermeerstraat
Hooggeachte Heer Mengelberg,
Officieel en officieus was ik al meermalen in de gelegenheid, om
U recht hartelijk te bedanken voor de opofferende zorgen en moeiten,
die U zich getroost hebt bij de uitvoering mijner epische symphonie.
Ik erken, dat ik daarvan een zeer spaarzaam gebruik heb
gemaakt, omdat vele of enkele woorden toch mijn gevoel van dankbaarheid
niet kunnen weergeven. In mijn binnenste is het echter voor het
gehele leven opgeborgen en daar is een kapitaal van dank, waarvan
de rente U levenslang zal worden uitgekeerd. Ik erken des te
meer Uwe artistieke daad, omdat U zich hierbij plaatste op een
standpunt, die de “deftige” ‘Toonkunst’menschen schijnbaar niet
konden of wilden begrijpen. Ook kon U weten, dat de pers –
tenminste het grootste deel ervan – zelfs met geen woord heeft
gereleveerd, wat U voor een Hollandsch componist hebt gedaan
door deze daad. Dit alles wilde ik U nog even schriftelijk bekennen.
Als een herinnering aan deze voor mij zoo belangrijke gebeurtenis, zenden
mijne vrouw en ik aan den huize Mengelberg bijgaande doek. Wetende
dat Uw huis vol mooie dingen is, hopen wij, dat deze doek in
Uw milieu moge passen. Wij hopen, dat U en mevrouw Mengelberg
deze herinnering zult willen aanvaarden en, zoo mogelijk, een plaatsje
wilt gunnen in Uwe woning, om bij U beiden de voor mij zoo
belangrijke datum van de 13e en 14e Maart te doen herleven.
							Uwe dankbare
							Cornelis Dopper
							Henny Dopper-Siedenburg

Opmerkingen van Dopper zelf in het
programmaboekje van het
Concertgebouworkest (13 maart 1915)
(zie blz. 19)
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Dopper bedankt Willem Mengelberg voor de uitvoering van delen van zijn Symphonia epica op 13 maart 1915.
(zie blz. 18)

Symfonie, oratorium of opera
Over zijn Epica schrijft Dopper zelf: ‘Ofschoon de bouw der klassieke symphonie hier zeer vrij
gevolgd is, kan men aan de ontwikkeling en bewerking der tema’s nog genoeg van de symphonische vorm herkennen. Het eerste deel begint met een breed, episch tema (…);
Leitmotieven 7 worden niet gebruikt. De tekst wordt niet woord voor woord met
“Kleinmalerei” 8 verduidelijkt,………. (zie blz. 18).
Of deze argumenten voldoende krachtig zijn om een symfonische vorm te rechtvaardigen, is de
vraag. Veeleer heeft Doppers Symphonia epica kenmerken van een oratorium, een werk zonder decors, kostuums, of toneelspel. Maar zelfs dat laatste is niet uitgesloten. Het werk bevat
voldoende theatrale elementen voor een opera. Van ‘leidmotieven’ in de zin van Wagner is
misschien geen sprake, maar personen, gebeurtenissen, en emoties worden wel degelijk door
specifieke elementen gekarakteriseerd.
Joop Stam
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7. Een ‘Leidmotief’ is een motief of thema dat, al dan niet gevarieerd, een bepaald persoon of situatie
karakteriseert en daartoe consequent gebruikt wordt.
8. ‘Kleinmalerei’ – detailschildering; tot in details weergeven.

Boelo Lutgert in gesprek met Lubertus Leutscher,
dirigent van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest

Hoe kwam u voor het eerst
in aanraking met Dopper?
Dat was via het Noord
Nederlands orkest en Joop
Stam We speelden de Eerste
symfonie, de balletsymfonie
‘Diana’, naar een mythisch
verhaal van Heinrich Heine,
Die Göttin Diana. Ik had in
de tachtiger jaren, de tijd dat
ik in het Concertgebouworkest speelde, natuurlijk
wel van Dopper gehoord
en zijn naam zien staan in
de cartouche op het balkon.
Ik wist ook wel dat het een Groninger was,
maar jaren later ben ik door Joop pas echt
met zijn muziek in aanraking gekomen en
toen is het kwartje gevallen, zeker nadat het
Veenkoloniaal Symfonie Orkest in 2010 werd
opgericht.
Beschouwt u Dopper als een nationaal
componist?
Toen ik voor het eerst met Dopper aan de
gang ging, herkende ik meteen bepaalde elementen van Richard Strauss, Gustav Mahler
en impressionistische trekken in zijn stijl.
Dat was eerst even wennen. Maar omdat ik
later ging dirigeren en mij steeds meer in de
muziek van Dopper ging verdiepen, ging
ik zijn muziek op een heel andere manier
beschouwen.
Dopper staat niet echt bekend als een
vernieuwer. Is dat ook uw mening?
Daar ben ik het niet mee eens, want ik vond
en vind dat hij een beetje wiskundig is in zijn
denken. Zijn muziek is romantisch, maar
er zitten ook wiskundige elementen in, die
fragmentarisch lijken, maar op een gegeven
moment altijd tot een oplossing leiden. En
als je die oplossing hoort en leert herkennen,
dan ga je zijn muziek nog veel meer waarderen. Volgens mij zit zijn muziek wiskundig
goed in elkaar.

