
THE THEME “NEVER” APPEARS, BUT … ALWAYS AGAIN

De “Enigma-Variaties” van Edward Elgar (1857-1934)

Geert Nijland

(Uitwerking van en aanvulling op aantekeningen van een college van 

musicoloog Wim Brandse in 1996)

De “variaties op een origineel thema” van Edward Elgar bevatten een 

aantal kleine muzikale puzzeltjes en een groot onopgelost raadsel. Het 

woord "enigma" komt van het Griekse "ainos" = fabel (ainissomai = in raad-

sels spreken). Elgar heeft in het muziekstuk een aantal van zijn vrienden 

cryptisch beschreven en in de muziek bovendien, volgens eigen zeggen 

nog "another and larger theme" verborgen.  Maar “the theme never 

appears” schrijft Elgar, heel raadselachtig.  Men is tot op heden nooit 

geheel achter de oplossing van dit raadsel gekomen (hoewel de 

Nederlander Theodor van Houten er waarschijnlijk dicht bij zit). Elgar was 

er de persoon niet naar om veel hints voor de oplossing te geven in de 34 

jaren tussen het ontstaan van het stuk en zijn dood. En deze spaarzame 

hints zaten vaak weer nieuwe raadsels. Ook na zijn dood in 1934 hebben 

vele musicologen getracht de raadseltjes (en vooral het grote raadsel) uit 

deze muziek op te lossen. Voor de kleinere raadseltjes is dat tot op zekere 

hoogte gelukt. Maar de meeste voorgestelde oplossingen voor het grote 

“enigma” waren niet erg bevredigend (men vond ze niet verrassend ge-

noeg). Wellicht heeft men teveel met louter musicologische oren geluisterd 

en het vraagstuk te weinig vanuit een holistisch cultureel - als men wil 

interdisciplinair - perspectief benaderd. Het is ook mogelijk dat men er 

meer achter gezocht heeft dan Elgar ooit bedoelde, dat een “minor joke” 

zich buiten proportie heeft ontwikkeld en dat Elgar het steeds minder leuk 
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vond om na 30 jaren de anticlimax “het was eigenlijk helemaal niets” 

bekend te maken.  

Nederlandse muziekliefhebbers zijn er trots op dat een Nederlandse 

musicoloog Theodor van Houten van de VPRO  (omstreeks 1976) de tot 

nu toe meest aannemelijke hypothese over de oplossing van het enigma   

heeft gevonden. Zijn oplossing (en het raadsel zelf) zijn typisch Brits van 

karakter, en het zal de Engelse musicologen niet lekker zitten, dat 

uitgerekend een buitenlander met die fraaie hypothese aan kwam dragen, 

Sommigen van hen ontkennen dan dus ook dat het de oplossing is. Net als

bij het monster van Loch Ness, zal de “echte oplossing” wel nooit worden 

gevonden en misschien zelfs niet mogen worden gevonden, ook. 

Eerst wat voorgeschiedenis. De muziek van Sir Edward Elgar zet de 

romantische traditie voort, terwijl vrijwel iedere zichzelf respecterende 

componist in die tijd (fin de siècle) zich van de Romantiek afkeerde en naar

nieuwe wegen zocht: impressionisme (Debussy, Ravel, Satie), expres-

sionisme (Schönberg, Alban Berg, Anton Webern), barbarisme (Stravinsky 

en Bartok).  

Edward Elgar (en nog een paar “conservatieven” zoals Benjamin Britten en

Sibelius) toonde aan dat de Romantiek in de muziek, wel aan het einde 

van de eeuw, maar nog niet aan het einde van haar Latijn was gekomen. 

Eigenlijk zijn alle muzikale revoluties een beetje aan de Engelsen voor-

bijgegaan. In het kader van zo’n "voortgezette romantiek" past het erg goed

om een mysterie in de muziek te verbergen.

Wat is er tot nu toe van Elgars muzikale raadsels in de Enigma variaties 

opgelost? 

