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Dorothée Mields, sopraan
Matthew White, contratenor
Hans Jörg Mammel, tenor
Peter Kooij, bas

Interieur van de Thomaskirche in Leipzig. Gravure van O. Kutschera naar H. Kratz
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PHILIPPE HERREWEGHE combineerde zijn universitaire studies
geneeskunde en psychiatrie met pianostudies. Met het Collegium Vocale
Gent, La Chapelle Royale en later het
Ensemble Vocal Européen proﬁleerde Herreweghe zich als specialist van
renaissance- en barokmuziek. Sinds
1991 legt hij zich met het Orchestre
des Champs-Elysées toe op het spelen van romantische muziek op tijdsgebonden instrumenten. Van 1982
tot 2001 was hij artistiek directeur van
het festival Les Académies Musicales
de Saintes. Sinds 1998 is hij muziekdirecteur van deFilharmonie waarbij hij
zich focust op een verfrissende lezing
van het (pre)romantische repertoire.
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Contratenor MATTHEW WHITE
(Canada) is artistiek leider van het ensemble Les Voix Baroques (Montréal).
Hij is tevens actief als operazanger
en geeft regelmatig concerten
met orkesten op historische instrumenten. Zo was hij te horen met
de ensembles Tafelmusik, Portland
Baroque Orchestra, Les Violons du
Roy, Nederlandse Bachvereniging,
Bach Collegium Japan en Le Concert
Spirituel.
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Na zijn muziekopleiding in Freiburg nam HANS JÖRG MAMMEL
(Duitsland) lessen bij Barbara Schlick
en Elisabeth Schwarzkopf en volgde
hij een cursus historische uitvoeringspraktijk bij Reinhard Goebel. De
tenor was als solist te horen op de
belangrijkste podia en festivals van
oude muziek. Hij geeft echter ook
regelmatig liedrecitals met de grote
liedcycli uit de romantiek en werken
van componisten van de Tweede Berlijnse Liederschool, met onder meer
Zelter en Reichardt als belangrijkste
vertegenwoordigers.

info & tickets

Hoewel sopraan DOROTHÉE
MIELDS (Duitsland) zich ook graag
wijdt aan hedendaagse repertoire,
staat vooral de muziek uit de 17e en
18e eeuw centraal in haar concertactiviteiten. Ze is een veelgevraagde
soliste voor barokconcerten met
dirigenten als Martin Haselböck en
Gustav Leonhardt. Zo verleende ze
haar medewerking aan verschillende
eerste opnamen van herontdekte
barokopera’s en -oratoria. Ze koestert
een grote liefde voor het laatromantische repertoire.

subsidiënten

Bas PETER KOOIJ (Nederland)
begon al met zingen in het koor van
zijn vader toen hij zes jaar oud was.
Als jongenssopraan maakte hij vele
radio-, tv- en grammofoonopnamen.
Zijn belangrijkste leraar was Max van
Egmond. Momenteel neemt hij met
het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki alle cantaten
en passies van Bach op. Peter Kooij
is tevens artistiek adviseur van het
Ensemble Vocal Européen en docent
aan het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam en de Tokyo University of
Fine Arts and Music.

mediasponsors
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Het COLLEGIUM VOCALE GENT
werd in 1970 opgericht op initiatief
van Philippe Herreweghe. Het was
een van de eerste ensembles dat de
nieuwe inzichten inzake de uitvoering van barokmuziek toepaste op
de vocale muziek. Musici als Gustav
Leonhardt, Ton Koopman en Nikolaus Harnoncourt toonden meteen
belangstelling voor de frisse aanpak.
Hoogtepunten van het concertseizoen 0607 zijn onder meer de start
van een jaarlijkse Bachacademie (in
samenwerking met deSingel, Bozar
en het Concertgebouw) en in het
voorjaar 2007 een concertreis van
Brugge tot New York met Bachs
Johannespassie.

vrijdag 17 november 2006
CONCERTZAAL - 20.00
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Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe

Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

IN DE KIJKER VR 08.12 / 20.00 / CONCERTZAAL / ALEXEI LUBIMOV
Een Russisch bezoek aan het grote pianorepertoire op vier instrumenten. Op de replica van de H.E. Steinweg 1836 zal
Lubimov intieme pareltjes spelen van Schubert en Glinka. Op recentere Steinways zullen de Rapsodies van Brahms en
de Préludes van Debussy uitstekend tot hun recht komen. Lubimov rondt het concertprogramma af op een moderne
Steinway, met pianosonates van Silvestrov en Shostakovich.

structurele
sponsors

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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Collegium Vocale Gent /
Philippe Herreweghe
ORKESTRAAL

