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mijn matthäus

mijn matthäus
xxx

A

l bijna dertig jaar vragen mensen wat
ik voel bij het zingen van de aria ‘Erbarme dich’. Vragende ogen vol verwachting. Ik weet wat men wil horen.
Maar… wát voel ik? De sensatie van
Bachs prachtige muziek? Het indringende evangelie van Matteüs? De massale emotie die
vanuit de luisteraars als één man op de zanger geprojecteerd wordt? Vaak weten we het echte antwoord pas
wanneer we in onze kern geraakt worden, in dat wat
ons, in onze ogen, definieert. De reden van ons bestaan.
Mei 2014. Mijn stembanden doen pijn. Onderzoek
door mijn KNO-arts levert niets op. Daarna gaat het
mis. Geen stem, enkel nog kraken. Opnieuw naar het
ziekenhuis. De onthutsende diagnose: acute stembandverlamming. Oorzaak: onbekend. Genezing: 6 maanden tot 1,5 jaar. Garantie op 100% genezing: nee. Advies:
alle concerten voor de komende maanden afzeggen.
Mijn stem weg, in mijn kern geraakt! Is dit de bedoeling? Elke vezel in mijn lichaam komt in opstand. Ik
wil ‘nee!’ schreeuwen, maar het enige wat er krakend
uitkomt is: ‘ik dacht het niet’.

Geen stem,
alleen nog
kraken
t e k s t s y t s e b u wa l d a
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Ik heb vertrouwen… Zeg niets af.
Bloedonderzoek op dingen waarvan ik niet eens wist
dat ze bestonden. Medicijnen en scans. Iets vreemds
in de longen wat onderzocht moet worden. Stem en
adem… mijn wezen. De handvatten, gekregen om te
delen. Dat wat mij lief is, wat ik voel.
Paniek? Ja en nee... vreemd genoeg ervaar ik een diepe
rust. Vertrouwen of berusting? Het is niet de bedoeling
dat ik mijn mond houd. Thuis kijkt de Maria op het

Sytse Buwalda (1966) zingt counter-tenor bij
onder andere het Bach Orchestre & Choir of
the Netherlands o.l.v. Pieter Jan Leusink. De film
Erbarme dich: The Matthäus Passion Stories is
gemaakt door regisseur Ramón Gieling, en is in
2016 weer te zien in de Nederlandse bioscopen.

‘Ratio en emotie vechtend
om de eerste plaats.
Angst omzetten in kracht’

grote altaarschilderij liefdevol op me neer. Ze waakt
over mij en hen die me lief zijn, al mijn hele leven lang.
Dat weet ik zeker.
’s Nachts verandert de rust in angst; doodsangst.
Wat als het longkanker is? Waarom ik? Waarom? De
knagende onzekerheid van het niet zeker weten voedt
die angst.
Elke ochtend loop ik om zes uur buiten. Het gakken van de eenden op de Agnietenplas vermengt zich
met het geluid van de vroege vogels die zachtjes hun
eerste toonladders zingen. Ik probeer voorzichtig mee
te hummen. Zacht trompetteren als een heraut op de
kantelen van een in de verte gelegen burcht. Vertrouwen… Ratio en emotie vechtend om de eerste plaats.
Angst omzetten in kracht.
Nieuwe onderzoeken. Nieuwe scans. De arts maakt
haast. De longen zijn schoon! Mijn diepe zucht spreekt
boekdelen.
Na drie weken ligt de hand van de behandelend arts
op mijn schouder. ‘Hoe heb je het gedaan? Je bent een
medisch wonder, 100% genezen! ‘Dat kan ik dan mooi
op mijn cv zetten,’ antwoord ik met heldere stem. Vertrouwen.
Twee dagen later begint de filmopname van Erbarme
dich: The Matthäus Passion Stories. Gezeten tegen een
betonnen pilaar zing ik vanuit mijn diepste wezen ‘Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen’… Ontferm u over mij, mijn God, omwille van mijn tranen…
Ik zing en mijn tranen stromen. Hij heeft zich over mij
ontfermd. n

beeld bob bronshoff/keydocs
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de feiten

de feiten

De Matthäus
Passion in een
notendop
WEET JE NIET ZOVEEL
VAN BACH EN ZIJN
MATTHÄUS-PASSION?
EN HEB JE TE WEINIG TIJD OM DE HELE
GLOSSY TE LEZEN? DE BELANGRIJKSTE
FEITEN OP EEN RIJ.