Elgar heeft bij het uitgeven van de muziek (en ook later nog wel eens) 

summiere aanwijzingen gegeven. De originele titel van het stuk luidt: 

“Variations on an original theme, dedicated to my friends pictured 
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within". Elgar zei ook dat de variaties de manier van componeren van zijn 

vrienden voorstelden, als ze dat al zouden hebben gekund. Karikaturen 

dus. Bovendien is het stuk een “hommage aan een dame”. Ook zei Elgar

dat het thema de “eenzaamheid van een creatief kunstenaar” weergaf, 

en dat er een ander groter thema was dat door het hele stuk heengaat 

maar niet gespeeld wordt. Elgar schreef in de partituur bij het thema ergens

het woord "Enigma", en ook de frase "the theme never appears" komt 

ergens op het manuscript voor. Elgar zelf schrijft letterlijk: 

The enigma I will not explain - its 'dark saying' must be left un-guessed, 

and I warn you that the apparent connection between the Variations and 

the Theme is often of the slightest texture; further, through and over the 

whole set another and larger theme 'goes', but is not played.... So the 

principal Theme never appears, even as in some late dramas ... the chief 

character is never on stage.

Raadselachtige taal dus.

Wat betreft de kleine raadseltjes in de variaties vond men al vrij snel uit dat:

de variaties 3, 4 en 7 duidelijke karika  tu  ren zijn (van vrienden van Elgar), 

de variaties 1, 5 en 14 muzikale portretten van personen zijn,

de variaties 2, 6 en 12 gewijd zijn aan instrumenten,

de variaties 8, 9 en 11 geen muzikale karakteristieken geven.  (???)

De verschillende delen van de compositie zijn aangeduid door 

combinaties van hoofdletters. Daaruit waren met niet al te veel moeite  initi-

alen en/of schuilnamen van Elgars vrienden te lezen. Onderstaand een 

korte beschrijving van de veertien delen. Het geheel wordt gespeeld binnen

een tijdsbestek van niet meer dan een half uur; de kortste delen duren een 

halve minuut, de langste 5 minuten.  De nummers verwijzen naar de 

nummers op de gekopieerde cd:
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3.  Het Thema.

“ne-ver, nè-ver” ?

Introductie van "The Theme" (andante). De introductie 

gaat bijna zonder onderbreking over in Variatie 1.

4. Variatie 1. 

C.A.E. 

“een ode”

Dit is C. Alice Elgar, de echtgenote van de componist. 

Aan haar is het thema, dat door het hele stuk heen zit, 

opgedragen (andante).
5. Variatie 2. H.D.S.P.

“warming up”

Dit is H.D. Steuart-Powell. Deze vriend van Elgar was 

pianist en speelde samen met hem in een trio. Hij 

speelde voor het optreden altijd zijn handen los door 

forse vingeroefeningen op de piano. Die hoor je in deze 

parodie (allegro).
6. Variatie 3.

R.B.T.

“een karikatuur”

Richard Baxter Townsend. Behalve cattle rancher, was 

hij ook schrijver van kinderboeken, indianenverhalen 

(o.a. Tenderfoot). Hij was enigszins excentriek, stokdoof 

en interesseerde zich begrijpelijkerwijs niet zo erg voor 

Elgars muziek. Richard had een apparaat op zijn 

driewieler aangebracht dat continu een bel deed 

rinkelen, om andere verkeersdeelnemers te 

waarschuwen. Deze variatie zou volgens sommige 

uitleggers ook een karikatuur van de man weergeven. 

“He had a curiously high pitched voice”, misschien 

vanwege zijn doofheid (allegretto).
7. Variatie 4.

W.M.B.

“sla maar met de 

deuren”

William Meath Baker, Elgars zwager. De bijnaam van 

deze landheer was “The Squire”. Hij had 12 

personeelsleden en verliet elke morgen stipt op dezelfde 

tijd zijn huis voor instructies aan zijn 12 personeelsleden.

Bij het verlaten van de kamer deed hij dan altijd met een 

donderende klap de deur dicht. Daar kon je de klok als 

het ware op gelijk zetten. Dit rumoer van klappende 

deuren is in deze variatie dan ook te horen, evenals “the 
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teasing attitude of the personel” (allegro di molto).
8. Variatie 5.