FOCUS
BACH

Collegium Vocale Gent, koor en orkest
Philippe Herreweghe, dirigent
Dorothee Mields, sopraan
Matthew White, contratenor
Hans Jörg Mammel, tenor
Peter Kooij, bas

Johann Sebastian Bach (1685-1750),

Cantate ‘Wer weiss, wie nahe mir mein
Ende’ BWV 27
Johann Sebastian Bach,

Cantate ‘Komm, du süsse Todesstunde’
BWV 161
--- Pauze --Johann Sebastian Bach,

Cantate ‘Christus der ist mein Leben’
BWV 95
Johann Schelle (1648-1701),

Motet ‘Komm, Jesu, komm’
Johann Sebastian Bach,

Cantate ‘Liebster Gott, wenn werd ich
sterben’ BWV 8
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‘STERBEN IST MEIN GEWINN’:
LIJDEN, STERVEN EN HOOP
IN BACHS CANTATES
Het is intussen genoegzaam bekend
dat de dood in al zijn facetten een
continue bron van inspiratie vormde
voor de cantates van Johann Sebastian Bach. Ook de vier werken die
vanavond op het programma staan,
werpen elk een eigen licht op Bachs
visie met betrekking tot sterven
en daarmee verwante thema’s zoals
lijden, hoop en berusting.
Een belangrijk element dat de cantates BWV 8, 27, 95 en 161 verbindt,
is het feit dat ze allemaal gecomponeerd zijn om te worden uitgevoerd
op de zestiende zondag na het Drievuldigheidsfeest. BWV 161, Komm,
du süße Todesstunde, stamt uit Bachs
Weimarperiode en werd voor het
eerst uitgevoerd op 6 oktober 1715.
De drie andere cantates – Christus, der ist mein Leben (BWV 95),
Liebster Gott, wenn werd ich sterben
(BWV 8) en Wer weiß, wie nahe mir
mein Ende (BWV 27) – schreef hij
in het kader van zijn functie als cantor van de Thomaskirche te Leipzig,
die hij vanaf 1723 bekleedde. In
Leipzig was het componeren van
cantates voor alle zon- en feestdagen
van het jaar een van Bachs belangrijkste opdrachten.
Inhoudelijk vertonen de cantates 8
en 27 enerzijds, 95 en 161 anderzijds een aantal gelijkenissen. Zoals
uit de titel van BWV 8 (Liebster
Gott, wenn werd ich sterben) en
BWV 27 (Wer weiß, wie nahe mir
mein Ende) blijkt, vertrekken beide
werken van een fundamenteel gevoel
van angst voor de nakende dood.

Niet alleen spreekt hieruit het geloof
dat alleen God weet hoe lang onze
tijd op aarde duurt, maar tevens het
bewustzijn dat alle stervelingen met
Adams zondeval belast zijn. Ook de
nietigheid van het menselijk bestaan
wordt uitvoerig gethematiseerd.
In het openingsdeel van BWV 8
onderstreept Bach de voortdurende
doodsangst door de instrumenten
te laten alluderen op het geluid van
doodsklokken: terwijl de strijkers
pizzicato spelen, weerklinkt in de
traverso of piccolo op geregelde
tijdstippen een reeks herhaalde, zeer
hoge noten. Niet toevallig zal Bach
in de cantate BWV 161 een identiek
procedé toepassen op de woorden
‘Schlage doch, du letzter Stundenschlag’ in het recitatief voor altsolo.
De angst en vertwijfeling, die in de
begindelen van Liebster Gott, wenn
werd ich sterben en Wer weiß, wie
nahe mir mein Ende primeert, maakt
echter resoluut plaats voor een positieve ingesteldheid. Nadat de alt in
BWV 8 nog de vrees had uitgedrukt
met betrekking tot de eigen zielerust
en het lot van de nabestaanden,
introduceert de daaropvolgende
bas-aria een ware ommekeer: ‘Doch
weichet, ihr tollen, vergeblichen Sorgen!’ De twijfel is geweken, de angst
overwonnen, nu men tot het inzicht
is gekomen dat alleen het lichaam
afsterft, maar de ziel eeuwig leeft.
Dit vertaalt Bach in de bas-aria door
een dansant gigue-ritme, waarbij de
traverso een virtuoze glansrol krijgt
toebedeeld.
In BWV 27 voltrekt zich een gelijkaardige evolutie. In het openingsdeel, waarbij de homofoon getoonzette koraalmelodie afwisselt met

