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Reisverslag van Koos* 
Ik logeerde bij vrienden in 
Gorinchem en zoals altijd op  

dit soort ‘spannende dagen’ was ik 
nét voor de wekker wakker: om half 
vijf in de morgen. Douchen, een boterhammetje en een kop 
koffie, en dan gauw weg. Want ja: ik wil er toch graag vroeg 
zijn. Dus: “óp naar de Gamma!” Alles ging voorspoedig en we 
vertrokken bijna precies om zes uur. Met Willem aan het stuur 
hadden we een snelle reis, met maar één korte file.  
Iedereen vond een gemakkelijke plek (kijk maar naar ‘kleine’ 
Henri: die had al snel bij Matthijs een plekkie gevonden om te 
lezen én om mee te luisteren naar de muziek die Matthijs op 
zijn discman luisterde...) en Calais naderde snel. 

 

12e Jaargang, nummer 4, Juli 2003 
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Ely Cathedral Choir had zelf nog 
vakantie, maar we werden 
sympathiek onthaald en na wat 
rond-kijken en repeteren brachten 
we het er best ‘redelijk’ vanaf.  Een 
verrassing was, dat er géén 
voorganger was om de ‘Versicles’ 
te zingen: die eer viel mij te beurt 
(en dat dee ik graag). Toen was 
het tijd om naar de gastgezinnen in 
Peterborough te vertrekken… 

“Hij die slaapt is 
onbereikbaar;  
hij die droomt  
bezit het  
onbereikbare."  

Marnix Gijsen 

citaatje 

We zijn er al een beetje aan gewend; ook déze keer hadden we 
een vroegere Ferry dan we hadden geboekt. Het weer was een 
beetje grauw, maar de gezichten gelukkig niet. Een beetje vocht in 
de lucht mocht de pret niet drukken. De jongens die nog niet vaak 
op zee waren geweest verkenden maar ál te graag het schip; er 
was genoeg te zien. Anderen, zoals Bart, Derk, Jonathan, Marleen, 
Harmen en Henry waren  wat rustiger en dat was niet onverstandig. 
Deze eerste dag zou een érg lange en drukke dag worden.  
Wij hadden er door omstandigheden voor gekozen om al meteen 
die dag Evensong te zingen in Ely Cathedral. Je kunt die eerste, 
altijd moeilijke Evensong maar gehad hebben, toch? 
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Dinsdag was onze 2e dag in  
Ely Cathedral. We vertrok-  

trokken niet te vroeg en hadden een 
mooie rit door het Engelse lanschap.  
 
Het Cathedral Choir had ons een rondleiding met gids 
aangeboden door de prachtige kathedraal; die kans lieten 
we ons natuurlijk niet ontgaan! Ik was vorig jaar al in de 
kathedraal geweest, maar slechts een half uurtje of zo. 
Deze keer had ik meer tijd om rond te kijken en om foto’s te 
maken. Ik heb veel kerken, groot en klein, gezien en deze 
kathedraal hoort zeker bij de mooiere. Kijk bijvoorbeeld maar 
eens naar het prachtige altaar op de volgende pagina. Die 
middag hadden we opnames voor onze Kerst CD (maar dat 
heb je al gelezen) en later die middag weer Evensong, waar 
ik weer de Versicles mocht zingen. Als Oud-Katholiek voel ik 
me verbonden met de Anglicaanse traditie; daarom heeft 
denk ik de Evensong ook een extra waarde voor me. 

Bij onze vrienden van 
All Saints’ Parish (de 
parochie, deze keer) 
werden we ontvangen 

door Father David en  
June Smith, die de gast-
gezinnen geregeld had.  
 
Zéker als ik in Engeland 
ben voel ik me een halve 
Engelsman, en zeker de 
mensen van All Saints’, 
zoals Father David,  
Richard, Robert en Anne 
versterkten dat gevoel.  
Ik logeerde samen met 
Geert, Harmen en Derk bij 
Father David. Daar had ik 
ook in september vorig 
jaar met mijn zus Riet gelogeerd en ik had ‘mijn’ kamer weer: de 
grote slaapkamer aan de voorkant, met open haard en zo. 
 
