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o.l.v. Dorothee Mields sopraan
Corine Koole spreker
Maud Vanhauwaert dichter

Presentatie door Lex Bohlmeijer

Johann Sebastian Bach 1685-1750
‘Weichet nur, betrübte Schatten’ BWV 202
Aria: Weichet nur, betrübte Schatten
Recitatief: Die Welt wird wieder neu
Aria: Phoebus eilt mit schnellen Pferden
Rrecitatief: Drum sucht auch Amor sein 
Vergnügen

Aria: Wenn die Frühlingslüfte streichen
Recitatief: Und dieses ist das Glücke
Aria: Sich üben im Lieben
Recitatief: So sei das Band der keuschen Liebe
Aria: Sehet in Zufriedenheit

Uit: ‘O holder Tag, erwünschte Zeit’, BWV 210
Aria: Ruhet hie, matte Töne
Aria: Schweigt, ihr Flöten, schweigt, ihr Töne

Er is geen pauze in het programma.



Over Weichet nur, betrübte 
Schatten

Bachs wereldse solocantate Weichet nur, 
betrübte Schatten is één van de eerste 
cantates die – getuige opnamen van 
vóór de Tweede Wereldoorlog – weer op 
het repertoire terugkeerden. Het is ook 
één van Bachs vrolijkste cantates, een 
bruiloftscantate, dus niet geschreven voor 
een plechtige kerkelijke huwelijkssluiting 
maar voor het feest na afloop. Hij dateert 
waarschijnlijk uit Bachs Köthense periode 
(1718-1723), die hij later de gelukkigste van 
zijn leven zou noemen. De bescheiden, 
kamermuzikale bezetting – een solosopraan, 
begeleid door hobo, strijkers en continuo – 
suggereert dat het hier een huwelijk betreft 
in de hogere burgerij of lagere landadel; 
dat suggereert ook de luchthartige tekst: 
te oneerbiedig voor een prins- of koninklijk 
huwelijk. Ook het gemiddelde ‘stijlniveau’ 
is daarmee in overeenstemming: hoger 
dan de wat boertige Jagd-, Bauern- of 
Kaffeecantates maar lager dan bijvoorbeeld 
de vorstelijke feestcantates die in het 
Weihnachts-Oratorium geparodieerd konden 
worden. Voor zulke sacrale parodieën is 
Weichet nur, betrübte Schatten te lichtzinnig. 
Het betreffende huwelijk moet in het voorjaar 
zijn gesloten want de tekst vergelijkt het 
ontwaken van de lente met het opbloeien van 
de liefde. Dat – gezien de ontstaansdatum – 
Bachs tweede vrouw, Anna Magdalena, met 
wie hij in 1721 was getrouwd de sopraansolist 
zou kunnen zijn geweest, kan slechts een 
interessante speculatie blijven.

Merk op hoe Bach, met de bescheiden 
beschikbare middelen de door vier recitatie-
ven gescheiden vijf sopraanaria’s toch 
geheel verschillend weet te instrumen teren: 
tussen de hoekdelen voor allen (tutti) spelen 
achtereenvolgens cello, viool en hobo een 
solopartij.
Voor een feestcantate is het impressionis-
tische begin van de eerste aria wat droef-
geestig: uit optrekkende winterse mistflarden 
doemt een smeltende hobotoon op, en even 

later ontluikt ook de sopraan totdat bloemen-
koningin Flora een heel boeket bij elkaar 
heeft. Het secco-recitatief begint ritmisch vrij 
maar gaat over in een ritmisch arioso: een 
stijlkenmerk van de jonge Bach dat we later 
in Leipzig nauwelijks meer aantreffen, maar 
hier in alle vier recitatieven. Met rusteloos 
hoefgetrappel snelt zonnegod Phoebus in 
de tweede aria op vrijersvoeten (als Buhler  ) 
langs de hemel, en ook Amor ontwaakt. Op 
zoek naar prooi, twee verliefde harten, sluipt 
hij rond; het piano en pianissimo in de viool-
solo heeft Bach – bij hoge uitzondering – 
eigen handig in de partituur aangetekend. 
Intussen stijgt de stemming: op een dansant 
ritme onderstreept de obligate hobo in de 
vierde aria dat liefde bestendiger is dan ver-
welkende bloesem. In het laatste recitatief 
wendt de sopraan zich persoonlijk tot het 
jonge paar; ongeluk en donder verschrikken 
alleen nog de cello. En dan kan het bal begin-
nen, met een vrolijke en statige gavotte.

Over O holder tag, erwünschte 
Zeit
Bachs seculiere cantate O holder Tag, 
erwünschte Zeit is de laatste in een reeks 
cantates die tenminste vijf afleveringen heeft 
gekend en waarvan de muziek grotendeels 
(namelijk: van alle aria’s) ongewijzigd bleef. 
Van een eerdere versie is ons de tekst nog 
bekend: O Angenehme Melodei (BWV 
210a). Met geringe tekstverschillen, soms 
uitsluitend de persoonsnaam betreffend, 
klonk de muziek al op 12 januari 1729 als 
eerbetoon aan hertog Christian von Sachsen-
Weissenfels en uiterlijk in 1740 voor de Bach 
welgezinde Leipziger gouverneur Joachim 
Friedrich Graf von Flemming.
Op de tekst O holder Tag, erwünschte 
Zeit en met nieuwe recitatieven werd de 
cantate uiteindelijk nog eens uitgevoerd 
op 19 september 1741 bij het huwelijk van 
de Berlijnse hofarts Dr. Georg Ernst Stahl Jr 
(1713-1772) met de hofapothekersdochter 
Johanna Elisabeth Schrader (1725-1763); deze 
dokter Stahl, muziekliefhebber en mecenas, 
was een goede bekende van de destijds 



reeds aan het Berlijnse hof van Frederik 
de Grote werkzame zoon van Sebastian, 
Carl Philipp Emanuel. Sebastian logeerde 
bij de dokter als hij zijn zoon bezocht. Een 
toespeling op de naam van de bruidegom in 
deel (9), “wie ein fester Stahl”, ondersteunt 
deze toeschrijving.

