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Leeuwarder Evensongs
Deze Schola Notes heeft even op
zich laten wachten. Dit komt door
de ontwikkelingen die Schola
Liturgica en Ichthuscantorij
momenteel doormaken.
Er is een nieuwe poot onder de
Stichting Schola Liturgica. Een
nieuw koor en het gaat heten
Schola Liturgica Leeuwarden.
In tegenstelling tot de
projectkoren van Schola Liturgica
is dit een min of meer vast
projectkoor. Met één opdracht:
Een maandelijkse Evensong in de
Grote of Jacobijner Kerk in
Leeuwarden. Met uitzondering van
de zomermaanden verzorgt dit
koor de Evensong elke tweede
zondag van de maand. Een korte
repetitie op de zaterdag voorafgaand en een generale ‘s middag
voor de Evensong. Dit alles onder
leiding van dirigent Geke Bruining.
Organist is Theo Jellema. Het is
een lang gekoesterde wens om de
Evensong breder in Fryslân aan te
bieden. Jarenlang heeft de
Ichthuscantorij uit Harlingen
Evensongs verzorgd in de St.
Michaëlkerk aldaar. Dit project
loopt tegen het eind en de
mogelijkheid deed zich voor om
Evensongs in de Grote kerk in
Leeuwarden te verzorgen.
Verderop in deze Notes de nieuwe
plannen van de Ichthuscantorij.
Zondag 10 januari is de primeur
van de Leeuwarder Evensong.
(Zie de agenda op blz. 5)

Hereford Cathedral
Cathedral Church of St Mary the Virgin and St Ethelbert the King
Nadat een eerdere kathedraal werd vernietigd door een Welsh leger in
1055, werd er begonnen met de bouw van een nieuwe kerk in 1079, in
Normandische stijl. De centrale toren stamt uit de jaren 1320-1340. Door
de eeuwen heen vonden er meerdere uitbreidingen plaats, waardoor er
duidelijke invloeden zijn uit de 14e en 15e eeuw. In de 17e eeuw had de
kerk te lijden onder de Engelse Burgeroorlog. In 1786 stortte de originele
westelijke toren in, waardoor deze herbouwd moest worden. In de 19e
eeuw werd de kerk tot tweemaal gerestaureerd. In 2009 begon opnieuw
een restauratie. In de kathedraal wordt de Mappa Mundi (een middeleeuwse
Europese wereldkaart) van Hereford, uit de 13e eeuw, tentoongesteld. Op
de kaart wordt Jeruzalem in het centrum van de wereld geplaatst en er staan
allerlei fabelachtige wezens op getekend. In 1996 werd een nieuwe bibliotheek geopend voor het tentoonstellen van de Mappa Mundi. In de
kathedraal, gelegen aan de rivier Wye, is de sfeer levendig en vriendelijk,
zodat je je er al snel thuis voelt. Schola Liturgica mag in deze imposante
kathedraal de diensten zingen in het weekend van 2 en 3 april 2016.

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,

— Hereford, 2 en 3 april 2016
Hereford Cathedral is een van de weinige kathedralen waar de Schola
Liturgica nog nooit gezongen heeft. Daar komt nu verandering in.
In het weekend na pasen (2 en 3 april 2016) mogen we daar de
diensten zingen. Inmiddels is het project bijna vol. Wilt u nog mee
doen, haast u. U kunt op individuele basis naar Hereford of gebruik
maken van de door ons volledig georganiseerde reis.

en op de toegang van door
Schola Liturgica georganiseerde
concerten van Engelse koren in
Nederland.
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— Norwich, 1 t/m 7 augustus 2016
Norwich Cathedral is voor
de Schola Liturgica een thuishaven. Al vele malen hebben
we in deze kathedraal
gezongen, voor het eerst in
1996 en dat is straks dus
precies twintig jaar geleden.
We zingen van maandag
1 augustus tot en met zondag
7 augustus in deze prachtige
kathedraal in een stad waar
veel te beleven is, zeker in de
zomer. Er zijn inmiddels
zo'n 20 deelnemers en het
project staat open voor
gastleden. U wordt van harte
uitgenodigd u aan te melden.
Wacht daar niet te lang mee
want vol is vol!

