René Jacobs streeft naar een zo
groot mogelijke eerlijkheid

“ALS GELOOF
HETZELFDE IS ALS
LIEFDE, DAN
GELOOF IK”

Religieuze verbijstering, tedere liefde en
hemelse extase. Al deze emoties balt
Beethoven samen in zijn Missa Solemnis,
volgens de Vlaamse dirigent RENÉ
JACOBS “ de eerlijkste miszetting die ik
ken”. Omdat een crisisperiode vraagt om
eerlijke muziek, lanceert Jacobs dit
voorjaar de Missa Solemnis op cd en
hoopt hij een ingetogen versie van Bachs
Johannes-Passion ten gehore te brengen
in Naarden. Een gesprek over de diepere
betekenis achter de noten en de rijping
van Jacobs’ omgang met het christendom.
“Ik ben door hetzelfde proces gegaan als
Beethoven.”
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We moeten het wéér een jaar zonder
Matthäus-Passion in Naarden doen, dat
staat vast. “In deze tijd is het onmogelijk om de Matthäus te spelen vanwege
het grote aantal musici en zangers”,
vertelt René Jacobs, die dit jaar als
gastdirigent door de Nederlandse
Bachvereniging is uitgenodigd.
“Daarom willen we de Johannes-Passion
uitvoeren in kleine bezetting, de
bezetting die Bach in Leipzig voorschreef als het minimum, waarbij de
solisten meezingen met het koor.”
Of de coronamaatregelen zo’n sobere
uitvoering van de Johannes-Passion wél
toestaan, is op het moment van dit
interview nog niet bekend. De 74-jarige
Jacobs, één jaar te jong om voor de
eerste vaccinatieronde in zijn woonplaats Parijs in aanmerking te komen,
maakt zich zorgen. “De coronacijfers
stijgen op een angstwekkende manier.
Er is zeker een kans dat de uitvoering
wordt afgezegd. Maar we blijven hopen.
Wij musici en zangers willen het allemaal zo graag. Zelfs alleen een
livestream zou beter zijn dan niets.”

ALTERNATIEVE VERSIE

Ondertussen zit Jacobs in zijn Parijse
woning te broeden op de vraag welke
versie van de Johannes-Passion het meest
geschikt is onder de huidige omstandigheden: de oorspronkelijke uit 1724 of
Bachs gewijzigde partituur uit het jaar
erna. “Ik heb beide versies op cd opgenomen”, vertelt de dirigent. “Maar de
alternatieve versie heb ik nog nooit voor
publiek uitgevoerd. De organisatoren
willen altijd de bekende versie.”
Toch lijkt de paastijd van 2021 hem het
uitgelezen moment om naar de
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bewerkte Johannes-Passion uit 1725 te grijpen. “Het
openingskoor van de bekende versie, Herr, unser
Herrscher, heeft een heel triomfalistische tekst. Maar
naar triomfalisme is nu geen vraag, op geen enkele
manier.” Veel passender vindt Jacobs het ingetogen
openingskoraal van de gewijzigde Johannes, O
Mensch, bewein dein Sünde groß, dat Bach later
gebruikte als het slotkoor van het eerste deel van de
Matthäus-Passion. Ook het slotkoraal van de alternatieve Johannes, “een soort Kyrie eleison (‘Heer, heb
medelijden met ons’), is een tekst die meer zin heeft
in deze tijd. De catastrofe is zó groot. Die doet me
heel erg denken aan de pestepidemie uit de tijd van
de voorouders van Bach.”

