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Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Het Nederlands Kamerorkest o.l.v. hoboïst François Leleux
François Leleux is niet alleen begenadigd hoboïst, maar ook een excellent 
dirigent. Dat laat hij horen in een afwisselend concert waarin Haydn centraal 
staat.

do 19 mei 2022, 20.15 u
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
zo 22 mei 2022, 14.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Kamerorkest
François Leleux, dirigent/hobo

Schnelzer - A freak in Burbank Nederlandse première
Haydn - Hoboconcert in C
Brahms - Serenade nr. 1

François Leleux



Matthäus-Passion

Het is bijna driehonderd jaar geleden dat Johann Sebastian Bach 
zijn Matthäus-Passion voor het eerst uitvoerde in Leipzig, maar 
de zeggingskracht van dit meesterwerk is nog altijd even sterk. 
Of het nu in een kerk klinkt of in een concertzaal, Bachs muzikale 
uiteenzetting over de laatste dagen van Jezus is meeslepend en 
ontroerend.

Meesterwerk van de Thomascantor
De Matthäus-Passion is in Nederland een van de meest uitgevoerde compo-
sities van Bach. Hij schreef het als Thomascantor in Leipzig, waar hij van 1723 
tot aan zijn dood in 1750 verantwoordelijk was voor de muziek in vier grote 
kerken van de stad. Daarnaast gaf hij les aan de leerlingen van de 
Thomasschule en leidde hij jarenlang het Collegium Musicum, een stadsor-
kest in Leipzig waarvoor hij veel soloconcerten heeft gecomponeerd die hij 
samen met zijn zoons uitvoerde. Als cantor van Leipzig moest Bach elke week 
een religieuze cantate componeren voor de Lutherse kerkdienst. Tijdens de 
religieuze feestdagen voorafgaand aan Pasen was het gebruikelijk om een 
passie te laten horen, een compositie waarin Jezus’ lijdensverhaal uit de bijbel 
op muziek is gezet. Een genre dat in Bachs tijd zeer geliefd was. Componisten 
schreven regelmatig passies over de arrestatie, de berechtiging, de kruisiging 
en de dood van Jezus, gebaseerd op de vier evangeliën uit het Nieuwe 
Testament. Bach was dus beslist niet de enige die een compositie schreef 
over het lijdens- en sterfverhaal van Jezus. Zijn tijdgenoot Georg Philipp 
Telemann schreef bijvoorbeeld meer dan veertig passies. Bach zou er zelf in 
ieder geval drie voltooien: de Johannes-Passion voor zijn eerste Goede Vrijdag 
in Leipzig in 1724, een paar jaar later de Matthäus-Passion en in 1731 de 
Markus-Passion, waar alleen een gedeelte van bewaard is gebleven. Na de 
eerste uitvoering veranderde Bach nog flink wat passages en hij voerde het 
stuk in ieder geval nog drie keer uit in verschillende versies: in 1729, 1736 en 
1740. Wat maakt Bachs Matthäus-Passion zo uniek? Daarover zijn musico-
logen al honderden jaren met elkaar in debat, gebaseerd op grondige 
analyses van de verschillende partituren van Bach en zijn tijdgenoten. Een 
exact antwoord op die vraag zullen we waarschijnlijk nooit krijgen, maar de 
kracht van Bachs muziek spreekt voor zich. 

Nederlands Kamerorkest
Jonathan Cohen, dirigent
Vlaams Radiokoor
Nationaal Jongenskoor
Nick Pritchard, tenor
Raimund Nolte, bariton
Katharine Dain, sopraan
Anna Reinhold, mezzosopraan
Maarten Engeltjes, countertenor
Hugo Hymas, tenor
Krešimir Stražanac, bariton

Programma

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Matthäus-Passion (1727)

za 9 april 2022, 19.45 u
ma 11 april 2022, 19.45 u
(einde concert ca. 22.45 u)
Het Concertgebouw

Dit concert heeft een pauze

Masterminds over Passiemuziek
Bij passiemuziek denken veel mensen 
aan de passies van Bach, maar door de 
eeuwen heen is er veel meer muziek 
geschreven rond het lijdensverhaal van 
Jezus. In deze aflevering bespreken 
musicoloog Kees Wisse en podcastmaker 
Botte Jellema de rijke historie van de 
passiemuziek. De aflevering is nu te 
beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/masterminds.



