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Beste Koorleden, Vrienden en andere belangstellenden, 
 
Dit is de tweede Nieuwsbrief van de Schola Cantorum Amsterdam. Zoals u wellicht weet, zingt de 
Schola al ruim 60 jaar in Amsterdam, waarvan gedurende bijna 30 jaar de zondagse Vespers in de 
Nicolaasbasiliek. Middels deze Nieuwsbrief willen wij u als mogelijk geïnteresseerde regelmatig op 
de hoogte te brengen van bijzondere Vespers en Metten èn van nieuwe initiatieven. 
 
Met de Paaskring (Veertigdagentijd en Paastijd) hebben we een druk programma in het vooruitzicht. 
Behalve de bijzondere vespers van de vastentijd en Pasen zullen wij ook dit jaar de Donkere Metten 
en de Paasmetten zingen. We zingen ook op het Nederlands Gregoriaans Festival, waarvan Rens 
Tienstra artistiek leider is. Tenslotte is er een nieuw initiatief: de Gregoriaanse Kring Amsterdam. 
 
Met vriendelijke groet, 
Teun Timmers, secretaris SCA 
 
 
Aankomend programma: Veertigdagentijd en Paastijd 
Hoogtepunten van het kerkelijk jaar en van het gregoriaans repertoire zijn Pasen en de Goede week, 
met daarin op woensdag 5 april de Donkere Metten van Witte Donderdag. De Donkere Metten 
(Du. Finstermetten, Fr. Tenèbres) danken hun naam aan een lichtritueel dat al in de 8ste eeuw te Rome 
werd beschreven. Tijdens het zingen van het nachtgebed van het Triduum sacrum (de drie dagen die 
beginnen met de avondmis van Witte Donderdag en eindigen met de Vespers van Pasen) wordt na het 
zingen van elke psalm een van de lichten in de kerk gedoofd, totdat deze aan het einde van 
de Lauden geheel in duister gehuld is. Het is een indrukwekkend ritueel. Tijdens de eerste Nocturne 
worden drie Lamentaties van Jeremia gezongen. Traditioneel worden die bij de SCA gezongen in een 
prachtige versie uit Silos (Simon Paul en Joachim Oude Vrielink, rond 1200AD). Dit jaar zingt Rens 
Tienstra een lamentatie uit een 14de-eeuws manuscript uit de noordelijke Lage Landen, naar het 
gebruik van het Bisdom Utrecht. Rens heeft er een transcriptie van gemaakt, die u kunt vinden in zijn 
recente publicatie “Lamentations from the Low Countries”. 
 
Voorafgaand aan de Goede Week hebben we nog de laatste twee vespers van de Veertigdagentijd: 
Laetare en Iudica, en aansluitend de vespers van Palmzondag en Pasen. Op Paaszondag, ’s morgens 
om 7.30 uur, zullen wij tevens de Paasmetten zingen. 
 
 
De Gregoriaanse Kring Amsterdam gaat van start! 
Gregoriaanse Kringen zijn plaatselijke initiatieven waarin maandelijks 15-20 liefhebbers van het 
gregoriaans zich verdiepen in de gezangen van de betreffende kerkelijke periode. Doel is alleen het 
samen zingen en niet een uitvoering. De bijeenkomsten duren 2-3 uur. De GK Amsterdam is 
inmiddels de negende Kring, en vindt plaats op zaterdagen 15 april en 13 mei 10-12 uur in de 
Nicolaas. Opgave uiterlijk 8 april op info@gregoriaanskoor.nl. Rens Tienstra doet de aftrap; Laine 
Tabora zal later dit jaar aansluiten. Wij danken het bestuur van de Nicolaas voor het verlenen van de 
ruimte! 
Voor de laatste info, zie: www.gregoriaans-platform.nl/gk-amsterdam/ 
 



 

 

Voordrachten gregoriaans en liturgie rond Pasen (7, 14 en 21 maart) 
Na zijn lezingen rond de Kerstkring legt Joachim Oude Vrielink OFM ter inleiding van de vieringen 
rond Pasen in drie voordrachten verbanden tussen de gregoriaanse gezangen van de Paaskring en de 
geloofsinhoud van deze bijzondere tijd. Zie de bijlage achterin. 
 
