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The LEGO Cathedral 
‘Watch Durham Cathedral grow!’ 

In 2013 werd een begin gemaakt met de bouw van een schaalmodel van 

Durham Cathedral van legosteentjes, met als doel geld in de zamelen voor 

het project ‘Open Treasure’. Bezoekers kunnen voor 1 pond een 

legosteentje sponsoren, en persoonlijk de steentjes aanbrengen op het in 

aanbouw zijnde model. Er zijn inmiddels al meer dan 100.000 steentjes 

gelegd. Uiteindelijk moet het model 3,8 m. lang, 1,5 m. breed en 1,7 m. 

hoog worden, bestaande uit zo’n 200.000 legosteentjes. 

Dit project ‘Open Treasure’ is een plan, in meerdere fases, om delen van  

het interieur van de kathedraal zodanig te verbouwen dat bezoekers betere 

toegang krijgen tot interessante en belangrijke ruimtes, en de vele collecties 

die door de eeuwen heen zijn verkregen. Door dit project worden meer 

bezoekers verwacht en daarmee hogere inkomsten uit donaties, uit het 

restaurant en de shop. Zo wordt getracht om de gratis toegang tot de 

kathedraal ook in de toekomst te garanderen. 

Rond de jaarwisseling 2016/2017 zingt Schola Liturgica gedurende een 

week de diensten in deze prachtige kathedraal in het noorden van Engeland. 

IN DIT NUMMER:  GETIJDEN: RESPONSES  ●  CHICHESTER KRABBELS  ●  WINTERWEEK IN NORWICH  ●  STUDIEDAG 

Op 1 februari j.l. was er in de 

Grote Kerk Leeuwarden een Festal 

Evensong. Het feestelijke karakter 

bestond uit het feit dat zowel 

Schola-oprichters Sjouke en Geke 

Bruining, als Scholazangers van 

het eerste uur Arjen en Annemarie 

Bax in februari 2015 25 jaar 

getrouwd zijn. De muziekstukken 

voor de dienst werden door de 

beide echtparen samen uitgezocht. 

Als introït werd gezongen ‘This is 

my Father’s world’ van de Letse 

componist Eriks Esenvaldts (1977). 

De responses waren van de hand 

van Geke Bruining, en de Psalm 

was ps. 85, eerder gezongen in de 

trouwdienst van het echtpaar Bax. 

Het Magnificat & Nunc Dimittis was 

van Bryan Kelly (1934), een pittig 

en feestelijk werk met swingende 

ritmes en intense dynamiek. 

Als anthem was gekozen voor  

‘I saw the Lord’ van John Stainer. 

Hierin namen de jubilarissen zelf 

de solo’s voor hun rekening. 

Heel bijzonder was het dat het 

orgel bespeeld werd door ‘onze 

eigen’ Katherine Dienes-Williams. 

Zij is sinds jaar en dag betrokken 

bij de projecten van Schola 

Liturgica. Ook werd er gespeeld 

door Theo Jellema, vaste organist 

van de Grote Kerk Leeuwarden. 

Het werd een bijzondere dienst 

met een zilveren randje voor twee 

bijzondere echtparen. En, om met 

de voorganger te spreken: vanaf 

nu gaan zij voor goud! 

Bijzondere Evensong 
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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. 
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v. Camminghaweg 28 

8822 WD ARUM 
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De projecten in het kort 
 

Op 30 en 31 mei gaat een projectkoor naar Worcester Cathedral om daar 

de diensten te zingen. Het is voor het eerst dat een koor van de Schola 

Liturgica daar zingt. Voor een groot deel van de zangers is de reis door 

Schola Liturgica georganiseerd. 38 deelnemers hebben zich voor dit 

project opgegeven wat een record inhoudt voor een weekendproject. 

 

Deze zomer zingt een koor van Schola Liturgica in St. Pauls Cathedral in 

Londen. Het koor verzorgt de diensten van dinsdag 28 juli tot en met 

zondag 2 augustus. Het is voor het eerst dat gastkoren ook de zondagse 

diensten mogen verzorgen. Dat dit een populair project is blijkt uit de vele 

aanmeldingen. Maar liefst 40 mensen hebben zich voor dit project 

opgegeven. 

