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IN DIT NUMMER O.A.: KISTORGEL VOOR SCHOLA

● GETIJDEN: TE DEUM LAUDAMUS ●

WORKSHOP PASSIONTIDE

Kistorgel voor Schola
De Stichting Schola Liturgica is op
een bijzondere manier in het bezit
gekomen van een fraai kistorgel.
Via een vriend van mij kwam ik
(Gerrit de Vries) te weten dat in de
kerk van Leegkerk in Groningen
een kistorgel stond dat daar weg
moest.
De kerk van Leegkerk is eigendom
van de Stichting Oude Groninger
Kerken, en wordt al een aantal
jaren niet meer gebruikt. Het
kistorgel moest uit de kerk weg in
verband met restauratie/
verbouwingswerkzaamheden.
Navraag bij de St. Oude Groninger
Kerken leerde mij dat het orgel
gratis was, en als ik het wilde
hebben het maar zo snel mogelijk
moest komen ophalen.
Vanaf dat moment begon ik te
denken dat het misschien wel een
orgel zou kunnen zijn voor Schola
Liturgica, omdat ik zelf geen
ruimte heb voor dit instrument en
ik zelf in het bezit ben van een
groot Allen-orgel.
Op een avond tijdens de borrel bij
Sjouke en Geke Bruining bracht ik
het kistorgel ter sprake, en dat het
wel wat zou kunnen zijn voor onze
Stichting.
De Bruinings waren, samen met
mij, erg enthousiast over dit idee,
en op een vrijdag hebben Geke,
zoon Dirk Jakob en ik het orgel
opgehaald uit Leegkerk.

Lees verder op pagina 11...

Cathedral Church of Christ

Liverpool Cathedral
Liverpool Cathedral overheerst the skyline van de stad zoals de kathedralen
van Ely, Durham en Lincoln doen. Daarentegen tegen staat de kathedraal
van Liverpool er nog niet zo lang. Het gehele bouwwerk is pas tot stand
gekomen in de 20e eeuw. Het is de grootste kathedraal van het Verenigd
Koninkrijk, met de hoogste en grootste en wijdste gotische bogen van de
wereld.
In 1880 werd John Charles Ryle benoemd als bisschop van Liverpool, de
eerste die Liverpool gekend heeft. Alles wat hij nodig had was een
kathedraal die hij “zijn kathedraal” kon noemen. Ryle’s plannen werden
niet geaccepteerd door het bisdom en het duurde nog 20 jaar voor zijn
opvolger bisschop Chavasse het bisdom wist te inspireren om in deze stad
een waardige kathedraal te bouwen. Op 17 juni 1901 kwam de commissie
bijeen in het stadhuis om te bespreken waar de kathedraal gebouwd zou
gaan worden, het zou de grootste van het land worden. Een paar maanden
later werd er een ontwerpwedstrijd aangekondigd waarvoor maar liefst 103
ontwerpen werden ingezonden. Op 8 augustus 1902 kreeg de commissie
toestemming om St James’ Mount aan te kopen als grond waar het
bouwwerk geplaatst mocht gaan worden.
Lees verder op pagina 8...

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,

— Bristol, april 2013
Bristol is een prachtige plaats in het zuiden van Engeland. Het
stadscentrum is volledig opgeknapt. De stad heeft voor iedereen wat te
bieden. Met de bouw van de kathedraal is begonnen in de 12e eeuw.
De kathedraal is pas bisschopszetel geworden in de 16e eeuw. In deze
kathedraal werden voor het eerst in de Anglicaanse kerk vrouwen tot
priester gewijd. In 2010 hebben we hier ook in april gezongen met het
jongerenprojectkoor.

en op de toegang van door
Schola Liturgica georganiseerde
concerten van Engelse koren in
Nederland.
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— Ripon en York, zomer 2013
We beginnen met zingen op woensdag 24 juli in Ripon Cathedral, een
kathedraal in het hartje van de Yorkshire dales. Dit is een prachtig
gebied met veel natuurschoon en oude historische gebouwen. Wij
zingen in Ripon tot en met zondag 28 juli. Daarna verhuizen we naar
York Minster, een van de beroemdste kathedralen van Engeland, waar
de Schola Liturgica al meerdere malen heeft gezongen. We zingen in
York tot en met donderdag 1 augustus de dagelijkse Evensong. De
organist is Katherine Dienes-Williams, Choirmaster and organist
Guildford Cathedral.