recitatief-passages voor sopraan, alt
en tenor, richt de gelovige zich tot
God: ‘Mach’s nur mit meinem Ende
gut!’ In het daaropvolgende tenorrecitatief maakt deze smeekbede
plaats voor berusting. Stilaan dringt
het besef door dat de essentie van
het leven erin bestaat om gelukzalig
te sterven: de ellende en de vergankelijkheid van het aardse bestaan
worden immers ingeruild voor
eeuwige vrede en rust.
De positieve sfeer, die in BWV 8 en
27 vooral tot de tweede helft van
de respectieve werken is voorbehouden, doordringt in BWV 95 en
161 de volledige cantate. Vooral het
laatstgenoemde werk laat toe om
een aantal belangrijke aspecten van
deze hoopvolle kijk op het sterven
uit te diepen. Meteen aan het begin
van BWV 161 wordt de dood als het
ware met open armen ontvangen:
‘Komm, du süße Todesstunde’. In
BWV 95 drukt de tenor-aria het
verlangen om te sterven zelfs nog
plastischer uit: ‘Komm, komm, ich
reiche dir die Hände […], du längst
erseufzter Sterbenstag!’
Deze onbevangen benadering van
het lijden en sterven komt voort uit
een dubbele zekerheid. Enerzijds
maakt de dood een einde aan de
negativiteit van het aardse bestaan,
anderzijds biedt hij het perspectief
van de hereniging met Christus.
Dit verkondigt de tenor-aria in
Komm, du süße Todesstunde als volgt:
‘Mein Verlangen ist, den Heiland zu
umfangen und bei Christo bald zu
sein.’ Een gelijkaardige idee spreekt
uit het bas-recitatief van Christus,
der ist mein Leben. Hier voelt de
ik-ﬁguur zich zelfs lichamelijk met

Jezus verbonden: ‘Wie sollte Jesus
mich nicht wiederﬁnden, da er mein
Haupt ist und ich sein Gliedmaß
bin!’ De gelovige volgt dus als het
ware de weg die Jezus zovele eeuwen
voordien heeft bewandeld. Het feit
dat hij verrezen is, biedt houvast en
troost.
Het rotsvaste geloof in de ‘verrijzenis
en het eeuwig leven’ (zoals het Credo
dit verwoordt), dat zowel BWV
95 als 161 kenmerkt, is echter niet
toevallig. In het evangelie van de zestiende zondag na Trinitas, waarvoor
deze cantates zijn geschreven, kwam
immers een bijbeltekst aan bod,
waarin het sterven op een bijzondere
manier gethematiseerd wordt. In
Lucas 7, 11-17 wordt immers het
verhaal van de opwekking van een
dode jongen uit het dorp Naïn verteld. In de toenmalige theologische
traditie, waarmee Bach uiteraard
sterk vertrouwd was, werd deze tekst
uitvoerig besproken. Men las hierin
meer bepaald een gelijkenis met de
eigen situatie: net zoals Jezus destijds
dit wonder heeft verricht, kan ook
de gelovige uitkijken naar de opwekking door Christus.
Dat men met sterven niets te
verliezen heeft, maar integendeel
hoopvol het hiernamaals tegemoet
kan treden, proclameert het koor
aan het begin van Christus, der ist
mein Leben met de kernachtige
uitspraak ‘Sterben ist mein Gewinn’.
Het opvallend trage ritme dat Bach
in alle stemmen op deze woorden
gebruikt, gaat terug op een typische
Leipziger traditie. Reeds in de zeventiende eeuw meldt Johann Hermann
Schein dat de zangers deze woorden
emfatisch behandelen door ze ‘ada-

gio mit einem sehr langsamen Tactu’
te zingen.
In zijn cantates spreidt Bach een immens grote variatie aan vormen en
schema’s tentoon. Ondanks een aantal vaststaande elementen – vanaf de
periode in Leipzig dienden de hoekdelen van de cantate bijvoorbeeld
gebaseerd te zijn op een koraalmelodie – hebben alle cantates een
eigen karakter. Ook de cohesie die
door het preëxistente koraal wordt
verkregen, kan diverse vormen
aannemen. Zo laat Bach in BWV
161 de melodie van het slotkoraal
Der Leib zwar in der Erden reeds
instrumentaal weerklinken in het
openingsdeel, zodat een soort van
boogstructuur wordt gecreëerd. Ook
BWV 95 biedt een rijke waaier aan
koraalmelodieën, want in het totaal
worden hier maar liefst vier zogenaamde ‘Sterbe-Lieder’ geciteerd.
In al deze cantates ontpopt Johann
Sebastian Bach zich in de eerste
plaats als een briljant componist, die
met veel verﬁjnde zin voor variatie
instrumentale kleuren, tonaliteiten, maatsoorten, stemtypes en
schrijfstijlen kiest. Bovenal echter
proﬁleert hij zich als een diepgelovig
persoon, die bijzonder goed op de
hoogte was van de theologische stromingen en discussies van zijn tijd,
en de nuances van het thema ‘lijden
en sterven’ op kaleidoscopische wijze
in zijn cantates heeft verwerkt.
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