 

Van zaterdag 26 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016 zingt 

een projectkoor van Schola Liturgica een weeklang de diensten in York 

Minster. Een bijzondere ervaring om een verlengd kerstfeest en een 

jaarwisseling in York te vieren.  

 

 

 

Ook voor 2016 is al een aantal kathedralen vastgelegd, namelijk Hereford, 

Norwich en Durham. Voor Hereford, het weekend van 2 en 3 april 2016, 

kunt u zich al opgeven.  

 

Kijk voor het volledige aanbod van de projecten op onze website: 

www.zingeninengeland.nl 

Hereford Cathedral (Foto Graham Hobster) 
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Activiteiten Ichthuscantorij (IC) en Schola Liturgica (SL) 

Agenda 2015 

Za. 14 februari   Repetitie project St Paul’s SL 

Wo 18 februari 19.00 uur Aswoensdag, interkerkelijke viering  

St Fransiscuskerk Franeker 

IC en SL 

Za 14 maart   Repetitie project St Paul’s SL 

Zo 22 maart 15.00 uur Evensong St Michaelskerk Harlingen IC 

Za 28 maart  Repetitie project Worcester SL 

Zo 29 maart 19.00 uur Palmzondag, Evensong RK kerk Heerenveen IC en SL 

Za 4 april 19.30 uur Paasnacht, De Haven Harlingen IC 

Za 18 april   Repetitie project St Paul’s SL 

Za 25 april   Repetitie project Worcester SL 

Za 16 mei  Repetitie project St Paul’s IC 

Zo 17 mei 15.00 uur Evensong st Michaelskerk Harlingen IC 

Za 23 mei   Repetitie project Worcester SL 

Za 30 mei - zo 31 mei   Project Worcester SL 

Zo 7 juni 19.00 uur Cantatedienst Grote Kerk Leeuwarden SL 

Za 27 juni   Repetitie project St Paul’s SL 

Di 28 juli - zo 2 augustus   project St Paul’s SL 

Vrij 18 september 17.00 uur Evensong Huizumer Dorpskerk Leeuwarden SL 

Za 3 oktober   Repetitie project York SL 

Zo 4 oktober 19.00 uur Evensong Laurenskerk Rotterdam SL en IC 

Za 31 oktober   Repetitie project York SL 

Za 21 november   Repetitie project York SL 

Za 12 december   Repetitie project York SL 

Vrij 18 december 17.00 uur Festival of Lessons and Carols Huizumer 

Dorpskerk Leeuwarden 

IC en SL 

Za 26 dec. - vrij 1 jan.   Project York SL 

Zo. 3 jan. (2016) 19.00 uur Festival of Lessons and Carols for Epiphany  

Grote Kerk Leeuwarden 

SL 
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Chichester krabbels 

Chichester, 25 en 26 oktober 2014. 

 

Mooie muziek. Lekker werkend 

koor. Vaart in de repetities. Zin in 

Engeland.  

 

Ieder reizend op eigen tijd en 

gelegenheid. Sjouke: “Het kan me 

niet schelen hoe je het aanpakt, als 

je op zaterdag maar om één uur 

voor de kerk staat.“ En dat lukte 

wonderwel. Op vrijdagavond 

arriverend zagen we de eerste 

zangers al in de pub-op-

kruipafstand. En op zaterdagmorgen 

winkelend in het stadje kwam je 

zowat driekwart van het koor tegen.  

 

Het wenteltrappetje naar de 

songschool op. De diensten van 

zondag doornemen zodat je weet 

wat er wanneer gebeurt. En de zaak 

in volgorde leggen. En een paar 

hymns zingen. Door Geke 

gewoonlijk “liedjes” genoemd.  

 

Dan de koorpijen aan en repeteren 

in de choir stalls. Voor de evensong 

later op de middag. Prachtige 

akoestiek. Magnifiek orgel. En 900 

jaar historie die op je neerkijkt. 

 

Boeiend 
Psalm 119 in de vingers en in het 

gehoor krijgen. Meerdere chants. 

Boeiend en ook een beetje link. De 

evensong liep naar verwachting. 

Dyson was bij de meerderheid 

bekend, evenals de responses van 

Radcliffe. Tevreden zochten we een 

plekje in de rijke keuze aan 

eetgelegenheden in Chichester.  

Wie zegt dat Engelsen niet kunnen 

koken? 

