CD ‘Allure’ van Véronique van den Engh op het orgel van de
kathedrale basiliek van Sint Jan in ’s-Hertogenbosch.
Na haar eerste CD imposant bracht de organist van de kathedraal,
mevrouw Véronique van den Engh, een 2e CD uit met werken gespeeld op
het majestueuze grote orgel van de kathedraal. En dat is een heel
geslaagde CD geworden. Duitse, Nederlandse en Franse werken, in de tijd
geplaatst van de Barok tot nu en waarbij de talloze
registratiemogelijkheden van dit fantastische orgel uitstekend werden
benut. Daardoor is er een kleurrijk geheel ontstaan, waarin haar
genuanceerde speelstijl een groot luisterplezier opleveren. Een aanrader
dus.
Waar de bespeling van het orgel in de kathedraal zelf imponeren kan door
gebruik te maken van de nagalm, waarin registers als prestanten, fluiten
en tongwerken hun eigen dynamiek hebben, vraagt een opname op CD
om extra waakzaamheid om het klankbeeld overtuigend te houden. Je kan
ook zeggen dat het vooral (ook) de ‘kunst van het weglaten’ het
toonbeeld bepaalt en daarmee een overweldigend effect kan worden
voorkomen. Dat is ook op deze CD behoorlijk gelukt.
Er is weliswaar enige dominantie van de tongwerken, maar dat blijft wel
binnen de bedoeling die de organist moet hebben gehad om haar
uitdrukkingskracht te bereiken. Want dat is voor een organist bijna een
vak apart: orgel spelen is belangrijk, maar de inkleuring door passende
registraties te kiezen is zeker zo belangrijk. Ook al is over smaak (en dus
over opvatting) nauwelijks te twisten en kiest een ander voor een ander
toonbeeld, het dient in alle gevallen overtuiging te hebben en verantwoord
te zijn. En daarin is deze CD ook aansprekend, al zou wellicht een wat
‘lichtere vertolking’ van de Fantasie in c-moll van Johann Sebastian Bach
ook hebben gekund.
Het is ook de vermelding waard dat het opnemen van de Franse
barokcomponist Clérambault prachtig past als aftekening tussen de
registraties bij andere werken. Kleurrijk, afwisselend en licht van toets,
een mooie bijdrage! Natuurlijk is er ook een componist van haar
leermeester Maurice Pirenne opgenomen, evenals van Floris van der Putt,
beiden ook zo nadrukkelijk aan deze kathedraal verbonden geweest.
Gaat u vooral zitten voor een imponerende vertolking van het Allegro uit
de 6e symfonie van Widor en laat u meenemen via Sweelinck, Bach, Van
Amelsfoort, Clérambault, Van der Putt, Franck, Pirenne, Bruhns, (de wat
jazzy) Takle naar Carter. Het is de moeite waard!
Er wordt gestreefd naar een 3e CD in 2017 als het orgel 4 eeuwen
geleden in de kathedraal zijn oorsprong vond en met allure velen mee
door de tijd nam. En dat zulks nog eeuwen mag voortduren.
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