
Hoofdstuk 4. Muziek en spiritualiteit, speciaal bij Bach

Dit hoofdstuk gaat over spiritualiteit en muziek. Tenslotte gaat het om de vraagstelling of de  

passiemuziek van Bach tot een spirituele beleving kan leiden. Daarom geef ik eerst  enkele  

gedachten weer over de manier waarop muziek als spiritueel werd beleefd in verleden en 

heden,  en  over  de  vraag  waar  een  verbinding  kan  worden  gelegd  tussen  muziek  en 

spiritualiteit. Vervolgens vertel ik iets over de geschiedenis van het fenomeen ‘passiemuziek’,  

haar  historische  ontwikkeling  en de  theologische  basis  van  Bachs  muziek.  De Matthäus-

Passion  werd  als  religieuze  muziek  gecomponeerd  en  gebruikt;  dit  zal  ik  illustreren  met 

behulp  van de  analyse  van  het  gekozen  fragment,  de  aria  Mache dich  mein  Herze  rein. 

Tenslotte sta ik stil bij verschillen en overeenkomsten in de receptie van het werk in Bachs  

eigen tijd en in die van ons. 

4.1 Muziek in het algemeen 
De vraag is natuurlijk: is niet alle muziek überhaupt en bij uitstek spiritueel? ‘Alle muziek’ 

houdt  behalve  de  hier  beschreven  klassieke  muziek  ook  in:  volksmuziek,  dansmuziek, 

cabaret, musical, militaire muziek, populaire muziek, jazz, rock-’n-roll, enzovoort. In plaats 

van deze vraag eenvoudigweg met ‘ja’ te beantwoorden - ik kan mij voorstellen dat al deze 

vormen van muziek voor hun doelgroep een spirituele lading kunnen hebben - is het zaak te 

onderzoeken of dat inderdaad zo is, waarom dat zo is, en om deze uitspraken te nuanceren. Ik 

zal beginnen met gedachten over het ontstaan van alle muziek.

4.1.1 Verleden 

In alle culturen uit heden en verleden houdt de mens zich bezig met een of andere vorm van 

muziek. Of het nu gaat om het gebruik van het eigen lichaam - de stem en het zingen waren 

het begin van de muziek (Sachs 1973, 12), al dan niet gecombineerd met het klappen in de 

handen of het stampen met de voeten - of het gebruik van ‘instrumenten’ als stokken, holle 

boomstammen of kalebassen, reeds de ‘primitieve’ mens voelde de behoefte zich te uiten door 

middel van het samenspel van ritme en melodie dat wij muziek noemen. Veelal diende deze 

manier van uiten ertoe om religieuze rituelen op te luisteren; het werd gezien als een manier 

om verbinding te leggen tussen goden en mensen, zoals blijkt uit de hieronder aangehaalde 

passages  over  muziek  in  het  verleden. Omdat  er  geen  genoteerde  muziek  bestaat  uit  de 

prehistorie en de meeste instrumenten allang zijn vergaan of alleen tot ons zijn gekomen via 
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afbeeldingen,  maakt  de  musicologie  gebruik  van  de  verworvenheden  die  antropologisch 

onderzoek  van  de  zogenaamde  schriftloze  tradities  heeft  opgeleverd.  Curt  Sachs  schrijft 

hierover het volgende: “Bij een poging deze muziek te karakteriseren wordt de nadruk gelegd 

op de grote magische betekenis van de primitieve muziek, die haar verhinderd heeft een 

kunst op zichzelf te zijn ten dienste van vermaak of stichting”  (Sachs 1973,   10).  Ook de 

uitputtende Larousse Encyclopedia of Music wijdt enige pagina’s aan de ‘oermuziek’ en daar 

lezen wij:  “Such music is more than an entertainment, and even when it survives after the 

attitudes and customs that inspired it  have vanished, its significance goes beyond that of 

mere aesthetics. Indeed, this music is considered by the players themselves to be property 

of a specific human group and one of its important spiritual manifestations” (Larousse 1971, 

17). Vervolgens wordt beschreven hoe in de oude Vedische rituelen in India, de culturen van 

China, de antieke oudheid in Griekenland, bij de Aboriginals in Australië, bij vele Afrikaanse 

stammen de muziek een belangrijke positie innam in de mythen en de rituele praktijken. De 

stem van de priester of het geluid van een muziekinstrument werd geacht het voertuig te zijn 

van de stem van de schepper. Dit moet heel letterlijk worden opgevat: de Tamils geloofden 

dat hun wereld zelf voortkwam uit de tamboerijn van de godheid (Larousse 1971, 17). 

De Grieken,  die  bij  uitstek  over  alle  zaken zo grondig  over  hebben nagedacht,  zagen de 

muziek als goddelijk: “Eigenlijk is muziekfilosofie een van de oudste vakken die er bestaan. 

In de traditie van Pythagoras, zo’n beetje de eerste filosoof van wie de naam nog algemeen 

bekend  is,  is  de  fascinerende  gedachte  gekoesterd  dat  de  hemellichamen  in  mooie 

wiskundige verhoudingen ten opzichte van elkaar bewegen. Op die manier zouden ze een 

onhoorbare, hemelse muziek voortbrengen, en zo zou de aardse muziek een weerspiegeling 

zijn van de hemelse muziek, de muziek der sferen. De harmonie van de muzikale intervallen 

geeft ons greep op de harmonie van de kosmos”  (Heijerman en van der Schoot 2005, 7). 

Deze opvatting gold nog tot in de Middeleeuwen.

In  de  Middeleeuwen  is  het  de  veelzijdige  Hildegard  von  Bingen,  die  zich  behalve  met 

theologie, management (als abdis) en geneeskunde ook bezighield met componeren:  “Als de 

mens zingt  en  musiceert,  is  dat  geen  privé-aangelegenheid,  maar  het  moet  beschouwd 

worden als de ‘weerklank van de hemelse harmonie.’ Het is de opdracht van de mens zich 

zingend te uiten, omdat de menselijke ziel een plaats heeft in het geheel van de hemelse 

harmonie. Ze heeft immers zelfs iets van deze muziek in zich” (Van Baest en Kox 2003, 983).
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4.1.2 Heden

Tot zover over de vermoedelijk oorspronkelijke functie en betekenis van muziek. Over haar 

aard in onze tijd is veel nagedacht; in onze tijd is muziek een autonome kunst, wat wil zeggen 

dat  zij  geen  nader  omschreven  functie  hoeft  te  hebben;  zij  is  een  doel  in  zichzelf.  Deze 

veranderingen ontstonden bij het doorbreken van het Verlichtingsdenken, in de loop van de 

achttiende eeuw. Veel muziek vond haar plaats in de concertzaal, want de orkesten werden 

groter en de Romantiek vroeg om aanpassingen in klank en volume. Componisten maakten 

zich  los  van  (vorstelijke)  opdrachtgevers  en  werden  zelfstandig.  Ik  spreek  hier  over  de 

westerse,  klassieke  ‘kunstmuziek’,   immers  in  de  kerken  bleef  men  religieuze  muziek 

gebruiken en ook thuis bleven mensen musiceren voor eigen genoegen of ter opluistering van 

feesten. 

Men kan muziek mooi  vinden of niet,  haar betekenis  ligt  niet  van te  voren vast.  Zo kan 

bepaalde muziek de luisteraar fascineren en betoveren. Tot een vergelijkbare uitspraak komt 

Jan van der Lans:  “De waardering die het esthetisch object oproept, ontstaat in en door de 

zintuiglijke ervaring, en berust niet – althans niet in eerste instantie – op conceptueel denken. 

