
Podcast over Bach
Wilt u meer weten over 
Johann Sebastian Bach? 
Luister dan naar de 
nieuwste aflevering van 
Masterminds waarin 
podcastmaker Botte 
Jellema en musicoloog 
Kees Wisse praten over 
het leven en de muziek 
van de componist. De 
aflevering is te beluisteren 
in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/masterminds.
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Rasverteller
Bach ging voortvarend te werk. Waar hij later in de Matthäus-Passion en de 
verloren gegane Markus-Passion koos voor een dichter die de teksten maakte, 
haalde hij de teksten voor de Johannes-Passion overal vandaan. En hoewel hij 
die niet zelf schreef, drukte hij met zijn keuze ervan wel een stempel op de sfeer 
van de muziek. Die is fel, emotioneel en hoog geladen. Wat dat betreft zou je 
het, naar de maatstaven van die dagen, een geslaagde opera kunnen noemen. 
Hij bereikte dit door zich weliswaar te houden aan de barokke conventies van 
zijn tijd, maar binnen die kaders ging hij wel tot het uiterste. Natuurlijk zit dat 
voor een deel in de aria’s, maar zelfs als je die weglaat in deze verkorte versie 
van het concert, blijft er nog genoeg te beleven over. Juist in de verhalende 
recitatieven, waarin sec de Bijbeltekst ten gehore wordt gebracht, is Bach een 
rasverteller. Hij betrekt zijn luisteraars bijna beklemmend bij het drama van 
de veroordeling en kruisdood van Christus. Luister maar hoe de evangelist de 
geseling van Jezus in een reeks wrede noten beschrijft. En naar de woede en 
de haat van het volk als ze elkaar overschreeuwen in kreten als Kreuzige ihn en 
Weg weg mit dem, waar de scherpste dissonanten over elkaar heen buitelen 
en weigeren op te lossen. In veel koralen volgen de harmonieën de tekst van 
het lied op de voet, soms mild in berusting, soms schrijnend in verdriet.
Zijn leven lang is Bach bezig gebleven met de Johannes-Passion, die hij tot zijn 
dood in afwisseling met de drie jaar later gecomponeerde Matthäus-Passion 
ten gehore bracht. Meerdere malen bracht hij ingrijpende veranderingen aan, 
die hij in zijn laatste versie van 1749 grotendeels weer schrapte. Het is dan ook 
zijn eerste versie die vandaag de dag het meeste wordt uitgevoerd. 

Tekst: Kees Wisse

Bachs Johannes-Passion

Toen Johann Sebastian Bach in het voorjaar van 1724 zijn 
Johannes-Passion liet uitvoeren, was dat een nieuwe stap in zijn 
muzikale ontwikkeling. Nog nooit had hij zo’n omvangrijk werk 
gecomponeerd, waarin hij een spanningsboog van meer dan twee 
uur moest vasthouden. Een opgave waar hij glansrijk in slaagde. 
Ook in deze verkorte versie, waarin het hele lijdensverhaal met 
weglating van de traditionele aria’s verteld wordt, behoudt Bachs 
muziek alle kracht en intensiteit.

Oratorium-passie
Een klein jaar voor het componeren van de Johannes-Passion was Bach, met 
enige bedenkingen, aangenomen door de Leipziger kerkenraad als kapelmeester 
van de Lutherse gemeenschap uit de stad. Hij was enthousiast aan het werk 
gegaan met een hele jaargang cantates en stond nu voor de uitdaging om zijn 
eerste passiemuziek te schrijven. Al sinds de Reformatie was het in de Lutherse 
Kerk in Duitsland gebruikelijk om op Goede Vrijdag het lijdensverhaal volgens 
een van de evangelies zingend ten gehore te brengen. Door de eeuwen heen 
had deze gezongen passie een hele ontwikkeling doorgemaakt. Kort na 1700 
werd het gebruikelijk om het gereciteerde Bijbelverhaal met beschouwende 
teksten in de vorm van aria’s en toegevoegde koren te verrijken. In Leipzig was 
dat niet zonder slag of stoot gegaan. De voorganger van Bach, Johann Kuhnau, 
introduceerde deze oratorium-passie, maar het kerkbestuur stond daar nogal 
argwanend tegenover. Al die aria’s deden wel erg denken aan een opera. 
De passie werd daarom van de belangrijke ochtenddienst op Goede Vrijdag 
verbannen naar de minder belangrijke vesperdienst in de middag. Ook Bach 
moest zich daaraan houden en kon zelfs niet bepalen in welke van de drie 
hoofdkerken in Leipzig de uitvoering zou plaatsvinden.