— Durham, jaarwisseling 2016/2017
Gedurende de jaarwisseling van 2016/2017 zingen we voor de tweede
maal in het bestaan van de Schola Liturgica in Durham Cathedral. De
vorige keer was de jaarwisseling van 2011/2012. Durham Cathedral is
een prachtige kathedraal hoog boven de stad Durham als een kasteel
gelegen. We beginnen te zingen met een Evensong op vrijdag 30
december 2016 en eindigen met een Evensong op vrijdag 6 januari
2017. In totaal 8 Evensongs, 1 Eucharistieviering en 1 Mattins. We zien
er nu al naar uit om deze prachtige stad met zijn mooie Normandische
kathedraal opnieuw te bezoeken en de lange traditie van gezongen
diensten gaande te houden.
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Besturen

— Lichfield, april 2017
In 2017 zingen we voor het eerst in Lichfield Cathedral. Dit is een
unieke kathedraal, zowel van binnen als van buiten. De kathedraal is
gewijd aan St. Chad en St. Mary. Met de bouw werd begonnen in
1185. We zingen hier de diensten op zaterdag 22 en zondag 23 april.
Dit is het weekend na Pasen. De scholen hebben de week hierna in
heel Nederland vrij. Een goede gelegenheid om hier een vakantie aan
vast te koppelen. In de loop van 2016 zal het mogelijk worden om u
in te schrijven.

— Gloucester, augustus 2017
Van maandag 24 juli tot en met zondag 30 juli 2017 zingen we in
Gloucester Cathedral. We zingen dagelijks de Choral Evensong en op
zondag ook nog de Eucharistieviering.
In Gloucester Cathedral hebben we voor het eerst gezongen in de
zomer van 2005. Een prachtige kathedraal met een mooie akoestiek.
De plaats Gloucester is heel gunstig gelegen. Grote en toeristische
plaatsen als Worcester, Bristol, Cardiff, Tewksbury, Warwick en Bath
liggen allemaal op korte afstand.
Ook meer dan waard zijn bezoeken aan de Malvern Hills, the
Cotswolds en de bergen van Wales. In 2005 heeft een groot deel van
de groep gekampeerd op de camping achter the Red Lion. De kans is
groot dat we opnieuw hier gaan kamperen, maar uiteraard kunt u
ook een plaatsje in een bed and breakfast zoeken in de stad zelf..
Inschrijven is al mogelijk op de website.

De aanmeldingen voor de projecten gaan erg snel. Indien u
belangstelling hebt meldt u zich nu aan. Hebt u koorervaring, kunt u
zelf uw muziek instuderen en bent u geinteresseerd? U bent van harte
welkom aan onze projecten mee te doen. Reageert u snel.
Staat een project op de website als vol, waag er dan een mailtje aan.
Wellicht is er toch nog een plaatsje over.
De koren staan zoals altijd weer onder leiding van Geke en Sjouke
Bruining en het orgel wordt bespeeld door Mattijs de Vreugd.

Meer informatie over de projecten op onze website:

www.zingeninengeland.nl
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Hoewel de Stichting Schola
Liturgica en de Ichthuscantorij
zelfstandige eenheden blijven is
het bestuur inéén geschoven.
Voor beide organisaties biedt dit
vele voordelen.
Dit bestuur heeft tot taak de
voortgang van de koren te
waarborgen, controle op de
financiën en het aansturen van
vrijwilligers in het management.
Bovendien vertegenwoordigt het
bestuur de koren naar officiele
instanties.
Er kan nu snel beslist en
georganiseerd worden zonder dat
dit werk ten laste komt van een
koor of directie.
Onlangs is de Ichthuscantorij
overgegaan op projectmatig
werken. Dit sluit heel goed aan bij
de werkwijze van SSL. Projecten in
de regio zullen zoveel mogelijk
door en onder de naam van de
Ichthuscantorij gebracht worden.
Door deze aanpak is het ook
mogelijk om drie concerten te
geven (Crucifixion Stainer). In de
toekomst zullen meer van deze
concerten georganiseerd worden
om een betere naamsbekendheid
te krijgen en daardoor ook
aantrekkelijker te worden voor
nieuwe leden.
De aanleiding vormde een
uitnodiging om op 6 maart de
Crucifixion te zingen in de St.
Pieterkerk te Grou, al gauw
gevolgd door een uitnodiging van
de Sixtuskerk te Sexbierum.
Bij het ter perse gaan is er nog een
concert in onderhandeling.

