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Worcester Cathedral 
‘A snowman melting’ 

Deze kathedraal is voortgekomen uit de Worcester priorij (vorm van 

klooster). In de crypte zijn nog resten te zien van deze priorij. De priorij is 

gesticht in 680 en de crypte is van de 10e eeuw. De katedraal is gebouwd 

tussen 1084 en 1504. Na het opheffen van de kloosters (dissolution) is de 

voormalige priorij in 1540 overgegaan naar een kathedraal.  

De smeltende sneeuwman, zou hij genoemd kunnen worden. Bij de bouw is 

gebruik gemaakt van ter plekke gewonnen rode zandsteen. Door erosie zijn 

vele oorspronkelijke kunstwerken aan de buitenkant verloren gegaan. Veel 

geld is al en moet nog worden besteed aan restauratie.  

Een kathedraal van historische betekenis. Sir Edward Elgar, geboren in 

Worcester, heeft meermalen de directie gevoerd bij festivals in en rond de 

kathedraal, waaronder zijn Enigma Variations in 1899 tijdens het ‘Three 

Choir Festival’. Onder de organisten bevinden zich grote namen zoals 

Thomas Tomkins, Hugh Blair, Ivor Atkins, en David Willcocks. De huidige 

organist is Peter Nardone. Schola Liturgica zingt in deze kathedraal de 

diensten in het weekend van 30 en 31 mei 2015.    

IN DIT NUMMER O.A.:  GETIJDEN: CREDO  ●  PETERBOROUGH: EEN EEUWENOUDE TRADITIE  ●  TWEEMAAL WESLEY! 

In de serie Choral Evensongs die 

de BBC wekelijks uitzendt is op 30 

juli a.s. Worcester Cathedral aan 

de beurt. De evensong staat in het 

teken van het ‘Three Choirs 

Festival’ dat wordt gehouden in 

Worcester van 26 juli t/m 2 

augustus. Organist en Director of 

Music Peter Nardone van de 

kathedraal over de invulling van 

de dienst: ‘Als introit heb ik 

gekozen voor het zelden gehoorde 

‘O praise the Lord all ye heathen’ 

van Thomas Tomkins. Het is 12-

stemmig en daarom is het perfect 

om te worden gezongen door 3 

vierstemmige koren.  

Het magnificat en Nunc Dimittis in 

G is een vroeger werk van 

Howells. Gezien de kwantiteit en 

de kwaliteit van de zangers zal dit 

een volle en diepe klank krijgen. 

Het anthem ’Laudibus in Sanctis’ 

van Byrd is een vloeiende zetting 

van Psalm 150 en zal de 

uitzending tot een uitbundig einde 

brengen.’ De responses in deze 

evensong zijn ook van Howells. 

De dienst wordt afgesloten met 

het Toccata Giocosa van Mattias 

door Assistent Organist 

Christopher Allsop.  

De live-uitzending is op woensdag 

30 juli om 16.30 u. en de 

herhaling op zondag 3 augustus 

om 16.00 u. (Ned. tijd) op BBC 

radio 3. Ook is de evensong live  

of naderhand via internet te 

beluisteren. 

Three Choirs Evensong 



 

 

Nog geen donateur?  

Voor een klein bedrag per jaar 

kunt u donateur van Stichting 

Schola Liturgica worden. 

Wilt u ons steunen, en tevens 

ons magazine ‘Schola Notes’ 

ontvangen, meld u dan aan via 

onze website: 

www.zingeninengeland.nl 

of bel met de fam. Bruining, 

tel. (0517) 41 59 33. 

 

Als donateur krijgt u korting op 

deelname aan onze projecten, 

en op de toegang van door 

Schola Liturgica georganiseerde 

concerten van Engelse koren in 

Nederland. 

 

 

Colofon 
 

Schola Notes is een uitgave van 

Stichting Schola Liturgica en wordt 

toegezonden aan donateurs. 

