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Indrukken bij de Johannespassie van Bach

In de passietijd de "Johannes Passion"
(B.W.V.245) van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
kunnen beluisteren en meebeleven is een voorrecht
voor elke gelovige muziekliefhebber. J.S. Bach was in
1723 benoemd tot cantor van de Thomaskirche in
Leipzig en had gedurende de winter 1722 - 1723 zijn
"Passio Domini nostri Jesu Christi secundum
Evangelium Joannem" gecomponeerd, die voor de
eerste maal werd uitgevoerd op Goede Vrijdag 1723
in Leipzig. Dit werk, dat zes jaar voor zijn nog meer
bekende Matheus Passion tot stand kwam, is geken-
merkt door een mystieke ondertoon en uitgesproken
dramatische koorinterventies. Er wordt gezegd dat
nog meer dan in zijn andere religieuze werken, hier
Bachs bewustzijn van de dood tot uiting komt en dat
het werk alleen kan begrepen worden vanuit zijn diep
geloof in Jezus van Nazareth en zijn oprechte lutherse
religieuze overtuiging.

Als men het voorrecht heeft deze onovertroffen
Passion te horen uitvoeren door het koor en orkest
Collegium Vocale Gent, gedirigeerd door meester- en
van vorming- collega Philippe Herreweghe, weliswaar
in een concertzaal, maar toch met de wijdingsvolle
sfeer van een bedehuis, is dit een van de mooiste
momenten die men op esthetisch vlak kan beleven.
Philippe Herreweghe kan zich met de muziek van
Bach volledig verenigen. Ook hij ervaart de spiritua-
liteit en de mystieke kracht van deze muziek vanuit
zijn geloof. Verklaarde hij zelf niet enkele jaren gele-
den: "Ik voel mij religieus in de brede zin van het
woord bij zeer goede muziek, denk maar aan
Bruckner, Bach, Beethoven, Brahms, Josquin enz.
gaat het om onze verbondenheid als menselijk wezen
met iets anders. Dit klinkt zeer vaag, maar in onze rati-
onele wereld is er geen verklaring voor het feit dat er
op een bepaald moment iets uitzonderlijks ontstaat in
een fantastische communicatie tussen orkest en
publiek."

Die symbiose van koor, solisten, orkest, dirigent en
toehoorders wordt hier voornamelijk opgewekt door
de zinvolle teksten uit het evangelie van Johannes en
de inspirerende muziek van Bach. De stijl van
Herreweghe, door sommigen geduid als de typische
"collegium" stijl, is vooral gericht op de waarde van
de muzikale partituur en niet op de schittering van het
geheel. Men mag niet vergeten dat Philippe
Herreweghe zijn eerste uitvoering van de Johannes
Passie realiseerde toen hij 27 jaar oud was. Nu, op de

drempel van zijn zestigste verjaardag, is deze rustelo-
ze zoeker naar de authenticiteit van Bachs muzikaal
genie, nog meer overtuigd dat niet de "schittering" van
het werk belangrijk is, dan wel de reële inhoud en de
betekenis van de tekst en de onovertroffen muzikale
rijkdom van het werk. In een recent radio-interview
noemde Herreweghe zichzelf wel niet de epigoon,
maar bescheiden als hij is, toch de volgeling van zijn
grote voorganger Gustav Leonardt.

Als dankbare toehoorder denk ik nog terug aan het
prachtige koraal ‘In meines Herzens Grunde, dein
Name und Kreuz allein…’ en aan het aandoenlijk slot-
koor ‘Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, die ich nun
weiter nicht beweine...’ . met het berustend slotkoraal
‘Ach Herr, lass dein Leib Engelein am letzten End die
Seele mein…’

Nadat het laatste slotakkoord is weggeëbd valt er
eerst een lange wijdingsvolle stilte, en dan ontlaadt
zich de massa, die urenlang met aandacht en eerbied
geluisterd heeft, in een dankbaar applaus, dat maar
blijft duren. Iedereen voelt zich dankbaar en gelukkig
en gaat huiswaarts terwijl de muziek van de koralen in
het hoofd blijft nazingen.

Nu mag Pasen komen!

Dr. R. Lenaerts    9/05/2007

———

Bienheureux Niels Stensen

La sagesse d'un scientifique

Amsterdam, 1660. L'anatomiste danois Niels
Stensen, 22 ans, découvre le conduit qui relie la
parotide de l'oreille à la bouche, et lui donne son
propre nom: canal de Stenon. Débuts fulgurants
d'une carrière de chercheur d'envergure européenne,
de Copenhague à Florence, durant laquelle il va
mettre en lumière les principaux traits de la physio-
logie glandulaire, et, le premier, affirmer que la des-
cription mathématique est nécessaire à la biologie.

Le plus retentissant de ses exploits: démontrer
que le cœur est un muscle, ni plus ni moins. Mais
encore, Stensen pose de solides bases à la paléonto-
logie, la géologie et la cristallographie.

Sa naissance dans une famille luthérienne pro-
fondément religieuse l'a disposé à admirer les beau-
tés étonnantes de la Création et à remonter de cel-
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les-ci à son Créateur: «Le véritable but de l'anato-
mie est de permettre aux observateurs, à travers le
chef-d'œuvre qu'est le corps, d'atteindre à la dignité
de l'âme, et grâce à leurs merveilles à tous les deux,
d'accéder à la connaissance et à l'Amour de leur
auteur », écrit-il dans l'introduction à la somme de
ses recherches. Voilà le fondement de sa spirituali-
té.

Ainsi, tout en scrutant l'infiniment petit et les
données mesurables, l'anatomiste ne perd pas de
vue ce qui transcende la connaissance scientifique
et toute mesure; il s'aventure dans le domaine illi-
mité de la vérité accessible seulement par la
connaissance de la foi.

En le béatifiant en 1988, Jean-Paul II dira que
Niels Stensen recherche avec la «science du cœur»
la cause ultime de toute chose: Dieu; et il le donne
pour modèle aux scientifiques.

Converti au catholicisme à l'âge de 29 ans,
Stensen est ordonné prêtre à 36, et ordonné évêque
à moins de 40. Nommé vicaire apostolique à
Hambourg puis suffragant de Münster, il voyage
beaucoup dans le nord de l'Europe. En pays protes-
tants où les catholiques sont dispersés, il œuvre à la
compréhension réciproque des chrétiens. Et vit
dans la plus extrême pauvreté jusqu'à sa mort en
1685, à Schwerin (nord de l'Allemagne), à l'âge de
47 ans. 

Marie-Christine Lafon

Extrait de : « Famille Chrétienne »  ISBN 0154-
6821, N° 1507 du 2 au 8 décembre 2006.
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