Week(end)je Worcester
Tent achterin, fietsen achterop, en 2 kratten vol met
toga’s mee. Met volgeladen auto vertrokken wij eind
mei ‘s ochtends rond tienen richting Duinkerken voor
wat voor Hessel en mij een weekje Worcester werd.

Waarom een weekendje gaan als je
er een weekje van kunt maken?
Donderdag 28 mei arriveerden wij
al in Worcester. Dat wil zeggen, op
het campinkje dat op nog geen 7
kilometer van de stad ligt. Een hele
fietsbare afstand dus.

toga’s kwijt konden. In tegenstelling
tot vele andere songrooms stonden
hier gewoon stoelen in twee rijen
tegenover elkaar, i.p.v. koorbanken.

Vrijdags een fijn toertje naar de stad
gemaakt. Al was het aan de frisse
kant, het rustige, droge weer
maakte het aangenaam om te
fietsen. Eenmaal in de stad gingen
we een brug over. Vandaar hadden
we al een mooi uitzicht op de
kathedraal die statig boven de
bomen uittorent aan de oever van
de Servern. Doorfietsend richting
binnenstad kwamen we al diverse
koorleden tegen, shoppend, of
zittend in een restaurantje.
Natuurlijk ook vast even een kijkje
nemen in de kathedraal. Bij
binnenkomst werden we hartelijk
verwelkomd door een ‘host’ die ons
een foldertje overhandigde met
uitleg over waar in de kathedraal
interessante dingen te zien zijn. Op
mijn vraag waar wij de songroom
konden vinden vroeg hij verbaasd:
“The what…? The showroom?”
“No, the SONGroom”. Dat wist de
beste man ons niet te vertellen,
maar een ‘verger’ (zeg maar een
soort koster) die we even verderop
tegen het lijf liepen gelukkig wel.
We namen er alvast een kijkje, om
te zien waar we de kratten met

Sir Edward Elgar (1857-1934)

De zaterdagochtend hadden we er
om 10 uur repetitie om nog wat
extra dingen door te nemen. Ook
de mis van Schubert werd nog even
‘aangepakt’ en de solisten uit dat
stuk kregen na afloop nog even de
gelegenheid om e.e.a. op elkaar af te
stemmen.
‘s Middags het inmiddels bekende
liedje - dit jaar het twintigste (!) jaar
dat ik mee mocht doen - toga’s
uitdelen en aantrekken, repeteren
in de ‘choir stalls’ in de kathedraal,
en na een kleine pauze opstellen in
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de cloisters voor de start van de
Evensong.
Het zingen tijdens de diensten ging
goed, we hadden een koor van fijne,
gemotiveerde zangers en het was
weer heerlijk om samen de mooie
liturgische muziek te zingen. Als
canticles hadden we Hylton Steward
en ‘gouwe ouwe’ Darke in F. Ook
zongen we Schuberts ‘Where Thou
reignest’ en Mis in C. Van Bairstow
zongen we de klassieker ‘Though I
speak with the tongues of men’.
Ons zingen werd zeer gewaardeerd,
getuige het cadeau dat ons na de
laatste dienst werd overhandigd.
Het was een reproductie van een
zeer oud stukje bladmuziek van
‘The Worcester Antiphone’ (12251230), onderdeel van de ‘Sarum
rite’. Wilt u weten wat dat inhoudt,
dan moet u maar even googelen...
De meeste deelnemers verbleven in
de Travelodge, en vandaar was het
maar een paar stappen naar de
kathedraal. Ook het winkelcentrum
lag om de hoek. Aan het begin van
de winkelstraat staat een standbeeld
van de bekende componist Sir
Edward Elgar, geboren in 1857 in
een klein plaatsje vlakbij Worcester.
Vanaf zijn voetstuk heeft hij uizicht
op ‘zijn’ zo geliefde kathedraal.
Heleen Romkes
(Foto: Hessel Romkes)