— Peterborough, februari 2014
Peterborough Cathedral behoort tot de grotere Britse kathedralen en
heeft een prachtig front. De kathedraal is vooral bekend geworden als
kathedraal waar de eerste vrouw van Hendrik VIII, Katherine van
Aragon ligt begraven. Na
de executie van Koningin
Mary, Queen of Schots
heeft ook deze koningin
een tijd in deze
kathedraal haar graf
gehad. Zij is later
opnieuw begraven in
Westminster Abbey.
In 1998 heeft de
Ichthuscantorij hier een
dag gezongen. Het leek
ons daarom erg leuk om
hier nu eens een heel
Front Peterborough Cathedral
weekend te zingen.
We zingen op zaterdag 15 februari 2014 de Evensong, en op zondag
16 februari, mattins, de Eucharist en de Evensong.
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— Washington, zomer 2014
Een belangrijk gebouw
in Washington is de
National Cathedral.
De kathedraal heeft
dezelfde tradities als de
Anglicaanse kathedralen
in Engeland, en behoort
dan ook tot dezelfde
kerkelijke familie.
Net als in de Engelse
kathedralen wordt hier
elke dag de Choral
Washington National Cathedral
Evensong gezongen.
Het is de bedoeling dat wij net als in Engeland de dagelijkse Evensong
zingen en op zondag een Eucharistieviering. De Eucharistieviering
wijkt iets af van wat wij gewend zijn, maar de Evensong is vrijwel gelijk
aan de Engelse traditie.
Wij kunnen pas definitief vaststellen dat de reis doorgaat wanneer er
voor de zomer van 2013 voldoende deelnemers zijn. Daarom vragen
wij een ieder die belangstelling heeft zich zo spoedig mogelijk zich op
te geven. Natuurlijk is een reis naar de Verenigde Staten duurder dan
een reis naar Engeland. Ook daarom is het van belang dat we tijdig
weten of de reis door kan gaan. Zodra we dit besluit hebben genomen
overleggen we met de kathedraal en zullen we het koor bijelkaar
roepen om de verdere reis te bespreken.

Immortal Britten
Honderd jaar geleden, op 22
november 1913, werd in
Lowestoft, Suffolk (GB) Edward
Benjamin Britten geboren op de
dag van de St. Cecilia, patroonheilige van de muziek en van
muzikanten. De ongelooflijk
veelzijdige Britten groeide uit
tot een van de grote
vernieuwers van de 20e-eeuwse
muziek en, evenals de door hem
bewonderde 17e-eeuwer Henry
Purcell, een ijkpunt in de Britse
én Europese muziek-historie.
Voor de vocale muziek zijn
Brittens werken van
onschatbare waarde. Zij klinken
nog altijd fris en nieuw. Ook zijn
instrumentale stukken hebben
een vaste plaats gekregen in
het gangbare repertoire van
orkesten en ensembles.
Britten schreef muziek voor
kinderen en volwassenen, voor
beginners en professionals, voor

— Immortal Britten: een feestje!

kerk en festival, voor films en

De 100ste geboortedag van Benjamin Britten (1913-1976) is natuurlijk
reden voor een ‘feestje’. Dit zal worden gevierd in het weekend van
22 t/m 24 november 2013 in Leeuwarden. Het festival wordt georganiseerd door Stichting Noordelijk Koorfestival, in samenwerking met
Stichting Collegium Vocale Fryslân en Stichting Schola Liturgica.
Vrijdag 22 november
’s Middags: openbare optredens in de binnenstad van Leeuwarden
’s Avonds: filmmuziek van Britten, live gespeeld bij documentaires, en
lezingen over de muziek van Britten en de historische context.
Zaterdag 23 november
’s Avonds: concert in de Grote Kerk van Leeuwarden.
Zondag 24 november
’s Morgens: Mattins in de Grote Kerk van Leeuwarden met o.a. het
Jubilate en Te Deum van Britten. Uitgevoerd door Schola Liturgica en
Theo Jellema, orgel.

— meer informatie: www.zingeninengeland.nl
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educatieve doeleinden.

Benjamin Britten

Over de getijden
in de anglicaanse traditie (6)
Het Te Deum Laudamus
Door Hans Ruiter
Latijnse tekst

Nederlandse tekst

1 Te Deum laudamus; te Dominum confitemur.

God, U loven wij; Heer, U prijzen wij.

2 Te æternum Patrem omnis terra veneratur.

Eeuwige Vader, U eert de ganse aarde.

3 Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates,

U roepen alle engelen, U roepen de hemelen en alle machten,

4 Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:

U roepen de Cherubijnen en Serafijnen onophoudelijk toe:

5 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen.

6 Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ tuæ.

Hemel en aarde zijn vol van de luister van uw heerlijkheid.

7 Te gloriosus Apostolorum chorus,

U verheerlijkt het roemrijk koor van de apostelen,

8 Te Prophetarum laudabilis numerus,

U prijst het lofwaardig getal van de profeten,

9 Te Martyrum candidatus laudat exercitus.

U looft de heerlijke schare van de martelaren.

10 Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:

Over de gehele aarde belijdt U de Heilige Kerk:

11 Patrem immensæ majestatis;

De Vader van de onmetelijke heerlijkheid;

12. Venerandum tuum, verum, et unicum Filium;

Uw aanbiddelijke, ware en ene Zoon;

13 Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Alsmede de Vertrooster, de Heilige Geest.

14 Tu Rex gloriæ, Christe,

Gij, Koning van de heerlijkheid, Christus,

15 Tu Patris sempiternus es Filius.

Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.