Het zien of horen is op zich al genoeglijk, afgezien van de conceptuele verwerking ervan, en 

zeker afgezien van de vraag of het object ook ergens toe dient. De wetenschap dat het geen 

praktisch nut heeft, stelt ons juist in staat om helemaal op te gaan in de zintuiglijke ervaring” 

(Van  der  Lans  1998,  17). En Nico  Frijda   stelt  kortweg:  “Schoonheid  wekt  belangeloos 

genoegen op” (Frijda 1988, 371). Beide laatste uitspraken komen van psychologen die de 

werking en verwerking van emoties  hebben bestudeerd.  Van der  Lans gaat  zelfs  nog een 

stapje verder door te stellen: ”Naarmate een kunstwerk ons gaat fascineren, ontdekken we er 

nieuwe  betekenissen  in.  Het  genieten  wordt  intenser  en  gaat  over  in  ontroering. 

Actietendensen die bij  ontroering horen zijn overgave, bewondering,  ontzag, eerbied. Die 

intentie tot een specifieke respons is niet planmatig, maar wordt gevoeld als een drang of 

impuls  … Zulke  actietendensen  kunnen  evenzeer  aanleiding  geven  tot  een  gebed.  Het 

kunstwerk wordt dan een religieus symbool en het proces van de esthetische ontroering is 

dan uitgemond in een religieuze ervaring” ( Van der Lans 1998, 21). Het is opmerkelijk dat 

zelfs Frijda niet weet hoe muziek op mensen inwerkt: “Levendige muziek en dansen zijn niet 

zozeer stimuli  die  plezier  opwekken,  het  zijn  op zichzelf  opwekkende,  kracht  verlenende 

stimuli; ze maken activatiereserves los. Hoe het komt dat sommige muziek dit effect heeft is 

niet duidelijk. Mogelijkerwijs beantwoordt de muziek aan het principe van de assimilatie-met-

enige-inspanning, dat in het algemeen aan aantrekkelijke stimuli ten grondslag lijkt te liggen 

en dat gerelateerd is aan opeenvolging van uitdaging en beheersing; maar dat specificeert 
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noch verklaart de activerende vermogens. Voorlopig moeten deze maar genomen worden 

voor wat ze zijn” (302).

De filosoof Robert Solomon wijdt enkele, reeds aangehaalde, gedachten aan muziek en aan 

het belang van muziek voor het welzijn van de mens.  Naar zijn inzicht is de muziek van 

kosmische betekenis: “Wezenlijk is, zoals de filosoof  Schopenhauer lang geleden aangaf, dat 

muziek  ons  uit  ons  zelf  haalt.  Zij  stelt  ons  in  staat   aan onze zorgen en verlangens  te 

ontsnappen – hoewel hierin ook de teksten van de muziek moeten worden betrokken. Zij 

verplaatst ons naar een groter universum. Het meest verwaarloosde algemene filosofische 

principe door  alle  culturen heen zou zelfs  wel  eens de menselijke  behoefte aan muziek 

kunnen zijn, hoe verschillend de vormen en stijlen misschien ook zijn” (Solomon 2004, 21).

4.2 Voorlopige conclusie 
De  gedachten  uit  musicologie,  antropologie,  psychologie  en  filosofie  wijzen  op  een 

oorspronkelijk  verband  tussen  religie  en  muziek.  De  auteurs  benadrukken  allen  deze 

verbinding tussen muziek en religie vanuit hun eigen ervaring en expertise en zij kunnen ons 

helpen de spirituele betekenis van concrete muziek vast te stellen. In het volgende hoofdstuk, 

waar zal worden ingegaan op de manier waarop de door Van der Lans genoemde ‘drang’ en 

‘actietendensen’ kenmerkend kunnen zijn voor het ‘moment van transformatie’ waar het in de 

spiritualiteit om gaat, zal ik deze werking meer diepgaand onderzoeken. Mijn conclusie na 

deze paragraaf is dan ook voorlopig deze hypothese: de relatie tussen muziek en religie heeft  

van oudsher reeds bestaan en zij kan, zij het gedifferentieerd, ook in onze tijd nog actueel  

zijn. Of deze hypothese juist is en of muziek door mensen werkelijk als zodanig wordt ervaren 

zal blijken uit een empirisch onderzoek. 

4.3 Bach en zijn passiemuziek in het bijzonder
4.3.1 Geschiedenis1

Zonder op details in te gaan zal ik een kort historisch overzicht geven van de ontwikkeling 

van de passiemuziek, waarbij ik de stappen in de geschiedenis puntsgewijs zal aangeven. 

1. Voor zover bekend ontstond de passiemuziek in de vierde eeuw. Het werd toen gewoonte 

om het lijdensverhaal volgens Mattheus te reciteren in de liturgie van Goede Vrijdag, waarbij 

de woorden van Christus op een rijkere manier werden gezongen dan de rest van het verhaal. 

2.  In de twaalfde eeuw kwam er een rolverdeling: drie mensen zongen voortaan het verhaal, 

waarbij een diaken de rol van evangelist op zich nam, een subdiaken de overige personen 
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voorstelde en de rol van Christus door de priester werd vertolkt. Deze vorm werd  ‘koraal-

passie’ genoemd, naar de ‘cantus choralis’, het gregoriaanse zingen. 

3. In de loop van de geschiedenis en onder invloed van de meerstemmigheid werd steeds meer 

toegevoegd: de rol van de roepende menigte (turba) werd losgemaakt van de rol van de zanger 

van de overige personen en werd toebedeeld aan het koor. 

4. In de vijftiende eeuw ontstond onder invloed van de polyfonie de ‘motetpassie’,2 waardoor 

de  passie  een  andere  structuur  kreeg:  de  hele  tekst  werd  meerstemmig  in  de  motetstijl 

gecomponeerd, waarbij dikwijls gebruik gemaakt werd van een soort bloemlezing uit de vier 

evangelieteksten; dit alles gebeurde nog steeds in het Latijn. 

5. Na de Reformatie, in de zestiende eeuw, veranderde dit weer: Luther heeft de bijbel in het 

Duits vertaald en zo ontstond ook de eerste passie in de volkstaal,  nu gecomponeerd door 

Johann Walther, Luthers vriend en muzikale raadgever. Hij ging uit van de grootst mogelijke 

eenvoud, zowel bij de eenstemmige gezangen van de verteller en de individuele figuren als bij 

de  meerstemmige  uitroepen  van  het  volk.  Rond  1530  schreef  hij  een  Matthäus-  en  een 

Johannes- Passion. 

6. Voor de ontwikkeling van de passiemuziek was Heinrich Schütz de volgende belangrijke 

figuur: begingedeelte en turbae werden meerstemmig, het overige eenstemmig maar met een 

duidelijk  streven naar  meer  individuele  expressie.  Hij  componeerde  een  Lukas-Passion  in 

1665 en een Matthäus en Johannes in 1666. 

7. Aan het eind van de zeventiende eeuw was er weer een belangrijke verandering op til: nu 

werden aan het evangelieverhaal nieuwe en eigen poëtische teksten toegevoegd als lyrische 

meditaties, waarmee de tekstdichter een grote plaats verwierf. Onder invloed van de Italiaanse 

opera ontstond zo wat genoemd werd de ‘dramatisch-oratorische’ passie. Hiermee raakte de 

passie zelf steeds verder los van de kerkelijke eredienst, hoewel zij daarin toch opgenomen 

bleef.  

