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‘Mensen hoeven de 
drempel van de kerk 
niet over te gaan’

organiseert, moet je het goed doen.”
Ook de populariteit van de Matthäus 
Passion, die al heel wat oudere papieren 
heeft, groeit nog jaarlijks. Pieter Jan 
Leusink (1958), dirigent van onder meer 
The Bach Orchestra of the Netherlands, 
heeft deze klassieker al meer dan 350 keer 
gebracht. In 1988 begon hij met één uit-
voering, dit jaar zijn het er 27 en volgend 
jaar zelfs 32. Leusink: “De laatste vijf jaar 
is het publiek verdubbeld. Wat mij opvalt, 
is dat er steeds meer jongere mensen naar 
de Matthäus Passion komen. Dit jaar staan 
we acht keer in Het Concertgebouw in 
Amsterdam voor zestienduizend bezoe-
kers. Daarvan is zeker de helft onder de 
veertig jaar.”
De een komt uit religieuze motieven, de 
ander zweert bij de muziek van Bach, 
weer een ander komt omdat hij er veel 
over gehoord heeft. Naast een gerichte 
marketingstrategie draagt ook hier kwa-
liteit bij aan het succes. En dan doelt 
Leusink niet op wat hij noemt “netjes de 
noten priegelen”, maar op de manier van 
musiceren. “Ik ben niet bezig om een 
muzikaal verantwoord hoogstandje te 
brengen. Natuurlijk streef ik naar techni-
sche kwaliteit, maar die is ondergeschikt 
aan een hoger doel. Het gaat erom het 
werk te doorgronden en het publiek iets 
mee te geven. Bach was zo geniaal dat hij 
in zijn muziek allerlei foefjes gebruikte 
om uit te beelden wat er op dat moment 
gebeurt. Ik vind dat het dan ook echt zo 
moet klinken. Om iets duidelijk te maken 
kun je nooit groot en diep genoeg denken. 

Ik eis bij alles de overtreffende trap.” De 
dirigent zet zijn jarenlange ervaring in om 
een uitvoering zo te krijgen als hij het heb-
ben wil. “De vertolking door de evangelist 
is bijvoorbeeld heel belangrijk. Ik werk al 
vijftien jaar met de tenor Robert Luts; die 
vertelt het verhaal vanuit zijn ziel. Hij gaat 
er iedere keer weer vol in. Dat is wat je 
moet hebben.”

Prachtige vertolking
De interpretatie maakt Bachs meesterwerk 
dus boeiend en bepaalt volgens Leusink 
wat het publiek ervan vindt. “Ik ben altijd 
bezig om tijdens een uitvoering spanning 
te creëren. In de Matthäus Passion staat 
het volk als een stel hooligans te brallen 
dat Jezus opgehangen moet worden. Als 
dat van de muziek af dampt, krijgt zo’n 
stuk een heel andere lading. Ik denk dat 
die beleving met name voor nieuwe gene-
raties belangrijk is.”

mensen zijn die beide passies bezoeken, 
maar het grote publiek zingt toch liever 
mee met popliedjes op een stadsplein dan 
met Erbarme dich in een concertzaal.” De 
theologe doet onderzoek naar moderne 
passies buiten de kerkmuren en werkt 
aan een boek over The Passion. Daar-
voor zit ze niet alleen maar achter haar 
bureau, maar geeft haar ogen en oren 
onder meer de kost tijdens het jaarlijkse 
evenement. “Voor mijn onderzoek spreek 
ik organisatoren, performers, bezoekers 
en kijkers. Ik volg ook wat mensen op 
Twitter en Facebook over The Passion 
zeggen.”

IJzersterke formule
Naast een gedegen marketingstrategie 
van de organisatoren draagt de grote 
toegankelijkheid van The Passion volgens 
Klomp bij aan het succes. “Iedereen kan 
er gratis heen of het live op tv volgen. 
Mensen hoeven de drempel van de kerk 
niet over te gaan.” Daarnaast speelt de 
openheid waarmee het verhaal wordt 
gebracht een belangrijke rol, evenals het 
format: het lijdensverhaal met popnum-
mers erin verweven, vertolkt door beken-
de Nederlanders. “Het is een ijzersterke 
formule. De BN’ers vormen in zekere zin 
een soort legitimatie: als Danny de Munk 
de rol van Jezus speelt, is het oké. Ook 
de herkenbaarheid van de liedjes is heel 
belangrijk. Door de plaatsing binnen het 
verhaal krijgen ze een nieuwe betekenis.” 
Kortom, een happening die aanslaat bij 
een groot publiek, een succes dat zich-

EO-directeur Arjan Lock: “Als je 
zoiets als The Passion organiseert, 

moet je het goed doen.”

Dirigent Pieter Jan Leusink: 
“Je wil bij de Matthäus het 

publiek iets meegeven.”

Ook al noemt hij de Matthäus Passion en 
The Passion “muzikaal twee totaal ver-
schillende fenomenen”, in de kern is het 
verschil niet eens zo groot. “Er bestaat een 
behoefte aan bijzondere ervaringen buiten 
de kerk. Een prachtige vertolking van een 
lied doet mensen iets. De manier waarop 
ik muziek wil maken, ligt heel dicht bij de 
manier waarop dat in The Passion ge-
beurt. Als mijn publiek geraakt wordt, zijn 
dat voor mij de mooiste momenten.” Dat 
de beroemde passie alleen weggelegd zou 
zijn voor hoger opgeleiden, is volgens hem 
niet waar. “Bach heeft het stuk geschreven 
in functie van de eredienst, waar ook de 
gewone mensen naartoe kwamen.”
Of iemand een fervent bezoeker van de 
Matthäus Passion is  of zich liever onder-
dompelt in The Passion hangt volgens 
Mirella Klomp (1979), onderzoeker aan 
de Protestantse Theologische Universiteit 
in Amsterdam, af van de sociaal-culturele 
kringen waar diegene uit voortkomt 
of zich in beweegt. “Ik denk wel dat er 
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