16 Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti

Gij hebt de schoot van de Maagd niet afgewezen om mens

Virginis uterum.

te worden voor onze verlossing.

17 Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna

Gij hebt door de overwinning op de zonde en de dood

cælorum.

het rijk van de hemelen voor de gelovigen geopend.

18 Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.

Gij zetelt aan de rechterhand van God in de heerlijkheid

19 Judex crederis, esse venturus.

van de Vader.

(Hic genuflectitur)

Wij geloven dat Gij eens als rechter ten oordeel zult komen.

20 Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni, quos pretioso

(Hier knielt men)

sanguine redemisti;

Daarom smeken wij U: kom uw dienaren te hulp, die Gij

21 Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.

met uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht;
Geef dat zij in de heerlijkheid onder uw heiligen gerekend
mogen worden.

22 Salvum fac populum tuum Domine, et benedic
hereditati tuæ.

Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel.

23.Et rege eos, et extolle illos, usque in æternum.

En bestuur hen, en verhef hen tot in eeuwigheid.

24 Per singulos dies, benedicimus te,

Alle dagen prijzen wij U,

25 et laudamus nomen tuum in sæculum et in sæculum

En wij loven uw naam in eeuwigheid, in de eeuwen der

sæculi.

eeuwen.

26 Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire.

Heer, wil ons heden zonder zonde bewaren.

27 Miserere nostri Domine, miserere nostri.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

28 Fiat misericordia tua Domine super nos, quem

Laat uw barmhartigheid over ons komen, Heer, zoals wij op

admodum speravimus in te.

U hebben vertrouwd.

29 In te Domine speravi; non confundar in æternum.

Op U, Heer, heb ik vertrouwd; in eeuwigheid zal ik niet
beschaamd worden.
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Herkomst

martelaren en de gehele kerk. In vs 11-13 wordt

Het Te Deum Laudamus is een hymne, of liever

het eerste deel trinitarisch afgesloten, en dat deel

nog een canticum waarvan de oorsprong te vinden

is waarschijnlijk later toegevoegd, mogelijk als

is in de 4e eeuw. Lange tijd heeft men de tekst

reactie tegen Arius en zijn volgelingen.

toegeschreven aan de kerkvader Ambrosius van

Het tweede deel, vs 14-23, is een lofprijzing die tot

Milaan (339-397). Vandaar de aanduiding

Christus is gericht. Daarin vinden we een lijn die

'Ambrosiaans lofgezang'. De overlevering vertelt

ook in het Apostolicum voorkomt. De vernedering

dat Augustinus van Hippo (354-430) bij een

(geboorte) en de verhoging (opstanding tot en met

bezoek aan Milaan zeer getroffen was door het

wederkomst) worden omschreven. Het lijden en

zingen in de kerk. De legende vertelt zelfs, dat het

sterven van Christus worden overigens niet

Te Deum door Ambrosius en Augustinus samen is

genoemd. Vers 19 wordt als een latere toevoeging

gezongen bij de doop van

beschouwd. Dit deel wordt

Augustinus in 387. Hoewel het

afgesloten met een gebed

Te Deum ongeveer in die tijd

(vers 20/22).

moet zijn ontstaan, is er over

Het derde deel (vs 24-29)

het auteurschap niets met

bestaat uit een aantal

zekerheid te zeggen.

psalmverzen die als

Ambrosius is niet erg waar-

gebedswoorden zijn gebruikt.

schijnlijk. Anderen spreken

Vs 22/23: Psalm 28, 9.

over Sisibut, of Abundius. In

Vs 24: Psalm 145: 2.

Keltische bronnen wordt

Vs 27: Psalm 123: 3.

gesproken over Nicetus of

Vs 28: Psalm 33: 22.

Nicetius. Misschien wordt daar

Vs 29: Psalm 31: 2.

bisschop Nicetas van

Dit derde deel bestaat uit

Remesiana in Dacia (Servie?)

'capitella de psalmis' . Een

mee bedoeld, die leefde van

capitellum is een vers (veelal

335-414. Omdat wezenlijke

uit een psalm) dat als een

elementen van het Te Deum

antifoon of antwoord, soms

ouder moeten zijn, komt ook

als een gebed als besluit van

Nicetas niet in aanmerking

een hymne wordt toegepast.

voor het auteurschap. Hooguit

De nederlandse vertaling die

was hij redacteur van de hymne. De vroegste

hier is afgedrukt (herkomst mij onbekend! zie

teksten zijn aangetroffen in een Antiphonarium van

Wikipedia) is niet overal even fraai en correct.

Bangor (Ierland).