Dus volgens u is zijn zwakte tegelijkertijd
zijn sterke punt?
Ja, wat is zwakte? In eerste instantie denk
je dat zijn muziek fragmentarisch is, maar
dat is niet zo, want alles heeft met alles te
maken, samen vormt alles een eenheid. Zijn
oplossingen komen niet meteen, maar pas
later tot uiting in de partituur. En hoe, daar
moet je dan achter zien te komen.
Kun je dan zeggen dat hij bepaalde
ideeën niet voldoende heeft uitgewerkt?
Als je dat met een romantisch componist vergelijkt, dan is zo’n stuk doorlopend romantisch. Nou, dat is bij Dopper niet het geval.
Dopper is niet alleen romanticus, hij is ook
een pragmaticus.
Hij is dus heel afwisselend in zijn muziek?
Ja, de muziek van Dopper is heel afwisselend. Zo kijk ik daar tegenaan. Hij was zijn
tijd ver vooruit. Hij bracht nieuwe elementen
in de muziek. Zelfs Strawinsky komt op een
bepaalde manier om de hoek kijken. Dat zit
er ook in verweven. Ik denk dat als sommige
mensen zeggen dat hij een zwakke kant
heeft, dat die mensen bepaalde verwachtingen hebben. Maar ik denk dat in de muziek
van Dopper romantiek, pragmatisme,
impressionisme en modernisme te vinden
is. Dopper dacht in verschillende kleuren, in
verschillende stijlen, zonder zich aan tradities te storen.
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Gaat zoiets dan niet ten koste van een
eigen stijl?
Dat ís zijn stijl. Ik heb nu meerdere werken
van Dopper gedaan en ik herken een eigen
stijl. Ik moet toegeven dat ik ook wel eens
van orkestleden gehoord heb, dat ze moeten
wennen aan zijn muziek. Dan zeg ik: ‘Rustig,
rustig, wacht af! Hoe vaker ik het repeteer,
hoe beter het in je neerdaalt.’ En ik vermoed,
met datgene waar we nu mee bezig zijn, met
de Vijfde symfonie, voor zoverre ik het nu kan
overzien, dat de koren - die vóór het orkest
en niet áchter het orkest staan opgesteld, verdeeld in twee kampen, waardoor het verhaal
begrijpelijk wordt gemaakt - zich realiseren
dat ze met deze symfonie iets heel bijzonders
tot stand kunnen brengen ten gunste van
de componist Cornelis Dopper, want het
werk is nog nooit uitgevoerd. En er is zoveel
moois in deze muziek!
De enorme lengte van de hele symfonie,
meer dan twee uur, speelt natuurlijk ook
een rol bij de repertoirekeuze?
Ja, natuurlijk. Maar dat is praktisch gezien.
Ik vind het eigenlijk meer opera. Je zou er
een geweldige cast op kunnen zetten met
alles erop en eraan.
Ik begrijp uit uw verhaal dat u door hiermee bezig te zijn nog meer waardering
voor Dopper gekregen hebt.
Ja, ja, en dat meen ik ook oprecht. Het is
onze nationale componist. Ik zeg precies
hoe ik erover denk, dus als ik zeg het is een
romantisch, pragmatisch en vooruitstrevend
componist, als je het zo heel kort kunt samenvatten, dan is dat zoals ik Dopper zie.
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Zit Dopper, zoals Joop zegt, terecht op de
tweede rang, of zou u hem op de eerste
rang zetten?
Dat vind ik moeilijk, omdat er een beeld is
geschapen rond deze man, al zoveel jaren.
Dus dat vind ik een beetje moeilijk om daar
antwoord op te geven. Ik vind dat hij veel
meer respect verdient en ik hoop, ook mede
door deze première, ook al betreft het dan
alleen het eerste deel, dat dit een vervolg zal
krijgen en dat we ook het 2e, 3e en 4e deel
gaan doen. Dan zou ik dat met decors willen
doen in operavorm. Dat doen we met deze
uitvoering al een klein beetje. Ik wil af van
dat statische. Het is een mooi verhaal en als
je het door een goede regisseur laat doen, die
bekend is met opera, dan kun je er iets heel
moois van maken,.

