STEENWLJK Het oratorium ‘Isra
ei in Egypte’ (HSW 54) van Georg
Friedrich Handel wordt weinig
uitgevoerd en zeker niet in de uit
gebreide oorspronkelijke versie.
Het is een verdienste van de
Christelijke Oratorium Vereni
ging Steenwijk e.o. om dit werk,
dat in de schaduw staat van de be
kende Messiah, op het program
ma te zetten.
Het is, onvriendelijk gezegd, een
beetje bij elkaar geraapt werk
met magistrale hoogtepunten.
Hândel die lange tijd in Londen
werkte had in 1738 nieuwe mu
ziek nodig om zijn brood te ver
dienen. De belangsteffing voor
zijn succEsvolle Italiaanse ope
ra’s nam af en het Engelse pu
bliek was meer geïnteresseerd in
theatrale Bijbelse muziekverha
len. In vijf weken tijd schreef hij
de muziek voor ‘Israël in Egypte’
op basis van Bijbelteksten uit de
boeken Exodus en Psalmen. Hij
gebruikte muziek uit eerdere
t,.
composities en citeerde andere ‘1
componisten, wat in die tijd ge De Christelijke Oratorium Vereniging Steenwijk. Sieb van der Laan
bruikelijk was. Het eerste deel
van het oratorium had hij eerder dergeschikt aan de theatrale mu paar aria’s werden uit het reper hagelstenen vallen. Het koor
gebruikt als rouw ode bij het zikale expressie. Voor een koor toire geschrapt.
steeg op sommige momenten ho
overlijden van zijn bescherm met niet professionele zangers is
ven zich zelf uit, bijvoorbeeld in
vrouwe
koningin
Caroline. dit een hele opgave.
Apotheose
de mooie fuga ‘They loaded to drink
Meestal wordt het werk zonder De COV bestaat uit 57 vrouwen Het eerste deel van het oratorium of the river’. Daarna striemden de
dit eerste deel uitgevoerd. Het en 28 mannen. Het koor werd be was het oorspronkelijke rouwan plagen via orkest en dubbelkoren
COV koos voor de oorspronkelij geleid door het kamerorkest van them voor de Engelse koningin. •het publiek. Toch vond ik dat dit
ke uitgebreide versie.
het Van Wassenaer Consort. Tets Ik kan begrijpen dat dit deel vaak spectaculaire deel uit dit oratori
je van der Kooi sopraan, Robert achterwege gelaten wordt, zeker um met nog meer dynamiek ge
Muzikale expressie
Kruizenga countertenor, Peter na het horen van het veel dyna bracht had kunnen worden. In
‘Israël in Egypte’ is een koorora Vos tenor en Daniël Vecht bas wa mischer tweede deel over de pla het derde deel, de lofzang van
torium. De zangsolisten hebben rende solisten in de bijrollen. Het gen van Egypte en de uittocht van Mozes kwam de apotheose aan
slechts een beperkte rol. In de geheel stond onder leiding van di de Israëlieten. Je zit te wachten het slot met het prachtige koor
koorpartijen laat Handel zien wat rigent Rob Meijer. Het was een te tot het gaat gebeuren. In het ‘flie brd shabi reignfor ever and ever’.
er aan koormuziek mogelijk is: er genvaller dat tenor Peter Vos tweede deel moeten koor en or Hier hoorde je Handel op zijn
zijn dubbelkoren, fuga’s, dubbel- keelklachten had en niet vervan kest geheel los gaan. Je hoort in best. En hier ging het koor echt
fuga’s, motetten, koralen, enz. gen kon worden. Zijn bijdrage in de muziek de Nijl bloedrood wor voluit.
Hij maakté daarbij de teksten on de recitatieven was pijnlijk. Een den, de kikkers oprukken en de Voor de solisten was slechts een

André Tempelaar

beperkte rol. Ik was het meest ge
charmeerd van de zang van coun
tertenor Robert Kruizenga.. Het
ervaren Van Wassenaer orkest
gaf een heel mooie begeleiding
en was een houvast voor het koor.
Rob Meijer leidde strak, maar wat
meer dynamiek mag. Bij het
tweede en derde deel werden
lichtbeelden getoond. Omdat de
kracht van het werk vooral hij de
muziek ligt, hadden deze projec
ties geen meerwaarde en leidden
ze zelfs af van de op zich zelf al
beeldende muziek.
Al met al was het een geslaagde
uitvoering waarvan het talrijke
publiek heeft genoten.
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Van Wassenaer Consort
Tetsje van der Kooi, so
praan, Robert Kruizenga,
counter tenor, Peter Vos,
tenor, Daniël Vecht, bas
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Algehele leiding: Rob Mei
jer, zaterdagavond
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