 

Op zondag de Mattins. Waarbij 

eerst de stem moest worden 

uitgegraven, en dat was wat te 

merken. Mendelssohn’s Te Deum  

in A is een prachtig stuk muziek.  

Met een ontroerend slot (“O Lord, 

in Thee have I trusted: let me never 

be confounded”). Met grote 

intimiteit gedirigeerd door Geke.  

De anthem was Bairstows “I sat 

down under His shadow”.  

De tenoren waren groots. De 

manier waarop ze uiteindelijk 

landden op hun terts in de liggende 

open kwint en in de shadow van het 

koor terugkeerden, bezorgde 

kippenvel. 

Je hebt je opgegeven voor het project in Chichester. 

En krijgt in augustus een enveloppe met muziek 

thuisgestuurd. De een maakt ’m meteen open, de 

ander daags voor de eerste repetitie in Harlingen.  

Repeteren in de Chichester Cathedral song room 
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Door Wessel Sloetjes   

Bij de eucharist waren we echt 

ingezongen. De werken van Darke 

(Communion Service in A minor) 

en Pearsall liepen plezierig. We 

zongen een hele trits liedjes. Het 

meer dan voortreffelijke Eucharist 

boekje zorgde voor grote steun. 

Terwijl we wegliepen, geleid door 

de verger, speelde Matthijs de Fuga 

in G groot (BWV 577) van J.S. Bach. 

Jammer dat we dat fenomenale 

werk van afstand moesten 

beluisteren.  

 

Overtuiging 
Zo een zondag is gewoon druk. Met 

repetities erbij breng je toch zo’n 

zes uur door in de kathedraal. 

Waarbij concentratie vereist is. 

De afsluitende evensong kende 

weinig problemen. Psalm 119 werd 

met steeds meer overtuiging 

gezongen. Het was prachtig om 

naar je collega’s (voor mij bij de 

cantores dus de decani) aan de 

overzijde te luisteren en te genieten 

van hun intonatie en dictie.  

 

De canticles van Hawes waren voor 

zangers, organist en directie nieuw 

begreep ik. En daar was goed aan 

gewerkt. Met overtuiging 

gedirigeerd, gespeeld en gezongen.  

In Basil Harwoods “O how glorious 

is the Kingdom” liet Matthijs horen 

hoe virtuoos hij kan spelen. Het 

koordeel was vergeleken bij de 

orgelpartij een makkie.  

 

Na de ferial dismissal in G was het 

zangweekend ten einde.  

Uit de slotwoorden die de clergy 

sprak bleek duidelijk dat de Schola 

Liturgica een goede reputatie heeft 

in Chichester. “Over twee jaar maar 

weer?”, was de opmerking.  

 

Weemoed 
En vervolgens gingen we zoals we 

gekomen waren: ieder op zijn 

manier en tijdstip. Met lichte 

weemoed: je wil de sfeer nog 

vasthouden.  

Ach, het volgende project wenkt 

alweer. Norwich: here we come! 

 

 

 

 

Foto’s: Nellie Geluk  
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Waarom? 
Waarom is het toch zo moeilijk om 

‘nee’ te zeggen tegen de winterweek 

van Schola Liturgica?  

Het is opvallend: zangers die een 

keer mee gingen naar een Engelse 

stad in de periode rond de 

jaarwisseling, zie je wel héél vaak 

terugkeren. Is hier sprake van een 

verslaving? 

Komt het door de prachtige 

kathedralen, waar je een volle week 

alle diensten mag zingen? 

Is het die stapel afwisselende 

muziek? Of het dagritme van  

’s morgens ‘iets leuks doen’,  

’s middags repeteren en een 

Evensong zingen en ’s avonds de 

gezelligheid van de groep zangers? 

Voel je het warme welkom dat de 

Schola Liturgica telkens ontmoet in 

de kathedraal? Zijn het de mooie en 

interessante steden in Engeland? De 

sfeer van de eeuwenoude en nooit 

onderbroken traditie? Of is het toch 

de aanstekelijke hartstocht van 

Geke en Sjouke voor de mooie en 

muzikale Anglicaanse liturgie? 

Ach, wat maakt het ook uit… Noem 

het gerust verslavend; het is een 

heel mooie verslaving en je doet er 

niemand verdriet mee. 

