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n eerdere Bach-opnamen koos Paul
McCreesh al voor een solistische bezetting van
Bachs vocale werken. In zijn opname van de
Matthäus-Passion kiest hij voor dezelfde be-
nadering. Geen koren meer, alleen acht solis-
ten - de partijen van de evangelist en van

Christus worden gezongen door respectieve-
lijk de eerste tenor en de eerste bas - en twee
kleine orkesten: de Matthäus-Passion als ka-
mermuziek.
Bij de inzet van het openingskoor moet je even
aan het klankbeeld wennen, maar McCreesh
presenteert zijn opvatting weer met zo’n grote
overtuigingskracht, dat je je al snel gewonnen
geeft. Het grote voordeel van deze benadering
is de transparantie: je hoort veel beter wat er
allemaal in de muziek gebeurt en je verstaat
de tekst ook beter.
Onder de solisten springen Mark Padmore en
Magdalena Kozená eruit. Padmore is een meer
bescheiden evangelist dan Bostridge (in de op-
name van Philippe Herreweghe); terwijl
Bostridge overkomt als een ooggetuige, vertelt

Padmore ons de gewijde geschiedenis. Door de
schakeringen in zijn voordracht is deze evan-
gelist een echte verteller geworden. Kozená
tekent voor de meest ingetogen interpretatie
van de aria Erbarme dich, die ik ooit gehoord
heb. Al luisterend kwam bij mij plotseling
Lukas 18:13 bij me boven: ‘De tollenaar wilde
zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel,
maar sloeg zich op de borst en zei: O God,
wees mij, zondaar genadig!’
Met iets minder klankschoonheid, minder lij-
nenspel en een meer directe opname dan
Herreweghe levert McCreesh een vertelling
van de lijdensgeschiedenis met een bijzonder
goede balans tussen dramatiek en ingetogen-
heid. Dat de uitvoering op twee cd’s geleverd
wordt, maakt deze uitgave extra aantrekkelijk.

Matthäus-Passion met
enkel solisten

Paul McCreesh zorgt een een transparante uitvoering van Bachs meesterwerk. FOTO GPD / SHEILA ROCK

Weens Nieuwjaarsconcert 2003

DG 474 250-2 (2 cd’s voor de prijs

van 1) TDK DV-WPNK03 (1 dvd).

Beeldformaat: 16:9. Geluidsfor-

maat: stereo, dolby surround, DTS.

DOOR MARCEL S.  ZWITSER

Ik heb herinneringen aan het
Weens Nieuwjaarsconcert vanaf
1979, het laatste concert met Wil-
ly Boskovsky. Maar ik kan me niet
herinneren dat ik op Nieuwjaars-
dag ooit zo opgetogen en voldaan
achter de televisie vandaan ben
gekomen als afgelopen keer. Het
Weense sprookje was nog nooit
zo mooi: muzikaal kan het laatste
Nieuwjaarsconcert gerekend
worden tot de beste Nieuwjaars-
concerten, de reportage was met
stip de beste ooit. Nu we in een
tijd zijn aangeland dat niet alleen
de geluidsopname, maar ook de
beeldreportage kort na het con-
cert te koop wordt aangeboden,
heeft het Nieuwjaarsconcert een
ander gezicht gekregen. Het aan-

tal balletbijdragen is verminderd
en min of meer in plaats daarvan
wordt het concert nu verluchtigd
met kiekjes van toeristische trek-
pleisters. Hierdoor krijgt het con-
cert een beetje Oostenrijk-vakan-
tieland-allure, maar het past uit-
stekend in het concept van het
Nieuwjaarsconcert: het sprookje
dat de romantiek in Oostenrijk -
en in Wenen in het bijzonder -
nog bestaat.
Harnoncourt dirigeerde het
Nieuwjaarsconcert al in 2001. Dat
concert was al heel opmerkelijk.
Dat ik het laatste concert toch
nog beter vind, ligt voor een be-
langrijk deel aan de samenstel-
ling van het programma. Het con-
cert van twee jaar geleden be-
stond voor een groot deel uit ‘ro-
mantische’, wat dromerige
werken; het speelse element van
de grappige polka’s ontbrak te
veel. De balans tussen romantisch
en speels is nu veel beter. Nu ligt
de romantiek in de muziek van de
Strauss-dynastie Harnoncourt

