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Tevreden spinnen
bij eerste Passie
RECENSIE
LUTHERS BACH
ENSEMBLE
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Gebeurtenis Johannes Passion van
Johann Sebastian Bach door koor
en orkest van het Luthers Bach
Ensemble o.l.v. Robert Kooistra
Met Robert Buckland: evangelist,
Henk Timmermans: Christus,
Klaartje van Veldhoven: sopraan,
Robert Kruizenga: altus, Richard
Resch: tenor, David Greco: bas
Gehoord 8/3, Petrus- en Paulus-
kerk Loppersum Publiek vol

Zelden zie je een dirigent zo on-

Door Minke Muilwijk

Zelden zie je een dirigent zo on-

nadrukkelijk aanwezig als Ro-

bert Kooistra, die vrijdagavond het

Luthers Bach Ensemble voorging

in de eerste Johannes Passion van

het seizoen. Hij zat achter het kist-

orgel en gaf eens een knikje naar

links of naar rechts; meer was niet

nodig. De uitvoering stond als een

huis, vanaf het krachtig pulserende

openingsdeel tot het allerlaatste

gebed, dat recht voor Gods troon

werd neergelegd.

Het klein orkest was relatief fors

bedeeldmet continuospelers: naast

orgel en clavecimbel ook teorbe,

viola da gamba, cello en bas. Die

legden een ritmisch duister onder

de lijdensgeschiedenis, waarboven

de hobo’s hun dissonanten liefde-

rijk tegen elkander konden vlijen.

En daarachter stond een koor herr-

lich te zingen, drie per stem, en al-

les even goed. Hoe dat samenkomt,

dat geeft je in de kerkbank allerlei

sensaties van herrlichkeit, want je

hoort zoveel; zowel de grote lijnen

als details. Bijvoorbeeld de diepte

vandeNiedrigkeit inhet openings-

koor, van waaruit een fraai slagak-

koord van de teorbe je meevoerde

naar een grootse en meeslepende

verheerlijking.

Aldus werd het een prachtige

vertelling, met tenor Robert Buck-

land als charismatisch spreekstal-

meester, die zijn publiek liet delen

zowel inPetrus’ berouwenvertwij-

feling als in zijn verontwaardiging

over de vrijlating van de moorde-

naar Barabbas. In het koor had bas

Henk Timmermans de rol van

Christus op zich genomen, en die

vervulde hijmet voortreffelijkheid.

Enig minpunt was de plaats waar

hij stond: als koorzanger achter het

orkest. Zijn Jezus opereerde dus

meer op afstand, wat vooral in de

dialogen (metPilatus) jammerwas.

Van de solisten waren sopraan

Klaartje van Veldhoven en altus

Robert Kruizenga het minst op

dreef; bij Van Veldhoven trof een

zekere schelheid, die des te harder

aankwam door haar afgebeten fra-

sering in Ich folge Dich gleichfalls:
zin voor zin, strak in demaat. Krui-

zenga zong te veel op klank en te

weinig op tekst, waardoor zijn so-

listische bijdragenweinig toevoeg-

den aan het drama.

Heel anders was dat bij Greco,

met zijn fraaie, bedachtzame dictie

in Betrachte, meine Seel en direct

daarop Resch in een swingend Er-
wäge – mede door het hartverhef-

fend samenspel van luit en viola da

gamba. Om maar iets te noemen,

want er zat zoveel moois in de uit-

voering, zoveel kleur en beweging

in het verhaal, dat je alleen maar

met een blij en vrolijk hart kon in-

stemmen: in der eeuwigheid, amen.

Het passieseizoen is goed begon-

nen.