 
Contact 

v. Camminghaweg 28 

8822 WD ARUM 

tel. (0517) 41 59 33 

Email: info@zingeninengeland.nl 

Website: www.zingeninengeland.nl 

 

Bankrekeningnummer 

57.51.96.599 

 

Grafische vormgeving 

Heleen Romkes 

 

Productie 

Multicopy, Leeuwarden 

 

Verspreiding 

Sjouke en Geke Bruining 

Aanleveren kopij 

Kopij voor het volgende nummer 

dient uiterlijk 1 oktober 2014 bin-

nen te zijn op h.romkes@knid.nl 

 

— Chichester, 25 en 26 oktober 2014 
Op 25 en 26 oktober 2014 zingen we opnieuw in Chichester 

Cathedral. Wij hebben al diverse malen in deze kathedraal gezongen, 

voor het laatst in oktober 2012. De kathedraal behoort bij de oudste 

kathedralen van Engeland. In de stad kun je leuk wandelen over de 

stadsmuur, die grotendeels nog in tact is. 

We zingen in Chichester vier diensten, namelijk op zaterdag om 15.30 

uur de Evensong en op zondag om 10.00 uur Mattins, om 11.00 uur de 

Eucharistieviering en om 15.30 de Evensong.  

De repetities zijn op 6 september, 4 oktober en 18 oktober. 

Er is nog plaats voor maximaal een vijftal zangers verdeeld over diverse 

stemmen, dus schrijf snel in! 

 

 

— Norwich, jaarwisseling 2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw zingen we gedurende een jaarwisseling in Norwich 

Cathedral. Norwich is een kathedraal waar Schola Liturgica en de 

Ichthuscantorij goede banden mee hebben. Al eerder hebben we 

gedurende een jaarwisseling in Norwich gezongen, en wat een 

geweldige week hebben we gehad.  

We zingen nu van zaterdag 27 december 2014 tot en met vrijdag 2 

januari 2015, m.u.v. maandag 29 december dan hebben we een vrije 

dag. Op 1 januari echter zingen we twee diensten. Mocht u 

belangstelling hebben geef dat dan door via de mail. U kunt zich niet 

via de website inschrijven. Dat gaat waarschijnlijk wel gelden voor het 

zomerproject van 2016 wanneer we ook naar Norwich gaan. 

Ichthuscantorij in Norwich Cathedral 1996 



 

 

 

— Worcester, 30 en 31 mei 2015 
Op 30 en 31 Mei 2015 zingen we voor het eerst in Worcester 

Cathedral. De kathedraal is bekend van het ‘Three Choirs Festival’, 

een jaarlijks terugkerend evenement in samenwerking met Hereford 

en Gloucester. Dit jaar de 287ste editie die gehouden wordt in en 

rond de prachtige kathedraal van Worcester.  

We zingen de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis. Voor deze 

zondag is prachtige muziek geschreven waar we een keuze uit zullen 

maken.  De repetities zijn op  28 maart, 25 april en 23 mei 2015. 

Er is al behoorlijk wat belangstelling voor dit project maar u bent van 

harte welkom om u aan te melden. 

 

 

— St. Paul’s Cathedral Londen, zomer 2015 
In 2015 zingen we een week lang in St. Pauls Cathedral. Er is veel 

belangstelling en we hebben helaas al velen moeten teleurstellen 

omdat dit project al binnen twee weken vol was.  

 

 

— Gloucester, zomer 2017 
In de zomer van 2017 gaan we opnieuw naar Gloucester Cathedral. 

De vorige keer dat we hier gezongen hebben was in 2005. We hebben 

toen hier een week lang gezongen. De kathedraal heeft een prachtige 

akoestiek. De omgeving heeft ook veel te bieden. De steden Bristol, 

Cardiff, Tewkesbury, Worcester, Warwick liggen binnen een uur van 

Gloucester. Daarnaast liggen de natuurgebieden van Wales, Malvern 

Hills en de Forest of Dean dicht bij. We zingen van maandag 24 juli 

2017 tot en met zondag 30 july 2017. Het lijkt nog ver weg, maar u 

kunt zich nu al opgeven en wacht daarmee niet te lang. 