werkelijk uitstekend: het zal nog
lang duren voor we weer een
Schatzwalzer en een Kaiserwalzer
van dit kaliber zullen beluisteren.
Maar wat een verrukking om pol-
ka’s als de Scherz-polka en Leich-
tes Blut nu eens niet als virtuoze
lolbroekerij uitgevoerd te horen,
maar meer als fijne knipogen.
Steeds zijn de verschillende groe-
pen in het orkest zorgvuldig met
elkaar in balans - ook het slag-
werk, dat nu echt eens klinkt als
ritmische markeerstift voor de
melodie in plaats van een lawaai-
ige, melodiestorende motor.
Het Strauss-repertoire is uitge-
breid met werken van Weber en
Brahms. De keuze voor Webers
Aufforderung zum Tanz hangt sa-
men met de herdenking dit jaar
van de 200e geboortedag van
Hector Berlioz. Hij maakte de be-
roemde orkestratie van het stuk.
Daarbij komt dat dit stuk al jaren-
lang hoog op het verlanglijstje
van Franz Mailer stond, de Ween-
se Strauss-expert die jaarlijks met

de dirigenten het programma sa-
menstelt. De beide Brahms-dan-
sen worden in een ongebruikelij-
ke orkestratie van Friedrich Rei-
chert uitgevoerd. In Reicherts
versie klinkt de Zesde dans niet in
D (hoewel de boekjes bij de cd’s
en de dvd die toonsoort nog wel
vermelden), maar twee tonen la-
ger in Bes waardoor de dans don-
kerder en zwaarder klinkt.
Het concert is in zijn geheel te be-
luisteren op een dubbel-cd. Op
deze cd is het enige incident tij-
dens het concert - het voortijdige
applaus in Webers Aufforderung
zum Tanz - niet verwijderd. Op de
dvd is dit wel gebeurd. Op de dvd
is het complete concert te zien,
zoals dit op 1 januari gespeeld is.
Regisseur Brian Large heeft de re-
portage verfijnd en het lange ap-
plaus na elk nummer ingekort. De
toeristische kiekjes, voorzien van
een eerder gemaakte geluidsop-
name, zijn naar een aparte bijlage
verhuisd.
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Bij de titel Opstandingssymfonie kun je
denken aan Mahlers overbekende Auf-
erstehung-symfonie (nr. 2 in c). De titel
verwijst naar een hymne van Klop-
stock die Mahler als apotheose van zijn
symfonie toonzette. Wie in Mahlers
symfonie op zoek gaat naar de bijbelse
paasgeschiedenis, zal teleurgesteld
worden; het stuk gaat meer over het
Laatste Oordeel, met dien verstande
dat Mahler expliciet gezegd heeft met
zijn muziek te willen uitdrukken dat er
in de hemel geen veroordeling zal zijn.
Theologisch gezien predikt Mahler in
zijn symfonie dus eigenlijk de alver-
zoening.
Wie na de passies in de Lijdensweek
graag een mooi muzikaal paasvervolg
wil hebben, zou eens aan de Opstan-
dingssymfonie van de Engelse compo-
nist Edmund Rubbra (1901-1986) kun-
nen denken. Chandos nam Rubbra’s
symfonieën al enige tijd geleden op,
maar nu zijn de verzamelde symfo-
nieën in een vriendelijker geprijsde
cassette uitgekomen. Rubbra’s Opstan-
dingssymfonie - nr. 9 in de rij van elf -
heet officieel Sinfonia Sacra (gewijde
symfonie) en heeft als ondertitel Re-

(Opstanding). Bijzonder de-
tail aan de ontstaansgeschiedenis van
het werk is dat Rubbra het stuk vol-
tooide op Goede Vrijdag 1972.