Cantate 210 heeft een kamermuzikaal 
format. Ze is (evenals BWV 202, 204 en 
209) geschreven voor één vocale solist, een 
sopraan die hier begeleid wordt door een 
continuogroep, een strijkkwartet, een traverso 
en een hobo d’amore. De sopraanpartij is 
veeleisend, ze reikt in de delen (1) en (5) 
tot de hoge (‘driegestreepte’) cis’’’; de 
veronderstelling dat de professionele sopraan 
Anna Magdalena Bach de solopartij heeft 
gezongen is dan niet vergezocht.
Zelfs Bach, die de meeste composities die 
wij als ‘cantate’ beschouwen zelf aanduidde 
als Kirchenstück, Motetto of Concerto, 

noemde dit stuk een cantate (cantata a voce 
sola), een begrip dat hij reserveerde voor 
composities die naar Italiaans operamodel 
zijn opgebouwd uit een reeks recitatief- + 
ariacombinaties, in dit geval vijf stuks; geen 
koralen, geen koren, geen bijbelteksten maar 
slechts vrij dichtwerk van een onbekende 
librettist. Dat zelfs in een wereldlijke cantate 
God en de hemel niet ongenoemd blijven 
mag, in een van christelijk geloof doordrenkte 
cultuur, geen verbazing wekken.
Het onderwerp van de tekst is de muziek 
zelf, haar vermogen mensen te vermaken, te 
ontroeren en te bezielen, wat Bachs noten een 
brede bruikbaarheid geeft. Maar hier, bij een 
eerbiedwaardige huwelijkssluiting, past geen 
uitgelaten muziek en wordt deze verzocht een 
stapje terug te doen (haltet ein!). Ook minder 
opgewekte muziekstukken blijkt de sopraan in 
achtereenvolgende delen minder geschikt te 
achten; ze hebben een gaandeweg krimpende 
instrumentale bezetting.

Eduard van Hengel
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CORINE KOOLE
Corine Koole is journalist, schrijver, podcast-
maker en talkshowhost. Ze is bekend van 
haar interviews in Volkskrant Magazine, 
LINDA. en De Morgen. Corine Koole schreef 
10 boeken, waaronder Verstoord Verlangen 
en De zeven wetten van de liefde, een 
liefdesbijbel van bijna 250 pagina’s waarin ze 
alle in 15 jaar met 1000 interviews opgedane 
inzichten over de liefde beschrijft aan de 
hand van de zeven thema’s Verliefdheid, 
Verlangen, Seks, Grote liefde, Eeuwige liefde, 
Pijn en Trouw.

MAUD VANHAUWAERT
Maud Vanhauwaert is dichter en theater-
maker. Ze behaalde een masterdiploma 
Taal- en Letterkunde aan de Universiteit 
van Antwerpen en een masterdiploma 
Woordkunst aan het Conservatorium van 
Antwerpen, waar ze nu zelf doceert. Voor 
haar poëziedebuut ‘Ik ben mogelijk’ uit 2011 
kreeg ze de Vrouw Debuut Prijs, voor haar 
bundel ‘Wij zijn evenwijdig_’ de Hughues 
C. Pernathprijs en de Publieksprijs van de 
Herman De Coninck- wedstrijd. In haar werk 
zoekt ze naar speelse theatrale vormen om 
poëzie publiekelijk te maken.

DOROTHEE MIELDS
De Duitse sopraan Dorothee Mields geldt 
als een van de toonaangevende vertolkers 
van zeventiende- en achttiende-eeuwse 
muziek, maar voert ook graag hedendaagse 
werken uit. Ze treedt regelmatig op met 
onder meer Collegium Vocale Gent, Bach 
Collegium Japan en Klangforum Wien. 
Als kamermusicus werkt Dorothee samen 
met luitist Lee Santana, gambist Hille Perl 
en fluitist Stefan Temmingh. Sinds 2016 is 
Dorothee Mields als docent verbonden aan 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

NEDERLANDSE BACHVERENIGING
De Nederlandse Bachvereniging is een 
toonaangevend vocaal-instrumentaal 
ensemble van internationale betekenis. 
De Bachvereniging is opgericht in 1921 en 
is dus inmiddels al ruim 100 jaar oud. Het 
ensemble is oorspronkelijk opgericht om 
Bachs Matthäus-Passion uit te voeren in de 
Grote Kerk in Naarden; de afgelopen eeuw is 
de Nederlandse Bachvereniging uitgegroeid 
tot een professionele groep spelers, zangers 
en doorgevers van het werk van Bach en zijn 
tijd- en geestgenoten.


