
http://home.hetnet.nl/~skk-gorcum                                    11e Jaargang, nummer 1, Oktober 2001                                             stadsknapenkoorgorcum@hetnet.nl 

ENGELSE BELEVENISSEN  

VAN ORGANIST NICO 

          
Het is alweer even geleden dat we met 
elkaar op reis gingen naar Engeland maar 
toch loop ik nog steeds na te genieten van 
deze fantastische trip. Ik heb echt genoten 

van alles wat ik heb meegemaakt. Het begon al op de 1e dag met een 
mooie bootreis van Calais naar Dover. Dat was voor mij de 1e keer dat ik 
met zo'n ferry meeging en ik vond het geweldig. Omdat we vroeger dan 
gepland in Engeland aankwamen kon het bezoek aan Rochester alle tijd 
in beslag nemen. Ik mocht daar even op het orgel spelen en dat was voor 
mij gelijk de eerste kennismaking met de Engelse orgels. Via een 
piepklein trapje klom ik naar de speeltafel van het orgel. Het bleek een 4-
klaviers instrument te zijn met ontzettend veel registers. De speeltafel van 
het orgel leek wel een seinwachterhuis van de Nederlandse Spoorwegen: 
overal knopjes, toeters en bellen die je kunt bedienen. 
 
Dinsdag waren we in Eton College. Ook daar stond weer een enorm orgel. 
Ook daar was de speeltafel weer een echte cockpit; 4 manualen, meer 
dan 50 registers, 3 zwelkasten en heel veel verschillende soorten 
klavierkoppels. Boven de lessenaar waar mijn muziek op stond was een 
televisiescherm ingebouwd waarop ik Jeroen goed kon zien. Boven mijn 
hoofd zat een luidspreker om alles goed te kunnen horen wat er beneden 
allemaal gebeurde. We zongen daar onze eerste tonen in Engeland (le 
Evensong) en naar mijn mening moesten we er echt nog een beetje in 
komen. Ik vond het koor soms nog wat onwennig klinken maar gelukkig 
werd dat tijdens de hele week steeds beter. Wat dat betreft moest ik een 
beetje denken aan het Nederlands elftal. Dat gaat ook steeds beter 
voetballen naar mate het toernooi vordert. 
 
Woensdag was een drukke dag voor ons. Als eerste hadden we het 
concert in Peterborough Cathedral. Wat een kolossaal gebouw was dat. 
Ook hier bereikte ik de speeltafel weer via een smal trappetje en ook hier 
was een videocamera geïnstalleerd. Ik zat in een klein kamertje pal boven 
het koor, recht tegenover het orgel waar ik jullie uitstekend kon horen en 
begeleiden. Dit orgel was het grootste van alle instrumenten die ik in 
Engeland heb bespeeld. Er Samen met alle klavierkoppels had dit orgel 
106 registerknoppen. Een echte grote kanjer dus, heerlijk om je daar eens 
lekker op uit te leven. Als solowerk speelde ik daar o.a. het Praeludium  

van de grote e-moll van J.S. 
Bach en de "Concert Study"  

van P.A. Yon. Je weet wel, dat stuk met 
die virtuoze pedaalpartij. 
 
Daarna gingen we met de bus naar Southwell; een dorpje van 
niks met een enorme kathedraal. Hier stond een wel heel 
bijzonder orgel. Ten eerste was het orgel tussen het schip en 
het koor van de kerk opgesteld en had het twee fronten. Dat is 
iets typisch Engels wat we in Rochester en Eton ook al hadden 
gezien. Heel speciaal was, dat er boven op een galerij in het schip 
("the nave") van de kerk een tweede groot orgel was gebouwd en 
dat kon bespeeld worden vanaf de klavieren van het hoofdorgel. 
Dat vond ik echt “kicken”, je speelt een mooie fuga van Bach en 
dertig meter verderop hoor het de orgelmuziek in de kerk 
rondklinken. Prachtig. 
 
Donderdag stond Cambridge op de agenda. Zelf vond ik dit de 
mooiste dag. Ik heb genoten van de stad, z'n oude gebouwen en 
vele scholen ("colleges"). We hebben daar eerst een concert 
gegeven in de Great St. Mary 
Church, recht tegenover het 
wereldberoemde gebouw van de 
Kings College. ]a, we waren daar 
echt in het hol van de leeuw maar 
ik denk dat we daar ons beste 
concert hebben gegeven en een 
goe d vi s it eka ar t je he bb e n 
afgegeven. We doen zeker niet 
onder voor ‘n doorsnee Engels 
jongenskoor 
 
In de St. Mary Church mocht ik 
spelen op een orgel met "slechts" 
drie klavieren. Een klein exemplaar 
dus, na alles wat ik tot nog toe 
onder mijn handen en voeten heb 
gehad. Ik vond het heel prettig om 
als organist tussen het koor te 
zitten omdat ik meer betrokken was 
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bij het jullie zingen.Het was een heerlijk 
orgel om te bespelen en om jullie mee te 
begeleiden. Als solostuk speelde ik daar het 
"Koekkoek en Nachtegaal Concert" van G.F. 
Handel. Na dit concert kreeg het koor een 
muziekles op het St. ]ohns College in 
Cambridge. Ik vond het leuk om mee te 
maken.  