 

Van 27 december 2014 t/m 2 

januari 2015 zong een projectkoor 

van Schola Liturgica weer in 

Norwich Cathedral. En het was 

weer een bijzonder aangename 

week. Ook hier de waarom-vraag? 

Om de prachtige kathedraal, 

gebouwd vanaf eind 11e eeuw met 

een hoge toren uit de 15e eeuw, 

met nog resten van het vroegere 

klooster. 

 

Om de fantastisch mooie en 

fantasievolle ‘bosses’: de versierde 

sluitstenen van de boogconstructies 

in het dak van de kerk en de koor-

omgang. Prachtige taferelen uit het 

Oude en Nieuwe Testament. Met 

als bijzonderheid de ‘greenmen’: 

oude heidense, woeste koppen met 

plantengroei uit mond en neus om 

boze geesten te verjagen. Een leuk 

spel om ze te zoeken! 

 

Be alert in Norwich 
Om de stijlvolle songschool, die in 

2000, samen met de refectory, aan 

de kathedraal is toegevoegd op de 

fundamenten van de oude 

kloostergangen. 

Om de precentor, Jeremy Haselock, 

die koor en dirigenten op de proef 

stelde door bij de eerste Evensong 

direct na het Credo ‘The Lord be 

with you’ in te zetten. “Even zien of 

ze bij de les zijn”, dacht hij 

kennelijk. Tijdens de Eucharist op 

nieuwjaarsdag zette hij de 

aanvangswoorden voor het 

eucharistisch gebed/prefatie 

zingend in. Alleen de gesproken 

versie was gerepeteerd, maar Geke 

ving het behendig op door met 

handgebaren de toonhoogte aan te 

geven. ‘Be alert in Norwich!’ 

 

Om de mis van Ton de Leeuw op 

zondag 28 december. Een mis van 

een Nederlandse componist in een 

Engelse kathedraal. 

Winterweek in Norwich 
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Om de tweede Eucharist in deze 

week: ook op 1 januari! 

 

Gelijkgestemden 
Maar ook om de prachtige stad 

Norwich met zijn middeleeuwse 

straten en mooie hoekjes, met zijn 

interessante geschiedenis, ooit 

Engelands tweede stad. Groot 

geworden door wolindustrie en  

-handel, tot ontwikkeling gebracht 

door experts uit de Lage Landen.  

En met het mooie kasteel dat de 

stad domineert, nu een interessant 

museum. 

 

Maar vooral: om de combinatie van 

muziek, historie en de gezelligheid 

van een groep gelijkgestemden 

tijdens een heel donkere week. 

Volgende jaarwisseling….? York! 

Here we come! 

 

 

 

 

 

Foto’s:  

Eerde Bruining, Immie Klaver 

Het is een heel mooie 

verslaving en je doet er 

niemand verdriet mee 

Door Immie Klaver  
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WAT DOE JE als je op 31 januari 

jarig bent en er een aantrekkelijke 

studiedag Evensong is? Je stuurt je 

vrouw en je zus naar de studiedag, 

zodat ze eindelijk aan den lijve 

kunnen ondervinden wat dat nou is, 

zingen in een Evensong. En dat ook 

nog onder deskundige leiding van 

Katherine Dienes. Zélf trek je een 

eigen plan en zorgt ervoor dat je 

familie in alle rust aan de studiedag 

kan deelnemen. Dat er dan ook nog 

ter ere van jouw verjaardag Happy 

birthday wordt gezongen door bijna 

60 enthousiaste zangers, terwijl je 

er zelf niet bij bent, is jammer, 

maar helaas. 

De deelnemers waren zelfs uit 

delen van het land gekomen waar 

die ochtend sneeuw lag, maar 

vrijwel iedereen was op tijd in 

Harlingen om te beginnen aan de 

warming-up. Katherine nam 

daarvoor ruim de tijd en had weer 

amusante tongbrekers verzonnen, 

zoals de Popocatepetl met de 

medeklinkers in wisselende 

volgorde, totdat je uitkwam bij 

copper bottom kettle. Tussen de 

oefeningen door kwam ook nog wat 

anatomie van het harde en zachte 

gehemelte langs, afgewisseld met 

het middenrif en de mondopening, 

die bij het zingen eigenlijk niet 

groter hoeft te zijn dan de dikte 

van één vinger. Het inzingen werd 

afgesloten met de nabootsing van 

de klank van vuurpijlen (fireworks 

in het jargon), wat in geval van 

tijdgebrek op zichzelf al voldoende 

is om in te zingen. 