 

 

— Workshop 2015 
Wij zijn weer hard aan het nadenken of het mogelijk is om opnieuw 

een workshop met Engelse kerkmuziek te organiseren. Er zijn weer 

contacten met de bij ieder bekende Katherine Dienes Williams om 

begin volgend jaar weer naar Nederland te komen.  

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

  www.zingeninengeland.nl 

 
Ichthuscantorij zingt in 
St. Albans Cathedral 

Het zomerproject van 2014 is dit 

jaar voor de Ichthuscantorij. Deze 

keer gaat het naar St. Albans, een 

klein plaatsje net noord van 

Londen. Van 11 t\m 16 augustus 

zingt de cantorij hier de dagelijkse  

Evensong en op 17 augustus de  

Mattins en de Evensong.  

De Ichthuscantorij heeft hier 

eerder ook al eens gezongen, nl. in 

2002. Ook had Schola Liturgica er 

al eens een jongerenproject (2004) 

en een zomerproject (2006). 

Terug dus naar deze kathedraal, 

waar volgens monniken van het 

klooster dat in vroeger tijden op 

deze plek stond, ’vreemdelingen 

moeten worden behandeld als 

ware zij Christus zelf’. Als koor 

ervaar je deze houding ook: men is 

er zeer vriendelijk en behulpzaam, 

en elke dag staan na afloop van de 

repetitie thee en koekjes klaar. 

De muziek voor de diensten is 

gekozen uit het repertoire dat de 

Ichthuscantorij gedurende laatste 

2 jaar heeft ingestudeerd. De 

responses zijn van Sanders. Er zijn 

‘mag & nuncs’ van o.a. Ireland, 

Willan, Noble, Stanford en Wood. 

Een van de anthems is het vrolijke 

‘Thou, o God, art praised in Sion’ 

van Malcolm Boyle. Dit stuk is 

vorig jaar geïntroduceerd door 

Ashley Grote, master of the 

choristers van Norwich Cathedral, 

op de workshop die hij gaf in 

Harlingen in oktober2013.  

Verder worden anthems gezongen 

van o.a. Bainton, Tavener en 

Harris. In St. Albans is Katherine 

Dienes-Williams van Guildford 

Cathedral de organist. 



 

 
Foto’s en tekst: Debby de Lima  

Woelige baren.  

Die waren er. Definitely. De overtocht van Hoek van Holland 

ging Met Slag En Stoot! De Stena Brittanica. Wat een ferry. De 

entree alleen al, en dan onze kamers, nee, onze hutten. 

Voorzien van alle gemakken, alleen op kleine schaal. In de bar 

lekker een drankje doen. En in het restaurant de volgende 

ochtend ontbijten, ja, een Engels ontbijt. Het was wel vroeg. 

De beleving van een  
                                                                                                          eeuwenoude        traditie 
Fotogeniek.  

Dat zijn ze allemaal, die Engelse kathedralen. Ook Peterborough 

Cathedral. Natuurlijk bleef dat niet ongemerkt. Bij aankomst werden 

al de nodige indrukken vastgelegd. En tussendoor.  

Veel, veel foto’s zijn er gemaakt. 

iPhone.  

Okey, een andere smartphone  

(of een echt fototoestel for that 

matter) mag ook. Heb jij die ook 

altijd bij je? Ik wel. Zo kan ik 

bijzondere momenten zomaar 

vastleggen, zoals voordat we op 

moeten. En ook als het allemaal al 

weer achter de rug is en we toe zijn 

aan een kopje koffie! 



