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DE VIJFDE EVANGELIST 
BA C H  A LS  REL I G I EUS  BEMI D D ELA A R

BACH, DE VIJFDE 
EVANGELIST
MA 17 SEPT 20:30
Sint-Baafskathedraal
Tickets & info 
62 / 52 / 36 / 22 / 12 euro
www.gentfestival.be

‘Voor Bach was muziek de ware religie.’ Met die 
gevleugelde woorden beschreef de Amerikaanse 
componist-dirigent Leonard Bernstein ooit de twee 
grootste passies van barokgrootmeester Johann 
Sebastian Bach: muziek en geloof. 

Tekst: Christine Dysers

UITVOERDERS

Yetzabel Arias sopraan 
Maarten Engeltjes contratenor
Tilman Lichdi tenor  
Klaus Mertens bas 
Amsterdam Baroque  

Orchestra & Choir

Ton Koopman dirigent

Living Legend Ton Koopman  
te gast hebben is een hele eer.  
Wie Koopman zegt, zegt Bach.  
In Gent brengt hij tijdens  
het Feestelijk openingsconcert  
de volledige Hohe Messe  
met het orkest en koor dat  
hij al 39 jaar leidt, het wereld-
beroemde Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir.

PROGRAMMA
Johann Sebastian Bach  
Messe in b mineur ‘Hohe Messe’, 
BWV 232 

En zeker, Bach was een diepreli- 
gieus man, zowel in zijn persoonlijk 
als artistiek leven. Zijn talloze mu-
zikale toonzettingen van Bijbelse 
teksten en protestantse hymnen 
leverden Bach dan ook een zeer 
bijzondere bijnaam op onder  
zijn bewonderaars: ‘de vijfde  
evangelist’, die in zijn muziek  
het onuitspreekbare van het  
christelijke geloof wist te vatten. 
Desalniettemin beantwoordde 
Bach in zijn professionele leven 
steeds noodgedwongen aan  
zowel seculiere als aan religieuze 
autoriteiten. Zijn muzikale output 
behelst bijgevolg een subtiele 
evenwichtsoefening tussen  
wereldlijke en kerkelijke machten. 

Protestants én katholiek? 
De protestantse hervorming, die 
aan het begin van de 16e eeuw 
werd geïnitieerd door theoloog 
Martin Luther, betekende geen 
negatie of uitsluiting van  
de rooms-katholieke liturgie,  
maar eerder een verregaande 
hervorming ervan. In een poging 
om een toegankelijker alternatief 
te bieden voor de katholieke 

doctrine en zo het geloof opnieuw 
dichter bij de mensen te brengen, 
werden alle Bijbelse teksten uit  
het Latijn vertaald naar de volks-
taal. Ook Bach was een overtuigd 
lutheraan. Toch bestaat een van 
zijn beroemdste werken,  
de majestueuze Hohe Messe,  
uit een muzikale zetting van  
een Latijnse, rooms-katholieke 
misviering. Op zijn minst opmerke-
lijk te noemen… 

Religieus compromis
Rond 1723 werd Bach aangesteld 
als ‘Thomascantor’: artistiek leider 
van de twee grootste Lutherse  
kerken in Leipzig en toen een  
van de meest begeerde jobs in  
het Duitse cultuurleven. Ondanks 
het prestige van de job, voelde 
Bach zich niet volledig thuis in  
de functie. Als Thomascantor was 
de componist namelijk in de eer-
ste plaats verantwoordelijk voor 
de opleiding van het kerkkoor.  
De muzikale inkleding van  
de protestantse misvieringen  
in de stad bleek slechts bijzaak  
te zijn. Bach zag zichzelf in  
de eerste plaats als een muzikant 
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en een componist, en slechts op  
de tweede plaats als een leraar. 
Stukje bij beetje weigerde hij dan 
ook om bepaalde lessen te doce-
ren. Het stadsbestuur van Leipzig 
was daar uiteraard niet mee 
gediend en diende een officiële 
motie in, die Bach zou verplichten 
om zijn taken te vervullen. Hoewel 
de maatregel werd afgewend, 
ging de componist in stilte op 
zoek naar een nieuwe job.

Wanneer drie jaar later de post 
van hofcomponist aan het  
Saksische, katholieke hof van 
Friedrich August II vrijkomt, twijfelt 
Bach dan ook geen seconde, ook 
al was hij overtuigd lutheraan.  
Bij zijn sollicitatie geen klassieke 
motivatiebrief, maar een partituur: 
een muzikale zetting van het  
Kyrie Eleison en het Gloria,  
twee fundamentele gebeden uit 
de Latijnse, rooms-katholieke mis. 

Pas op het einde van zijn leven, 
wanneer Bach reeds gedeeltelijk 
blind is, keert hij terug naar die 
mysterieuze partituur, die hij 
componeerde voor zijn sollicitatie 
als hofcomponist. Het resultaat is 
de magistrale Hohe Messe, waarin 
Bach niet alleen alle stylistische  

en technische elementen van zijn 
tijd synthetiseert, maar ook  
de werelden van het katholicisme 
met die van het protestantisme 
laat versmelten. 

Zijn strafste hoogtepunt
Verschillende elementen wijzen 
er dan ook op dat Bach zijn Hohe 
Messe nooit voor liturgisch gebruik 
had bedoeld. Het werk is gewoon-
weg te lang om in een doorsnee 
misviering te kunnen passen.  
Het lijkt dan ook eerder alsof  
Bach het werk als een soort  
summa summarum heeft opgevat: 
een hoogstpersoonlijk project 
waarin hij niet alleen het beste  
uit de kast wou halen op artistiek 
vlak, maar waarin hij ook zijn meest 
intieme spirituele overtuigingen 
kwijt kon. Net zoals Die Kunst der 
Fuge symboliseert de Hohe Messe 
een absolute mijlpaal in Bachs  
late oeuvre.

De eerste integrale uitvoering 
van het werk dateert dan ook pas 

uit het midden van de 19e eeuw. 
Bronnen van toen benadrukken  
de magistrale kwaliteit van het 
werk en portretteren Bach als 
een buitengewoon figuur, die als 
het ware rechtstreeks met God in 
contact stond. Bijna ogenblikkelijk 
werd Bach tot een bijna sacraal 
wezen gekatapulteerd; een proto-
type voor de heroïsche componist 
die later werd gerealiseerd in de 
figuur van Beethoven. Vandaag 
de dag wordt Bach echter eerder 
bejubeld voor zijn menselijkheid, 
zijn imperfecties, en zijn affiniteit 
met de diverse muzikale smaken 
en stijlen van zijn tijd. Dergelijk 
discours heft de Hohe Messe uit 
haar religieuze cocon, en geeft 
het werk een meer toegankelijk, 
universeel élan. Een muziek  
van eeuwige waarheden, dus. 
Want als Bach spreekt, lopen  
de concertzalen vol!  

“Als Bach spreekt,  
lopen de concert- 
zalen vol.”

Concert van 
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ZON 23 SEPT

PARKBOS

GRATIS

Open air muziekfestival
voor genieters groot & klein

www.parklife.gent

Meer info op p. 34