Schilderij
De eerste aanzet tot de Sinfonia Sacra
betrof een schilderij van Donato Bra-
mante (1444-1514) van de opgestane
Christus uit het graf. Rubbra zag dit
schilderij uit de Thyssen-Bornemisza
verzameling in een speciale tentoon-
stelling in Londen, in maart 1961, en
was er van onder de indruk: ‘zo moet
mijn muziek gaan klinken’, schreef hij
aan zijn uitgever. Het schilderij toont
geen opgestane Christus in triomf,
maar een Christus die nog steeds lijdt
en zijn wonden toont. De onrust die
het schilderij oproept verklankte Rub-
bra in de eerste bladzijden van de sym-
fonie. Bij de inzet verplaatst Rubbra
ons meteen naar Golgotha, waar we
Christus’ smartelijke woorden ‘Eli, Eli,
lama sabachthani’ horen. Als Christus
daarop zijn geest aan zijn Vader over-
geeft, beleven we het uitbrekende na-
tuurgeweld mee in een hevige pauken-
solo.
De opbouw van de symfonie is verge-
lijkbaar met de passies van Bach. Er is
een verteller die passages uit de Evan-
geliën en de Handelingen leest, afge-
wisseld met hymnen en koralen. De
verteller is ditmaal geen tenor, maar
een alt. Rubbra’s keuze voor een vrou-
wenstem werd enerzijds ingegeven
door het verlangen de verteller eens
een ander muzikaal ‘gezicht’ te geven,
maar anderzijds ook om te benadruk-
ken hoe belangrijk de vrouwen in de
paasgeschiedenis zijn.
Het eerste recitatief vertelt over Jozef
van Arimathea, die na zijn verzoek aan
Pilatus, Christus’ lichaam van de gou-
verneur ontvangt, zodat hij het kan be-
graven. De vertelling is gehuld in don-
kere, traag voortschrijdende akkoor-
den in de koperblazers. Dit blijft zo in
de volgende episode over de vrouwen
bij het graf op de vroege paasmorgen.
Bijzonder is het relaas van de engelen,
dat Rubbra zet als een vrije canon voor

twee tenorpartijen in het koor. Com-
pleet met de orkestpartij roept het een
heel onwezenlijke sfeer op.

Katholiek en protestant
Op deze episode volgt een Latijnse (ka-
tholieke) hymne. Rubbra was rooms-
katholiek, maar het opmerkelijke en
sympathieke aan deze symfonie is dat
drie van de vier ‘reacties’ op de paasge-
schiedenis in het koor bestaan uit een
rooms-katholieke hymne en een pro-
testants koraal. Rubbra heeft bewust
de beide kerkelijke tradities in zijn
symfonie een plaats gegeven om de
eenheid van beide te accentueren.
Het recitatief over Petrus en Johannes
bij het graf is in milde klanken van de
strijkers gehuld. Alleen bij de huilende
Maria Magdalena horen we de zware
blazers van het begin nog terug. De
korte dialoog tussen haar en Christus is
gezet als een echte dialoog, waarin de
verbindende teksten soms wegvallen.
Heel bijzonder is het moment dat
Christus ‘Mary’ (Maria) zegt. Het is be-
slist niet sentimenteel, maar de sa-
menklank geeft plotseling de indruk
van een openbaring; je hoort in de mu-
ziek hoe Maria plotseling in het noe-
men van haar naam de stem van haar
Meester herkent.

Hemelvaart
Na opnieuw een hymne en een koraal
verhaalt de verteller (in spreekstem!)
kort over de Emmaüsgangers, waarna
het gesprek tussen Christus en de twee
reizigers in een orkestraal Conversa-
tion piece (gesprekstuk) wordt uitge-
beeld. Het slotgedeelte gaat over Chris-
tus’ hemelvaart. De hemelvaart zelf is
mooi verklankt in flinterdunne strij-
kers die tot steeds hogere registers op-
stijgen. De symfonie eindigt met het
Latijnse Viri Galiliei, waarin we de en-
gelen aan de discipelen horen vertel-
len: ‘Deze Jezus, die van u is opgeno-
men naar de hemel, zal zó komen, op
dezelfde wijze als u Hem naar de he-
mel hebt zien gaan’. Het koraal - op de
beroemde melodie van O Haupt voll
Blut und Wunden - sluit hier op aan
met de woorden: 

O take us to thy home;

o Jesu, 

Van al zijn composities lag Rubbra zijn
Sinfonia Sacra hem het meest na aan
het hart. Op zijn sterfbed sprak hij de
wens uit dat het stuk ooit opgenomen
zou worden. Richard Hickox maakte de
cd-première voor Chandos in novem-
ber 1993. De Sinfonia Sacra is ook op
een aparte cd verkrijgbaar (Chandos
CHAN 9441), maar muzikaal nieuws-
gierigen daag ik uit naar de cassette te
grijpen.

Een onbekende
Opstandingssymfonie
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