Agenda
Activiteiten Ichthuscantorij (IC) en Schola Liturgica (SL)
Za 21 november

Repetitie project York

SL

Za 12 december

Repetitie project York

SL

Zo 6 december

19.00 uur

Advent Carol Service, Grote Kerk Leeuwarden

Vrij 18 december

17.00 uur

Festival of Lessons and Carols
Huizumer Dorpskerk Leeuwarden

IC/SL

Project York

SL

Za 26 dec. t/m vrij 1 jan.
Zo 10 januari

11.00 uur

Eucharistieviering Grote Kerk Leeuwarden

SL

Zo 10 januari

17.00 uur

Choral Evensong Grote Kerk Leeuwarden

SL

Repetitie project Hereford

SL

Franciscuskerk Franeker

IC

Repetitie project Hereford

SL

Za 23 januari
Aswoensdag 10 februari

19.30 uur

Za 13 februari
Zo 14 februari

17.00 uur

Choral Evensong Grote Kerk Leeuwarden

SL

Zo 28 februari

20.00 uur

Stainer Crucifixion Sixtuskerk Sexbierum

IC

Zo 6 maart

niet bekend

Stainer Crucifixion Sint Pieterkerk Grou

IC

Repetitie project Hereford

SL

Choral Evensong Grote Kerk Leeuwarden

SL

Repetitie project Norwich

IC/SL

Za 12 maart
Zo 13 maart

17.00 uur

Za 19 maart
Goede Vrijdag 25 maart

19.30 uur

Dienst met cantate van Max Reger
Grote Kerk Leeuwarden

SL

Za 26 maart

niet bekend

Paaswake De Haven Harlingen

IC

Project Hereford

SL

Choral Evensong Grote Kerk Leeuwarden

SL

Repetitie project Norwich

IC/SL

Za 2 en zo 3 april
Zo 10 april

17.00 uur

Za 23 april
Zo 8 mei

17.00 uur

Choral Evensong Grote Kerk Leeuwarden

SL

Zo 22 mei

15.00 uur

Choral Evensong Sint Michaëlkerk Harlingen

IC

Workshop Evensong (Details nog niet bekend)

SL

Choral Evensong Grote Kerk Leeuwarden

SL

Project Norwich

IC/SL

Za 4 of 18 juni
Zo 12 juni
Ma 1 t/m zo 7 augustus

17.00 uur
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Cantatedienst 7 juli j.l.

Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden
Cantate: H.H. Parry: Hear my words, ye people

Hubert Hastings Parry (1848-1914)

Topsport
De eerste zondag van juni is
traditioneel de dag van de Loop
Leeuwarden. Ook dit jaar kwamen
5000 belangstellenden naar de
Friese hoofdstad om hun beste
beentje(s) voor te zetten. Het lijkt
erop dat de hier en daar
verkondigde stelling inderdaad
werkelijkheid aan het worden is: de
georganiseerde sport neemt de
functie van religie over en krijgt
zelfs religieuze trekjes. Voor wie
daar meer van wil weten: de Duitse
filosoof Peter Sloterdijk heeft over
dit verschijnsel een interessant boek
geschreven, dat ook in het
Nederlands is vertaald: Du muβt
dein Leben ändern (2011), vertaald
door Hans Driessen.
Een andere vorm van topsport werd
’s avonds in de Grote of
Jacobijnerkerk beoefend: de
uitvoering van twee werken van
Hubert Hastings Parry (1848-1914)
tijdens de cantatedienst. De laatste

jaren staat in deze cantatedienst
(óók de eerste zondag van juni!) een
Britse componist centraal. Zo is in
dit kader koormuziek uitgevoerd
van onder andere Benjamin Britten
en Edward Elgar. Deze keer dus de
beurt aan Parry.
De keuze van cantor Geke Bruining
was gevallen op de anthem ‘Hear
my words, ye people’. Deze
compositie doet recht aan het etiket
cantate, omdat koorgedeelten
worden afgewisseld met gedeelten
voor solisten (bas en sopraan); alle
teksten vóór het slotgedeelte van dit
werk zijn ontleend aan de Bijbel
(gedeelten uit Job, Jesaja en uit de
psalmen). Het slotgedeelte bestaat
uit twee strofen van de hymn ‘O
praise ye the Lord’. Bijzonder is dat
de gemeente wordt uitgenodigd om
de laatste strofe mee te zingen.
Het zingen van dit stuk was
topsport, in de eerste plaats omdat
het in recordtempo moest worden
gerepeteerd (slechts 3 x!) en in de
tweede plaats omdat dirigent Geke
6