RIJKGELAAGDE COMPOSITIE

Geen triomfalisme dus, maar smekende en eerlijke
klanken. Eerlijkheid is ook de kwaliteit die Jacobs zo
waardeert in Beethovens Missa Solemnis, “de eerlijkste
miszetting die ik ken. Beethoven worstelde met de
mistekst, vooral met het Credo, een opsomming van
dogma’s waarin je móest geloven, anders kwam je
– op katholieke wijze uitgedrukt – in de hel. Net als
veel componisten uit zijn tijd had Beethoven moeite
om in die dogma’s te geloven.” Zijn tijdgenoten lieten
zich echter niet hinderen door hun innerlijke afstand
tot de mistekst. “Ze bleven gewoon missen componeren, want die werden goed betaald. De kerk als
opdrachtgever betaalde nog meer dan koningen en
keizers. Daarom waren er in Beethovens tijd heel veel
oneerlijke miscomposities.”
Volgens Jacobs lijden ook de missen van Mozart, die
zelf een vrijmetselaar was, onder een gebrek aan
eerlijkheid. “Mozarts missen zijn heel aangenaam
om naar te luisteren, vol mooie aria’s met virtuoze
coloraturen. Ik noem ze weleens culinaire missen.”
Beethoven daarentegen wilde geen concessies doen
en geen werken afleveren waarin hijzelf niet
geloofde. Toen zijn vriend en mecenas Rudolf van
Oostenrijk hem de opdracht gaf tot het componeren
van een mis voor zijn inhuldiging als aartsbisschop,
“leed Beethoven zwaar onder de druk om iets totaal
eerlijks te schrijven. Hij wilde ieder woord van de
mistekst tot in de diepste betekenis begrijpen.” Om
die reden verdiepte de componist zich uiterst
grondig in de theologische achtergronden van de
mis en leverde hij het eindresultaat pas in 1823 op,
vier jaar voor zijn eigen dood en drie jaar na Rudolfs
inauguratie. Zelf beschouwde Beethoven de Missa
Solemnis (‘Grote Mis’) als het grootste werk dat hij
ooit had geschreven, al is de onconventionele, rijkgelaagde compositie bij het grote publiek nooit
populair geworden.

DIEPERE BETEKENISSEN

“Hoewel de titel anders doet vermoeden, is de Missa
Solemnis helemaal geen triomfalistisch werk”, meent
Jacobs. “Het is een heel moeilijke compositie. Moeilijk
voor de zangers, voor het orkest, voor het publiek én ››
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Aartshertog Rudolf van Oostenrijk (1788-1831)

“De catastrofe is zó
groot. Die doet me
heel erg denken aan
de pestepidemie uit
de tijd van Bachs
voorouders”
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“De kerk als opdrachtgever
betaalde meer dan koningen.
Daarom waren er in
Beethovens tijd veel oneerlijke
miscomposities”

voor Beethoven zelf. De omvang van de sopraanstem is bijvoorbeeld onmenselijk hoog. Dat heeft
een symbolische betekenis: we moeten God zoeken
en proberen Hem te bereiken, maar Hij is zó ver
weg en zó hoog boven ons dat het ons waarschijnlijk
nooit zal lukken.” Het RIAS Kammerchor Berlin,
waarmee Jacobs de Missa Solemnis op cd opnam,
heeft om die reden “een aantal hoge sopranen erbij
genomen. De sopraanpartij is extra groot bezet,
zodat ze niet allemaal tegelijk hoeven te zingen en
tussendoor kunnen ontspannen.”
Het is duidelijk dat Beethoven de grenzen van het
menselijke kunnen wilde opzoeken en blootleggen.
Bovendien stopte hij zijn compositie boordevol “retorische figuren die verwijzen naar begrippen uit de
theologie”. Omdat Jacobs net als Beethoven streeft
naar een zo groot mogelijke eerlijkheid, wil de dirigent graag dat zijn zangers op de hoogte zijn van die
diepere betekenissen van de tekst. “Ik moet altijd op
een diplomatieke manier proberen uit te vinden of ze
echt meedenken met hetgeen ze zingen. Want
volgens mij verandert dat de interpretatie en voegt
dat een diepere laag toe die er daarvoor nog niet was.
Daarbij moet ik wel oppassen om niet te veel als een
professor over te komen.”

