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Origineel passieconcert
Excelsior in Dorpsl<erl<

Een bijzonder en origineel pas-
sieconcert bood zaterdag de Lei-
derdorpse oratoriumvereniging
Excelsior. Met twee diametraal
tegenovergestelde werken, die
allebei het lijden en sterven van
Christus als onderwerp hebben.

Franz Liszts 'Via Crucis'
stamt uit 1878 en John Stainer
schreef zijn 'Crucifixion' in
1887, en toch lijken ze uit totaal
verschillende werelden te ko-
men. Liszt neemt de Kruisweg,
met zijn verschillende staties als
uitgangspunt; Stainer vertelt
het passieverhaal met verzen uit
het evangelie, aangevuld met
contemplatieve gedachten.
Waar Liszt etst, schildert Strai-
ter. Aan die twee relatief onbe-
kende stukken laat Excelsior
een minstens zo onbekend werk
vooraf gaan: 'Tenebrae factae
sunt' van Michael Haydn (de
jongere broer van Joseph), dat
het exacte moment van de
kruisdood beschrijft. Dat geeft
een mooie focus. Het koor zingt
in een bijna donkere kerk uit
het hoofd, waardoor de concen-
tratie, zowel bij koor als bij pu-
bliek, onmiddellijk optimaal is.

Liszts verklanking van de lij-
densweg van Christus is een van
zijn laatste werken en heeft
niets meer te maken met zijn
virtuoze pianostukken. Schok-
kend dreigend en duister, kaal
en uitgebeend, met minimale

Passieconcert Ave Crux door CO.V. Ex-
celsior oJ.v. Hans van der Toorn. Met
Bas KUijlenburg (bas). Gerben Houba
(tenor) en Wouter van Belle (orgel en
vleugel). Gehoord: 20/3. Dorpskerk.
Leiderdorp.

middelen hoogst dramatisch.
Excelsior kon kiezen voor een

orgel- of pianobegeleiding, en
door de keuie voor piano bena-
drukt het koor het meditatieve,
onaardse karakter van het stuk.
De staties worden afwisselend
uitgebeeld door het koor, bas-
bariton Bas Kuijlenburg, of pia-
nist Wouter van Belle solo,
waardoor er telkens een andere
sfeer wordt opgeroepen. Maar
de nadruk ligt or>het lijden en
de peilloze eenzaamheid van
Christus aan het Kruis - on-
danks het hier bijna troostende
Bach-koraal '0 Haupt voll Blut
und Wunden', dat Liszt incor-
poreerde naast fragmenten uit
het 'Stabat Mater'.

Hoewel feitelijk het lijden
ook centraal staat in Straiters
'Crucifixion' gaat het bij de En-
gelsman veel meer om de ver-
lossing. Maar het is vooral het
formele contrast waardoor de
'Crucifixion' zo anders is. Het
heeft meer van een opera - en
zo zingt het koor het ook. Ge-
holpen door Wouter van Belle,
die na de pauze het orgel heeft
opgezocht, en de twee solis ten,
die met veel genoegen hun rol
spelen.

Waar Liszt ingetogen en so-
ber werd benaderd, gaat het
koor bij Straiter expressief en
dynamisch op in de muziek. Er
wordt met hoorbaar plezier ge-
speeld met dynamiek en tempo,
en vooral de sopranen brengen
met graagte over wat ze heel
precies zingen. En zo wordt de
'Crucifixion' troostmuziek, met
triomfantelijke marsen, zoals
'Fling wide the gates!', en jube-
lende lofzangen, zoals 'God lo-
ved the world'.