van de zangers uiterste nauwkeurigheid eiste in dynamiek,
uitspraak en het op tijd afsluiten van
slotnoten. Dat kan alleen als alle
zangers (m/v) de noten feilloos
kennen en zuiver kunnen zingen.
De lat lag voor individuele zangers
dus minstens zo hoog als bij een
marathon. Maar de groep als totaal
was pas op de laatste repetitie,
voorafgaand aan de dienst, vrijwel
(!) compleet. Als extra uitdaging
werd de opstelling tijdens de laatste
repetitie en tijdens de dienst
gemixed: niemand stond naast een
zanger die dezelfde noten zong als
de buurman! Het koor en de
solisten werden deskundig aan het
orgel begeleid door Theo Jellema.
In een cantatedienst is het altijd
mooi dat de te zingen muziek
duidelijk wordt verbonden met het
liturgische kader. Voorganger ds.
Ulbe Tjallingii kweet zich goed van
deze taak door in de overdenking
voorafgaand aan de cantate stil te

Door Ton Tromp

‘Hear my words,
ye people’
staan bij de teksten. Bovendien
werd de eenheid tussen cantate en
liturgie versterkt doordat
fragmenten uit de cantate-tekst
terugkwamen in de voorbeden.
De efficiency van de repetities
bracht met zich mee dat de
aandacht vooral uitging naar de
koorzang. Pas in Leeuwarden bleek
dat die koorgedeelten worden
ingeleid door prachtige
orgelmuziek. Hierdoor werd een
laatste eis gesteld aan de zangers:
niet luisteren naar de mooie
muziek, maar je concentreren op de
volgende inzet. Uit ervaring kan ik
zeggen dat dat niet altijd meeviel!
Desondanks kwam Parry’s
bedoeling goed tot z’n recht.
Er werd zoveel als mogelijk was
rekening gehouden met zijn
dynamische aanwijzingen; ook aan
tempowisselingen en andere
aanwijzingen in de compositie werd
zo goed mogelijk recht gedaan. De
samenzang aan het eind van de
cantate was indrukwekkend, maar

de overgang naar het dubbelkorige
‘Amen’ verliep niet helemaal
vlekkeloos. Gelukkig was er bij alle
betrokkenen voldoende routine om
dit vlekje onhoorbaar weg te
werken!
Tot zover over het omvangrijkste
stuk dat de schola liturgica in deze
dienst zong. Er was echter ruimte
voor meer: aan het begin van de
dienst werd nóg een compositie van
Parry ten gehore gebracht, namelijk
‘My soul, there is a country’, op
tekst van de 17e-eeuwse dichter
Vaughan. Tijdens de repetities
kwam ook de interpretatie van de
hoogpoëtische tekst aan de orde.
Dat leidde tot de karakteristiek
mystiek/extatisch, die ook in de
uitvoering tot uitdrukking moest
komen. Met name was dat hoorbaar
bij de uitvoering van de
geaccentueerde noten op de tekst
‘thy God, thy life, thy cure’: niet
agressief! Omdat deze compositie
vraagt om koor a capella waren de
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nuances goed te realiseren; ook hier
absolute gelijkheid bij de afsluiting
van frases en rijke dynamische
verschillen. Dit laatste mede ten
gevolge van de wisselingen in de
tekst. Zo werd de zinsnede ‘O my
soul, awake!’, die in de tekst als het
ware tussen haakjes staat forte
voorgeschreven en dito uitgevoerd
in een context die overwegend
piano als sterkte-aanduiding had
gekregen. Het wordt misschien
eentonig, maar ook dit was een
vorm van topsport.
Ook de gemeente werd trouwens
op de proef gesteld: in de orde van
dienst waren niet alle notenbalken
vijf-lijnig afgedrukt. In dergelijke
gevallen blijkt het auditief geheugen
zijn diensten goed te kunnen
bewijzen. Bij de samenzang was niet
te merken dat de noten op het
papier geen duidelijk leesbare
hoogte hadden.
Volgend jaar weer een cantatedienst?