Na een warme maaltijd waren de jongens écht toe aan slapen, en 
ze waren ook zo in Dromenland. Ik heb nog lekker met Father  
David bijgepraat en later die avond nog even bij Robert en Anne 
geweest; het was voor mij nét alsof ik al die goede mensen de 
week daarvoor nog gesproken had. Eerlijk gezegd hebben Robert 
en ik toen ook wat ‘gewerkt’; we hebben toen niet alleen een 
borreltje gedronken, maar ook de komst van hún naar óns 
besproken. 
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Als zanger vind ik het ook 
leuk om in twee Evensongs 
helemaal andere werken te 

zingen, al blijven we als Nederlands 
koor toch wel wat moeite hebben 
met de Anglicaanse Psalm-chant. Dat is ook niet zo raar 
als je bedenkt, dat de jongens van Cathedral Choirs 
verschillende keren per dag die chants zingen; wij niet! 
Wat mij betreft mogen we best verandering in brengen… 
 
Ik heb erg genoten van Ely Cathedral, maar ik vond de sfeer 
wel totaal anders dan in Lincoln Cathedral. In deze laatste 
hangt écht de sfeer van een ‘Huis van God’, waar je als 
bezoeker ook welkom bent om gewoon rond te kijken. Ely is 
ook een kerkgebouw, maar heeft voor mij toch méér het 
gevoel dat het ‘vooral’ om de culturele kant gaat. Het is (of 
lijkt) commerciëler en 
dat is toch een ander 
gevoel. Woensdag, 
Koninginnedag, was 
een vrije dag. Rustig 
ontbijten en lunch-
pakketten klaarmaken. 
Daarna moesten de 
jongens éérst met 
Bess spelen; vooral in 
voetballen was de 
hond erg goed! 

"Een doel  
is een droom  
met een  
deadline."       

 
Peter Darbo 

citaatje 

lees verder op pag. 22 
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Hij speelde o.a. van Pierné 
het werk “Trois Pièces” dat 
ik al eerder gespeeld had. 

Werkelijk prachtig! Ik hád King’s  
College Chapel nog aangeboden om 
Nico dáár te laten spelen, maar dat wilden ze niet. DOM! 
Ze weten echt niet wat een grote klasse ze misliepen. 
 
We hebben zo Koninginnedag op een leuke manier 
gevierd en - op één fiks buitje na - dróger dan jullie 
(haha!). ‘s Avonds zijn onze Engelse vrienden, volwassenen 
en wat grote slungels naar het nu vermaarde ‘The Blue Bell’ 
gegaan. Onder het genot van een enkel biertje (hè: wat is 
Engels bier toch lekker, maar dat is niet iedereen met me 
eens) hebben we lekker oude vriendschappen hernieuwd, 
wat geroddeld over FB; kortom het was een erg gezellige, 
natte avond. 
 
Donderdag gingen we naar Lincoln Cathedral: daar had ik het 
meest van alles naar uitgekeken. Al tijdens mijn vakantie had 
ik mezelf voorgenomen: “Hier moeten we met het Koor naar 
toe!”; en dat was gelukt. Sommige jongens dachten daar in 
de bus eerst nog ánders over: goed dat er plastic zakjes zijn 
uitgevonden, nietwaar? Maar na een rust op een parkeer-
plaats en wat frisse lucht, waren die ongemakje weer over. 
Als je Lincoln vanaf het zuiden binnenrijdt zie je de imposante 

kathedraal al in de verte. 
Vervolgens kom je het 
centrum binnen en zie je het 
imposante gebouw boven 
alles uit op een heuvel staan: 
een fantastisch gezicht. Als je 
dan voor de héél grote 
westelijke gevel staat, met 
daarboven de twee werkelijk 
enorme torens, dán merk je 
pas hoe bijna onvoorstelbaar  

Koninginnedag was ook 
Nico’s dag! Voor hem 
had ik in “Saint Mary the 
Great”, de universiteits-
kerk van Cambridge, 
een orgelconcert kun-

nen regelen. Je ziet dat hij 
daar veel plezier aan had! 
 