Gebruik

Opbouw

Het oudste getuigenis van een liturgisch gebruik

Het Te Deum wordt beschouwd als een

van het Te Deum treffen we aan bij Caesarius van

tweelingbroer van het Gloria in excelsis en het zal

Arles (512). Het besluit daar het morgenofficie op

in dezelfde tijd zijn ontstaan. Het bestaat uit twee

de zondag. De regel van Benedictus schrijft het zo

hoofddelen, maar er zijn ook aanvullingen te

ook voor als plechtig besluit van de metten op

bespeuren. Het eerste hoofddeel (1-13) is een

zondagen en feestdagen. Zo functioneert het als

lofprijzing tot de Drie-enige God. Daarbij is zijn

canticum na de tweede lezing in de Mattins, op

hele schepping betrokken, hemel en aarde doen

zon- en feestdagen, behalve in de Advent en de

eraan mee, en dat loopt uit op het Sanctus (vers

zondagen tussen Septuagesima en Pasen. Cranmer

5/6). Dat is ontleend aan Jes. 6, 3 en we kennen

bepaalde in 1549 de plaats na de lezing uit het

het als het eerste deel van het Sanctus uit een mis,

Oude Testament. Naast het gebruik in de getijden

compleet met de oproep tot de hemelse en aardse

bestaat ook de mogelijk om het Te Deum te zingen

machten. Deze tekst is waarschijnlijk een latere

bij wijdingen (van een bisschop of een koning) en

toevoeging omdat het Sanctus pas na 400 een

andere feestelijke dankdiensten. In de Nederlandse

plaats kreeg in de misliturgie. Vervolgens vinden in

protestantse traditie is het Te Deum berijmd

vers 7 - 10 de omschrijving van de lofprijzende

weergegeven (Liedboek voor de Kerken Gezang

gemeente van alle tijden: profeten en apostelen,

399, door Ahasverus van den Berg).
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Harlingen, 24 maart 2012: Passiontide!
Hoewel het mooie lenteweer uitnodigde tot andere activiteiten, waren toch zo’n 40 mensen bij
elkaar gekomen naar De Haven in Harlingen voor een studiedag over Anglicaanse kerkmuziek.
Geheel in overeenstemming met de tijd van het kerkelijk jaar was het thema ‘passiontide’
gekozen. Zodoende kwam er muziek aan de orde die op de gangbare projecten van de Schola
Liturgica meestal niet aan bod komt. Niet omdat ‘we’ het niet zouden willen, maar omdat de
tijd van de meeste projecten van de Schola niet valt in de veertig dagen voor Pasen.

Wat een groep mensen in één dag kan leren...
Sjouke heette de deelnemers
welkom geheten in de kerkzaal,
waarover hij enige architectonische
informatie verschafte: na de brand
gerestaureerd in de stijl van de
Amsterdamse school, maar met
lichte kleuren in plaats van donkere;
de richting van het gebouw is bij de
restauratie 180 graden gedraaid en
het oude Van Dam-orgel vervangen
door een Van Vulpen-instrument
dat zijn diensten al had bewezen op
verschillende plaatsen in Nederland.
Deze extra informatie krijg je niet
bij het bezoeken van een ‘normale’
repetitiedag in dit kerkgebouw;
daarmee werd ook meteen de toon
gezet voor de rest van de dag. Er
werd niet alleen hard gewerkt aan
de muziek, die ruim tevoren was
toegestuurd, maar ook werd er
ruimschoots aandacht besteed aan
de geschiedenis van de Anglicaanse
kerkmuziek, de componisten
(inclusief ‘he died of an overdosis of
chocolate’) en de invalshoeken die
in de onderscheiden periodes van de
muziekgeschiedenis werden
gekozen.
Zo kwamen achtereenvolgens
composities uit de 19e eeuw
(Stainer, Wesley en Goss) langs,
maar ook werden stukken van
Tallis, Blow, Purcell en Farrant

Het Van Vulpen-orgel in ‘De Haven’, Harlingen

gezongen (16e en 17e eeuw). De
accentverschillen tussen de gekozen
stukken lagen enerzijds in de tekst
(nieuwe tekst op bestaande melodie,
zoals bij Tallis; maar ook het
perspectief waarmee de passiontide
werd bekeken: in de 19e eeuw veel
méér vanuit de positie van ‘het
gewone arbeidersvolk’ dan in de
eeuwen daarvoor, waar juist de
klassieke psalmteksten het
uitgangspunt waren), anderzijds in
de toonzetting en muzikale
kunstgrepen (van haast klassieke
6

polyfonie bij Tallis via de homofonie
van Farrant naar de maniertjes van
Blow en de dramatiek van Purcell).
De gekozen opzet maakte dat de
passiontide op een geheel eigen
wijze werd gepresenteerd, die
beduidend verschilt van het
passierepertoire dat normaal
gesproken in ons land te horen is:
géén recitatieven, aria’s en koralen,
maar motetten, anthems en enkele
hymns.
Gelukkig hadden de deelnemers
(bijna) allemaal de noten goed

Choirbook
for the Queen

Door Ton Tromp

bestudeerd, zodat vrijwel alle
stukken direct meerstemmig
konden worden gezongen. Enkele
passages werden even apart
genomen om details te studeren:
intonatie, uitspraak, zuiverheid en
het onder elkaar plaatsen van de
afzonderlijke stemmen. De
geroutineerde wijze waarop Mattijs
de Vreugd alles instrumentaal
ondersteunde, maakte de vlotte
uitvoering een stuk gemakkelijker.
Tussen de middag werd er voor een
minimaal bedrag een copieuze
lunch aangeboden: soep,
verschillende soorten brood en
beleg, salade, allerlei dranken,
koffie, thee en fruit. Zelfs was er
nog tijd om even van de zon te
genieten voordat het
middagprogramma begon.