St Paul’s in de zomer
Het zomerproject van de Schola Liturgica was dit jaar in Londen, in
St. Paul’s Cathedral. Een beroemde naam, dus het was geen wonder
dat het aantal deelnemers al snel voldoende was. Er was zelfs een
wachtlijst!

In de aanloop naar het project werd
intensief gerepeteerd, zoals
gebruikelijk. Er werd hard gewerkt,
ook aan stukken die helaas niet op
het definitieve programma
terechtkwamen, zoals de Mis voor
koor en twee orgels van Vierne en
het prachtige motet Like as the
hart van Howells. Het aantal
zangers was relatief groot (38), wat
natuurlijk alles te maken had met
de enorme ruimte die deze
kathedraal biedt. Keerzijde van zo’n
groot aantal mensen is dat pas bij
de eerste repetitie in Londen het
koor helemaal compleet was.
Hoewel Evensong pas om 17.00 uur
begint, begon de repetitie de eerste

Repeteren in de songroom onder onder leiding van Sjouke Bruining

dagen al vroeg in de middag.
Zodoende kreeg je meteen een

koel water en desgewenst het

s-bocht, zoals bij het peloton dat

goede indruk van het dagelijks

assortiment van de refectory in de

uitwaaiert in een wielerkoers.

leven rond de kathedraal tijdens de

buurt!

Het koor werd muzikaal

lunchpauze: veel keurig geklede

Met het oog op een optimale

ondersteund door een collectief aan

mensen die in de open lucht aan

koorklank werd al direct de

musici: allereerst natuurlijk Geke

het lunchen waren. Ook de harde

opstelling in het koor verrassend

en Sjouke, die ons met

werkers in the City hebben

gewijzigd. We stonden in koppels

vriendelijke, maar strakke hand

ontspanning nodig!

van twee per stemsoort. Dat was

door het repertoire leidden.

wel even wennen, maar na een dag

Vervolgens twee vrouwelijke

zingen wist je niet beter.

precentors, die elkaar afwisselden,

In tegenstelling tot de situatie bij
andere kathedralen is de

soms zelfs tijdens één dienst;

repetitieruimte niet boven, maar

Het in- en uitlopen kwam natuurlijk

tenslotte drie organisten. Na

ónder de kerk. Je kwam er met een

ook de eerste dag aan de orde. Het

Katherine, de vaste kracht tijdens

speciale sticker die als entreebewijs

bleef een hele toer om je bij de

de zomerprojecten, kregen we op

gold. De ruimte had wél ramen,

voorbereiding van de haakse bocht

zaterdag steun van haar leerling

maar die konden niet open; na een

niet te laten afleiden door het

Graham (deskundig, maar qua

uurtje zingen was het dus al

patroon in de vloertegels. Die

registratie wat aan de voorzichtige

behoorlijk warm. Gelukkig waren

vroegen namelijk om een riante

kant) en op zondag van Rachel, die
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Door Ton Tromp

De bekende voorzijde van st Pauls Cathedral, hartje Londen
wel vaker achter de klavieren in St.

de orde van dienst. Geïnspireerde

het schip, waar tot onze verbazing

Pauls zit. Dat bleek niet alleen uit

routine, zou je kunnen zeggen.

geen meubilair voor het koor

de soepele begeleiding, maar ook

Het repertoire van deze week

aanwezig is. Drie rijen stoelen

uit opmerkingen over de details in

bevatte onder andere de Canticles

onder de koepel (dome in het

van Fawcett. Geke had ze via You

jargon), geen lessenaars voor de

Tube leren kennen en de componist

muziek en een opstelling opzij van

gevraagd naar de uitgave. Die

het altaar, in plaats van er achter.

bleek er pas te komen als een koor

Maar goed, daar doe je het ook niet

deze muziek wilde uitvoeren. Eén

voor. Bij muzikale ondersteuning

en één is twee, dus dat verklaart

van de liturgie mag je wel je plaats

de aanwezigheid van de componist

weten!

bij de eerste uitvoering van zijn
werk door een ander koor dan dat

Alle diensten waarin wij zongen,

van hemzelf. Hij was zichtbaar

waren goed bezocht. Zowel bij

verheugd en bedankte het koor

Evensong en Mattins als bij de

hartelijk voor de genomen moeite.