Het was een vrije dag, dus 
we hadden niet veel 
‘geregeld’. De meesten zijn 
gaan varen op de rivier 
Cam; punteren op z’n 
Venetiaans! Ook werd er 
druk gewinkeld (zakgeld 
heeft de eigenaardige 
gewoonte om uit broek-
zakken te willen springen!) 
en weer anderen gingen de 
enorme en fraaie (en wat mij 
betreft ook wel erg commer-
ciële) Chapel van King’s 
College bekijken. Met Peter 
Willbye, één van onze 
vrienden uit Peterborough, 
ben ik lekker gaan lunchen 
in The Eagle en heb ik 
genoten van Nico’s orgel-
concert, dat hij begon met 
het Wilhelmus. 
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(Altaar en ‘Choir stalls’ van Lincoln Cathedral, gezien vanaf het orgel) 

groot Lincoln Cathedral is. 
Dat moet je zien! Leuk om 
te merken hoe verschillend  

het medewerkers van kathedralen 
zijn. Ik moet bekennen dat ik tijdens 
het organiseren van onze Tour alle denkbare 
medewerking kreeg; en dat was ook zo als ik  functiona-
rissen ter plaatse om assistentie vroeg. Maar in Lincoln 
waren de ‘Vergers’ (een soort kosters) een klasse apart. 
We kregen alles wat we wilden voor elkaar. Prima! We 
hebben trouwens ook een erg sympathieke brief gekregen 
van de Dean (de kerkelijke baas) van de Cathedral ontvan-
gen en we mogen terugkomen wanneer we willen… Ligt dat 
aan ons Recital Concert (met soli van ‘grote’ Harmen en 
Derk) of aan de Evensong? Ik weet dat Jeroen niet over alles 
éven tevreden was, maar ja: wanneer is een dirigent dat wel 
(haha). Als zanger heb je toch wat minder stress dan als diri-
gent; misschien dat het 
daarom is dat ik in 
ieder geval met veel 
plezier genoegen had: 
ik had daar erg naar 
uitgekeken en dat is 
me niet tegengevallen. 
In de vrije tijd die we 
hadden heb ik echt 
genoten van de prach-
tige sfeer in de kerk. 

"Ik droomde over 
de werkelijkheid. 
Wat een 
opluchting om 
wakker  
te worden." 

citaatje 
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Onze Engeland Tour 2003 
werd afgesloten met een  

gezellige avond, ons aangeboden 
door onze Engelse vrienden. Op 
zaterdag: afscheidsfoto’s maken, 
een traantje wegpinken en afscheid nemen. En dan: naar 
huis! Óp naar de volgende Engeland Tour… WANNEER??? 

mede namens co-organisatoren Arie & Jeroen…      Koos* 

Ik kan niet anders zeggen dan dit: als 
je ooit (weer) eens naar Engeland 
gaat en je hebt alleen maar tijd (en 
zin) om één kathedraal te bekijken: ga 
dan naar Lincoln. Een Aanrader! 
 

 Vrijdag was de laatste muzikale dag en wel in Peterborough 
Cathedral: eerst een orgelconcert van Nico (waarvoor de Dean 
zélf een welkomstwoord) en in de middag ons eigen Recital 
Concert. Beide concerten werden gelukkig goed bezocht. Tot 
mijn plezier speelde Nico ook hier de ‘Pierné’ en werken van 

Reger en Penfield die ik erg mooi vond. Dat doen we zo nog vaker! 
 
Ook ons eigen Recital Concert was zeker een succes te noemen: 
het liep vlotjes en behalve diverse gastouders waren ook mensen 
van de Cathedral en gewoon publiek uit de stad: het blijft toch het 
leukste als er ook wat publiek is, al reken je daar niet te veel op… 


