
SPELEN MET BACH Het is misschien niet zo’n grote traditie als de ‘Matthäus-Passion’ rond Goede
Vrijdag, maar aan Bachs ‘Weihnachtsoratorium’ ontkom je deze dagen niet in kerken en concert-
zalen. Ton Koopman vond het tijd voor een alternatief, maar dan wel van Bach.

interview Peter van der Lint

G
een pauken
en geen trom-
petten. Dat
was het uit-
gangspunt
voor een 
alternatief
‘Weihnachts -
oratorium’ dat
Ton Koopman

voor ogen had. Best apart als je bedenkt
dat het echte Weihnachtsoratorium
juist uitbundig met diezelfde pauken
en trompetten begint: ‘Jauchzet,
frohlocket’ – een van de feestelijkste
beginmaten die Bach ooit compo-
neerde. 

Maar vanaf vandaag toert Koopman
met zijn Amsterdam Baroque Orchestra
& Choir door Duitsland, Zwitserland,
Italië en Nederland met een door hem-
zelf samengesteld alternatief, waarin
alle noten nog steeds van Bach zijn. De
zalen die het programma moesten in-
kopen toonden zich tot verrassing van
Koopman (“Ik dacht: iedereen wil 
natuurlijk gewoon het aloude 
Weih nachts oratorium”) enthousiast
over het idee. Toch waren er een paar

programmeurs die ook graag iets van
het echte Weihnachtsoratorium erbij
wilden hebben, en er niet helemaal af-
stand van wilden doen.

En dus klinken op de concerten in
Düsseldorf, Laren, Hannover en Milaan
gewoon de eerste en de derde cantate
uit het Weihnachts oratorium (mét pau-
ken en trompetten dus), naast cantates
‘Dazu ist erschienen der Sohn Gottes’
(nr. 40) en ‘Sie werden aus Saba alle
kommen’ (nr. 65). De concerten in
Utrecht, La Chaux de Fonds, Lugano en
Genua zullen echter geheel pauk- en
trompetvrij zijn. Naast de genoemde
cantates 40 en 65 worden daar ‘Him-
melskönig, sei willkommen’ (nr. 182)
en ‘Nun komm, der Heiden Heiland’
(nr. 62)uitgevoerd. 

Het oorspronkelijke Weihnachtsora-
torium bestaat uit zes cantates die Bach
in 1734/35 samenstelde uit eerder ge-
schreven muziek en uitvoerde op 25,
26 en 27 december, op 1 januari en de
zondag daarna, en op Driekoningen.
Met zijn vier alternatieve geestelijke
Bachcantates, zoals altijd gecompo-
neerd voor specifieke zon- of feestda-
gen, begint Koopman in de

‘Weihnachts’-kerkkalender met nr. 182
op het feest van de Annunciatie (25
maart) en eindigt hij met nr. 65 op het
Driekoningenfeest (6 januari). Daartus-
sen doet hij de eerste adventsdag aan
met cantate 62 en Tweede Kerstdag
met cantate 40. 

Heeft u niet overwogen om een echte
reeks kerstcantates te kiezen uit bij-
voorbeeld 1723-1724, Bachs eerste kerst-
periode als cantor in Leipzig?
“Daar zit een cantate tussen waarin
Bach maar liefst vier trompetten voor-
schrijft en dan hadden we ons oor-
spronkelijke – trompetloze – idee los
moeten laten. Maar natuurlijk kun je
op die manier ook tot een alternatief
kerstoratorium komen. Bach heeft zo-
veel cantates voor de kerstperiode ge-
schreven. Ik heb jaren geleden alle ruim
tweehonderd geestelijke cantates van
Bach met het Amsterdam Baroque Or-
chestra & Choir voor cd opgenomen.
Uit dat complete oeuvre hebben we la-
ter een box met speciale kerst-cd’s ge-
destilleerd. Het was dus niet zo moei-
lijk om tot die vier alternatieve canta-
tes te komen. 

‘Jauchzet, frohlocket’, 
maar dan anders

‘Blokfluiten
passen 
natuurlijk
bijzonder goed
bij de herders in
het veld’

“We zijn daarbij op zoek gegaan naar
cantates waarin blokfluiten voorko-
men. Blokfluiten passen natuurlijk bij-
zonder goed bij de herders in het veld.
Het zijn echte Kerstmis-instrumenten.
Ook Bachs grote collega Händel dacht
er zo over. Een blokfluit brengt vrolijk-
heid en dat is toch vooral de sfeer die bij
Kerstmis past. En in sommige cantates
worden die blokfluiten aangevuld met
hoorns, een duur en chic instrument in
die tijd. De combinatie van die twee
klanken is een mooi alternatief voor de
pauken en de trompetten.”