Meeslepend en ontroerend
Wie het openingskoor van Bachs Matthäus-Passion hoort, wordt onmiddellijk 
gegrepen door de schoonheid en intensiteit van deze muziek. De luisteraar wordt 
direct het verhaal ingezogen, dat Bach de daaropvolgende 2,5 uur uitrolt. De 
evangelist (tenor) en Jezus (bas) vertellen samen het lijdensverhaal volgens het 
evangelie van Mattheüs, nu en dan bijgestaan door andere betrokkenen zoals 
Judas, Petrus en Pilatus. Bach was bijzonder inventief in de muzikale begeleiding 
van deze recitatieven. Denk aan het gekraai van de haan op het moment dat 
duidelijk wordt dat Petrus Jezus driemaal heeft verloochend, of aan ‘het beven 
van de aarde en scheuren van de rotsen’ nadat duidelijk is geworden dat God 
Jezus heeft verlaten. Maar het mooiste voorbeeld is misschien wel de keuze voor 
de instrumentatie van de Christus-recitatieven. In alle recitatieven die Jezus zingt, 
wordt hij begeleid door lieflijke strijkers, behalve bij zijn laatste woorden: ‘Eli, eli, 
lama asabthani’ (‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’). De volledige 
verlatenheid van Jezus wordt hier dus geïllustreerd door de afwezigheid van de 
strijkers. Op sleutelmomenten in het verhaal voegden Bach en zijn tekstdichter 
Picander bekende kerkliederen en aria’s toe, als reflectie of meditatie op het 
Bijbelverhaal. De teksten voor de aria’s waren gloednieuw en gedicht door 
Picander, de koralen zijn afkomstig uit het Lutherse gezangboek. Bach maakte ze 
vierstemmig en voorzag ze van doorwrochte harmonieën. Juist met de unieke 
aria’s en koordelen weet Bach de luisteraar te ontroeren en te overtuigen. 
Treffende voorbeelden zijn de aangrijpende sopraan-aria ‘Blute nur’, de troostrijke 
alt-aria ‘Erbarme dich’ en de zwaarmoedige bas-aria ‘Komm, süßes kreuz’, maar 
ook het overdonderende koorwerk ‘Sind Blitze, sind Donner’ en het hartverscheu-
rende slotkoor ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’.

Jaarlijkse traditie
Dat Bachs Matthäus-Passion na bijna driehonderd jaar nog altijd veelvuldig 
wordt uitgevoerd en dat het een divers publiek weet te raken, bewijst dat hij een 
universeel meesterwerk heeft geschreven. Alleen al in Nederland klinken jaarlijks 
zo’n tweehonderd uitvoeringen van de Matthäus en ook de Johannes-Passion 
is steeds populairder. Ook het Nederlands Kamerorkest deelt in deze bijzondere 
traditie door om het jaar de Matthäus- en de Johannes-Passion te spelen. Na de 
livestream van de Johannes van vorig jaar, noodgedwongen zonder publiek, klinkt 
dit jaar de Matthäus onder leiding van de Engelse barokspecialist Jonathan 
Cohen. Het is een werk van lang geleden, maar in essentie tijdloos volgens Cohen: 
‘Muziek met een peilloze diepte, waarin je je als luisteraar kunt onderdompelen.’