 

 

De beleving van een  
                                                                                                          eeuwenoude        traditie 

De kathedraal.  

Een eerste shot bij aankomst. Vooral.  

Je zou dit moment toch missen!  

En tegelijkertijd de laatste. Vooral.  

Want je hebt er al slechts 'vele' genomen.  

Tussen het nemen van deze twee foto’s 

hebben we veel noten verwerkt. 

iPhone.  

Okey, een andere smartphone  

(of een echt fototoestel for that 

matter) mag ook. Heb jij die ook 

altijd bij je? Ik wel. Zo kan ik 

bijzondere momenten zomaar 

vastleggen, zoals voordat we op 

moeten. En ook als het allemaal al 

weer achter de rug is en we toe zijn 

aan een kopje koffie! 

De kathedraal.  

Alweer. Hier gebeurde het allemaal. De beleving van een eeuwenoude 

traditie. Evensong, Mattins, Eucharist, Evensong. En dan die muziek.  

Het valt allemaal op zijn plaats. Cool hè, dat je als visiting choir hieraan 

bijdraagt. 

Meer foto’s van Debby op https://www.flickr.com/photos/97068463@N00/  



 

 

Nieuws uit Engeland 

New College Oxford 
New college Oxford heeft een 

prachtige kapel en is wereld-

beroemd geworden door het Chapel 

choir o.l.v. Edward Higginbottom. 

Edward Higginbottom is al vele 

jaren een begrip in de Engelse 

muziekwereld en heeft met zijn 

jongens en mannen tientallen cd’s 

opgenomen. In juli 2014 gaat 

Higginbottom met pensioen. Hij 

wordt opgevolgd door Robert 

Quinney. Robert Quinney is op dit 

moment nog Choirmaster van 

Peterborough Cathedral. Hij heeft 

hier maar heel kort gewerkt, maar 

zo’n kans laat je natuurlijk niet 

lopen! Dat betekent natuurlijk dat 

Peterborough ook een nieuwe 

choirmaster krijgt. In september 

gaat daar Steven Grahl van start als 

Director of Music. Op dit moment 

is Grahl nog Assistant Organist in… 

jawel: New College, Oxford. 

Higginbottom: ‘Het is mooi om te 

zien hoe de gelijktijdige aanstelling 

deze zeer talentvolle musici in 

tegengestelde richting doet gaan 

tussen Peterborough en Oxford!’ 

Alan Spedding overleden 
De voormalige organist van 

Beverley minster, dr. Alan Spedding 

is overleden. Spedding is hier 42 

jaar lang organist geweest. In 2009 

ging hij met pensioen. In 2004 heeft 

de Ichthuscantorij een week lang 

gezongen in York minster en op een 

hele hete zondag voorafgaand aan 

deze week heeft de Ichthuscantorij 

gezongen in Beverley minster. 

Gedurende de morgendienst heeft 

Alan Spedding ons begeleid. 
Spedding is 70 jaar oud geworden. 
 

Psalms of David vol. 5 
Priory Records is voor de tweede 

keer bezig om alle 150 psalmen op 

te nemen, deze keer in volgorde. 

Deel 5 met ps. 68 t/m 77 is af, 

opgenomen in Lincoln Cathedral.  

Edward Higginbbottom en het New College Oxford Choir 



 

 

And so it goes.. 

... 

 

Over de getijden  

in de anglicaanse traditie 
Deel 10: Credo 

Door Hans Ruiter 

Na het Nunc dimittis volgt een gesproken Credo. 