R.P.A.

“gelach in een 

duistere kolenmijn”

Richard Penrose Arnold. Hij was de zoon van Mathew 

Arnold de dichter van het bekende “Dover Beach”; “The 

sea is calm tonight, The tide is full, the moon lies fair 

etc. ...". Arnold was arbeidsinspecteur bij de steenko-

lenmijnen en zag er vaak zwart uit (??). Arnold had een 

karakteristieke nerveuze lach: “Ha-ha-ha,  ha-ha-Ha-ha- 

ha”. Deze lach wordt in variatie 5  nagebootst door de 

houtblazers. De variatie klinkt donker (het zwarte stof 

van de mijn??), gedragen, mystiek (moderato). 
9. Variatie 6.

Ysobel

“een moeilijke 

solopartij”

Dit is Ysabel Fitton. Zij heeft bij Elgar de altviool leren 

bespelen. Zij heeft de moeilijke solopartij in Elgar’s latere

altvioolconcert nooit onder de knie gekregen. In de 

variatie horen we ook een altvioolsolo die Ysobel van 

Elgar als oefenstof had opgekregen. “Crossing the 

strings” moet volgens kenners een moeilijke techniek zijn

(andantino).
10. Variatie 7.

Troyte

“slecht pianospel of 

een donderbui?”

Arthur Troyte Griffith, een architect en kunstschilder). Hij 

woonde in Wales evenals Elgar. Hij speelde ook piano, 

maar buitengewoon slecht. Elgar laat het gebrekkige 

pianospel van Troyte in deze variatie horen, en probeert 

zelf “order out of chaos” te scheppen, wat tegen het 

einde op een mislukking uitloopt.

Troyte zelf heeft dit altijd ontkend en gezegd dat het niet 

de weergave van zijn spel was, maar de nabootsing van 

een onweersbui waar hij eens samen met Elgar tijdens 

een wandeling voor vluchtte. Weer een andere 

hypothese stelt dat in deze variatie het omvallen van 

kegels in een kegelspel is bedoeld. Alle drie hypothesen 

“rommelen” dus, en dat hoor je in de muziek (presto).
11. Variatie 8. Is Winnifred  Norbury. De altijd lachende buurvrouw van 
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W.N.

“huiselijk gelach in de

buurt” 

Elgar. Zij was ook pianiste en studeerde samen met 

Elgar (hij op de viool) Elgar’s nieuwe muziek-ideeën in. 

De variatie moet een beschrijving van Norbury’s huis 

voorstellen. Met name het lachen van de buurvrouw zou 

duidelijk te horen zijn in deze variatie (allegretto).
12. Variatie 9.

Nimrod

“Edward van 

Beethoven?”

Nimrod is de Duitse uitgever A.J. Jäger. Op te merken is 

dat de oudtestamentische Nimrod de god van de jacht 

was, Genesis 10. (dus: Jäger = Nimrod). Elgar had vaak 

discussies met Jäger over de adagio's van Ludwig van 

Beethoven. Deze Duitse adagio’s waren volgens Jäger 

niet te overtreffen. Waarschijnlijk om Jäger van repliek te

dienen componeerde Elgar dus in Variatie 9 één van de 

mooiste adagio’s uit de hele muziekliteratuur. Het begin 

van deze variatie (adagio) zou overigens voortborduren 

op de “Sonate Pathétique” van Beethoven (2e deel 

adagio cantabile).
13. Variatie 10.

Dorabella

“stotterend gevlieger”

Dorabella, een uit Mozarts opera Cosi fan tutte ontleende

bijnaam voor Dora Penny, het buurmeisje van Elgar. 

Dora(bella) stotterde enigszins. Als Elgar depressief was 

ging hij met het buurmeisje vliegeren. Elgar was dan 

weer snel uit de put. De variatie is een speels en luchtig 

melodietje. Horen we niet ook wat gestotter?? 

(allegretto).
14. Variatie 11.

G.R.S.