8. De Barok leidde tot grotere weelderigheid, en we zien hoe aan het eind van de zeventiende 

eeuw ook koralen,  “deze kerkliederen van de Reformatie”,3 en koren in de passie werden 

opgenomen. En zo is de situatie in het eerste kwart van de achttiende eeuw, wanneer Bach aan 

zijn  passies  zal  beginnen.  Hij  maakte  gebruik  van  zowel  de  dramatische  als  de  lyrische 

aspecten en gebruikte deze om symbolische betekenissen weer te geven vanuit zijn theologie.
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4.3.2 Bachs theologie

Bij het spreken over de passiemuziek van Bach kan het theologische aspect niet achterwege 

blijven. We zagen hoe het reciteren van de evangelieteksten over het lijdensverhaal van Jezus 

al sinds de vierde eeuw een educatieve vorm was om de gelovigen bewust te maken van de 

grondgedachte  van  het  christendom. Deze  grondgedachte  houdt  in  het  verkennen  van  de 

mogelijkheden  en  de  grenzen  van  het  menselijk  spreken  over  God,  en  wordt  als  volgt 

geformuleerd: het vertrekpunt om überhaupt over het christelijke geloof na te denken, is de 

geschiedenis van Jezus Christus, die wij hermeneutisch interpreteren als een gebeurtenis van 

de zelfopenbaring van God. God deelt zichzelf mee aan en verzoent zich met de mensheid in 

het optreden van Jezus van Nazareth. Deze grondgedachte van het christendom gold al vanaf 

de eerste eeuwen van het christendom, en omdat de Reformatie daar niet aan heeft getornd 

dus evenzeer in de achttiende eeuw. Bachs religieuze overtuiging stoelt op deze gedachte; zijn 

besef van God als schepper, van Jezus als de openbaring van Gods liefde was de basis van 

zijn bestaan en van zijn werk.  “Bach was een christen van Lutherse makelij,  voor wie de 

grote  bijbelse  vooronderstellingen  onopgeefbaar  waren,  de  sleutel  tot  het  mysterie  van 

wereld en leven,” schrijft Henk van der Linde (Van der Linde, 1985, 50). Zijn theologie is dan 

ook  niet  te  scheiden  van  zijn  werk,  dat  steeds  het  motto  draagt:  ‘Soli  Deo  Gloria.’  De 

theologische opvattingen van Bach sluiten nauw aan bij het gedachtegoed van Luther: alleen 

het geloof en alleen Gods genade kunnen redding brengen voor de zondige mens, vergelijk 

Koraal 25:  “Was mein Gott will, dass g'scheh allzeit, sein Will, der ist der beste. Zu helfen  

den’ er ist bereit, die an ihn gläuben feste. Er hilft aus Not, der fromme Gott, und züchtiget  

mit Massen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, der will er nicht verlassen”. Christus is de 

Verlosser die de mens weer met God verzoent, hij wordt als een offerlam voorgesteld. Aria’s 

en koralen zijn dikwijls op de opvatting van schuld en boete gebaseerd zoals bijvoorbeeld: 

1. In het openingskoor:  “Seht auf unsre Schuld”;  Jezus voorgesteld als  Bruidegom en als 

offerlam;

6. De Aria “Buss und Reu, knirscht das Sündenherz entzwei”;

10. Koraal “Ich bins, ich sollte büssen”;

19. Koraal “Ach  meine Sünden haben dich geschlagen”;

20. Aria met Koor “Ich will bei meinem Jesu wachen, so schlafen unsre Sünden ein”;

29.  Koraal “O Mensch, bewein dein Sünde gross”;

40. Koraal “…ich verleugne nicht die Schuld; aber deine Gnad und Huld ist viel grösser als 

die Sünde";
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46. Koraal “Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe”;

65. Aria “Mache dich mein Herze rein.”

 “Overeenkomstig de door God geschapen orde beschouwde de toonkunstenaar het als zijn 

ultieme doel, orde na te streven in zijn eigen creatie, die – als eerbetoon aan de Schepper – 

aan  de  hoogste  eisen  diende  te  voldoen.  Zo  werd  zijn  compositie  een  ingenieus 

architectonisch  bouwwerk  ‘zur  Ehre  Gottes’”,  lezen  we  dan  ook  bij   Clement  2005,  8. 

Dezelfde  auteur  belicht  een  ander  aspect  van Bach als  hij  schrijft:  “Bachs geloof  en zijn 

theologische positie komen tot uitdrukking in de teksten die hij koos om te verklanken … Uit 

een vergelijking van titelpagina’s blijkt dat ‘docere’ (onderwijzen) en ‘movere’ (bewegen) voor 

Bach belangrijke doelstellingen waren” (Clement 2001, 101). Dit educatieve element in Bachs 

werk, dat in tal van composities tot uiting komt, sluit aan bij de oorspronkelijke opzet van de 

passies, ter stichting en onderwijzing van de kerkgangers.

4.3.3 De mens Bach

Over Bach zelf als mens, echtgenoot en vader, is weinig bekend. Een aardige beschrijving, die 

recht  lijkt  te  doen  aan  zijn  persoon,  is  deze  van  Martin  van  Amerongen:  “De  grote 

Bachspecialist, al meer dan een eeuw, is Philipp Spitta, die  alles over de componist heeft 

uitgezocht, tot en met maat en model van zijn schoenveters. Spitta’s portret van Bach – in 

zijn ogen primair een vrome huisvader – heeft echter zijn romantische beperkingen. Het is in 

1905 grondig gereviseerd door Albert Schweitzer, die van de Thomaskantor een mens van 

vlees en bloed maakte, een méér dan temperamentvol kunstenaar en geen man die de hele 

dag met geloken ogen achter het klavier zat te orgelpreluderen, het boek met psalmen en 

gezangen  permanent  binnen  handbereik”  (Van  Amerongen  1997,  15).  Uit  brieven, 

biografieën  en  composities  komt  Bach  naar  voren  als  een  geniaal  kunstenaar,  sterk 

wetenschappelijk geïnteresseerd in zowel theologie als muziekwetenschap, met een enorme 

ijver en werklust, ambitieus en zelfbewust, streng en veeleisend ten opzichte van zichzelf, van 

zijn leerlingen en medewerkers.  Overtuigd van zijn missie liet hij zich door niemand de wet 

voorschrijven: “Seine  Reizbarkeit  und  seine  starre  Rechthaberei  sind  weder  zu 

entschuldigen noch zu beschönigen … So war er,  wenn er mit  Leuten zu tun hatte,  von 

denen er argwöhnte, dass es ihnen einmal einfallen könnte seine Freiheit zu beeinträchtigen. 

Der wahre Bach aber war ganz anders. Alle Zeugnisse stimmen darin überein, dass er im 

gewöhnlichen  Verkehr  der  liebenswürtigste  und  bescheidenste  Mensch  war”  (Schweitzer 

1908,  137-138).  In  dit  Hoofdstuk  IX  van  Schweitzer,  getiteld  Erscheinung,  Wesen  und 

Charakter,  schildert  de  auteur  Bach als  rechtvaardig  en  onpartijdig  waar  het  gaat  om de 
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kwaliteit  van  het  werk  van  collega-musici,  zeer  respectvol  jegens  het  werk  van  andere 

componisten,  met een grote gastvrijheid jegens zijn uitgebreide familie en vele leerlingen, 

medewerkers en ‘gewone’ gasten.4 

4.4 De Matthäus-Passion
Bach’s passies zijn het product van een christelijke, blanke, burgerlijke en Westerse cultuur, 

stammend uit een tijd dat het Verlichtingsdenken nog geen gemeengoed was, met name in de 

Duitse landen. De Johannes-Passion dateert van 1723, de Matthäus van 1729 5. God was nog 

lang niet dood, integendeel,  Hij was het centrum van de kosmos. Het was de tijd van het 

piëtisme  in  Duitsland,  een  periode  van  sterk  oplevende  vroomheid  als  een  reactie  op  de 

dorheid van de rechtzinnige theologie van de Reformatie (Van den Akker en Nissen, 1999, 

215).  Dit  piëtisme  was  een  stroming  waar  Bach  afstand  van  nam;  hij  bleef  de  lutherse 

orthodoxie trouw. 6 De Matthäus-Passion is religieuze muziek bij uitstek, geschreven voor het 

gebruik tijdens de lutherse vesperdienst van Goede Vrijdag 15 april 1729 (Platen 2000, 81). 