Preciezer aangeduid als het Apostolicum. Daarmee 

wordt uitgedrukt, dat de kerk van de eerste eeuwen 

van onze jaartelling uitsprak, dat men het ene 

geloof van de apostelen ontvangen had. Daarmee is 

tegelijk gezegd, dat de bron voor deze geloofs-

belijdenis al in de eerste eeuw te vinden is. Dat 

weten we vanuit de Paulinische brieven. De kern 

van alles is een belijdenis zoals bij de doop wordt 

uitgesproken. 'Niemand kan zeggen: "Jezus is Heer" 

dan door de Heilige Geest' (1 Kor. 12: 3  vgl Fil. 2: 

11). Die kern is in het Apostoli-

cum terug te vinden: Ik geloof in 

Jezus Christus… onze Heer. In de 

loop der jaren is die korte formule 

uitgegroeid tot de de vorm die wij 

nu kennen. Het is niet onmogelijk, 

dat dit proces op verschillende 

plaatsen volgens eigen formu-

leringen tot stand is gekomen. 

 

Al in de 2e eeuw komen we 

komen we formules tegen bij de 

bediening van de doop, die vanuit 

de gedachte van de Drie-eenheid 

zijn ontwikkeld. In Matth 28: 16-

20 wordt weliswaar gesproken 

over de doop in de naam van de 

Vader, en de Zoon en de Heilige 

Geest. Deze formule is ook gaan functioneren als 

een geloofsbelijdenis, die of aan de dopelingen 

gevraagd werd, ofwel door de dopelingen zelf werd 

uitgesproken. Geloof je in God de Vader? Geloof je 

in Jezus Christus zijn Zoon? Geloof je in de Heilige 

Geest? Elk van de vragen werd beantwoord met: Ja 

ik geloof. Die drievoudige structuur is duidelijk te 

herkennen in het Apostolicum. Maar in de loop der 

tijden zijn er veel zaken aan toegevoegd. Over de 

Vader die Schepper van hemel en aarde is. Over de 

Zoon die via de geboorte mens is geworden, en die 

is gestorven en uit de dood opgewekt. Over de 

Geest, en ook de kerk, over vergeving en eeuwig 

leven, om maar enkele zaken te noemen. De tekst 

zoals wij die kennen is teruggevonden in een 

geschrift uit het begin van de 8e eeuw in Zuid-

Gallië. Karel de Grote heeft bepaald dat deze tekst 

door alle gelovigen in zijn gebied uit het hoofd 

geleerd moest worden. Men neemt aan dat de tekst 

zelf al in de derde of vierde eeuw is afgerond.  

 

In elk geval heeft dit Apostolicum later een plaats 

gekregen in de getijdendiensten. Een andere, uitge-

breidere vorm wordt bij voorkeur in de hoofddienst 

op zondagmorgen gebruikt: de geloofsbelijdenis van 

Nicea, al is het juister om te 

zeggen: het Nicenum-

Constantinopolitanum. In eerste 

ontwerp voorgesteld op de 

synode van Nicea in 325, en later 

bevestigd door het Concilie van 

Constantinopel in 381. In deze 

geloofsbelijdenis zijn de sporen 

van de kerkstrijd uit de 3e en 4e 

eeuw duidelijk zichtbaar. Deze 

wordt in de anglicaanse traditie 

doorgaans gezongen op een 

melodie van John Merbecke 

(1550). De apostolische Geloofs-

belijdenis echter wordt niet 

gezongen, maar gezamenlijk 

gezegd. De gemeente gaat 

daarbij met het gezicht naar het 

Oosten staan, dus vrijwel altijd gericht naar het 

hoofdaltaar. De precenter geeft de eerste woorden 

aan "I believe in God' en vervolgens spreken de 

aanwezigen hardop met hem mee.  

De tekst van het Apostolicum is fraai afgebeeld op 

de bronzen deur van het Karmelieter klooster in 

Mariënthal (Rheinland-Westfalen). Beginnend 

linksboven (Ik geloof) kan men de band volgen naar 

beneden toe (nedergedaald ter helle), vandaar gaat 

het naar de andere deur (opgestaan uit de doden) 

en vervolgt het naar boven toe. Om de kerk binnen 

te gaan, moet de deurklink gehanteerd worden, en 

die blijkt de vorm van een kruis te hebben. Via het 

kruis mag je het heiligdom betreden.  