Is het voor het orkest moeilijke muziek
om te spelen?
Er zijn momenten dat het heel lastig is, het is
heel verhalend. Technisch zit het vol moeilijke passages en dat moet allemaal bij elkaar
komen. Koor, orkest en solisten moeten tot
een eenheid gesmeed worden.
Is voor u de Vijfde symfonie een van de
betere stukken van Dopper?
Het is heel anders, vooral omdat ik het meer
als opera zie en niet als een echte symfonie.
De Eerste symfonie is ook een verhaal. De
mensen moeten dat verhaal kennen. Als je
van een opera alleen maar de muziek hoort
en niet weet waarover het gaat..... Achter de
Zesde symfonie (de ‘Amsterdamse’) zit ook
een verhaal, maar ook dat is weer heel iets
anders.
Is er al gerepeteerd met het Duitse koor?
Wat is hun reactie?
Jazeker! Ze hebben ook al een paar keer met
orkest gerepeteerd. Ze moesten aan de taal
wennen. Bepaalde woorden en uitdrukkingen zijn niet meer van deze tijd. Je moet ook
in dit stuk groeien. Dat is in Duitsland net
zo. Je moet weten wat er gebeurt. De Duitse
vertaling die Dopper gebruikt dateert van
1872. Die is natuurlijk verouderd.
Zou u in de toekomst nog iets van Dopper willen uitvoeren?
Natuurlijk! Zeker! Dat moet ik natuurlijk
overleggen met de artistieke commissie
van het orkest, maar ik vind toch dat als we
volgend jaar naar Praag gaan, we dan ook
iets van Dopper moeten spelen. Misschien
gaan we daar ook een concert geven in de
Kathedraal, waar het gebruikelijk is dat er
’s middags gemusiceerd wordt. Dan denk
ik aan Doppers hele oeuvre, niet alleen voor
orkest, maar ook zijn kamermuziek, muziek
voor harmonieorkest, enz. Dopper moet toch
ook een beetje onze ‘herkenning’ zijn.
Kunt u tenslotte nog iets vertellen over de
instrumentatiekunst van Dopper?
Dopper was een meester in de kunst van het
orkestreren en het instrumenteren. Hij kende
de karakteristieke eigenschappen van elk
instrument en wist precies in welke registers
een instrument het best tot z’n recht komt,
hoe hij voor het orkest moest instrumenteren
en hoe hij bepaalde klankkleuren moest creëren. Ook in dit opzicht was het een buitengewoon kundig en oorspronkelijk vakman.

Cornelis Dopper’s vijfde symfonie, een reusachtig
work-in-progress
door Marinus Degenkamp
Tijdens mijn studie muziekwetenschap aan
de Universiteit Utrecht werd mijn belangstelling gewekt voor Nederlandse muziek uit de
19e en vroeg 20ste eeuw. Het viel mij namelijk op dat de uitgeverij Donemus, publicist
van Nederlandse partituren, zich voornamelijk concentreerde op moderne, vaak avantgardistische stukken. Kastvoer, het was
meestal gesubsidieerd, werd 1 keer gespeeld
en verdween daarna in het archief.
Hoe zou het zijn met muziek uit vroegere jaren? Veel standaardwerken spraken over een
periode van ongeveer 250 jaar tussen Sweelinck en Diepenbrock waarin nauwelijks
Nederlandse muziek van betekenis werd
gemaakt. Dat kon ik niet geloven en mijn
eigen onderzoek in Nederlandse muziekarchieven toonde een enorme diversiteit aan
symfonieën, cantates, opera’s, kamermuziek,
teveel om op te noemen. Een gigantische
muzikale erfenis voor iedereen die er naar
zou willen kijken.
In eerste instantie concentreerde ik mij op
het leven en werk van Johannes van Bree
(1801-1857). Deze componist, violist en dirigent zorgde voor een flinke opleving van het
muziekleven na de Franse tijd.
En natuurlijk kwam ik daarna in aanraking
met allerlei andere componisten uit deze
periode: Andries ten Cate, George Broekhuyzen, Aron Berlijn, Arnold Lijsen, Bernard
Koch, het bleek dat er wel erg veel namen en
werken te vinden zijn zodat van een vruchteloze periode zoals eerder genoemd geen
sprake kan zijn.
Mijn onderzoek bleef zich uitbreiden richting
20e eeuw: Frans Coenen, Johannes Verhulst,
Bernard Zweers, Johan Wagenaar, Joannes
Viotta, Willem Kes.
En ineens kwam ik daar Cornelis Dopper
tegen. Ik had al wel een opname gehoord
door het Residentie-orkest van een paar
symfonieën, maar het bleek dat er nog
zoveel meer was. Een Celloconcert en Trompetconcert concert, cantates, kamermuziek; het
meest bekende werk, de Ciaconna Gotica, zou
nog wel eens gespeeld worden (hoewel ik
persoonlijk van geen enkele uitvoering weet,
alleen een oude opname onder leiding van
Willem Mengelberg). Opvallend is dat de