 
Rens Tienstra artistiek leider van het Nederlands Gregoriaans Festival  
Op 9-11 juni vindt in Den Bosch weer het Nederlands Gregoriaans Festival plaats. Net als de 
afgelopen twee edities vorig is Rens Tienstra artistiek leider. Het breed opgezette programma wordt 
binnenkort bekend gemaakt. Er is op zaterdag een getijdendag waarin ons mannenkoor de Noon en 
Sext zal uitvoeren; ook zijn er uitvoeringen door andere schola’s, professionele ensembles (o.a. 
Discantus, Psallentes, Ad Vesperas), workshops, muziektheater en een symposium. Doorlopend over 
de drie dagen is een verdiepingscursus door Eugeen Lieven d’Abelardo, voormalig dirigent van de 
SCA. 
Info: www.nederlandsgregoriaansfestival.nl 
 
 
Steun de Schola, word Vriend en help de lofzang gaande houden!  
Dankzij een subsidie van het Mgr. de Groot Fonds is ons voortbestaan dit jaar verzekerd. Daar zijn we 
heel dankbaar voor; maar de subsidie dekt de kosten voor tweederde. Wij zijn drukdoende andere 
fondsen aan te schrijven. Geschikte fondsen zijn moeilijk te vinden; voor de algemene fondsen zijn 
wij te religieus en religieuze fondsen zijn meestal sociaal georiënteerd. We ontvangen daarom graag 
suggesties hiervoor! 
Wij willen u vragen of ook u ons wilt steunen. Buiten de ledencontributies zijn onze inkomsten 
onzeker. Overigens - de collecte aan de uitgang komt ten goede aan de Nicolaas. 
Uw (incidentele) bijdrage aan de Schola is zeer welkom. U kunt deze overmaken op NL57 RABO 
0362 1315 54 t.n.v. Schola Cantorum Amsterdam. Vergeet u niet bij uw donatie uw emailadres te 
vermelden! 
 
Ook kunt u zich opgeven als Vriend, voor € 50,00 (of meer) per jaar. U krijgt daarvoor onze CD 
met de Metten van Pasen toegezonden (uniek, en hogelijk geprezen door experts). Maar vooral maakt 
u het mogelijk dat in het hart van Amsterdam wekelijks de gregoriaanse vespers worden gezongen en 
(kandidaat-)koorleden zich kunnen verdiepen in het gregoriaans. En middels deze nieuwsbrief wordt 
u regelmatig op de hoogte gehouden van ons programma en nieuwe initiatieven.  
 
Programma Paaskring 2023 
Hoogtepunt van het kerkelijk en gregoriaans jaar is de Paaskring, met een aantal bijzondere Metten. 
Zie voor het up-to-date programma de website, en de toelichtingen op 
www.gregoriaanskoor.nl/vespers-metten-en-lauden/ 
Alle zondagse vespers beginnen om 17.00u en duren ca een half uur. Check aub ons programma op 
de website voor eventuele wijzigingen! 
 
Zondag 19 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 26 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 2 april: Palmzondag 
Woensdag 5 april: Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, aanvang: 20.00u 
Zondag 9 april: Paasmetten, aanvang: 07.30u 
Zondag 9 april: Paaszondag 
Zondag 16 april: Beloken Pasen 
 
Deze Nieuwsbrief gaat uit naar (oud-)koorleden, Vrienden en andere geïnteresseerden. U kunt deze 
ook doorsturen naar anderen. Als u geen prijs stelt op ontvangst, stuurt u dan svp een email naar 
info@gregoriaanskoor.nl, en u wordt uit de rondzendlijst verwijderd. Uiteraard kunt u zich ook 
middels een email abonneren. 
 



 

 

Voordrachten gregoriaans en liturgie rond Pasen 
Elke zondagmiddag om vijf uur zingt de Schola Cantorum Amsterdam in de Nicolaaskerk de 
gregoriaanse vespers. En op enkele hoogtijdagen ook metten.  
 
Ter inleiding van de vespers, metten én het liturgisch spel rond Pasen zal br. Joachim Oude Vrielink 
OFM in drie voordrachten verbanden leggen tussen de gregoriaanse gezangen van de Paaskring 
(Veertigdagentijd, Paasspel en Paastijd) en de geloofsinhoud van deze bijzondere tijd. Wat hebben de 
klaagzangen van Jeremia ons te melden? Wat heeft de Zutphense Walburgiskerk te maken met het 
Paasspel van Rijnsburg? Hoe gaan we om met moeilijke teksten die achterhaald lijken te zijn?  
 
Enkele voorbeeldgezangen zullen uitgevoerd worden, bovendien wordt u uitgenodigd mee te zingen. 
 
Wanneer: Dinsdag 7, 14 en 21 maart van 19.30h tot 21.00h.  
Waar: De rode zaal van de pastorie.  
Toegang is gratis, graag opgeven per e-mail: joachimoudevrielink@franciscanen.nl 
http://www.gregoriaanskoor.nl 
 
 

 
 De opwekking van Lazarus, een voorafbeelding van Jezus’ verrijzenis (Trierse Egbertcodex). 
 
 