“rapporteren van de 

hond”  

Dit moet George Robinson Sinclair zijn: organist in de 

Hereford Cathedral. De buldog van G.R.S., die op zijn 

baas leek, wordt in dit stukje uitgebeeld: G.R.S. gooit 

steeds opnieuw een stok in het water van de Wye-river. 

De hond springt dan in het water en brengt de stok naar 

de baas terug. Je hoort het rennen van de hond, het 

plonzen in het water en het heen en weer zwemmen in 
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deze variatie (allegro di molto).
15. Variatie 12.

B.G.N.

“cellisme zonder 

dubbele bodem”

B.G.N. is Bavil G. Nevinson. Hij was de cellist in het trio 

waarin Elgar speelde. Een prachtige solo passage voor 

cello klink in deze variatie (andante). 

16. Variatie 13.

(***)

“afreis met 

Mendelssohn”

(***): Men denkt dat Elgar om redenen van bijgeloof deze

variatie - met het ongeluksgetal 13 - niet duidelijk wilde 

associëren met een geliefde bekende, vandaar dat hij 

het allemaal wat vaag heeft gehouden. (***),duidt 

mogelijk op Romanza, Elgars hond. Elgar schijnt zelf ook

iets gezegd te hebben over een dame die op het 

moment dat hij de variaties schreef niet in het land was. 

Het betreft mogelijk Lady Mary Lygon (L.M.L dus), Zij was

inderdaad niet thuis toen Elgar de variaties 

componeerde, maar ging pas later met een cruiseschip 

op reis. Zij was echter nauwelijks een goede bekende 

van Elgar. Het is dan ook meer waarschijnlijk dat deze 

variatie slaat op ene Helen Weaver, waarmee Elgar 

verloofd is geweest en die definitief naar Nieuw Zeeland 

vertrok (vast ook per boot in die tijd). De muziek die we 

in variatie 13 te horen krijgen verwijst dan ook naar een 

bootreis op zee. De variatie bevat een citaat uit Men-

delssohn's "Meeresstille und glückliche Fahrt", hier ge-

speeld door soloklarinet. Het stampen van de 

scheepsmotoren wordt door de pauken nagebootst 

(moderato).
17. Variatie 14.

E.D.U.

“nogmaals Edward 

Elgar”

Dit is Edward Elgar zelf. "iedoo" was de koosnaam van 

Elgar in de familiekring. Deze variatie moet beschouwd 

worden als een soort zelfportret van Elgar. In het stukje 

komt een vier-tonen-motief voor dat het karakteristieke 
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“fluitje” van Elgar bij zijn thuiskomst van de wandeling 

voorstelt.  Het is een finale van wel 5 minuten waarin 

verschillende delen van het stuk nog eens 

gerecapituleerd worden, met speciale verwijzingen naar 

Variatie 1 en Variatie 9 en naar het hoofdthema. (allegro).

Nu iets over de mysteries rond het “thema". Eerst  een behandeling van de 

theorie van Cooper en Moore (gevolgd door enkele summiere reacties van 

mij (G.O.Nijland). Daarna volgt de hypothese van Van Houten.

De hypothese van Cooper (in 1991 aangevuld door Moore) stelt dat het 

thema afkomstig is uit het andante van Mozarts Praagse symfonie.

Argumenten:

1. Het thema van de “variaties” is in dit andante te horen. (inderdaad 

onmiskenbaar, zelfs driemaal, met ook nog eens drie echo’s van het 

thema; wat dat punt betreft is deze hypothese sterker dan die van Van 

Houten, die later aan bod komt). 

2. Beide stukken (de variaties en Mozarts andante) beginnen met een 

pauze (de leek zou zeggen welke stukken niet? het argument blijft 

onduidelijk). 

3. Elgar hield erg van Mozarts muziek (maar dat komt wel bij meer mensen

voor!). 

4. Er stond op Elgars bureau een citaat uit een brief van Mozart (nou en !)

5. Elgar had de Praagse symfonie gehoord twee weken voordat hij voor het

eerst de prototypes van zijn variaties voor zijn vrouw op de piano speelde 

(dat is inderdaad een steun voor de theorie). 