Eucharist zaten er tientallen
mensen in het koor en in het schip,

De week vloog voorbij en werd

die betrokken meededen met

besloten met een goed gevulde

zitten, staan en zingen. Dat maakte

zondag. Om 8.30 waren we al aan

ook dit project weer een dankbare

het repeteren voor de Mattins

ervaring! Op naar het volgende!

(10.15) en de Eucharist (11.30).

Dirigent Geke Bruining-Visser

Deze laatste dienst werd gevierd in
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(Foto’s: Eerde Bruining, Hessel Romkes)

Nieuws uit Engeland
John Scott overleden
Voormalig organist en choirmaster
van St Paul’s Cathedral John Scott is
in augustus j.l. op 59-jarige leeftijd
overleden na een hartaanval. Dit
werd bekend gemaakt door St
Thomas Church in New York waar
Scott sinds 2004 aan het werk was.
John Scott werd geboren in 1956 en
was student aan St John's College
Cambridge. Na 26 jaar als organist
en Director of Music werkzaam te
zijn geweest in de Londense
Southwark en St Paul's Cathedral,
verhuisde hij in 2004 naar New
York om daar dezelfde functies te
gaan bekleden in Saint Thomas
Church. Hij onderhield een
wereldomvattende carrière als
concertorganist en maakte een
groot aantal opnamen als soloorganist en begeleider van de koren
van St Paul's en St Thomas Church.
Scotts opvolger Simon Johnson over
zijn vriend en mentor: “John was a
musical genius with exacting
standards that few, if any, of us
could dream of matching. As an
organist, his achievements are
unparalleled. He leaves us at the
height of his powers as a musician”.

Sir David Willcocks
overleden
Hij kreeg de bijnaam ‘England’s
choir master’: Sir David Willcocks,
bekend van ‘Once in Royal David
city’ en vele andere Christmas carols
die hij componeerde voor de
jaarlijks terugkerende ‘Service of
Nine Lessons and Carols in King’s
College in Cambridge. Al op
achtjarige leeftijd zong hij in het
koor van Westminster Abbey dat
toen onder leiding stond van Sir
Edward Elgar. Hij studeerde aan het
Royal College of Music in Londen
en aan King's College in Cambridge,

John Scott in 2012 (Foto: Michelle V. Agins)

waar hij de graad van organist
behaalde. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog diende hij in het
Britse leger. Na de oorlog werd hij
organist in de kathedraal van
Salisbury. Vervolgens dirigeerde hij
het koor van de kathedraal van
Worcester, en in 1957 werd hij
benoemd tot hoogleraar muziek aan
zijn alma mater, het King's College,
en tegelijk organist en dirigent van
het koor van King's College Chapel.
Hij was dirigent van het Britse
Bachkoor tot 1998 en directeur van

Sir David Willcocks (1919-2015)
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het Royal College of Music (tot
1984). In 1977 werd hij geridderd
en sindsdien mocht hij met Sir
aangesproken worden. Voor het
kathedrale koor van de SintJanskathedraal te 's-Hertogen-bosch,
de Schola Cantorum, schreef hij in
het jubeljaar 2000 een Magnificat
en een Nunc dimittis. Hij dirigeerde
zelf de première op 19 november in
de Sint-Janskathedraal.
Willcocks werd 95 jaar.

St. Johns Choir op tour
Het wereldberoemde koor van st.
Johns College Cambridge komt in
december naar Nederland voor 5
concerten.
-Dinsdag 15 december, 20.00 uur:
Maria van Jessekerk, Delft
-Woensdag 16 December 19.30 uur:
Grote of Jacobijnerkerk,
Leeuwarden
-Vrijdag 18 December 20.00 uur:
Stevenskerk, Nijmegen
-Zaterdag 19 December 20.00 uur:
Grote of Sint Nicolaaskerk, Elburg
-Zondag 20 December 20.00 uur:
Grote of St. Bavokerk, Haarlem.