De gekozen
opzet maakte
dat de
passiontide
op een geheel
eigen wijze
werd
gepresenteerd
De lastigste compositie werd op het
einde van de dag grondig
doorgenomen: Salvator mundi van
John Blow. Deze is erin geslaagd om
de polyfonie van de renaissance op
geraffineerde wijze te combineren

met chromatiek. Dat maakt het
voor zangers een uitdaging om
zowel ritmisch correct en
harmonisch zuiver de partij neer te
zetten. Zeker bij een wandeling
door verschillende toonsoorten in
één regel tekst trekt dat een zware
wissel op je kunnen. Des te groter
de voldoening toen aan het eind van
de dag de compositie klonk zoals hij
(volgens ons) bedoeld was.

Het zal u niet ontgaan zijn: in
Groot-Brittannië is afgelopen

Om 16.00 u. was de presentatie van
wat die dag aan de orde was
geweest. De volgorde van wat in de
uitgereikte bundel stond, werd
enigszins gewijzigd, zodat werd
besloten met de goed in het gehoor
liggende compositie van Wesley
Wash me throughly, op tekst uit
psalm 51. Onverwacht waren er ook
wat luisteraars gekomen, van wie er
enkele meezongen. De overigen
gaven desgevraagd te kennen dat ze
onder de indruk waren van wat een
groep mensen in één dag kan leren.
En dat terwijl de meeste deelnemers
elkaar niet kenden!

jaar uitgebreid gevierd dat
koningin Elizabeth 60 jaar op de
troon zit. Zo’n 10 jaar geleden
ontstond bij Sir Peter Maxwell
Davies het idee om ter gelegenheid van dit diamanten jubileum
een collectie moderne anthems
uit te brengen: The Choirbook
for the Queen. Op 23 november
2011 was de officiele presentatie
van het Choirbook tijdens een
speciale dienst in Southwark
Cathedral.
Het boekwerk bestaat uit twee
delen en bevat 44 anthems,
allemaal geschreven in de
afgelopen 10 jaar door compo-

Kortom: een geslaagde dag, die in
deze vorm zeker voor herhaling
vatbaar is. De succesformule heeft
als vaste bestanddelen: een niet te
grote hoeveelheid muziek, die goed
van tevoren thuis kan worden
bestudeerd; een groep waarin alle
stemmen zijn vertegenwoordigd; de
tijd om extra informatie te bieden;
goede verzorging van de inwendige
mens; ongedwongen, maar wel
stipte omgang met de
aanvangstijden en natuurlijk de
onontbeerlijke deskundige en
plezierige leiding van Geke en
Sjouke.

nisten als John Tavener, John
Rutter, Judith Weir, Roxanna
Panufnik, Judith Bingham,
Richard Rodney Bennett, en
Peter Maxwell Davies.
Van de 44 anthems zijn er 11
speciaal voor deze gelegenheid
gecomponeerd.
Gedurende heel 2012 gingen de
nieuwgeschreven anthems in
premiere in door de BBC Radio 1
rechtstreeks uitgezonden Choral
Evensongs.
Het laatste stuk, Advent
Calender van Peter Maxwell
Davies, ging in premiere op
woensdag 5 December in
Westminster Abbey.
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Cathedral Church of Christ, Liverpool
...vervolg van de voorpagina

Sir Giles Gilbert Scott

gaan hanteren, ook al was de bouw al in volle gang.
Hij ontwierp een simpeler en meer symmetrisch
gebouw met een massale centrale toren in het midden,
in plaats van het originele voorstel van twee torens.
Het bouwen van de kathedraal heeft Scott z’n hele
leven in beslag genomen. Hij bleef tot zijn dood
betrokken bij het project, en bracht bij elke fase van
de bouw veranderingen en verfijningen aan in het
ontwerp. Werkelijk elk detail van het gebouw is van
zijn hand.

Zodra de ontwerpwedstrijd was aangekondigd, begon
Giles Gilbert Scott in z’n vrije tijd direct te werken
aan ontwerptekeningen.
Hij was zeer verrast toen
hij hoorde dat hij door de
eerste ronde heen was en
dat zijn ontwerp (zie
afb. 1) uiteindelijk werd
beschouwd als de beste
inzending. Ten tijde van
het ontwerpen was Scott
nog maar 21 jaar.
Vanwege zijn leeftijd en
gebrek aan ervaring werd
besloten dat Scott moest
samenwerken met George Frederick Bodley, een
oudere en ervaren architect. Deze twee konden het
echter niet al te goed met elkaar vinden. Het was een
moeizame en bewogen relatie. Scott klaagde dat
Bodley er teveel werk naast deed, daar kwam bij dat
Bodley veel van Scott’s ontwerp veranderde. In de
barokke versieringen in het steenwerk en de geruite
vloer is de invloed van Bodley nog terug te vinden.
Scott werd tot het uiterste gedreven en op het punt
staande om zijn ontslag in te dienen, overleed Bodley
plotseling in 1907, wat Scott de gelegenheid gaf om
alleen verder te gaan en alles naar zijn hand te zetten.
Hij bracht veranderingen aan in het ontwerp van de
Lady Chapel, waarvan de bouw al begonnen was op
dat moment.