Hoe deze vesperdienst was georganiseerd zien wij op bijgaande tabel van Wolff (322), waar 

te lezen is dat het eerste deel werd uitgevoerd voor de preek, en deel twee daarna. Ouweneel 

schrijft daarover: “Men vraagt zich af of de kerkgangers in Leipzig voorbereid waren op een 

kerkdienst van ettelijke uren, waarin alleen al de twee delen van de Passion samen zo’n 

tweeëneenhalf tot drie uur duurden, met tussen die delen een ook niet zeer korte preek, plus 

vermoedelijk nog enkele korte zangstukken” (Ouweneel 1994, 28).  

4.4.1 Contexten

Wij hebben hier te maken met drie verschillende contexten, als we het totaal van muziek, 

literatuur en betekenis in onze tijd bestuderen: 

4.4.1.1  Het evangelie van Mattheus 

Zoals bij elke opera of oratorium is er een vertelling waarop het geheel is gebaseerd en hier is 

dat het evangelie van Mattheus en wel zijn de beschrijving van het Laatste Avondmaal, Jezus' 

gevangenneming, ondervraging, lijden, dood en begrafenis in de  hoofdstukken 26 en 27. Een 

vertelling die dateert uit de eerste eeuw na Christus vormt hier het ‘verhaal’ en dit is niet  een 

willekeurig volksverhaal maar een fragment uit het Nieuwe Testament, dat de basis is van de 

christelijke religie. Zonder dit verhaal, of met een ander verhaal zou de muziek anders zijn. 

Het is deze tekst van Mattheus die Bach, wiens overtuiging zo diep in de christelijke religie is 
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geworteld,  zoals  ik  hierboven  uiteengezet  heb,  tot  de  zo  bijzondere  eigenheid  van  deze 

muziek heeft bewogen.

4.4.1.2 De poëtische teksten 

De poëtische teksten van anderen, voornamelijk Picander7: zo zijn de teksten van de aria’s, 

gezongen door een solist(e), en van begin- en slotkoor van elk van de twee delen, gezongen 

door de koren, en van de z.g. ‘turbae’, de grote koorwerken waar het koor de rol vervult van 

woedende  menigte,  soldaten,  priesters,  medelijdende  toeschouwers,  biddende  groep  en 

dergelijke van zijn, Picanders, hand. De teksten van de koralen zijn geschreven door Paul 

Gerhardt  8 en  dateren  van  enkele  decennia  eerder.  Zij  werden  gewoonlijk  in  de  kerk 

meegezongen door de gemeente. 

Kijken wij nu naar deze tekst, vooral naar die van Picander, waarvan Wolff schrijft: “In ieder 

geval lijkt Bach de opbouw van de tekst van wat de Matthäus-Passion zou gaan worden hier 

en  daar  te  hebben  bijgestuurd.  Uiteindelijk  ontstond  een  libretto  dat  …  veel  innerlijke 

samenhang vertoonde” (Wolff 2000, 320). Prick van Wely schrijft: “Hoe men ook over de 

verzen  van  Picander  moge  denken  –  en  zeker  zijn  zij  niet  vrij  te  pleiten  van  barokke 

overdaad – zij  leenden zich goed voor muzikale  verklanking en vertolkten bovendien de 

heersende religieuze opvattingen van die tijd. Dit was voor Bach waarschijnlijk de reden dat 

hij aan Picander de voorkeur gaf boven andere tekstdichters” (Prick van Wely 1982, 26). 

Jaap Goedegebuure betitelt zijn bijdrage in de bundel van Akerboom als Bach en de tekst. De 

zwoele  smaak  van  tranen:  Picander  als  tekstdichter  van  Bach  (Akerboom  2001,  65). 

Tenslotte Van der Leeuw over de kwaliteit van Picander als tekstdichter:  “De tekst van de 

beschouwende  gedeelten  van  de  Matthaeus-Passion  is  zeker  geen  meesterstuk.  Ook 

wanneer wij de onvermijdelijke eigenaardigheden van de barokke stijl aanvaarden, vinden wij 

niet zelden smakeloosheden, gewrongen beelden. Maar Bach heeft de kunst verstaan om tot 

het wezen van de achter de tekst liggende stemmingen met zijn muziek door te dringen, om 

uit de woorden van de dichter het eeuwig wezenlijke los te maken ... Uit de tekstvoorstelling 

ontwikkelt zich absolute muziek.” (Van der Leeuw 1951, 30-31)  Clement weet te melden dat 

Picanders teksten voor een groot deel teruggaan op een aantal passiepreken van de bekende 

theoloog Heinrich Müller, die zeer door Bach werd gewaardeerd, wat blijkt uit het feit dat hij 

minstens vijf geschriften van deze  Müller bezat (Clement 2001, 96). Hoe het ook zij, ik laat 

het hier bij de opmerking dat Bach juist deze teksten gekozen en gebruikt heeft en daardoor 

niet alleen zijn affiniteit ermee heeft getoond, maar zich er vooral door heeft laten inspireren. 
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In het opschrift dat Bach zijn werk meegaf noemt hij de naam van de tekstdichter het eerst; de 

titelpagina van de autograaf luidt in Bachs mooie krulletters:

Passio Domini Nostri J.C. secundum Evangelistam Matthaeum

Poesia per Dominum Henrici alias Picander dictus

Musica di J. S. Bach

4.4.1.3 de muziek van J. S. Bach 

De Matthäus-Passion is  een afgerond en grootschalig  geheel  van muziek  en tekst  dat  het 

midden  houdt  tussen  een  oratorium  en  een  opera,  bestaande  uit  de  meest  uiteenlopende 

onderdelen,  en  handelend  over  het  lijdensverhaal  van  Jezus  Christus.  Het  werk  kent 

verschillende  stijlmiddelen  (reciterend,  lyrisch,  dramatisch),  diverse  soorten  teksten 

(vertellend in het bijbelverhaal, poëtisch en meditatief in de aria’s, koren en koralen, waarbij 

ook de unio mystica, bruidsmystiek een rol speelt) en heeft een bezetting die uiteenloopt van 

solistische  recitatieven  en  aria’s  tot  grote,  dubbelkorige  ensembles;  middelen  die  worden 

aangewend om het evangelie van Mattheus te verklanken. 

4.4.1.3.1 Bezetting

Over de uitzonderlijke, dubbelkorige bezetting, die in Bachs tijd beslist niet gebruikelijk was, 

het  volgende.  Er  zijn  twee  orkesten  en  twee  koren,  die  ieder  apart,  of  beurtelings  als  in 

dialoog,  maar  ook  gezamenlijk  optreden.  Mijn  partituur  vermeldt  de  bezetting  op  deze 

manier:

Soprano in ripieno9

Chorus I:

Flauto dolce I, II

Flauto traverso I, II

Oboe, auch Oboe d’amore, auch Oboe da caccia I, II

Violino I, II

Viola

Viola da gamba

Soprano

Alto

Tenore

Basso
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Organo

Continuo

Chorus II:

Oboe, auch Oboe d’amore I, II

Violino I, II

Viola

Viola da gamba

Soprano

Alto

Tenore

Basso

Organo

Continuo

Enige uitleg is misschien op zijn plaats: de term ‘Chorus’ wordt voor koor en orkest samen 

gebruikt. We moeten ons hier niet de enorme koren en orkesten van onze tijd voorstellen; bij 

Bach gaat het om kleine ensembles, waar elke stemgroep uit hooguit vier personen bestond. 

Het is duidelijk dat de beide orkesten dezelfde samenstelling hebben, al ontbreken bij Chorus 

II de Flauto dolce (blokfluit) en de hobo’s da caccia. De sopranen, alten, tenoren en bassen 

zijn het koor, het orgel spreekt voor zich en een ‘continuo’ is een vaste groep die voor de 

harmonische basis zorgt, meestal bestaande uit een klavecimbel of (portatief) orgel, met een 

cello  of  fagot  en een contrabas.  Tegenwoordig zien  we ook wel een luit  in  het  continuo 

meespelen.  Opvallend is  dat  de partituur  geen solisten vermeldt:  in Bachs tijd werden de 

solopartijen door enkele koorzangers gezongen evenals de rol van de evangelist. 