And so it goes..
Over de getijden
in de anglicaanse traditie
Deel 12: Responses (2)
3. The Suffrages

Een vertaling - hier en daar zelfs een nogal vrije

Na het 'Onze Vader' volgt er een zestal voorbeden

bewerking - is van de hand van Sytse de Vries, te

voor anderen. Ze worden met de term Suffrages

vinden in het nieuwe Liedboek onder nr 191:

aangeduid (naar het Latijnse woord Suffragium:

1. Toon ons, God, uw erbarmen, - en schenk ons

gebed of pleidooi). De herkomst wordt gezocht in

uw
... heil!

de Regel van Sint Benedictus (plm 526) die een

2. Geef wie ons regeren bevrijding, - dat zij

aantal korte psalmteksten voorschreef (capitella de

antwoorden als wij roepen.

psalmis). In het brevier van Sarum staan gebeden

3. Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid - en uw

die dicht bij de suffrages liggen in hun vorm van

getrouwen zullen juichen.

1549. De eerste vier komen uit de 'Bidding of the

4. Bevrijd uw volk, God, - en zegen uw erfdeel.

bedes', en wellicht hebben we daarbij te denken

5. Geef in onze dagen vrede, - wie anders dan Gij

aan voorgeschreven gebeden die sinds het

zal voor ons strijden?

Antifonarium van Bangor (plm 690) gebruikt zijn.

6. Schep mij een zuiver hart, o God, - en neem uw

De laatste twee komen uit een andere bron.

heilige Geest niet van mij.

Cranmer gaf bij het gebed om vrede de voorkeur
aan de vorm uit de Lauden van Sarum en daar was

De structuur is duidelijk: De voorzanger zingt het

ook de 6e bede aan ontleend.

eerste deel van het vers, en het koor geeft

In 1928 heeft men gewerkt aan enige

antwoord in het tweede deel. Dat antwoord heeft

aanpassingen, vooral in de 5e bede. In het ASB

de vorm van een 'parallelisme membrorum' zoals

(Alternative Service Book van 1980) zijn er meer

we die in de hebreeuwse poëzie (van met name de

en ingrijpender veranderingen te bespeuren, maar

psalmen) tegenkomen. De delen van een zin lopen

die zijn in Common Worship van 2000 weer

evenwijdig aan elkaar en leggen elkaar uit. Zie

ongedaan gemaakt. Kennelijk waren de klassieke

bijvoorbeeld de eerste bede: shew correspondeert

bewoordingen zo ingeslepen, niet in het minst door

met grant en mercy met salvation. Het is intussen

hun toepassing in de gezongen responsies, dat er

op enkele plekken niet helemaal duidelijk wat er

van aanpassingen en veranderingen is afgezien.

bedoeld wordt. Wie zijn die 'ministers'uit de 3e

De huidige versie luidt aldus (CW=BCP):

bede: de geestelijken of de wereldlijke 'dienaren'?

1. O Lord, shew thy mercy upon us - And grant us

Bij de 4e bede heeft men wel eens verondersteld

thy salvation (vgl Ps 85: 7).

dat het in een tijd van oorlog is ontstaan, maar dat

2. O Lord, save the Queen (King) - And mercifully

zoiets niet wereldwijd zal hebben gegolden. Een

hear us when we call upon thee (vgl Ps 20: 9).

alternatief tweede deel zou dan kunnen zijn:

3. Endue thy ministers with righteousness - And

'Because there is none other that ruleth the world,

make thy chosen people joyful (vgl Ps 132: 9).

but only Thou, o God' (1928)

4. O lord, save thy people - And bless thine

Maar die oplossing heeft weer andere bezwaren.

inheritance.

Dus is de oorspronkelijke vorm weer

5. Give Peace in our time, o Lord - Because there

teruggekomen.

is none other that fighteth for us, but only thou, o

De suffrages worden besloten met de 'Collects'

God

waarover een volgende keer meer.

6. O God, make clean our hearts within us - And
take not thy holy Spirit from us (vgl Ps 51: 10)

Hans Ruiter
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St Paul’s Cathedral

(foto: Eerde Bruining)
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