HEMELSE RUITER

Ook voor de luisteraar is “de Missa Solemnis geen
werk waarnaar je achterover leunend in je luie stoel
kunt luisteren. Je moet op het puntje van je zetel
blijven zitten en niet al na één keer luisteren zeggen:
‘Ach, dat is mijn zaak niet’.” Voor Jacobs zelf was
het een langdurig proces om de vele lagen en betekenissen in de Missa Solemnis te ontrafelen. In de
loop van ons gesprek komen er talloze voorbij, zoals
“de grote schreeuw op het woord omnipotens in het
Gloria. De schreeuwende instrumentatie en de
dissonantie van dat akkoord betekenen: God is zó
omnipotent, zó almachtig dat we Hem onmogelijk
kunnen begrijpen. Dat doet me denken aan de
schreeuw op het bekende schilderij van Edvard
Munch.”
De menswording van Jezus is volgens Jacobs in het
Benedictus hoorbaar als “een dalende lijn in de
muziek, een katabasis. En het wiegende ritme van
het Benedictus zou een symbool kunnen zijn voor
Jezus als hemelse ruiter die op Palmzondag op een
nederige ezel Jeruzalem binnenreed.” Het meest
fascinerend vindt Jacobs de symboliek in het laatste
deel van de mis, Dona nobis pacem (‘Geef ons de
vrede’). De vrede wordt uitgedrukt als feestelijke
dansmuziek, die echter tot driemaal toe door dreigende oorlogsklanken wordt onderbroken. Daarmee
toont Beethoven dat de vrede, waarom in de
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‘De Schreeuw’ (1893) van Edvard Munch in het
Nationaal Museum voor Kunst, Architectuur en
Design in Oslo
mistekst wordt gesmeekt, niet vanzelfsprekend is. Drie types
oorlog passeren de revue: uiterlijke oorlog (steeds luider
wordende trompetsignalen), innerlijke oorlog (twee orkestthema’s
die met elkaar in strijd zijn verwikkeld) en de apocalyptische
oorlog tussen hemel en hel. De angstuitroepen van de solisten
echoën volgens Jacobs een traumatische ervaring uit Beethovens
eigen leven, toen hij – tijdens de belegering van Wenen door
Napoleons troepen – een kussen over zijn hoofd trok om de
explosies niet te horen. “Dat is allemaal in de Missa Solemnis
verwerkt op een heel dramatische en plastische manier.”

RELIGIEUZE EXTASE

In het tekstboekje bij de cd, waarin Jacobs de luisteraar aan de
hand neemt en met veel precisie langs de betekenislagen in de
compositie loodst, is een foto van Bernini’s marmeren beeld De
extase van Theresia afgedrukt. “Net als Bernini heeft Beethoven
de religieuze extase op een heel sublieme manier uitgedrukt,
bijvoorbeeld in de aartsmoeilijke fuga aan het einde van het
Credo, op de tekst In vitam aeternam (‘In het eeuwige leven’),
maar ook in de eindfuga van het Gloria.” Daarin wordt de luisteraar eventjes naar transcendente sferen opgetild. Volgens Jacobs
is de Missa Solemnis extatischer dan de religieuze muziek van
Bach, “die heel rationeel is. Het verhaal van de evangelist in de
passies is natuurlijk heel dramatisch, maar ook benaderd vanuit
het verstand.” Voor die afwezigheid van religieuze extase bij
Bach heeft Jacobs een simpele verklaring: “Bach schreef iedere
week een cantate, terwijl Beethoven wel vier jaar heeft gebruikt
om die extase in de Missa Solemnis samen te ballen.”
Vindt Jacobs de religieuze muziek van Beethoven ook eerlijker dan
die van Bach? “Nee, dat gaat een beetje te ver. Bach leefde in een
andere tijd en had geen problemen met de mistekst. Vooral de
››
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Luister mag vijf exemplaren weggeven van Beethovens
Missa Solemnis door René Jacobs. Ga naar www.luister.nl
voor de winactie. Meedoen is mogelijk tot 5 april.
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poëtische beelden, zoals ook Beethoven deed. “Beethoven bewonderde de theologische constructie als een onbeschrijflijk mooie
vinding van de menselijke geest. Hij bewonderde de creativiteit
van de mens om een verhaal met zo’n diepe betekenis te verzinnen
en zijn liefde voor die verhalen hoor je terug in de Missa Solemnis.
Neem de passage in het Credo over de incarnatie en de heilige
geest. Die muziek gaat rechtstreeks naar je hart.”
‘De extase van Theresia’ (1647–1652) van Gian
Lorenzo Bernini in de basiliek van Santa Maria della
Vittoria in Rome

