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Woord vooraf

Voor een muziekjournalist is de passietijd een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Minstens een maand lang domineert
Bach de muziekagenda. Vermoeiend? Zeker. Wie jaar in jaar
uit verscheidene passies in zeer korte tijd achter elkaar beluistert, is daarna rijp voor Pasen. Maar vervelend? Nooit. Hoe
vaker je de Matthäus-Passion beluistert, hoe groter het raadsel
wordt – en hoe intenser de bewondering. Hoe is het mogelijk
dat muziek die je zo goed kent je steeds weer zó treft? Hoe
kan het dat je, ook als ongelovige of twijfelaar, zodanig geraakt wordt door een aria als ‘Sehet Jesus hat die Hand, uns
zu fassen ausgespannt’ dat de melodie nog dagenlang als een
inwendige soundtrack je handelingen begeleidt? En hoe komt
het dat juist wij, ontkerkte Nederlanders, zo massaal warm
lopen voor Bachs grootste passie?
De media-aandacht voor de Nederlandse Matthäus-manie
lijkt jaarlijks omvangrijker. Het ene jaar is er een documentaire, het volgende een boek, een televisieprogramma of een
kunstproject. Meestal wordt vooral ingegaan op de impact
van de Matthäus. Dat het een meesterwerk is. Dat we ervan
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genieten. Dat de zalen, tot in de uithoeken van ons land, overal bomvol zijn. Dat elk respectabel amateurkoor óók (en liefst
regelmatig) de Matthäus op het programma zet. Dat het aantal uitvoeringen in Nederland daardoor gigantisch is, en dat
dat een uniek fenomeen is.
Fascinerende vaststellingen zijn het. Maar ze prikkelden
bij ons – eerst zeurend maar steeds dringender – ook de behoefte aan concrete antwoorden. Wát in Bach raakt ons, bijna
250 jaar na dato, nou precies zo diep? Wat gebeurt er in zijn
muziek? Hoe is die opgebouwd? Waarom juist zo? Kun je zijn
genie duiden, uit de noten abstraheren?
Het probleem met zulke vragen: ze leiden tot panoramische vergezichten en nieuwe vragen waarop de antwoorden
(deels) heel persoonlijk zijn. Maar die zwakte kun je, bedachten we, ook ombouwen tot een kracht, door het persoonlijke
tot uitgangspunt te maken.
Zo ontstond het idee voor dit boek: een toegankelijk luisterkompas voor de Matthäus met ingewijde barokdirigenten,
musici en muziekminnende schrijvers (en een enkele journalist of jurist) als gidsen door driehonderd pagina’s noten ofwel krap drie uur muziek. Zij vertellen wat hen raakte in de
muziek of de tekst en waarom. Wat er in en tussen de noten
gebeurt, en waar je tijdens het luisteren op kunt letten.
Het leidde, hopen we, tot een gids die geschikt is voor liefhebbers die niets van muziek weten, maar die óók aantrekkelijk is voor ingewijde Matthäus-aficionado’s die benieuwd zijn
naar de observaties van internationaal vermaarde kenners.
Het is het boek dat we zelf wilden hebben, maar nooit kregen
(omdat het niet bestond). Een standaardwerk over de Matthäus? Zeer zeker niet. Ons boek is nadrukkelijk subjectief
en incompleet, ontstaan vanuit een passionele en niet vanuit
een wetenschappelijke impuls. Wij hopen vooral dat uw liefde
voor de Matthäus-Passion door af en toe wat te lezen in dit
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boek nóg groter wordt dan die al was. Zoals dat bij ons ook
het geval was.
Voor de muziek en de nummering gebruiken we de Urtext
van de Neue Bach-Ausgabe. Voor de Bijbelteksten hanteerden
we de nieuwe Bijbelvertaling, de Nederlandse koraalteksten
ontleenden we grotendeels aan het Liedboek voor de Kerken.
Alle gidsen die ons aan de hand namen, lichten steeds eerst
hun persoonlijke band met Bachs passie toe. Daarna behandelen ze (zoveel mogelijk) het deel van hun voorkeur. We bedanken deze bevlogen gidsen voor hun vertrouwen, hun tijd, hun
inzet en aanstekelijke passie voor de muziek van Bach. In een
vol jaar zaten we met hen op zonnige terrasjes, aan keukentafels, achter lessenaars naast het klavecimbel en op snoeiharde
kerkbankjes. Hun kennis en enthousiasme vormen het skelet
en het hart van dit boek. Allen wilden ze, net als wij, graag een
breed publiek betrekken in hun passie voor de passie.
Ter glorie van Bach alleen.
Mischa Spel en Floris Don
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Wat je moet weten over Bachs Matthäus