Daarna begon het eigenlijke werk. 

Hymn 351 werd gezongen zoals 

gebruikelijk in Engeland. Couplet 1 

en 5 eenstemmig, de andere in de 

zetting (harmony). Daarbij moet 

wel worden vermeld dat de 

eenstemmigheid van de laatste 

strofe werd verfraaid door een 

bovenstem. Bij het instuderen 

daarvan kregen we en passant ook 

nog tips voor het zingen from 

scratch: let op de toonsoort en de 

belangrijke tonen daarbinnen (do 

en sol; tonica en dominant) én 

onthoud de hoogte van de noten 

die je al eerder hebt gezongen. 

Katherine vertelde dat Bairstow  

een van haar favoriete componisten 

is en dat ze daarom zowel de 

Canticles als de anthems uit zijn 

composities had gekozen. Bij het 

eerste doorzingen bleek de 

ondersteuning van het orgel 

(vakkundig bespeeld door Mattijs 

de Vreugd, vandaag met Gerrit de 

Vries als registrant) een factor van 

betekenis te zijn. Slim bedacht was 

de volgorde van studie: we 

begonnen met het Glory van het 

Magnificat, omdat daarin enkele 

muzikale thema’s staan die je bij 

Studiedag Evensong 
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het zingen van het eigenlijke 

Magnificat  aangenaam bekend 

voorkomen. Minder aangenaam 

was de verrassing van de verdeling 

van de grote groep deelnemers in 

Dec. en Cant. Partijgenoten die nét 

aan elkaar waren gewend en 

hadden geconstateerd wat ze aan 

elkaar hadden, werden nu definitief 

uit elkaar gehaald. Dat maakte de 

rest van de dag voor sommigen 

(in)spannender dan eerder.  

Desondanks gingen we moedig 

verder en toen de lunchpauze 

aanbrak (na ruim twee uur 

ononderbroken zingen!) was er al 

heel wat bereikt: de Canticles, 

Hymns en de Preces waren grondig 

doorgenomen. De vaart zat er goed 

in, maar toch was er voldoende tijd 

om te genieten van de culinaire 

overvloed die ons werd voorgezet: 

twee soorten soep, meerdere 

soorten brood, heerlijk beleg, 

koffie, thee, melk , sap en een 

grote keuze aan fruit. Minstens drie 

sterren waard! 

Klokslag 13.00 ging de workshop 

weer door. We maakten kennis met 

Though I speak with the tongues of 

men, een mooie bewerking van 

highlights uit 1 Kor. 13 en daarom 

een aanrader voor huwelijks-

diensten. Opvallend aan de tekst is 

dat niet wordt gesproken van 

‘love’, maar van ‘charity’. De 

achtergronden daarvan kwamen 

niet aan de orde; het ging om de 

noten: goed zingbaar, geen 

extreme hoogten of diepten, 

ruimschoots éénstemmigheid, 

tweestemmigheid en bescheiden 

vierstemmigheid, tekstplaatsing 

bijna overal gelijktijdig, behalve op 

het punt waar de tekst now I know 

in part vraagt om uitbeelding op 

verschillende momenten. Grappig is 

dat in part in het Engels ook ‘per 

partij’ kan betekenen en dus ook 

dáárom al om aparte plaatsing 

vraagt… 

Bij het doornemen van de 

Responses liet Katherine haar grote 

ervaring met dit soort repertoire 

blijken in verrassende adviezen: 

Don’t listen to the priest, but 

concentrate on what is to come. Ze 

liet aan het eind van een regel 

stoppen en direct de volgende 

koorinzet zingen; na de eerste keer 

doornemen zong ze een wille-

keurige regel van de voorzang, 

zodat ze het koor trainde in 

alertheid en flexibiliteit: wat moet 

nu ons antwoord zijn? En hoe het 

ook ging, de reactie was steeds 

positief: well done, good! Daarna 

op een aangename manier 

corrigerende opmerkingen en 

opbouwende kritiek. Klap op de 

vuurpijl daarbij was dat Katherine 

de lijst met muziektermen die 

Sjouke had gemaakt, op een 

bijzondere manier gebruikte. De 

lijst was bedoeld om de deelnemers 

snel  de betekenis van bepaalde 

vreemde Engelse muziektermen te 

laten opzoeken, maar Katherine 

probeerde zoveel mogelijk het 

Nederlandse jargon te gebruiken. 