De bouw
De eerste jaren van de 20e eeuw stonden in het teken
van discussies, planning en het werven van gelden.

Afb. 2

Op 19 juli 1904 werd eindelijk de eerste steen gelegd
door koning Edward VII, in het bijzijn van 7.000
mensen. Begonnen werd vanuit het oosten met het
koor, samen met de Lady Chapel die ten zuidoosten
aan het koor ligt. Ondanks het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog waardoor er een tekort aan
bekwame mankracht en fondsen was, met kosten die
omhoog schoten, ging de bouw langzaam, maar toch
door. Het Koor, Hoogaltaar, Chapterhouse en de Lady
Chapel, samen met de 2 transepten in het oosten
(zie afb 2) zijn op 19 juli 1924, precies 20 jaar na het
leggen van de eerste steen, ingewijd.
Tijdens de ‘Great Depression’ tussen 1929 en 1934
ontstond er wederom een moeilijke tijd voor de bouw.
In 1930 bood de familie Vestey aan de toren te
financieren, welke werd gezien als de bekroning van
het bouwwerk. Het begin van de Tweede
Wereldoorlog had een verwoestende werking op de
stad. De Havens, die nauw gelegen zijn bij de

Afb. 1

In 1910 was Scott niet tevreden over zijn ontwerp en
wist de commissie over te halen een ander ontwerp te
8

Door Mattijs de Vreugd

In de kathedraal hebben ze een ‘red telephone box’
geplaatst, Scott’s kleinste bouwwerk staat dus tevens
in zijn grootste. Officieel is Liverpool Cathedral de
langste kathedraal van de wereld. De totale lengte
inclusief de ‘Lady Chapel’ is 189 meter, echter de
interne lengte van de kathedraal zelf is 146 meter. De
grootste klok die in de toren hangt is ‘Great George’.
Het is de zwaarste en grootste klok ter wereld die
geluid kan worden (op 67 meter hoogte). De klok
weegt 14,5 ton en wordt alleen met Kerst, Pasen en
andere belangrijke gelegenheden geluid. Alle klokken
bij elkaar opgeteld wegen in totaal ruim 31 ton. Om
er een schepje bovenop te doen, staat in deze kerk
ook nog eens het grootste orgel van het Verenigd
Koninkrijk. Het heeft 5 manualen en telt maar liefst
10.268 pijpen.
Je zou verwachten dat door de gigantische afmetingen
het gebouw alleen maar groot, lomp en
overweldigend op je over komt. Niets is minder waar
natuurlijk. Zo robuust als het bouwwerk er aan de
buitenkant uitziet, zo ga je op in de enorme ruimte
binnen. Maar de details die je overal tegenkomt, op
het plafond, muren, ramen, vloeren, pilaren, zelfs het
gehele interieur, is dusdanig aangebracht en in
verhouding gemaakt dat je net zoveel rust en
ontspanning ervaart als dat je je geïmponeerd voelt.
De Lady Chapel alleen al met al haar ornamentiek,
rijkdom en pracht en praal.

Afb. 3

kathedraal, waren van grote economische en
strategische waarde, en daardoor in 1940 het mikpunt
van bombardementen. Het grootste gedeelte van de
stad werd gebombardeerd, maar wonder boven
wonder is de kathedraal gespaard gebleven op kleine
beschadigingen na en één inslag. In 1942 kon de
laatste hand gelegd worden aan de toren (zie afb 3)
en de ‘central space’ met de twee transepten in het
westen. Twee wereldoorlogen verder, stijgende
kosten en zorgwekkende inflaties zorgden voor een
langzame progressie in de bouw. Op 19 november
1951 werd de rust verstoord, voor het eerst konden
de klokken worden geluid. In 1961 was de eerste
travee van het schip af. Helaas heeft Scott deze fase
niet meer mee mogen maken, hij overleed in 1960
op 80-jarige leeftijd.

Al met al is het een uitzonderlijk bijzonder gebouw.
Het is een must om, wanneer je in de buurt van
Liverpool bent, dit gebouw te bezoeken!

