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Bach blijft dirigent inspireren
Erik Van Nevel is
een van de leiden-
de dirigenten van
dit moment. Vol-
gende week is hij
met Cantatrix in
Leeuwarden.

E
RUDOLF NAMMENSMA

Erik Van Nevel is een van de
toonaangevende dirigenten
van dit moment. In het bij-
zonder als het gaat om

Bachs Matthäus Passion. Daarin
heeft de Belgische dirigent een grote
reputatie opgebouwd. Het aantal
uitvoeringen dat hij van dit lijdens-
werk dirigeerde, houdt Van Nevel
niet eens meer bij.

,,Vroeger schreef ik het in mijn
partituur, maar daar ben ik mee ge-
stopt en nu ben ik de tel kwijt.’’ Wie
denkt dat Van Nevel in zijn directie
alles bij het oude houdt, heeft het
mis. Bach blijft hem inspireren. Hij
ontdekt na al die jaren nog steeds
nieuwe dingen in de partituur.

Van Nevel: ,,Als we Bach zouden
beschouwen als dé barokcomponist,
dan zouden al zijn componerende
tijdgenoten naar de achtergrond
verdwijnen. Dat moeten we daarom
niet doen. Voor mij is Bach een ver-
haal apart. Hij staat buiten de main-
stream.’’

,,Doorsnee componisten uit die
periode lijken in bepaalde opzichten
op elkaar. Ze zijn soms zelfs enigs-
zins uitwisselbaar, en niet altijd
even duidelijk te herkennen. Bach is
dat wel. In zijn muziektaal lijkt hij op
geen ander.’’

Een repetitie met Van Nevel is vol-
gens veel koorzangers een beleve-
nis. ,,Neem niet uw eigen tempo.
Misschien vindt u dat mooier. Maar
ik zit hier niet voor niets.’’ Van Nevel
stuurt met humor, maar weet tege-
lijkertijd dat waar het hem om gaat
duidelijk over te brengen. ,,Die tz-
klank in Blitze moet scherper en fel-

ler. Daar zit de nijdigheid en die wil
ik horen’’, wijst hij.

Bachs overbekende Blitze und
Donner (bliksem en donder)-koor,
voor velen een van de hoogtepun-
ten uit deze passie, krijgt een royale
make-over. Wat keurig klonk, wordt
na enkele aanwijzingen heftig, on-
stuimig zelfs. Cantatrix toont zich
bereidwillig tot en met.

,,De partituur moet voor mij, als ik
aan een nieuwe serie Matthäus-en
begin, als nieuw zijn. Pas dan ontdek
ik daarin ook weer nieuwe dingen.
Of dan denk ik: heb ik dat en dat des-
tijds wel goed gedaan? Moet het niet
anders?’’

,,Uitgangspunt voor mij blijft de
barokke taal van de componist. Zijn
accenten. Zijn tempi. Neem de kora-
len, die hebben in sommige uitvoe-
ringen iets negentiende eeuws. Ze
klinken te langzaam, te romantisch.

Misschien moet men wennen aan
mijn vaart. En dan zijn er de korte
noten die vaak accenten krijgen in
tegenstelling tot de langere. In het
openingskoor bijvoorbeeld. Ik pro-
beer juist die lange noten een kern
mee te geven. En dat maakt een
groot verschil.’’

Vroeger durfde Van Nevel zich
niet aan deze passie te wagen. ,,Be-
grijp ik Bach wel? Doe ik niet iets
fout?’’ Nu is zijn insteek anders. ,,Ik
reset mijzelf en probeer de compo-
nist keer op keer te begrijpen. Wat
bedoelde hij hier? En waarom han-
teert hij ineens andere instrumen-
ten en wat moet ik daarmee als diri-
gent?’’

,,Die benadering inspireert me en
brengt me verder. Dat betekent ook
dat ik niet een groot aantal uitvoe-
ringen hiervan kan dirigeren. Vijf,
inclusief Amsterdam, Utrecht en

‘Voor mij is Bach
een verhaal apart.
Hij staat buiten
de mainstream’

Den Haag, is zo’n beetje de max en
dat is precies het aantal waar Canta-
trix me voor heeft gevraagd.’’

Volgens Van Nevel zijn de door
Bach aangebrachte emoties in deze
partituur van groot belang. En die
probeert hij ook hoorbaar te maken.
,,Ik streef naar een gepassioneerde
dictie. Alsof we allen Duitsers zijn.
En dan zijn er de gevoelsmomenten,
de tristesse. Zeker zo belangrijk is de
timing van de stiltes, voor mij vor-
men ze een wezenlijk onderdeel van

de muziek.’’ Zijn uitdaging bij Canta-
trix? ,,Gewoontepatronen doorbre-
ken. Vastgeroeste automatismen.
En dat is nodig. Zeker om mijn visie
op Bachs barokke taal over het voet-
licht te krijgen. Cantatrix is daartoe
absoluut in staat. Ook dat inspireert
me. Deze formatie zit nog niet aan
zijn plafond. Ik zie kans er nog meer
uit te halen.’’

Ook Concerto d’Amsterdam moet
mee in Van Nevels visie en ook daar
neemt de dirigent geen risico’s. ,,Ik
heb extra orkestrepetities gevraagd.
Om alles op een lijn te krijgen is dat
nodig.’’ De insteek is duidelijk. En
het resultaat? Vast een andere Mat-
thäus dan vorig jaar.

Zaterdag 1 april Groningen
Nieuwe Kerk 19.00 u
Vrijdag 7 april Leeuwarden
Bonifatiuskerk 19.00 u

Dirigent Erik Van Nevel repeteert met Cantatrix voor de Matthäus Passion. FOTO NIELS DE VRIES