Sinds de workshop zal ze 

ongetwijfeld in Guildford pronken 

met termen als ‘kwartnoot-met-

punt’ en ‘achtste rust’.        

De tijd vloog! De theepauze kwam 

al in zicht toen we begonnen aan 

het doornemen van de psalm. Als 

je dat nog nooit eerder had 

gedaan, was dit een sprong in het 

diepe: roeien met de riemen die je 

hebt! Helaas was de tekst van deze 

middellange psalm (17 verzen) niet 

helemaal correct in het muziek-

boekje terechtgekomen, zodat er 

ter plekke ook nog wat moest 

worden verbeterd. Uiteindelijk 

klonk de psalm correct, maar wat 

aarzelend. Ook Katherine had door 

dat de theepauze eraan kwam, dus 

mochten we daaraan pas beginnen 

als de anthem I sat down was 

doorgenomen en nog één keer het 

Magnificat foutloos was gezongen. 

Dat lukte, en de beloning was 

smakelijk: echte scones, met jam 

en clotted cream. Uiteraard met 

een jolly cup of tea! 

De dag werd besloten met een 

Evensong. Het gehele ingestudeerde 

programma kwam langs, in een 

bijna Engels tempo. Voorganger 

Hans Ruiter gebruikte de lezingen 

voor de komende zondag, en deze 

werden in het Nederlands gelezen. 

Ook de voorbeden waren in het 

Nederlands. Verder was de 

Evensong in het Engels, waarbij 

Katherine niet alleen als dirigent 

fungeerde, maar ook als precentor. 

Over multi-tasken gesproken!  

De toehoorders –onder wie de 

inmiddels gearriveerde jarige- 

waren onder de indruk van de 

dienst, maar ook van de kwaliteit 

van de geboden muziek. Wat kun 

je in één dag veel bereiken! 

Door Ton Tromp  

‘Concentrate on what is to come’ 
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Nieuws uit Engeland 

Bielby in Llandaff 
Jonathan Bielby was choirmaster in 

Wakefield cathedral en is een paar 

jaar geleden met pensioen gegaan. 

In Llandaff (Cardiff) waren grote 

financiele problemen en daarom 

werd door de vorige dean besloten 

om alleen nog jongens en meisjes 

(zonder professionele mannelijke 

zangers) te laten zingen in het 

kathedrale koor. Inmiddels probeert 

de nieuwe Dean met hulp van 

Jonathan de muzikale traditie van 

de kathedraal weer nieuw leven in 

te blazen en worden er ook weer 

diensten gezongen met mannelijke 

zangers.  

In 2007 was Bielby met het 

Wakefield Cathedral Choir in 

Nederland voor 3 concerten. 

 

Shephard met pensioen 
De bekende componist Richard 

Shephard en tevens canon in York 

Minster is met pensioen gegaan.  

Dr. Shephard was ook voor de 

Schola geen onbekende. Wij hebben 

vaak zijn muziek gezongen en 

tevens was hij verschillende malen 

de voorzanger tijdens onze 

bezoeken aan de Minster. 

 

Orgel Peterborough 
eindelijk herstemd 
70 jaar geleden werd voor het eerst 

toestemming gevraagd om het orgel 

van Peterborough Cathedral te 

herstemmen. Stelselmatig werd de 

toestemming door het Cathedral 

Fabric Advisory Committee 

geweigerd. In november  2013 

kwam dan eindelijke de lang-

verwachte toestemming en ging de 

fondsenwerving van start. In januari 

van dit jaar was er 410.000 pond 

bijeen gebracht en dus kan het 

project een aanvang nemen.  

Harrison & Harrison Ltd in 

Durham gaat de klus klaren. De 

meer dan 5000 pijpen gaan naar de 

werkplaats om verlengd te worden.  

Het orgel, gebouwd in 1894, staat in  

de “Old Philharmonic” pitch  

(a’= 453 hz.) en gaat naar de lagere 

“Standard” pitch (a’ = 440 hz). 