De kleinste bezetting vinden we bij het recitatief  van de verhaallijn dat door de evangelist 

(tenor) wordt gezongen; hier vormt alleen het continuo de begeleiding. Ook kleine solistische 

rollen  als  die  van  dienstmaagd,  Petrus,  Judas,  e.d.  worden  door  het  continuo  begeleid. 

Voorafgaande aan een aria is er meestal een recitatief,  dat door de zanger(es) van die aria 

wordt gezongen. Hierbij is ook altijd een begeleiding van het continuo, aangevuld met enkele 

instrumentalisten, zoals een soloviool, een viola da gamba of een of twee blaasinstrumenten. 

Slechts bij vijf van de vijftien aria’s ontbreekt dat recitatief: bij Blute nur, du liebes Herz,  bij 

So ist mein Jesus nun gefangen, samen met koor, Ach, nun ist mein Jesus hin, ook  met koor, 

bij Erbarme dich en bij Gebt mir meinen Jesum wieder. Opvallend detail: wanneer Jezus zelf 

aan het woord is, treedt het hele strijkorkest met continuo aan 10. Wanneer beide orkesten en 

beide koren samen optreden is er natuurlijk sprake van een veel grotere bezetting; in de tabel 
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van Wolff is achter de onderdelen steeds met een I of II aangegeven welke groep aan de beurt 

is en zien we in de grote koorwerken als opening, einde eerste deel en slotkoor de beide chori 

vermeld. 

4.4.1.3.2 Structuur

Op deze manier wordt het evangelieverhaal woordelijk gezongen, steeds onderbroken door 

bespiegelingen  en  meditaties  in  de  koralen  en  aria’s,  maar  ook  door  bijvoorbeeld  een 

commentaar van boze mensen, zoals wanneer het koor roept: ‘Kruisig hem’ of ‘Barabam’. Dit 

alles leidt tot een afwisselend geheel, dat zonder onderbreking van de ene in de andere scène 

overgaat. Zowel vorm als inhoud van tekst en muziek bewerkstelligen een zeer dramatisch 

effect.  De tabel van Wolff  (pagina 49) laat alle onderdelen zien, netjes gerubriceerd naar 

bezetting en genre. 

Het werk kan worden ingedeeld in een aantal scènes 11:

Deel I, dat voor de preek werd uitgevoerd:

1. Exordium, openingskoor Kommt ihr Töchter helft mir klagen

2. Jezus en zijn leerlingen, aankondiging van het lijden,

3. Vergadering van hogepriesters in het paleis van Kajafas: men vindt Jezus gevaarlijk,

4. Zalving met kostbare olie door Maria, in Bethanië,

5. Het verraad van Judas die Jezus tegen betaling zal overleveren aan de hogepriesters;

6. Het avondmaal;

7. Naar de Olijfberg;

8. Innerlijke strijd en aanvaarding in Gethsemane,

9. Gevangenneming. Het eerste deel wordt afgesloten met het Koraal O Mensch, bewein’  

dein’ Sünde gross.

Na dit eerste deel werd er gepreekt.

Deel II:

10. De bruid (unio mystica!) met haar vriendinnen, klagend Ach nun ist mein Jesus hin,

11. Voor de hoge raad,

12. Inkeer van Petrus, de haan kraait,

13. Wroeging en dood van Judas,

14. Voor Pilatus,

15. Geseling,

16. Naar Golgotha,
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17. Kruisiging,

18. Jezus sterft,

19. Kruisafname,

20. Graflegging,

21. Afscheid  Nun ist der Herr zu Ruh gebracht  en slotkoor  Wir setzen uns mit Tränen 

nieder.

Zo  ontwikkelt  zich  het  evangelieverhaal  van  Mattheus,  steeds  onderbroken  door  de 

koorgedeelten en aria’s die zorgen voor commentaren en meditaties. In onze tijd herkennen 

wij de vele symbolische verwijzingen niet meer, wat niet verhindert dat het werk nog steeds 

buitengewoon indrukwekkend is; de muziek zelf laat zich echter niet beschrijven: die moet je 

beluisteren, ofwel: “Lees, lees veel, lees alles wat er over de passies werd geschreven, maar 

vergeet  de hoofdzaak niet:  ga luisteren naar  zijn  werk,  naar  wat  door  onze onvolkomen 

uitvoeringen heen Bach ons heeft te openbaren” (Brandts Buys 1950, 138). 
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4.4.2 Het gekozen fragment maakt het voorafgaande concreet 

De allerlaatste  aria   uit  de  Matthäus-Passion  van  J.S.  Bach –  voordat  het  afscheid  in  de 

slotfase aanvangt – Mache dich mein Herze rein, wordt gezongen door een bas. De tekst luidt:

Mache dich, mein Herze, rein,

Ich will Jesum selbst begraben.

Denn er soll nunmehr in mir,

Für und für,

Seine süsse Ruhe haben.

Welt geh’ aus, lass Jesum ein!

Mache dich, mein Herze, rein,

Ich will Jesum selbst begraben.

Met deze aria zijn we aan het eind gekomen van ‘het verhaal’. Jezus is gevangen genomen, 

ondervraagd, gemarteld, ter dood veroordeeld, is nu gestorven en zal begraven worden. Aan 

alle angst en pijn is een einde gekomen: Hij heeft zijn taak volbracht. Hij heeft nu rust.

4.4.2.1 De muziek

De muziek is vredig, berustend, opgewekt, op sommige momenten zelfs blij en juichend.

 

Bach gebruikt hier beproefde parameters (Van Elferen 2005, 99-112): een 12/8 maat, die een 

wiegend en pastoraal karakter heeft, een redelijk snel tempo, een majeurtoonsoort,12 namelijk 

Bes groot, met een middengedeelte in de paralleltoonsoort g klein, een omspeling door twee 

oboi da caccia met twee soloviolen in snelle, sprankelende en consonante figuren, waarbij de 

tweede stem regelmatig de eerste afwisselt in een ritme van zestiende noten die als guirlandes 
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omhoog en omlaag bewegen. Een opmerking over de maatsoort: “De 12/8 maatsoort verwijst 

naar de  unio mystica,  de eenwording van de menselijke ziel  met de hemelse bruidegom 

Christus” (Clement 2001, 100)13.  Beide hobo’s, het strijkorkest en het continuo spelen het 

ritornel,  de instrumentale  inleiding,  in  een vloeiende  en zoete  melodie.  Na de eerste  drie 

dalende tonen volgen er vijf  in stijgende lijn. De zangstem die na deze lange inleiding van 

acht maten de tekst ten gehore brengt neemt deze melodie over. 

Het stijgen van een melodie benadrukt de vraag die in de tekst tot klinken wordt gebracht. 

Ook het veelvuldig herhalen van de twee eerste regels (de strofe  Mache dich, mein Herze,  

rein, wordt twaalf maal gezongen, en de strofe Ich will Jesum selbst begraben veertien maal) 

is een gebruik dat een sterke aandrang oproept: dit zijn belangrijke woorden. Bach gebruikt 

hier parameters die een zoete (opgewekte, rustige, vredige) sfeer aangeven, in tegenstelling tot 

de  ook  veelvuldig  door  Bach  toegepaste  effecten  die  een  bittere,  ernstige,  droevige  of 

tragische werking hebben, als bijvoorbeeld een langzaam tempo, het gebruik van dissonanten, 

een mineurtoonsoort en veel dalende melodiefragmenten. 