6. Het concert waarin de première van de variaties plaatsvond werd 

besloten met uitgerekend de Praagse symfonie (een extra ondersteuning). 

7. De bijnaam die Elgar aan Dora Penny gegeven had was Dorabella, dat 

is ook één van de hoofdpersonen uit Mozarts opera “Cosi fan Tutte”. (maar 
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dat is een ander stuk dan de Praagse symfonie!). 

8. Bovendien heeft Elgar op Dora Penny’s vraag naar de oplossing van het 

raadsel gezegd: "I thought that you, of all people, would guess it." (dat is 

volgens mij een wat sterker argument, maar Elgar kan daarbij even goed 

gedoeld hebben op haar achternaam Penny - met een link naar de 

Engelse munt, waarop lady Britannia voorkomt -  dan op haar voornaam 

Dora - met een link naar Dorabella uit Cosi fan tutte. Pas als het “thema” 

ook duidelijk in “Cosi fan tutte” voorkomt gaat dit argument dus echt hout 

snijden).

Onderstaand nu de hypothese van, Theodor van Houten van de VPRO, 

behalve musicoloog, ook goed op de hoogte van de Engelse cultuur. De 

Engelse musicologen ontkennen dus graag dat de Nederlander het typi-

sche Britse “THEME” zou hebben opgelost. Zij hadden het vermoedelijk 

graag zelf gedaan en sommigen gaan onverstoorbaar door om 

oplossingen te bedenken, of verklaren het oplossen  van het enigma 

überhaupt taboe, zoals blijkt uit onderstaand citaat van Eric-Emmanuel 

Schmitt: 

“Since 1900, musicologists and musicians are seeking for a 

solution of the enigma. Even a competition was organised in the US by 

the Saturday Review in 1953 to find it out. Recently a musicologist from 

the Netherlands, Théo Van Houten, pretended to have the solution of the 

mystery : this " bigger "theme, the counterpoint Elgar would have used, 

would be the melody of " Rule Britannia ". That is true that Elgar, who 

loved playing with words, declared " the main theme never appears " and 

Van Houten shows that the notes of the hymn on which we sing " never, 

never " are the four first notes of the theme. But as clever as this solution 

can be, this is not the problem proposed by Elgar and this solution is 

nothing but an other brilliant but vain hypothesis. The truth is obscure, 
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tempting, inaccessible. Elgar took it with him in his grave. Only remains 

conjectures.

But what is the matter with it ? That is better for the work because this 

strengthens it with a heavy silence. And as one of the character of the 

play says : " what makes this mystery beautiful, it is the secret it contains 

and not the truth it is hiding". 

http://www.stereophile.com/musicrecordings/175/

We gaan nu verder met Van Houtens theorie. Hij stelt dat het “thema” in de

Enigma variaties afkomstig is uit “Rule Britannia” van Arne. In de tekst van 

het bekende Engelse chauvinistische volkslied  "Rule Britannia" (tekst 

James Thomson 1700-1748, en muziek Thomas Arne, ca. 1740) komt in 

het refrein de passage “Britons never never never  will be slaves” voor 

(in sommige versies worden de woorden never never never  slechts 

tweemaal of eenmaal herhaald). Die woorden worden bij het zingen van 

het refrein vaak met nadruk herhaald en uitgerekt  “ne-ver  nè-ver; ne-ver

nèver.  (of ook wel “Ne-e-è-ver; Ne-e-è-ver).  Je zou dus met enig recht 

kunnen zeggen: “the word "never" appears ever again”,  in het refrein van

“Rule Britannia”, maar het woord “never” verschijnt nooit in de “Enigma

variaties”. Het muziekthema (de corresponderende noten bij de passage

“never never”) echter, komt wel steeds terug in de “Enigma Variaties”. 

De stelling “the theme never appears” is dus altijd waar: je kunt in de 

stelling lezen dat “het muziekthema corresponderend met het woord 

“never” wel in de Variaties verschijnt” en je kunt lezen dat “het woord 

never nooit in de Variaties verschijnt”.  