Tekst: Noortje Zanen

Biografieën

Jonathan Cohen, dirigent
Jonathan Cohen is een Engelse dirigent, cellist en toetsenist en is inmiddels 
uitgegroeid tot een wereldwijd gerenommeerd barokspecialist. Momenteel is 
hij verbonden aan diverse ensembles en organisaties zoals Les Violons du Roy, 
het Tetbury Music Festival, Les Arts Florissants en het Saint Paul Chamber 
Orchestra. Hij trad op met onder meer het Philharmonia Baroque Orchestra, 
het Budapest Festival Orchestra en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Ook leidde hij operaproducties bij het Glyndebourne Festival Opera. In 2010 
richtte hij het barokgezelschap Arcangelo op waarmee hij wereldwijd optrad in 
onder meer de Wigmore Hall in Londen, de Berliner Philharmonie, de Wiener 
Musikverein en Carnegie Hall in New York.

Vlaams Radiokoor
Het Vlaams Radiokoor werd in 1937 opgericht als vocaal ensemble van de 
Belgische Radio. Tegenwoordig is het een van de toonaangevende vocale 
ensembles in Europa, dat vooral bekend staat om zijn a capella producties en 
concerten, waarmee het elk jaar uitgebreid op tournee gaat. Daarnaast 
verleent het zijn medewerking aan diverse gerenommeerde orkesten voor de 
uitvoering van vocaal-symfonisch repertoire waaronder Le Concert Spirituel, 
het Budapest Festival Orchestra en het Koninklijk Concertgebouworkest. In 
2019 zong het koor in de uitvoering van de Matthäus-Passion met het 
Nederlands Kamerorkest onder leiding van toenmalig chef-dirigent Marc 
Albrecht. Sinds 2019 staat het koor onder leiding van Bart van Reyn.

Nationaal Jongenskoor
Het Nationaal Jongenskoor is een onderdeel van de Nationale Koren, bedoeld 
voor kinderen en jongeren om op hoog niveau in koorverband te kunnen 
zingen. Het Jongenskoor onder leiding van Irene Verburg staat open voor 
jongens vanaf negen jaar tot aan hun stembreuk. Het koor werkt samen met 
diverse grote orkesten in Nederland, waaronder het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Ook was het koor al eerder te gast bij het Nederlands 
Kamerorkest: in 2019 zong het koor mee met de uitvoering van de Matthäus-
Passion onder leiding van Marc Albrecht.



Nick Pritchard, tenor (Evangelist)
De Engelse tenor Nick Pritchard volgde zijn opleiding aan de Royal College 
of Music International Opera School in Londen. Hij maakte vooral furore op 
het gebied van barokmuziek en zong veel partijen in 18e-eeuwse opera's en 
oratoria. Vele malen was hij in composities van Bach te horen met onder meer 
het Monteverdi Choir en The English Concert. In Bachs passies noemde The 
Guardian hem een ‘masterly evangelist’. Maar het repertoire van Nick Pritchard 
is breder. Regelmatig zingt hij muziek van Schubert, Mendelssohn en Britten. 
Ook werkte hij mee aan diverse wereldpremières van onder anderen Mark 
Simpson, Cassandra Miller en Bob Chilcott.

Raimund Nolte, bariton (Christus)
De Duitse basbariton Raimund Nolte studeerde, naast wiskunde, school-
muziek en altviool, zang aan de Hochschule für Musik Mainz. In de jaren 
daarna was hij vast verbonden aan de Komische Oper Berlin en de Oper Halle. 
Hij zong bij talloze gerenommeerde operagezelschappen en trad onder meer 
op in de Semperoper Dresden, de Opéra Bastille in Parijs en tijdens de 
Bayreuther Festspiele. Hoewel zijn repertoire veelzijdig is, geniet Raimund 
Nolte vooral bekendheid als barokspecialist. De Oper Halle riep hem zelfs uit 
tot ‘Handeladept’. De Christuspartij in Bachs Matthäus-Passion zong hij onder 
meer tijdens de Salzburger Festspiele en in een opname met het Dresdner 
Kammerchor onder leiding van Helmut Müller-Brühl.