dogma’s van het Credo had hij al vanaf zijn geboorte
ingeademd. Wel is het zo dat Bach contact heeft gehad
met vrijmetselaars en antiklerikale denkers aan de
Universiteit van Leipzig, een van de plekken waar de
verlichting is begonnen. Ik vermoed dat deze ontmoetingen hem aan het twijfelen hebben gebracht en dat
die de reden waren dat hij in de allerlaatste jaren van
zijn leven zo weinig kerkmuziek heeft geschreven,
maar zich vooral richtte op abstracte instrumentale
werken, zoals Die Kunst der Fuge.”

GERIJPT GELOOF

Zelf kreeg Jacobs – net als Beethoven – het katholieke geloof in zijn jeugd met de paplepel ingegoten,
maar begon hij op een bepaald moment te twijfelen.
“Al dat soort dogma’s, daar kun je tegenwoordig toch
niet meer in geloven?” Hij nam afstand van religie en
zong naar eigen zeggen “al die passies en cantates van
Bach zonder ze te begrijpen, eerst met mijn jongensstem en later als countertenor”. Een interessant detail
is dat Jacobs de eerste countertenor ooit was die in
Nederland de altpartij van de Matthäus-Passion zong.
Pas toen hij zich, na een carrière als countertenor,
geleidelijk steeds meer op het dirigeren begon toe te
leggen, “wilde ik het serieuzer aanpakken en begon ik
net als Beethoven te zoeken naar de theoretische
achtergrond van al die teksten. Vanuit de muziek is
toen mijn kinderlijke geloof gerijpt.”
Tegenwoordig is Jacobs theologisch goed onderlegd
en beschouwt hij de christelijke verhalen als mooie

“Boven God willen
zitten, is de ultieme
vorm van arrogantie”
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OPPORTUNISTISCHE POLITICI

Of Jacobs zichzelf tegenwoordig een gelovige zou noemen? “Ik
zeg altijd: als geloof hetzelfde is als liefde, dan geloof ik. Zelf
probeer ik het begrip ‘geloof ’ zoveel mogelijk te vervangen door
‘liefde’. Liefde voor de betekenis van die verzonnen geschiedenis.
De term ‘geloof ’ is voor mij, in het licht van wat er allemaal
gaande is in de wereld, heel gevaarlijk. Al die miljoenen Amerikanen die blijven zeggen: ‘Trump is my president because I believe in
him’, gebruiken ook het woord ‘geloven’. Opportunistische politici
als Trump weten dat en buiten dat uit.”
In de kern gaan de christelijke geloofsverhalen volgens Jacobs
over verlossing. “De mens moet worden bevrijd van de zonde, de
hoogmoed om zich boven God te stellen.” Het woord ‘God’ vat
hij op in de zin van Spinoza, de zeventiende-eeuwse Amsterdamse filosoof van wie de bekende uitspraak Deus sive Natura
afkomstig is: ‘God is de natuur’. Jacobs: “Het is een zonde om
niets te doen tegen de verandering van het klimaat, want dat is
een zonde tegen de natuur, tegen God dus. Boven God willen
zitten, is de ultieme vorm van arrogantie.” Beethovens Missa
Solemnis, die zowel musici als luisteraars confronteert met de
grenzen van het menselijke, herinnert ons daaraan. ‹‹
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