Cantate 182 werd oorspronkelijk voor
een Palmzondagviering in Weimar ge-
schreven. Tien jaar later in Leipzig her-
gebruikte Bach die cantate voor het
feest van de Annunciatie, maar de
tekst, waarin over Christus’ doornen-
kroon en wonden wordt gesproken, liet
hij intact. Past dat wel bij Kerst?
“In Bachs tijd dacht men over zulke za-
ken heel anders. Christus werd gebo-
ren, en waarom? Omdat hij voor ons
moet sterven. De Kerst- en Paasgedach-
te, geboorte en dood dus, liggen heel
dicht bij elkaar in die optiek. Het is bo-

Heebink en Nietveld imponeren in zinderende en actuele Meiden 

DE MEIDEN
Toneelgroep Amsterdam
Regie Katie Mitchell
HHHHH

“Alstublieft, ik zou voor u door het
vuur gaan!” Onderdanig buigend
smeekt Solange haar mevrouw om
niet zo hardvochtig te zijn. Maar
Mevrouw lacht schamper: “Je zou
me erin gooien, ja!” en deelt nog
een tik uit. De eerste minuten van
‘De Meiden’, een regie van de Britse
Katie Mitchell bij Toneelgroep Am-
sterdam, zijn een vloedgolf van
woede en wreedheid. De zussen So-
lange en Claire oefenen hoe ze hun
intens gehate mevrouw kunnen
vermoorden. Claire verkleedt zich
als de chique dame, Solange neemt
de rol van zus Claire op zich. In een
smetteloos en realistisch decor van
in het midden een slaapkamer, links
een inloop garderobekast en rechts

de hal, voeren ze hun ritueel uit.
Voortdurend op hun hoede en ge-
haast, want hun bazin kan elk mo-
ment thuiskomen. Nijdig en kattig
zijn ze tegen elkaar, maar ook af-
hankelijk en liefdevol. 

Wanneer ze eindelijk een beetje tot
rust komen – een teder moment vol
jeugdherinneringen – maakt hun
mevrouw een geweldige entree.
Daar staat ze: als een gigantische
barbiepop torent ze boven de twee

schriele poetsvrouwen uit. Met lang
blond haar, glanzende hooggehakte
benen en een lichtblauwe cape-jurk
zet Thomas Cammaert een impo-
sante dame neer, een wulpse en
meedogenloze travestiet. 
Naast dat dit een indrukwekkende
verschijning is, is het een praktische
keuze van Mitchell. Het uit- en aan-
kleden van deze dame lijkt immers
veel op hoe dames in 1940, toen dit
stuk geschreven werd, door hun
meid in hun avondtoilet werden ge-
holpen. Mitchell probeerde op nog
meer manieren het stuk te actuali-
seren. Bijvoorbeeld door van Jean
Genets personages twee Poolse
meisjes te maken. Een leuke vondst
die op een opzienbarende manier
wordt uitgewerkt. Hoofdrolspeel-
sters Marieke Heebink (Claire) en
Chris Nietveld (Solange) spreken
namelijk minstens een kwart van
de tijd Pools. Ze hebben zich deze
tongbrekende taal (voor het leke-

noor althans) perfect eigen ge-
maakt. De lichtbalk boven de speel-
vloer geeft Poolse boventitels wan-
neer ze Nederlands spreken, en Ne-
derlandse wanneer ze Pools spre-
ken. 
De taalschakelingen zijn nog een
extra toevoeging aan de tour de
force die Heebink en Nietveld toch
al uithalen. Zo gejaagd en snel, zo
vol woede en angst, zoveel poets-
en omkleedhandelingen – het is
verbijsterend en afgezien van een
enkel dipje, slaan de koninginnen
van Toneelgroep Amsterdam zich er
glansrijk doorheen. 
Niet alle regiekeuzes zijn echter
even ondersteunend voor de pijn-
lijke kern. Het gepiel met een iPad
voor sfeermuziek en de vreemde
slowmotion-scènes bijvoorbeeld
zijn overbodig en leiden alleen maar
af.
Sara van der Kooi
www.tga.nl
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‘De Meiden’. FOTO JAN VERSWEYVELD

Zo gejaagd en snel, zo
vol woede en angst,
zoveel poets- en
omkleedhandelingen –
het is verbijsterend