De muziek

H

et idee van een passie was in Bachs jaren vrij revolutionair. Pas in 1721 mochten de passies in de Thomaskerk in
Leipzig worden uitgevoerd. De passie hield het midden
tussen traditionele kerkmuziek en wereldse opera’s. Nieuw was
dat Bach dramatiek toevoegde aan de kerkmuziek. In de passie wordt een verhaal verteld, en Bach laat dat ook horen in de
muziek.
De Matthäus-Passion is dubbelkorig, dat wil zeggen dat het
koor bij de uitvoering in tweeën is verdeeld. Vaak wordt het
koor nog aangevuld met een jongenskoor. Vooral in het openingskoor zijn de verschillende koorpartijen goed te herkennen.
De evangelist (een tenor) zingt het grootste deel van de bijbelpassages in de recitatieven, die zeer expressief zijn, met uitzondering van de passages die letterlijke uitspraken zijn, zoals
de Christuspartij. Die passages nemen de andere solisten voor
hun rekening. De aria’s zijn poëtische reacties op de bijbeltekst,
gezongen door een of meer solisten. De koralen sluiten steeds
een fragment af, waarbij de gemeente, meestal vertegenwoordigd door het koor, als het ware reageert op het voorgaande.

samenstelling arie kok en rienk blom

De achtergrond

Nederland
Matthäusland

T

oen Johann Sebastian Bach de Matthäus-Passion
schreef, was hij cantor van de Thomaskerk in Leipzig.
Dat hield in dat hij de muziek in de diensten regelde als
dirigent en organist. Daarnaast gaf hij les aan de jongens
van de koorschool. Het hoorde bij zijn aanstelling om elke
week een nieuw muziekstuk te schrijven voor de kerkdienst.
Meestal waren dat cantates, gezongen muziekstukken, die
niet langer dan een half uur duurden.
De Matthäus-Passion is geschreven voor de dienst van
Goede Vrijdag. Afhankelijk van de uitvoering duurt het stuk
ongeveer drie uur. De passie bestaat uit twee delen, tussen
de delen door werd de preek gehouden. Voor het paasfeest
zelf schreef Bach aparte cantates.
Waarschijnlijk begon Bach in 1725 te schrijven aan de
Matthäus. Voor zover bekend heeft Bach de MatthäusPassion drie keer uitgevoerd: in 1727 en 1729 en in 1736 in een
herziene versie, zoals we het stuk nu kennen. Bach schreef in
totaal vier passies, voor elk evangelie een. Alleen de Johannes en de Matthäus zijn bewaard gebleven.
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Het verhaal

D

e Matthäus-Passion is gebaseerd op de
tekst van het Matteüs-evangelie, de
hoofdstukken 26 en 27, waar over het
lijden van Jezus Christus wordt verteld. Bach
gebruikte hiervoor de vertaling van het Nieuwe
Testament van Maarten Luther. Het verhaal begint bij het moment waarop Jezus aankondigt
dat hij uitgeleverd zal worden om gekruisigd te
worden, en eindigt bij de begrafenis van Jezus.
Voor de koren en aria’s gebruikte Bach teksten van Picander, een tekstdichter uit Leipzig.
De meeste koralen uit de Matthäus-Passion zijn
liederen uit de Lutherse traditie die al bekend
waren bij de kerkgangers.

N

ergens anders, zelfs niet Bachs eigen Duitsland, is er zo’n rijke traditie in Matthäus-uitvoeringen. In 1870 wordt de Matthäus-Passion
voor het eerst in Nederland uitgevoerd, door Toonkunst Rotterdam onder leiding van Woldemar Bargiel. In 1899 begint dirigent Willem Mengelberg zijn
jaarlijkse uitvoering in het Concertgebouw. Het is niet
ongebruikelijk in die tijd dat er 400 zangers op het
podium staan. Als tegenhanger van deze grote uitvoeringen wordt in 1921 de Nederlandse Bachvereniging
opgericht, met als doel de Matthäus-Passion jaarlijks
uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden. In 1983 vertrekt Charles de Wolff met onenigheid als dirigent bij
de Bachvereniging. Hij richt het Bachkoor Holland op,
dat de jaarlijke uitvoering in de Pieterskerk in Leiden
verzorgt. Naast de professionele uitvoeringen zijn er
vele amateur-oratoriumverenigingen die met regelmaat een uitvoering van de Matthäus-Passion op het
programma zetten. n
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