
Engelse orgelmuziek en koorzang tijdens Evensong 

1lnspanning beloond1 

LEIDEN - Komende zondag wordt het 
Engelse Father Willis orgel bespeeld 
door een Engelse organist. Samen 
met een gespecialiseerd koor voert 
hij Engelse kerkmuziek uit. Je hoeft 
geen ingewijde of kenner te zijn. 
'Ats je je hiervoor openstelt, wordt je 
inspanning beloond.' Al tien jaar is 
de Stichting Cathedral Organ Leiden 
(SCOL) bezig om Engelse kerkmuziek 
in de kathedrale ruimte van de Hoog
landse Kerk te laten klinken. Komen
de zondag is het zo ver. Eric Brons, 
bestuurslid van de stichting SCOL, 
kijkt er erg naar uit. 

Wat een Engels orgel kenmerkt, 
kan geen hoorder ontgaan. "Een 
Engels romantisch orgel heeft net 
als een symfonieorkest een dyna
misch bereik van fluisterzacht tot 
bulderend hard", legt Brons uit. "Het 
heeft · veel meer klankkleuren dan 
een Nederlands orgel dat vaak uit 
de Barok stamt." Een Engels orgel 
zit de zangers minder in de weg 
omdat bet buiten bet klankbereik 
van de zangers veel mogelijkheden 
biedt, vooral in de lage tonen. Daar
door wordt de koorzang merkbaar 
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gedragen door orgelklanken. 
Daarbij heeft een Engels orgel meer 
mogelijkheden om met klankkleu
ren te werken om zo de tekst te 
benadrukken. Een brullende leeuw 
in een psalm kan met de grote tong
werken op bet orgel worden nage
bootst. Liefde kan me strijkende 
stemmen worden onderstreept. 
Angst en vrees kunnen met andere 
geluiden worden nagebootst. Op 
bet Willisorgel in de Hooglandse 
Kerk heeft de organist zelfs een 
computer ter beschikking om bet 
orgel moeiteloos elke seconde 
anders te laten klinken. 

Geselecteerde 7.a11gers 
Bijzonder is dat de bekende Britse 
organist en dirigent Huw Willi
ams de Evensong voor 28 augustus 
instudeert en dirigeert. Hij ver
wierf intemationale bekendheid 
door koordirecties in vele landen 
en orgelconcerten in vele landen. 
Er is een koor speciaal voor dit 

De Evensong is op 28 augustus om 
17-00 uur in de Hooglandse kerk (Foto: 
pr). 

doel opgericht: The Willis Chorale. 
"Huw Williams gaat een Nederlands 
projectkoor van geselecteerde zan
gers onder begeleiding van een 
Engelse toporganist doceren hoe 
deze muziek in Engeland gezongen 
wordt. Dat kunnen we nu in Leiden 
uitvoeren met bet Willis Orgel dat 
een stukje Engeland in Nederland 
brengt"', aldus Eric Brons trots. Het 
koor zingt de 28ste werken van de 
Engelse componisten Bairstow, Ire
land, Leighton, Howells en Mathi
as. 

De Evensong 
EenEvensong biedtdemogelijkheid 
om tijd door te brengen in gebed tij
dens bet luisteren en deelname aan 
muziek. Die muziek is geselecteerd 
om een dieper inzicht te geven in de 
mysteries van bet geloof. • 