Katharine Dain, sopraan
Katharine Dain volgde haar opleiding aan de Guildhall School of Music and 
Drama in London en de Mannes School of Music in New York. In 2017 won 
ze het Concours International de Chant in Clermont-Ferrand waarna ze een 
overtuigend operadebuut maakte in Mozarts Die Entführung in diverse Franse 
theaters. Ze werkte samen met De Nationale Opera, Asko|Schönberg en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Door haar breed georiënteerde belangstel-
ling zong ze hedendaagse muziek van onder anderen Stockhausen, Nono en 
Gubaidulina, maar ook de Matthäus-Passion met de Academy of Ancient 
Music. Ze is oprichter van het Damask Vocal Quartet, dat met hun eerste cd 
een Choc de Classica won.

Anna Reinhold, mezzosopraan
De mezzosopraan Anna Reinhold studeerde zang aan de conservatoria van 
Parijs en Wenen, waarna ze enige tijd lid was van het academie programma 
van Les Arts Florissants van William Christie. Het maakte haar tot specialist 
in het barokrepertoire en in de jaren die volgden, zong ze met onder meer het 

Cappella Mediterranea, het Arcangelo ensemble en de Nederlandse Bach-
vereniging. Daarnaast zong Reinhold operarollen van onder anderen Rossini, 
Debussy, Mozart en Ravel bij operagezelschappen als het Théâtre des Champs-
Elysées en de Opéra de Dijon. Ze is oprichter van het ensemble Il Caravaggio 
dat zich toelegt op Franse en Italiaanse barokmuziek.

Maarten Engeltjes, countertenor
Countertenor Maarten Engeltjes debuteerde op zestienjarige leeftijd in Bachs 
Matthäus-Passion. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag waar hij cum laude zijn diploma haalde. Engeltjes werkte samen met 
grote dirigenten als Gustav Leonhardt, William Christie, Ton Koopman en 
Reinbert de Leeuw. Als solist treedt hij regelmatig op bij de meest prestigieuze 
orkesten en zalen ter wereld zoals het Lincoln Centre New York, Théâtre des 
Champs-Elysées Parijs en Philharmonie Berlin. Engeltjes werkte mee aan een 
groot aantal CD-opnamen, waaronder Allegri’s Miserere Mei in de Dom van 
Riga. In 2017 richtte hij zij eigen barokorkest PRJCT Amsterdam op.
 
Hugo Hymas, tenor
Als kind zong de Engelse tenor Hugo Hymas al in het kerkkoor van zijn geboor-
teplaats Cambridge. Na een aantal jaren als tenor in het Choir of Clare College, 
studeerde hij in 2014 cum laude af aan Durham University. Momenteel is hij 
verbonden aan het Orchestra of the Age of Enlightenment als ‘rising star’. 
Zijn internationale carrière als zanger van barokrepertoire bracht hem bij 
befaamde gespecialiseerde ensembles als het Freiburger Barockorchester, The 
English Concert en de English Baroque Soloists waarmee hij op tournee ging 
met Bachs Matthäus-Passion. Daarnaast is Hymas een veelgevraagd opera-
zanger. Hij zong diverse rollen in barokopera’s bij onder meer de Potsdamer 
Winteroper en de Opéra de Lille.

Krešimir Stražanac, bariton
De Kroatische bariton Krešimir Stražanac volgde zijn opleiding aan de 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Na zijn studie 
was hij enkele jaren vast verbonden aan het Opernhaus Zürich en zong hij 
bij de Bayerische Staatsoper en de Oper Frankfurt. Stražanac geniet vooral 
bekendheid als barokzanger en zong als zodanig bij onder meer Concerto 
Köln, Concentus Musicus Wien en de Akademie für Alte Musik Berlin. Ook 
werkte hij veel samen met dirigent Philippe Herreweghe en zijn ensembles. 
Veelvuldig soleerde Stražanac in de passies van Bach, waaronder een bijzon-
dere semiscenische uitvoering van de Johannes-Passion opgenomen in de 
Sint-Laurentiuskerk in Neurenberg.