Niet alleen worden de pijpen 

verlengd maar ook geherintoneerd 

zodat de oorspronkelijke klank 

behouden blijft. Het karwei zal 18 

tot 24 maanden duren en klaar zijn 

voor de festiviteiten rond het 900-

jarig bestaan van de kathedraal in 

2018. Daar wordt erg naar 

uitgekeken omdat het orgel dan kan 

samenspelen met orkesten en 

instrumentalisten. Ook vanuit het 

koor ziet men veel voordelen van 

het herstemde orgel, en de 

verwachtingen zijn hooggespannen. 

Waarschijnlijk zal in juli een begin 

met de restauratie gemaakt worden. 

Er zal dan een elektronisch orgel 

gebruikt worden totdat in 2017 het 

orgel klaar zal zijn voor een grote 

come-back. 

 

Baldock vertrokken  
uit Chichester 
De tweede vrouwelijke master of 

music ooit, Sarah Baldock van 

Chichester Cathedral, heeft per 

september van het afgelopen jaar 

een functie aanvaard aan een 

college in Cheltenham. Zij is 

opgevolgd door Charles Harrison. 

 

Newport Cathedral 
Emma Gibbins was Director of 

Music van de St. George Church te 

Belfast. Een aantal jaren geleden 

heeft een koor van de Schola 

Liturgica hier gezongen.  

Vanaf 1 februari is Gibbons 

werkzaam in Newport Cathedral. 

Music director Robert Quinney temidden van de orgelpijpen in Peterborough Cathedral 

Richard Shephard 
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And so it goes.. 

... 

 

 

Over de getijden  

in de anglicaanse traditie 

Deel 11: Responses (1) 

Na het gesproken apostolicum volgt het tweede 

deel van de preces and responses, gezongen door 

voorzanger en koor. De vorm die tegenwoordig 

wordt gebruikt dateert uit 1662. Daarvoor waren 

er uitgebreider vormen, zoals in het Brevier van 

Sarum met wijzigingen in 1549 en 1552. De 

eindredactie van 1662 kent de volgende indeling: 

1. De kleine Litanie; 2. het Onze Vader; 3. de 

Suffrages (smeekbeden); 4. de Collects. 

  

1. De kleine Litanie (Lesser Litanie) 

Zoals in een hoofddienst het Kyrie wordt 

gezongen, in een volledige vorm bestaat dat uit: 

drie keer een Kyrie eleison; drie keer een Christe 

eleision en tenslotte weer drie keer een Kyrie 

eleison, zo wordt dat in een morning of evensong 

teruggebracht tot éénmaal Kyrie eleison (of: Lord, 

have mercy upon us), éénmaal Christe eleison (of: 

Christ have mercy upon us), en weer éénmaal 

Kyrie eleison (of: Lord, have mercy upon us).  

Het Kyrie is de Griekse weergave van woorden uit 

Jes. 33, 2: O HEER, wees ons genadig (NBV) of  

Ps 123: 3: Wees ons genadig, HEER, wees ons 

genadig (NBV). Soms zijn deze acclamaties 

onderdeel van uitgebreidere Kyrie-gebeden. Hier 

functioneren ze vooral als inleiding op de vaste 

hierna volgende gebeden. Het gebruik is al bekend 

vanuit de 4e eeuw, vooral in Jeruzalem. In haar 

reisverslag vermeldt de non Egeria (381-384) dit 

gebruik. Vandaaruit heeft het verspreiding 

gevonden via Rome in de Westerse Kerk, met 

name in de tijd van Gregorius de Grote. In zijn tijd 

is ook de toevoeging Christe eleison ingevoerd. 

Dat is enigszins verwarrend, omdat het woord 

Kurios (Heer) in de vroege christelijke kerk vooral 

in verband werd gebracht met Christus.  

 

2. Het Onze Vader 

De tekst van  het gebed dat Jezus ons 

voorgebeden heeft is te vinden in Matth. 6, 9-13 

(vgl Lukas 11: 2-4). In de getijdediensten wordt 

daarbij de tekst van het Book of Common Prayer 

gebruikt, en dat is op last van Hendrik VIII, 

uitgevaardigd in 1541. De doxology (dus de 

lofprijzing) aan het eind, is weggelaten.  