Een dergelijke verandering van sfeer is duidelijk te horen in het zeer korte middengedeelte 

‘Welt geh’ aus, lass Jesum ein!’  dat slechts drie en een halve maat lang is, op een totaal van 

eenentachtig maten. Het eerste deel van de strofe ‘Welt geh aus, lass Jesum ein’ is een bevel, 

bestaande uit barse sprongen in kleine septiemen, twee maal gezongen, ‘Welt geh aus, Welt  

geh aus,’ en  vormt in muzikaal opzicht een scherp contrast met het erop volgende fragment 

lass Jesum ein dat weer heel melodieus en vriendelijk, bijna vleiend is getoonzet, waarna de 

hele zin Welt geh aus, lass Jesum ein nog eenmaal terugkomt, nu een eenheid vormend met de 

vloeiende eerste melodie, het hoofdthema, terwijl de harmonie modulerend weer terug gaat 

naar de hoofdtoonsoort Bes, om de tekst Mache dicht mein Herze rein weer te herhalen zoals
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dat gebruikelijk is in de da capo-aria’s in de Barok. Op deze manier zijn juist de woorden 

Welt geh aus, beladen met een enorme nadruk, zij springen eruit! Bijgaande notenvoorbeelden 

laten dit zien. Voor een korte beschrijving van deze aria laat ik Gerardus van der Leeuw aan 

het woord: “De stemming wordt al serener. In de klare avond reinigt zich het hart om Jezus 

zelf als in een graf te ontvangen. Wij kunnen het beeld barok vinden. Maar de muziek is dit 

geenszins. Zij is vervuld van een zeldzame rust en reinheid … En in de melodie van de oboi 

da caccia is zelfs iets van stille verborgen vreugde” (Van der Leeuw 1951, 65).

4.4.2.2 De tekst

Maar laten wij deze tekst, die Bach tenslotte zelf gekozen heeft, bestuderen: wat gebeurt er, 

waar gaat het om? We zien hoe de zanger de behoefte voelt zich waardig te tonen om Jezus te 

begraven.  De  tekst  spreekt  van  ‘rein  maken’.  Ik  zie  het  concept  ‘reiniging’  als  een 

sleutelbegrip: reiniging als veranderingsmoment binnen het omvormingsproces. Het  is niet 

zonder reden dat hier deze term wordt gebruikt: de kruisdood van Christus wordt in diverse 

culturen  geassocieerd  met  (seksuele,  haakjes  van  mij  JT)  reinheid,  zegt  Eric  Venbrux 

(Venbrux 1994, 236). Clement is een andere mening toegedaan:  “Het gaat er niet om dat de 

ikfiguur  Jezus  in  diens  graf  wil  leggen;  met  het  selbst  begraben  wordt  het in  zichzelf  

begraven  bedoeld, het in het hart nemen van Jezus.” (Clement 2001, 100) De zanger, die 

spreekt van: “Mijn, ik, in mij, laat binnen”, dat ben ik, dat zijn wij, de luisteraars. Zo wordt 

gezocht  naar  een  manier  om  het  hart  open  te  stellen,  om  alle  wereldse  en  zakelijke 

beslommeringen buiten te sluiten. Het is de versregel Welt geh’ aus, lass Jesum ein! die een 

aanduiding is van het moment van verandering waar het in de spiritualiteit om gaat. We zagen 

al eerder, hoe juist het fragment  Welt geh aus,  een sterke dramatische lading kreeg door de 

manier waarop Bach de muziek hier vorm gaf. Binnen het vloeiende en pastorale geheel van 

de aria, waar rust en berusting worden uitgebeeld vormen deze woorden een scherp contrast. 

Het kenmerkt in zowel muziek als tekst een wezenlijk veranderingsmoment. In de Matthäus-

Passion volgt na deze aria het indrukwelkende slotkoor  Wir setzen uns mit Tränen nieder,  

voorafgegaan  door  enkele  regels  door  de  solisten  gezongen,  waarin  zij  elk  op  hun beurt 

afscheid nemen van de gestorvene.

4.5 Een korte conclusie na de deze analyse. 
De tekst van deze aria is een letterlijke uitnodiging aan de luisteraar. De regel Welt geh’ aus,  

lass  Jesum  ein! waar  wordt  gesproken  over  een  transformatie,  een  omvorming,  een 

overgangsmoment, zie ik als het spirituele kernpunt. De muziek legt sterke nadruk op deze 
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regel en beklemtoont haar opdracht door haar uit te lichten uit de totaalsfeer van de aria en 

haar daarmee te laten contrasteren in melodie, ritme en tonaliteit. 

Bij  Bach  gaat  het  om  religieuze  spiritualiteit,  zoals  bij  Waaijman:  een  moment  van 

omvorming  binnen  het  godmenselijk  betrekkingsgebeuren.  De  betrekking  tussen  God  en 

mensen is wel heel bijzonder: de mens is zondig, alleen zijn geloof kan hem redden,  Sola 

Fide, en Jezus heef de betrekkingen tussen God en mens door zijn leven, lijden, dood en 

opstanding  weer  hersteld.  Bach heeft  zonder  meer  de bedoeling  gehad deze  theologische 

opvatting  in  zijn  muziek  te  verklanken:  een  religieuze  boodschap  te  brengen.  In  de 

passiemuziek is deze verzoening, samen met het begrip zondigheid het belangrijke thema. Of 

en zo ja in hoeverre deze boodschap ook in onze tijd nog als zodanig wordt verstaan zal in 

mijn onderzoek aan de orde komen.

4.6 Receptie
4.6.1 In Bachs tijd

De meeste  auteurs  maken melding  van  het  feit  dat  de eerste  uitvoering  van de Matthäus 

nauwelijks reacties teweeg bracht; er zijn in de plaatselijke kranten uit die tijd geen berichten 

gevonden. Evenmin hebben tijdgenoten in brieven of andere documenten verslag gedaan van 

deze gebeurtenis.  Platen vermeldt  in  zijn boek een anecdote  die  veelbetekenend is:  “Eine 

Anekdote,  die der  Pfarrer  Christian  G. Gerber  in  seiner  1732 erschienenen “Historie  der 

Kirchen-Ceremonien in Sachsen” mitteilt, bezieht sich wohl nicht direkt auf Leipzig und Bach, 

zeigt  aber  anschaulich,  dass  damals  der  dramatisch-oratorische  Typus  der  Passion  bei 

strengglaubigen Hörern allgemein auf Ablehnung stiess: ”Als in einer vornehmen Stadt diese 

Passions-Music mit 12 Violinen, vielen Hautbois, Fagots und anderen Instrumenten mehr, 

zum ersten Mahl gemacht ward, erstaunten viele Leute darüber und wussten nicht was sie 

daraus  machen  sollten.  Auf  einer  Adelichen  Kirch-Stube  waren  viele  hohe  Ministri  und 

Adeliche Damen beysammen, die das eerste Passionslied aus ihren Büchern mit grosser 

Devotion  sungen.  Als  nun  diese  theatralische  Music  angieng,  so  gerieten  alle  diese 

Personen in die Grösste Verwunderung, sahen einander an und sagten: “Was soll daraus 

werden?” Eine alte Adeliche Witwe sagte: “Behüte Gott, ihr Kinder! Ist es doch, als ob man in 

einer Opera-Comödie wäre.” 14 Alle aber hatten ein herzliches Missfallen daran und führten 

gerechte Klage darüber” (Platen 2000, 214). Over de waardering van Bachs tijdgenoten weten 

we niet veel, immers het is niet zeker dat bovenstaande citaat gaat over Bach, al wordt het wel 

aangenomen door de verschillende auteurs die ook van dit bericht melding maken, maar over 