Het absolute hoogtepunt van onze Engelandreis vond ik de 
evensong, verzorgd door het St. Johns College Choir in Cambridge. 
Wat een koor, wat een stemmen, wat een zuiverheid en 
stembeheersing. En, niet te vergeten, wat een dirigent en wat een 
organist. Geweldig gewoon. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n mooi 

koor live horen zingen en zat constant met kippenvel en bijna met tranen 
in mijn ogen van ontroering. Het was echt één van de mooiste muzikale 
momenten uit mijn leven en ik zal het nooit meer vergeten. Schitterend 
gewoon. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, zo prachtig vond ik het. 
 
Vrijdag was onze laatste muziekdag. We hebben die avond het "]oint 
Concert" in Peterborough gegeven, samen met het koor van de All Saints 
Church. De dirigent van dit koor, Fergus Black, vond ik een aparte snuiter 
met veel muzikale capriolen en het werd voor mij echt een concert vol 
muzikale verrassingen. Sommige stukken hadden we nog nooit samen 
geoefend. Zelf houd ik van een betere voorbereiding en soepelere 
samenwerking met de dirigent en gelukkig ben ik dat van Jeroen ook 
gewend. Nee, de samenwerking met dirigent Fergus Black vond ik uniek 
en ik wou dat ook zeker zo houden. 
 
Zaterdag was onze reisdag terug naar Nederland. Veel gehobbel in de 
bus en gespetter op de boot. Toen we vlak bij Gorcum waren nam Henk 
even de microfoon in de handen en bedankte iedereen voor hun 
fantastische inzet. Eindelijk kwamen we rond 21.00 uur in Gorcum aan en 
ik was echt moe maar zeer voldaan. Ik mag terugkijken op een prachtige 
Engelandreis, vol hoogtepunten en indrukken. Ik heb genoten van de 
onderlinge sfeer in het koor en de prettige wijze waarop we een hele week 
met elkaar om zijn gegaan. Er is nergens een onvertogen woord gevallen 
en dat zegt iets over het Stadsknapenkoor Gorcum; een koor waar je trots 
op kunt zijn. Ook de muzikale samenwerking met jullie dirigent, Jeroen, 
liep altijd lekker soepel. ]ongens en mannen, bedankt voor jullie 
onvergetelijke inzet en enthousiasme, ik heb er van genoten en ik vond 
het een feest om jullie te begeleiden in Engeland. Bless you all.   

Jullie organist, NICO 

Hé Koorleden… Ik ‘moest’ 
iets schrijven over “Van 
sopraan naar Alt’… 

 
Ik heb nu ongeveer 6 jaar bij de    
sopranen gezongen. Ik vond het altijd echt gezellig. Ik ben 
ongeveer midden 1995 bij het koor gekomen en toen ging het 
koor ook op kamp naar Almelo. Dat was één van de eerste 
dingen die ik meemaakte. Toen zong ik nog niet mee met de 
concerten, omdat ik nog een ‘probje’ was… 
 
Nu heb ik al 6 jaar achter de rug en heb ik veel meegemaakt. 
Beide Engelandreizen en het Franse koor dat bij ons kwam. 
Soms een avondje bowlen en veel mooie concerten: allemaal 
heel gezellig. 
 
Ik vond bij de sopranen zingen meestal niet zo moeilijk en we 
zongen vaak mooie liederen. Wij moesten meestal de 
melodie van de liederen zingen en dat was meestal niet zo 
moeilijk instuderen, vond ik zelf. 
 
Een poosje geleden vroeg Jeroen mij of ik eens een keertje 
met de alten mee wilde zingen. Dat heb ik toen gedaan en 
dat beviel me best. Sindsdien ben ik bij de alten. En ik hoop 
dat ook een poos 
te blijven doen; 
het lijkt me heel 
gezellig.  
 
Maar… ik zal de 
gezellige  
sopraantijd niet 
vergeten;  
dat vond ik echt 
een toffe tijd!       
                             
          Sebastiaan 