Mischa Spel en Floris Don

Niet met Pasen, a.u.b.
De verwantschap tussen de woorden ‘Pasen’ en ‘passie’ roept
soms verwarring op over wat een passie als muziekgenre is:
een oratorium over het lijden van Christus. Het Latijnse
woord ‘passio’ betekent lijden (denk aan het woord patiënt).
Bach schreef zijn Matthäus-Passion voor de vesperdienst op
Goede Vrijdag. De eerste uitvoering vond vermoedelijk plaats
tussen 1725 en 1728 of 1729. Het stuk is nadrukkelijk niet bedoeld voor Pasen, het feest van de wederopstanding. Daarvoor componeerde Bach paascantates en een Oster-Oratorium
(bwv 249). Toch Bach bij het paasontbijt, maar dan wel toepasselijk? Beluister dan bwv 249. Of de cantates bwv 4, 31,
66, 6, 134, 145 en 158.
Niet de eerste, wel de beste
Bach was lutheraan. Zijn kast stond vol theologische boeken
en zijn opvattingen waren dienovereenkomstig vroom: de
mens is niet op aarde voor het najagen van eigen glorie, maar
om met al zijn talenten God te dienen. Bach zou zelf hebben
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beweerd dat wie aanleg heeft voor muziek ‘door vlijt en oefening’ net zover kon komen als hij (helaas aantoonbaar onwaar).
Bachs passies staan in een lange traditie. Al in de vijfde
eeuw werd door de priester het lijdensverhaal gereciteerd.
Rond 1200 werden tijdens diensten in de lijdensweek de rollen
verdeeld over drie geestelijken: een lage stem voor Christus,
een middenstem als verteller, een hoge stem voor de overige
rollen.
Maarten Luthers (1483-1546) muzikale rechterhand Johann Walter (1496-1570) componeerde rond 1550 passiemuziek waarin de zingende rollen werden afgewisseld door korte
koorpassages. In de passies van Heinrich Schütz (1585-1672)
waren de recitatiemelodieën gecomponeerd, dus niet meer
volgens het vaststaande gregoriaans. Van daaruit ontwikkelden zich subgenres.
In de motetpassie werd de hele tekst meerstemmig gezongen (ook de teksten van Christus!), maar dat genre was
een kort leven beschoren. Succesvoller was de oratorische
passie, waarin geestelijke lyriek aan de Bijbelteksten werd
toegevoegd. In de Matthäus-Passion (1673) van Schütz’ leerling Johann Theile (1646-1724) bijvoorbeeld, klinken aria’s
op nieuwe teksten en instrumentale passages naast de gereciteerde Bijbelteksten van de evangelist. Opmerkelijk is dat de
Christuspartij in die passie ook al een begeleiding van strijkers krijgt – net als bij Bach. Naast de oratorium-passie had
je dan nog het passie-oratorium, waarin muziek klonk op uitsluitend vrije dichtkunst over het lijdensverhaal. Bijvoorbeeld
van Bachs tijdgenoot Barthold Heinrich Brockes (1680-1747),
op wiens lijdensteksten Georg Philipp Telemann (in 1717) en
Reinhard Keiser (in 1712) passies baseerden.
In conservatief Leipzig duurde het tot 1721 voor de kerkenraad van de Thomaskerk groen licht gaf voor een ‘vrije’
passie met aria’s naast de evangelieteksten, en de Markus-
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Passion van de toenmalige cantor Johann Kuhnau (1660-1722)
werd uitgevoerd. Die passie vormde de bedding voor Bach,
die in Leipzig in 1723 aantrad als Kuhnaus opvolger. Als gen
re was Bachs Matthäus-Passion dus geen noviteit die uit de
lucht kwam vallen. Maar in lengte, dramatiek, retorisch vernuft en harmonische en melodische brille is het werk zonder
meer uniek en zonder precedent.
Matteüs, Picander en de rest
Bach componeerde een oratorium-passie: de Bijbelhoofdstukken 26 en 27 van het Matteüs-evangelie uit het Nieuwe
Testament vormen het skelet en worden gereciteerd door de
evangelist. Tussendoor wordt het verhaal van Jezus’ laatste
dagen overdacht in aria’s en arioso’s op (in nauw overleg met
Bach zelf) nieuw geschreven teksten van Bachs vriend C.F.
Henrici alias Picander – een voormalig wijninspecteur, postbode en belastingambtenaar. Diens teksten zijn overigens het
tegendeel van aards: ze weerspiegelen de geloofsmystiek die
destijds en vogue was en waarin de gelovige zich persoonlijk
met de passie engageert. Een derde bestanddeel vormen de
koralen, lutherse kerkliederen waarvan de melodieën in Bachs
tijd bij de gemeenteleden (ofwel: het publiek) bekend waren.
Tekst en melodie van die koralen zijn dus oud, maar door de
wijze waarop Bach de melodieën meerstemmig inkleurde, zet
hij de werking en de betekenis ervan effectief naar zijn hand.
Twee kunnen meer dan een
De opzet van de passie is ‘dubbelkorig’: het verhaal wordt verteld door twee orkesten, twee continuogroepen en twee koren.
In het openings- en slotkoor van het eerste deel klinkt tevens
een koraalmelodie voor ‘soprano in ripieno’, in de praktijk
meestal ingevuld door een jongens- of kinderkoor, wat het
aantal koren even op drie brengt.
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