Bachs bedoeling met het werk weten we des te meer. Het is gemaakt voor de viering van 
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Goede Vrijdag, in de kerk; “… een werkelijke eredienst, die naar zijn wezen thuishoort in een 

samenkomst van gelovigen en ook alleen door de werkelijk gelovige (sic) werkelijk verstaan 

kan worden” (Ouweneel 1994, 9). 15 

4.6.2 In onze tijd

Hier  zien  wij  meteen  de  grote  verschillen  met  onze  tijd.  In  Nederland  is  mede  door 

initiatieven van dirigent Willem Mengelberg, die de Matthäus voor het eerst dirigeerde in het 

Concertgebouw in Amsterdam op 8 april 189916 en door de activiteiten van de Nederlandse 

Bachvereniging in Naarden17 een grote Matthäus-traditie ontstaan, die ertoe heeft geleid dat 

elk zich respecterend koor in het voorjaar een uitvoering geeft van een van beide werken, de 

Johannes of de Matthäus. Op Palmzondag wordt sinds jaar en dag een van de uitvoeringen 

van de Matthäus-Pasion (tegenwoordig steeds meer ook de Johannes-Passion) door de radio 

uitgezonden,  en de laatste  decennia  ook via  de televisie.  De waardering voor Bach blijkt 

heden, zoals eerder beschreven, uit de immense bibliografie, het musicologisch, historisch en 

theologisch onderzoek dat nog steeds wordt verricht naar zijn leven en werk, de veelvuldige 

uitgaven van zijn werken, het steeds terugkeren van zijn muziek in de concertprogramma’s, 

de  talrijke  opnamen  die  op  grammofoonplaat,  cd  en  dvd inmiddels  van  zijn  werken zijn 

verschenen. Elke zich respecterende musicus heeft Bach op zijn repertoire en zijn muziek is 

verplichte kost bij de eindexamens van de conservatoria  18. De liefde voor zijn passies is in 

Nederland alleen nog maar groeiende en komt tot uiting in de reeds beschreven, bijna rituele 

beleving ervan. Het tijdstip Goede Vrijdag blijft als traditie gehandhaafd, maar ook op andere 

dagen in de passietijd kan de muziek life of via radio en televisie worden beluisterd. Dat 

gebeurt  nog dikwijls  in  een kerk maar  evenzeer  in  de concertzaal.  De verbinding met  de 

kerkelijke, liturgische viering is echter nog niet geheel verdwenen. Dat blijkt onder andere uit 

het  feit  dat  het  lange  tijd  traditie  is  geweest  om  na  afloop  van  de  uitvoering  niet  te 

applaudisseren omdat dit niet passend werd geacht ten opzichte van de inhoud van het werk. 

Uit  respect  bleef  het  publiek  dan  enige  ogenblikken  in  stilte  zitten,  alvorens  de  kerk  of 

concertzaal  in  gepaste  rust  te  verlaten.  Bij  een  liturgische  viering  in  een  kerk  klapt  men 

immers  ook niet,  hoe fraai  er  ook gezongen of gepreekt  is.  En de visie van Ouweneel  is 

inmiddels zeer aanvechtbaar en misschien juist omkeerbaar: juist mensen die niet langer tot 

zijn ‘werkelijk gelovigen’ wensen te worden gerekend, behoren tot de grootste liefhebbers 

van Bachs passies. Van der Linde heeft een meer genuanceerde visie: “Ook die mensen die in 

onze tijd geen binding meer met enige kerk hebben of niet meer naar de kerk gaan, hebben 

soms behoefte in de stilte die meditatieve klanken te beluisteren en tot zichzelf te komen, en 
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leven en wereld van daaruit te overwegen” (Van der Linde 1985, 197). Dat dit juist is blijkt 

uit  het  feit  dat  veel  mensen  die  niet  meer  naar  de  kerk  gaan,  wel  de  Matthäus-Passion 

beluisteren en precies deze paradoxale situatie is het thema van deze scriptie.  Het zal een 

belangrijk aspect zijn van mijn onderzoek: de vraag in hoeverre de religieuze grondhouding 

van mijn respondenten van invloed is op de verwerking van de emoties die de Matthäus bij 

hen losmaakt.

4.7 Conclusie 

Tot aan de Moderne Tijd heeft muziek een belangrijke functie gehad als religieus en spiritueel 

medium. Juist haar abstractie en doelloosheid maakt louter zintuiglijke ervaring mogelijk, wat 

veelal leidt tot ontroering en overgave, een esthetische emotie. Mensen kunnen zich geheel 

aan hun gevoel overgeven en totaal in de muziek opgaan. Het zijn de intrinsieke aard van de 

muziek als fenomeen en haar ontroerende schoonheid, die tot actiebereidheid door ontroering 

en overgave aanleiding kunnen zijn. Deze bevindingen van de psychologie en met name de 

genoemde actiebereidheid, zullen het vertrekpunt zijn van mijn empirisch onderzoek, zoals 

we in het volgende hoofdstuk gaan zien.

Het fenomeen van de passies is historisch verkend. Bachs theologische opvattingen en zijn 

eigen religiositeit vinden een afspiegeling in zijn muziek. De Matthäus-Passion is beschreven 

naar inhoud, samenstelling en contexten. Het is religieuze muziek die een verhaal verklankt 

dat handelt over de grote levensvragen, in thema’s als liefde en trouw, verraad en achterdocht, 

machteloosheid  en  berouw,  tekortschieten  en  onverschilligheid,  moed  en  angst,  leven  en 

dood. In het verhaal van het evangelie gaat het over de liefde en trouw van God jegens de 

mens, maar ook over de liefde en trouw tussen de mensen onderling en het tekortschieten van 

die mens,  dat zich uit in verraad, machteloosheid,  achterdocht,  onverschilligheid en angst. 

Thema’s die voor mensen in onze tijd, ook voor hen die los zijn van enige religieuze binding, 

actueel  zijn.  Grote  nadruk  ligt  in  de  Matthäus-Passion  op  de  begrippen  schuld,  te  kort 

schieten,  zondigen,  boete  doen,  verlossing,  alle  begrippen die  karakteristiek  zijn  voor  het 

christendom van na de Reformatie en dus ook voor de Lutherse geloofsopvatting van Bach. 

Door dieper in te gaan op muziek en tekst van de aria Mache dich mein Herze rein, kon het 

kernpunt van deze aria,  Welt geh’ aus, lass Jesum ein als kernpunt van spiritualiteit worden 

aangetoond, het in muziek en tekst geschilderde ‘overgangsmoment’.

Mijn Bachluisteraars zijn in de Matthäus-Passion geïnteresseerd, en dat is waarschijnlijk voor 

het grootste deel om de muziek; in welke mate de tekst echter een rol speelt zullen wij in het 
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onderzoek te weten komen, evenals een antwoord op de vraag hoe de thematiek voor hen 

aansluit bij hun eigen leven en werkelijkheid. De typisch Lutherse opvattingen over schuld, 

zonde  en  verlossing  spelen  in  onze  tijd  geen  rol  van  betekenis  meer.  Omdat  Bachs 

passiemuziek als onderwerp heeft datgene wat mensen van alle tijden bezighoudt, namelijk de 

belangrijke levensvragen, zal ik mijn onderzoek houden onder Bachluisteraars, die  de passies 

goed kennen en ervan houden. Het ziet er naar uit dat van mijn verzameling sleutelbegrippen 

uit het vorige hoofdstuk:

1.  Schneiders: geleefde ervaring, levensintegratie, zelftranscendentie;

2.  Waaijman:  godmenselijk  betrekkingsgebeuren  in  een  omvormingsproces,  wat  kan 

inhouden ontroering, betrokkenheid, verandering, geraakt worden;

3.   Kregting en Bernts: nagestreefde, beleefde en gearticuleerde relatie met transcendentie;

4.  Heelas  en  Woodhead:  een  relatie  wordt  gezocht  tussen  de  goddelijke  kern  en  de 

kosmische levenskracht. Het doel is in contact te komen en te blijven met de eigen ware 

natuur,  waardoor  energie  en liefde  zullen groeien  en de beoogde ‘heelheid’  zal  worden 

gevonden;