Het muziekthema is het eerste viertal noten die we in de Enigma 

Variaties horen en dat door het hele stuk heen steeds weer subtiel om de 

hoek komt kijken. Ik meen me te herinneren dat Wim Brandse in dit 

weerkerende muziekthema ook de woorden:
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Ed - ward  El – gar;  Ed - ward  El – gar;

meende te horen. Het is niet onmogelijk want Elgar was niet alleen een 

conservatieve patriot, maar ook wel een beetje een egocentrische 

chauvinist. En als je het een paar keer zo gerepeteerd hebt, dan kun je 

het stuk bijna niet meer beluisteren zonder steeds “Ed-ward  Èl-gar,   Ed-

ward Èl-gar” te horen (met de klemtoon steeds op Èl ),  of/en  “Ne-ver  

Nè-ver,   Ne-ver Nè-ver” (met de klemtoon steeds op Nè), dan wel “Ne-e-

è-ver,  Ne-e-è-ver”  (met de klemtoon steeds op è ).  Hier zou nog eens 

goed naar oudere opnamen van het volkslied moeten worden geluisterd.

Op de notenbalk ziet het thema er als volgt uit: (wie zet de noten goed op 

de balken?)

-----Ne -----ver -----Ne --- ver ---------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Rule Britannia 

When Britain first at Heav'n's command

Arose from out the azure main;

This was the charter of the land,

And guardian angels sang this strain; 

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:

Britons never never never  will be slaves. 

The nations not so blest as thee,
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Shall in their turns to tyrants fall;

While thou shalt flourish great and free,

The dread and envy of them all. 

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:

Britons never never never  will be slaves. 

Still more majestic shalt thou rise,

More dreadful from each foreign stroke;

As the loud blast that tears the skies,

Serves but to root thy native oak. 

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:

Britons never never never  will be slaves. 

Thee haughty tyrants ne'er shall tame,

All their attempts to bend thee down

Will but arouse thy generous flame;

But work their woe, and thy renown. 

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:

Britons never never never  will be slaves. 

To thee belongs the rural reign;

They cities shall with commerce shine;

All thine shall be the subject main,

And every shore it circles thine. 

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:

Britons never never never  will be slaves. 

The Muses, still with freedom found,

Shall to thy happy coast repair;

Blest Isle! With matchless beauty crowned,

And manly hearts to juide the fair. 

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:

Britons never never never  will be slaves. 

bron: http://www.britannia.com/rulebrit.html
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“The theme that never appears" dan wel  “the theme ‘ne-e-ver’, that 

appears” is vooral prominent aanwezig in de inleiding en in de finale, maar 

je hoort het ook in de variaties hier en daar opduiken.

Ondersteunende argumenten voor de theorie van Van Houten:

A. Op een Engels muntstuk (penny) komt de afbeelding voor van een 

vrouw. Deze dame beeldt "Brittannia, ruling the waves" uit. “The lady waar

Elgar een hommage aan wil brengen is wellicht Britannia, het nationale 

symbool en de glorieuze toekomst van Engeland. Of misschien ook 

koningin Victoria.

B. Ook het citaat uit "Meeresstille und glückliche Fahrt" van Felix 

Mendelssohn Bartholdy in Enigma-variatie nummer XIV zou mede 

kunnen verwijzen naar de nautische afbeelding op de munt.

C. Penny was niet alleen een muntstuk, maar ook een achternaam 

van Dorabella (het buurmeisje van variatie XI).  “when she asked Uncle 

“Edu” for the answer to the riddle, he merely said, "I thought that you of all

people would guess it." (citaat uit http://www. …..).

D. Elgar was dol op taalgrapjes. Dit ondersteunt de theorie van Van 

Houten behoorlijk. Want in deze theorie is het enigma in de eerste plaats 

taalkundig van aard en daarna pas musicologisch.

E. Elgar was zeer geïnteresseerd in de historie van Engeland, hij was 

patriottisch en chauvinistisch. Elgar was helemaal niet vies van 

“meezingers”, hij componeerde bijvoorbeeld ook: “Land of hope and 

glory”, een vergelijkbaar volkslied.
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Een belangrijke vraag blijft dus wel of de eerste vier noten van de Enigma

variaties wel zo veel lijken op de noten van de passage “ne-ver ne-ver”. 