Door de stijgende inflatie in de 60’er en 70’er jaren
was pas in 1978 de kathedraal gecompleteerd.
Koningin Elizabeth II woonde de viering van de
algehele ingebruikname bij. De kathedraal, de
grootste van het Verenigd Koninkrijk en de op 4 na
grootste van de wereld, waar men 74 jaar over gedaan
heeft te bouwen en die 18 jaar na de dood van Sir
Giles Gilbert Scott pas af was, is uiteindelijk geheel
afgebouwd volgends de laatste ontwerpen van Scott.
Andere uitgevoerde ontwerpen van Scott zijn o.a.
Battersea Power Station, Waterloo bridge – London
en niet te vergeten, ook de o zo bekende rode
telefooncel is van zijn hand.
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Nieuws uit Engeland
Aartsbisschop
De Bisschop van Durham Justin
Welby is benoemd tot aartsbisschop
van Canterbury. Op 10 januari is
aartsbisschop Justin gekozen door
de Chapter van de kathedraal op en
4 februari is in St. Pauls Cathedral
bekend gemaakt dat hij gekozen is
tot aartsbisschop. Vanaf dat moment
is hij in functie. De inhuldiging in
Canterbury vindt plaats op
donderdag 21 maart 2013.
De vorige aartsbisschop Rowan
Williams nam op 18 december
afscheid van de dioces van
Canterbury tijdens de Evensong.
Op de laatste zondag van december
verzorgde hij nog eenmaal in de
kathedraal de preek tijdens de
eucharistieviering.

Philip Ledger overleden
Na David Willcocks werd Philip
Ledger benoemd als master of the
music van Kings College. Hij
vervulde deze functie van 1974 tot
1982. Hij heeft vele composities op
zijn naam staan, waaronder een
aantal beroemde Christmas Carols
zoals ‘Adam lay ybounden’ en ‘A
Spotless Rose’. Ook heel bekend is
zijn bewerking van ‘This joyful

De nieuwe Aartsbisschop van Canterbury Justin Welby

Eastertide’. Ledger werd opgevolgd
door de huidig muzikaal leider
Stephen Cleobury.
Sir Philip Ledger overleed op 18
november 2012 en werd 74 jaar.

Dean York Minster
Inmiddels is een nieuwe Dean
benoemd in York minster. Voor het
eerst werd hier een vrouwelijke
priester benoemd tot Dean. Het
was Vivienne Faul. Ze was ooit de
eerste vrouwelijk Dean van een
kathedraal, namelijk Leicester
Cathedral. Naast Dean Faul, zijn er
nog drie vrouwelijke Deans
werkzaam in Anglicaanse
kathedralen, namelijk in Salisbury,
Birmingham en St. Edmundsbury.

Master of Music Norwich

Vivienne Faul

Er is een nieuwe Master of Music
in Norwich Cathedral benoemd.
Het is nu Ashley Grote geworden.
David Dunnett gaat weer terug naar
zijn grote liefde het orgel en wordt
weer organist van de kathedraal,
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nadat hij een jaar lang het
kathedrale koor heeft geleid. Dat
had hij ook al gedaan van 1996 tot
en met 2007. Ashley Grote was
hiervoor assistent organist van
Gloucester Cathedral.
De Vice Dean en Canon Precentor
van Norwich Cathedral Jeremy
Haselock, heeft er een eervolle taak
bijgekregen. Hij is namelijk
benoemd tot hofprediker van
Queen Elizabeth.

Richard Rodney Bennett
De componist Sir Richard Rodney
Bennett, is op 24 december 2012 op
76-jarige leeftijd overleden. Hij was
een veelzijdig componist en pianist,
die muziek schreef voor diverse
films zoals ’Murder on the Orient
Express (1974) en ’Four Weddings
and a Funeral (1994). Dat leverde
hem diverse nominaties voor een
Oscar op. Ook schreef hij opera’s,
symfonieën en natuurlijk koormuziek, en trad hij veel op als
jazzpianist.. Vanaf 1979 woonde en
werkte hij in New York.

Een kistorgel
voor Schola Liturgica
Door Gerrit de Vries

...vervolg van de voorpagina
Eerst in Harlingen een boedelbak gehuurd, en toen op

we weer in Arum aan, en met wat extra hulp kregen

reis naar Leegkerk. Het dorpje Leegkerk doet haar

we het orgel in de garage van de Bruinings.

naam eer aan: er staan 3 boerderijen en een kerk….

Het kistorgel is gemaakt door Hazen Orgelbouw te

Overigens een heel mooi Gotisch kerkje met een

‘s-Hertogenbosch in 1978. De kast is gemaakt van

prachtige koorruimte. Ideaal voor eens een concertje

eikenhout. Aan de voorkant zitten deurtjes

door Schola Liturgica bedachten Geke en ik….

waarachter het front zit bestaande uit de grootste

Het orgel stond in het verhoogde koor, en daar moest

pijpen van de Prestant 4’. Het houtwerk was hier en

het vanaf! Het was maar goed dat er iemand van de

daar wat van kleur verschoten, vooral het bovenblad

Oude Groninger Kerken bij was, want het orgel was

had uitgebeten plekken. Ik heb de hele kast

loeizwaar. Met houten planken en balken hebben we

behandeld met “Meubeline”, een goedje dat er voor

een soort “glijbaan” gemaakt van het koor naar het

zorgt dat de originele houtkleur weer helemaal

schip van de kerk. Gelukkig

terugkomt. Het resultaat is

stond er een soort hydraulisch

erg fraai geworden.