Deur van Karmelieter klooster in Mariënthal 



 

 

Omdat de beide te zingen werken zijn gemaakt op 

psalmteksten, lag als openingslied  psalm 114 uit het 

Liedboek voor de hand. Het tweede vers werd door 

Theo Jellema virtuoos als orgelvers uitgevoerd: je 

hoorde de zee wegvluchten en de Jordaan zich 

terugtrekken. Met deze psalm werd meteen de toon 

gezet  voor het thema van de dienst, dat op 

onnavolgbare wijze werd verduidelijkt door 

voorganger ds. Ed Wijnands: het land van angst, 

verdrukking en barbarij tegenover het land van 

humaniteit zoals verwoord in de Tien Geboden, die 

niet los kunnen worden gezien van de bevrijding uit 

Egypte, aldus de voorganger. 

 

In exitu van vader Wesley is gecomponeerd op de 

Latijnse tekst van psalm 114, waarvan hij het eerste 

gedeelte heeft getoonzet voor twee vierstemmige 

koren en continuo. De opening is ontleend aan de 

gregoriaanse psalmodie, eenstemmig gezongen door 

tenoren en bassen. Vervolgens ontspint zich een 

polyfoon stemmenweefsel dat de uittocht uit alle 

hoeken van Egypte treffend verbeeldt. Naarmate de 

compositie vordert, komt ook een tweede thema 

regelmatig terug: de Jordaan die zich kronkelend 

terugtrekt. Bijna aan het eind van het stuk wordt dat 

unisono gezongen. Indrukwekkend! 

 

De halve eeuw die vader en zoon scheidt, blijkt ook uit 

de stijl waarin Ascribe unto the Lord is gecomponeerd. 

Wesley jr. koos fragmenten uit vier verschillende 

psalmen, die thematisch overeenkomen.  In de orde 

van dienst was dit duidelijk aangegeven, maar de 

voorganger gaf daarop een beeldende toelichting, 

waarbij hij de compositie verrassend karakteriseerde 

als een éénpansgerecht. Daarin zijn als ingrediënten 

opgenomen: declamatorisch éénstemmige inleiding 

door tenoren en bassen,  een bewonderend en 

respectvol Let the whole world stand in awe of Him, door 

vierstemmige gemengd koor, een vierstemmig 

dameskoor, dat oproept tot het vereren van de Heer 

en tenslotte een beeldend en bijna spottend gedeelte 

waarin de afgoden, idols, van de heidenen worden 

bespot: het lijkt veel, maar het is niks! 

Onder de inspirerende en doeltreffende  leiding van 

Geke was  het weer aangenaam zingen.  

Voor herhaling vatbaar! 

Cantatedienst in Leeuwarden 

Zoals de afgelopen jaren wel vaker het geval was, ondersteunde de Schola Liturgica begin juni de 

Cantatedienst in de Grote Kerk te Leeuwarden. Ook deze keer was de orde van dienst afgestemd 
op twee composities, één van vader en één van zoon Wesley, die de Schola in twee repetities had 
ingestudeerd. Beide keren werd hard gewerkt, maar beide keren niet door het volledige aantal 
zangers dat zich voor dit project had opgegeven. Pas tijdens de laatste repetitie, ’s middags vóór 
de dienst, was het voor iedere deelnemer mogelijk om er te zijn. Toen bleek dat de repetities 
goed waren geweest: de noten waren er zo te horen allemaal, de afspraken over wie wél en niet 
zouden zingen in bepaalde passages werden direct nagekomen en Geke hoefde slechts hier en 
daar wat puntjes op de i te zetten. 

 Tweemaal 
  

        Wesley! 

Door Ton Tromp 

Samuel Wesley  
(1766-1837) 

Samuel Sebastian Wesley  
(1810-1876) 