De overeenkomst lijkt minder duidelijk dan die met het andante van 

Mozart, maar het thema wordt wel veel vaker herhaald dan bij Mozart. 

Bovendien zouden er volgens critici nog diverse andere muziekstukken 

zijn waar deze noten combinatie ook in voorkomt. Na een wedstrijd 

kwamen onder andere naar voren: (1) Old laung Syne (2) God Save the 

King (3) Agnus Dei, uit die Hohe Messe van Bach (4) Una bella serenata 

uit Cosi fan tutte, van Mozart.  Maar ook al staan deze laatstgenoemde 

composities ook kandidaat, dan is er toch misschien meer circumstantial 

evidence voor acceptatie van de hypothese van Van Houten, mits het 

thema voldoende lijkt op dat in “Rule Britannia”.

Samenvattend:

A. Variations on an original theme?  Betekent original dat het thema 

ontleend is aan iemand anders?

B. Friends pictured within?  Zonder twijfel. Slechts bij variatie 13 is de 

persoon niet helemaal duidelijk. Ook bestaat er bij enkele van de overige 

variaties wat twijfel over de inhoudelijke interpretatie. 

C. Hommage aan een dame? Die dame kan zijn: (1) Penny, het 

buurmeisje (maar zij is ook Dorabella uit de andere hypothese!), (2) Penny,

de Engelse munt, (3) Brittania, (4) Koningin Victoria, (5) de naar Nieuw 

Zeeland vertrokken verloofde, (6) De vage bekende die met een cruise 

mee was.

D. Elgar was patriottisch en chauvinistisch genoeg om zijn thema aan 

deze “meezinger” te ontlenen. 

E. The theme never appears? “Never” als woord, als muziekthema (via 

de link “Ed-ward-El-gar”, en als tegenstelling van “ever”. Of heeft Elgar 

wellicht al deze annotaties samen in gedachte gehad? 

Dit survey is verre van volledig. Er zijn nog andere hypothesen. Met name 
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op internet zijn veel teksten te vinden die het wellicht mogelijk maken om 

de argumenten voor en tegen de verschillende hypothesen op hun 

aannemelijkheid te beoordelen. Men dient daarbij niet alleen op de muziek 

te letten, maar ook op taalkundige aspecten, en allerlei mogelijke 

“dagelijkse omstandigheden” van de componist en de Engelse cultuur.    

Maar of de oplossing van het raadsel nu rond is of niet, de Enigma variaties

zijn een mooi stuk typisch Engelse muziek (levendig, humoristisch, 

afwisselend, compact, aristocratie met een knipoog).

Geert Nijland,  bijgewerkt in de eerste weken van, 2004.

Bijbehorend  

1. Andante uit de Praagse Symfonie; 

Wolfgang Amadeus  Mozart. 9’ 42 minuten

2. Meeresstille und glücklicher Fahrt; 

Felix Mendelssohn Bartholdy

12’ 28 minuten

Enigma variaties opus 36, Edward Elgar

3. Theme Andante 1’ 44 minuten

4. C.A.E. Andante 1’ 52 minuten

5. H.D.S.-P. Allegro 0’ 45 minuten

6. R.B.T. Allegretto 1’ 28 minuten

7. W.M.B. Allegro di molto 0’ 31 minuten

8. R.P.A. Moderato 1’ 58 minuten

9. Ysobel Andantino 1’ 17 minuten

10. Troyte Presto 0’ 57 minuten

11. W.N. Allegretto 1’ 55 minuten

12. Nimrod Adagio 4’ 08 minuten

13. Dorabella Allegretto 2’ 35 minuten
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14.G.R.S. Allegro di molto 0’ 56 minuten

15. B.G.N. Andante 2’ 55 minuten

16. *** (Romanza) Moderato 2’ 57 minuten

17. E.D.U. Allegro 5’ 13 minuten
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