5. Solomon: persoonlijke groei, vervolmaken eigen levensopdracht, ‘ja’ zeggen tegen het 

leven, in het hier en nu, ‘passie voor het leven’, schoonheid natuur, kunst; 

6.  Derkx:  vorming  tot  hogere  menselijkheid,  levenskunst,  genieten,  schoonheid  natuur, 

kunst, zelfoverstijging; 

vooral  ‘schoonheid’,  ‘ontroering’,  ‘geraakt  worden’,  ‘heelheid’,  ‘levenskunst’,  ‘genieten’, 

‘betrokkenheid’, ‘verandering’ hier een rol spelen. Mijn onderzoek zal uitwijzen of mensen 

deze reacties en gevoelens zullen herkennen in hun eigen omgaan met de passiemuziek van 

Bach. Maar ik zal nu eerst een korte uiteenzetting geven over het beleven van een esthetische 

emotie, en welke sleutelbegrippen daarbij een rol spelen. 
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1 Voor deze paragraaf heb ik naast verschillende andere bronnen als Gerardus van der Leeuw,  (1951) Bach’s  
Matthaeus en Johannespassion, 27-30, Willem Ouweneel (1994) Bach, Matthäus en het drama. 20, Hans 
Brandts Buys (1950) De passies van Johann Sebastian Bach 51-63, vooral gebruikt gemaakt van Max Prick 
van Wely, (1982) Joh. Seb. Bach De Matthäus Passion. 11-15.
22 “In de vijftiende eeuw, toen de polyfonie een hoogtepunt bereikt had, ontstond er een nieuwe vorm van 
passiemuziek  die  men  motetpassie  noemt.  Waarschijnlijk  was Gilles Binchois  de eerste  die  in  1437 een 
dergelijke passie ‘in de nieuwe stijl’ voor de hertog van Bourgondië schreef.” Aldus Prick van Wely, 11.
33 Ouweneel 33. Deze koralen kenden een vaste melodie en het was gebruikelijk dat zij  door de gemeente 
werden meegezongen; deze melodieën zijn door Bach ongewijzigd gehandhaafd, maar op zijn eigen wijze 
geharmoniseerd, steeds in overeenstemming met de betreffende tekst.
44 Bovendien was hij zeer prijsbewust en openhartig in financiële zaken: “In dem Brief an Erdmann kann er es 
nicht unterlassen, seinem Unmut über das gesunde Jahr 1729 Luft zu machen, in welchem die Leipziger so 
wenig Lust zum Sterben bezeigten, dass der Kantor an die hundert Taler Einbusse an Begräbnissgelder hatte” 
(Schweitzer 1908, 144). Nu is dat inderdaad geen kleinigheid, met behulp van de tabel van Wolff (Wolff 2000, 
599), waaruit blijkt dat een Taler ongeveer € 71.50 bedraagt,  liep Bach dat jaar dus een bedrag van € 7.150,-- 
mis!
55 Dat is nog niet de versie die wij kennen, deze stamt uit 1736.
66 Akerboom beschrijft hoe Bach keer op keer de keuze van zijn aanstellingen liet bepalen door de sfeer rond 
zijn werkgever: “ …Leipzig was het kerkelijk centrum van een gebied waar de tegenstander van de piëtisten, 
Ernst Valentin Löscher, grote invloed had.” 24.
77 Picander, pseudoniem voor Christian Friedrich Henrici (1700-1764) was een Duits dichter en librettist. Hij is 
vooral  bekend gebleven als  tekstdichter  van  cantates die  later  door  Johann Sebastian Bach van muziek 
werden voorzien, onder het  pseudoniem Picander. Henrici studeerde rechten in  Wittenberg en  Leipzig. Hij 
bekleedde  de  functie  van  "Opperpostkommissar"  te  Leipzig en  was  later  aldaar  districts-  en 
stadsbelastinginner.
88  Paul Gerhardt (1607-1676) was evangelisch-luthers theoloog en geldt naast Maarten Luther als een der 
belangrijkste Duitstalige dichters van kerkliederen. 
99 Het jongenskoor, letterlijk: hoge stemmen die waarnodig de andere stemmen aanvullen.
10 Jezus treedt in deel 1 elf maal op, meestal in dialoog met zijn leerlingen. In het tweede deel zwijgt hij, met 
slechts twee uitzonderingen: tot Pilatus zegt hij “Du sagets” en aan het kruis roept hij “Eli lama asabthani.”
11 Hierbij volg ik Ouweneel hoofdstuk 4 Het Drama en Platen hoofdstuk 4 Der episch-dramatische Verlauf.
12

1312 Omdat de keuze van de toonsoort voor Bach een essentieel vraagstuk was ga ik daar dieper op in. In Bach 
zijn tijd bestond er een ‘symboliek der toonsoorten’, waarover o.a. Johann Matheson uitvoerig heeft 
geschreven in zijn Neu-Eröffnetes Orchester uit 1713. Het karakter van de betreffende toonsoorten Bes 
majeur en g mineur worden er respectievelijk omschreven als: “opbeurend en stralend” en “tamelijk ernstig 
maar tegelijk lieflijk en aanvallig; even geschikt om tedere als om aangename gevoelens en verlangen uit te 
drukken.” Aldus Prick van Wely 59-60. Brandts Buys (131-132) verstrekt ons echter de originele tekst die wat 
scherper is geformuleerd: “B dur ist sehr divertissant und prächtig, behält dabey gerne etwas modestes, und 
kan demnach zugleich vor mognific und mignon passieren … G moll ist fasst der allerschönste Tohn, weil er 
nicht nur die dem vorigen anhängenden ziemliche Ernsthafftigkeit mit einer munteren Lieblichkeit vermischet, 
sondern eine ungemeine Anmuth und Gefälligkeit mit sich führet, dadurch er so wol zu zartlichen, als 
erquickenden, so wol zu sehnenden als vergnügten, mit kurtzen beydes zu mäszigen Klagen und temperirter 
Frölichkeit bequem und überaus flexible ist.”
13 Ook van Elferen wijst op deze veelvuldige verwijzing naar de mystiek: “Bij de uitdrukking van mystieke liefde 
combineerde Bach de muzikale elementen van liefdespijn op zo een manier met die van liefdesvreugde, dat er 
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als het ware een muzikaal amalgaam van bitterzoete affecten ontstaat.” 107. Zo zien wij hoe beide elementen, 
de bittere en de zoete, ook in deze aria voorkomen.
14 Ook andere auteurs vermelden met name deze uitspraak van de oude adellijke weduwe.
14

15 Dat de eerste uitvoering voor de vesperdienst van Goede Vrijdag geschreven is, wordt bevestigd door de 
meeste auteurs.
15

16 Guus Hofman-Allema, (1999) Wij allen hebben thans Bach in zijne grootheid aanschouwd, in Een huivering  
van eerbied, het toonkunstkoor zingt 100 jaar de Matthäus-Passion. Amsterdam, 30.
17 De Nederlandse Bachvereniging is het oudste barokensemble van de wereld. Ze dankt haar bestaan en 
bekendheid aan de jaarlijkse uitvoeringen van Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion, sinds 1922 in de 
Grote Kerk in Naarden. Deze concerten zijn bij het Nederlands publiek uitzonderlijk geliefd en trekken jaarlijks 
meer dan 12.000 belangstellenden. Artistiek leider, tevens chef-dirigent van De Nederlandse Bachvereniging, 
is Jos van Veldhoven. Bron Wikipedia juni 2007.
18 Waaruit weer de sterk educatieve opzet van Bach blijkt, die na bijna driehonderd jaar nog steeds effectief is;  
bovendien, studenten waarderen Bachs muziek wel eens als: ‘het lijken wel etudes’.
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