 

Our Father, which art in heaven, 

Hallowed be thy Name, 

Thy kingdom come, 

Thy will be done in earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread. 

And forgive us our trespasses, 

  as we forgive them that trespass against us 

And lead us not into temptation;  

  But deliver us from evil. 

Amen 

 

De structuur van dit gebed volgt de opbouw van 

de Joodse gebeden. Het begint met een aanspraak 

(Onze Vader die in de hemel zijt). Dan volgen er 

drie lofprijzingen die betrekking hebben op de 

hemel en op God. Kenmerk is het drievoudig Thy. 

De derde lofprijzing is tegelijk de overgang naar 

drie gebeden die betrekking hebben op de aarde 

en dus op de mensen, en dat is vertolkt door 

driemaal het woordje Us.  

 

Aanvankelijk werd het Onze Vader twee keer in 

een getijdedienst gebeden. Eenmaal gesproken in 

het begin, een tweede keer gezongen tijdens de 

responsies. Aangezien een dubbel gebruik, 

liturgisch gezien, niet fraai is, werd dat in later tijd  

veranderd en kwam men tot één (gezongen) Onze 

Vader. Daarbij wordt indien aanwezig de muzikale 

zetting van de betreffende componist gebruikt. 

Niet altijd is daarin voorzien, en in dat geval wordt 

doorgaans de a als reciteertoon toegepast.  

 

 

Hans Ruiter 
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De Dorpskerk van het voormalige dorp Huizum – nu 

deel van Leeuwarden – is in november 2013 door de 

Hervormde Gemeente voor het symbolische bedrag 

van € 1,- verkocht aan de Stichting Alde Fryske 

Tsjerken. Deze stichting maakt zich sterk voor het 

behoud van de monumentale historische kerken, waar 

onze provincie zo rijk aan is. 

 

Om voor deze oude gebouwen een blijvende rol 

binnen de gemeenschap te garanderen wordt rondom 

elk van deze monumenten een groep vrijwilligers 

gevraagd het gebouw te beheren en een functie te 

geven. 

In Huizum is dit voortvarend aangepakt: Een groep 

van ruim 40 vrijwilligers staat klaar om de mooie oude 

kerk voor iedereen toegankelijk te maken d.m.v. het 

organiseren van concerten, lezingen en exposities. 

Daarbij wordt ook het onderhoud aan het gebouw en 

het kerkhof niet vergeten. Ook is de kerk zeer in trek 

als locatie voor huwelijken en uitvaarten. 

 

De oudste delen van de kerk dateren uit de 12e eeuw. 

Het interieur bevat de oudste preekstoel van Fryslân, 

nog van vóór de reformatie. Verder zijn de zgn. 

Herenbanken uit de 17e eeuw bijzonder en natuurlijk 

het Van Dam orgel uit 1849, dat binnenkort een 

grondige restauratie zal ondergaan. 

De actieve werkgroep Muziek organiseert zes maal 

per jaar een zondagmiddagconcert met een ‘licht’ 

programma en elke 3e vrijdag van de maand een uur 

Muziek+: het uur tussen werkweek en weekend op de 

vrijdag van 5 tot 6, waarin ‘muziek met aandacht’ te 

beluisteren valt. De programmering varieert van 

kamermuziek tot kleine vocale ensembles, vaak 

afgewisseld met gedichten of verhalen. 

 

Vrijdag 19 september stond Muziek+ in het teken van 

een echte Anglicaanse Evensong, verzorgd door Schola 

Liturgica o.l.v. Geke en Sjouke Bruining. 

Het was heel bijzonder om te merken hoezeer zo’n 

Engels avondgebed door de bewoners van de wijk werd 

gewaardeerd. Iemand zei ons: Je kunt wel naar Songs 

of Praise op de BBC kijken, maar zo’n dienst hier, in 

onze eigen kerk, zelf meemaken is toch iets heel 

anders. Dat dóét je wat…. 

Een echte opsteker voor de Schola Liturgica! 

 

Meer weten? Kijk op www.facebook.com/

dorpskerkhuizum of neem een abonnement op de 

gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief van de 

Dorpskerk. U kunt zich aanmelden op  

dorpskerkhuizum@gmail.com. 

 

Foto’s: Immie Klaver, Eerde Bruining 

Door Immie Klaver 

Choral Evensong in  
Dorpskerk Huizum 