“hefplatform” op wielen in de

Er zat houtworm in een

kerk die we konden

aantal houten hangers waar

gebruiken. (De werkzaam-

de frontpijpen tegenaan

heden aan en in de kerk

staan. Deze hangers heb ik

waren al begonnen.)

behandeld met een

Dus het orgel op het

houtwormbestrijdingsmiddel.

verrijdbare “platform” en zo

Met succes zo bleek later: de

kregen we het orgel van het

beestjes hebben het loodje

koor af. Toen door de kerk

gelegd. Hessel Romkes is

naar buiten en in de

bezig een onderstel te

boedelbak. Een heel geduw

maken op wielen, zodat het

en gesjouw! Maar uiteindelijk

orgel gemakkelijker te

kregen we het orgel met veel

vervoeren is.

zweetdruppels in de
boedelbak. We hebben de vriendelijke meneer van de

Het orgel heeft 3 registers:

Groninger Kerken bedankt, en Geke deed namens

Manuaal C-f’’’

Schola Liturgica een donatie aan de Stichting Oude

Gedekt 8’

Groninger kerken, en zo konden we aan de thuisreis

Prestant 4’ (grootste pijpen in het front)

beginnen.

Mixtuur II (octaaf 2’en quint 1 1/3)

De terugreis ging erg voorspoedig, totdat we bij Joure

Het 1 1/3 voets koor is afgetaped zodat alleen de 2’

door een politieagent van de weg werden gehaald.

klinkt.

Wat bleek? Ik zat een telefoongesprek in de auto te

Op dit moment moet het orgel nog gestemd worden.

voeren en natuurlijk niet handsfree… Tja, dat kwam

In de nabije toekomst moet het pijpwerk wel opnieuw

mij op een forse boete te staan… Tevens constateerde

geïntoneerd worden, en onderdelen (mechanieken

de, overigens vriendelijke, agent dat het veiligheids-

e.d.) nagekeken worden. Dit werk neemt 3 dagen in

kabeltje van de boedelbak naar de auto niet goed zat

beslag en zal circa € 1.500,00 moeten kosten.

aangesloten. Dat kon ook niet want het haakje van de

Misschien kunnen we hiervoor iets bedenken om aan

auto waar het kabeltje aan vast moest zat te ver weg,

geld te komen. Ideeën zijn zeer welkom!

of het kabeltje was te kort…. In ieder geval kregen we

Binnenkort zal het orgel gebruikt worden tijdens een

daar niet een boete voor. Na dit “intermezzo” kwamen

Evensong in de St. Michaelkerk van Harlingen.
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Favoriete pub in…
Door Geke Bruining
Overal in Engeland zijn ze te vinden: de J.D. Wetherspoons pubs.
Elke pub heeft een geheel eigen sfeer met een naam die daarbij
past. Bijvoorbeeld in Chichester ligt deze pub heel handig
tegenover de kathedraal, en heeft de naam Achor and Dolphin,
naar de oude pub die hier eerst gevestigd was.

Het tot pub omgebouwde
Opera House in
Royal Tunbridge Wells

In Royal Tunbridge Wells is de pub een

verspreid en het doek hangt nog in de coulissen.

omgebouwd operahuis, en heet dus ook Opera

De galerij is er nog met stoeljes en al, waar het

House. Een imposante ruimte, waar nog geregeld

publiek in prachtige victoriaanse kleding nog zit

kleine voorstellingen en concerten worden

te wachten op een voorstelling. Zelfs op het

gegeven. De oude reclameposters en

balkon zit nog publiek: niemand minder dan

krantenartikelen sieren de muren. Er schijnt zelfs

koningin Victoria en haar familie.

ooit nog een bokswedstrijd gehouden te zijn!
Bij ons is Wetherspoons erg populair, en niet
In Durham zijn er twee Wetherspoons pubs,

alleen om de gezellige embiance. De prijzen van

beide op wandelafstand van de kathedraal. De

eten en drinken zijn heel redelijk. Er is een goede

Bishops Mill is genoemd naar de korenmolen, die

pubfoodkaart, waarbij bij verschillende gerechten

eeuwenlang op deze plaats gestaan heeft. Vaak

bij de prijs van het eten een glas drinken in zit.

is er live muziek.

Zo kun je voor nog geen vijf pond al een maaltijd

De andere heet Waterhouse, naar de

met een pint bier krijgen, en dat zie je niet vaak!

oorspronkelijke Durham Water Company die hier

En dan is er dinsdag de steak club, met een

huisde in de 19 e eeuw. Hier zijn ook kinderen

aparte kaart met allerlei steakaanbiedingen. Op

welkom.

donderdag is het curry club, met mooie curry’s
en gratis drinken. Ook de echte Engelse puddings

In Colchester is een oud theater omgebouwd tot

ontbreken niet op het menu.

pub. De tafeltjes staan zowel op het podium als
in het zaaltje, decorstukken staan her en der

Een aanrader!
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