Cornelis Dopper

Quartet
for Flute, Clarinet, Bassoon and piano
completed and edited by
Marinus Degenkamp

Marinus Degenkamp Musics

originele versie van dit werk heel wat groter
is dan de gedrukte versie.
Archief-muziek? De hoge kwaliteit viel mij
op, dus zocht ik naar meer informatie en
naar meer onbekend gebleven werken. Ik
kwam natuurlijk in contact met Joop Stam
dankzij zijn grote biografie over Dopper.
Samen hebben we het Requiem en de Zesde
symfonie van een nieuwe uitgave kunnen
voorzien. Ik zorgde ervoor dat Joop een kopie kreeg van de Vijfde symfonie, een enorme
werk dat alleen maar kastruimte innam in
het Nederlands Muziek Instituut. En er begon een balletje te rollen.
Ik had al jaren het plan een eigen uitgeverij
op te zetten om veel van deze oude muziek
te kunnen publiceren. Bij MDMusics zijn
inmiddels nieuwe partituren verschenen
van werken van Johannes Coenen, Louis
Embach, Izaak Houck, Joseph Fodor, Cornelis Brandts Buys, Johannes van Bree en zijn
zoon Herman, de lijst blijft groeien. Moderne
componisten zijn ook vertegenwoordigd
waaronder mijn eigen werk, Jan van de Putte
en de bijzondere muziek van Joop Stam.
En laten we de dames niet vergeten:

24

muziek van hoge kwaliteit van Dina Appeldoorn, Anna Lambrechts-Vos, Hermina
Amersfoordt-Dijk en Clara Wildschut. Alles
verschijnt in een mooie uitgave met prachtige titelpagina’s gemaakt door mijn dochter
Janice Degenkamp.
Ook van Dopper verschijnen nieuwe
uitgaven: Harichiana, Pamorah, Kwartet voor
piano en blazers, Celloconcert, de bewerking
van stukken uit het Wohltemperierte Klavier.
En nu dan de Vijfde symfonie. Joop Stam en
ik hebben hard gewerkt om de vele inconsequenties en fouten te verbeteren, en natuurlijk om hier een werkbare partituur van te
kunnen maken. Dopper was nauwkeurig in
wat hij schreef, maar zelfs de beste laat wel
eens een steekje vallen.
Het eerste deel van deze kolos is voltooid, en
wellicht gaan we de andere delen ook doen.
Het werk van Dopper is te lang genegeerd,
maar de belangstelling neemt elke dag toe.
Een goede uitgave helpt daarbij. Een volledige uitvoering van deze enorme symfonie is
nog toekomstmuziek, maar wie weet?
Drs. Marinus Degenkamp is muziekwetenschapper, dirigent, componist en arrangeur,
en geeft oude Nederlandse muziek uit via de
nieuwe uitgeverij MDMusics.
Daarnaast heeft hij de stichting ProNeM
opgezet die middels haar website ww pronem.nl veel werk van onbekende

Colofon

Nederlandse componisten en componistes
via een Youtubelink tot klinken brengt, alsmede daar biografische informatie over geeft.
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Tekst				Joop Stam
Opmaak			Roland Beyer
Foto’s Dopperarchief		
Ida van Duinen
Drukwerk			Publicom, Stadskanaal

Speciale uitgave van het Dopper Journaal door de Stichting Cornelis Dopper ter gelegenheid van
de wereldpremière van de Symphonia epica, deel I, van Cornelis Dopper op 25 september 2022.
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Laatste bladzijde van het eerste deel van de Symphonia epica, gedateerd ‘Amsterdam, 11 Juni 1907’.
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De doelstellingen van de
Stichting Cornelis Dopper
zijn:

Word donateur!
Wij rekenen op uw
ondersteuning!

• het verzamelen van alles
betreffende het leven en
werk van Cornelis Dopper
• het uitgeven van zijn
composities
• bewerkstelligen dat de
muziek van Dopper vaker
wordt gespeeld

Als donateur
• ontvangt u elk jaar het
Dopper Journaal
• onvangt u een cd met
opnamen van het Dopperfestival 2009-2010
• blijft u op de hoogte van
onze activiteiten

In 2009 werd aan de Stichting
Cornelis Dopper de VisserNeerlandiaprijs toegekend. Met
behulp van dit geld en met de
bijdragen van andere subsidiënten en sponsors kan het
werk van de Stichting worden
voortgezet. Daarbij is de
ondersteuning van de
donateurs onmisbaar.

Stichting Cornelis
Dopper
Wielewaalhof 72
9502 SC Stadskanaal
telefoon: 06 3455 3281
e-mail: blutgert@gmail.com
www.cornelisdopper.nl
Verkoopprijs € 7.

