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Schola Davidica Choir bestaat 35 jaar
Dat vieren we met een speciale choral evensong

*Premiere ‘Over de Ziel’ van Hildegard von Bingen door componist/ organisat Jan Hage*
*Afsluiting festival Mystieke Vrouwen * Psalmen van Pieter Oussoren en Gert Oost*  
*Feestelijke receptie na afloop met gastzangers, oud-leden, vrienden en bekenden*

Première Speciaal voor dit jubileum schrijft componist/ organist Jan Hage 
het koorstuk ‘Over de ziel’, op een tekst uit het Liber Vitae Meritorum van 
de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen. Ook klinkt Psalm 23, een 
hommage aan Hage’s voorganger, medeoprichter van de Schola, Gert Oost.

Festival Deze evensong vormt tevens de afsluiting van het Festival mystieke vrouwen. Zo 
zingen we composities van vrouwelijke componisten, zoals het Magnificat van als Ruth 
Watson-Henderson. Ook weerklinkt het ingetogen Mother of God van John Taverner. 

Psalmen Een van de grondleggers in 1983 van de Schola is ds. Pieter Oussoren. Zijn 
vertalingen van de psalmen, later ook opgenomen in zijn Naardense Bijbel, worden getoonzet 
door Gert Oost. Zingende vrienden onder leiding van dirigent Ab Kraaypoel zingen die in een 
vesper in de Lutherse Kerk. Hieruit ontwikkelt zich 
de Utrechtse choral evensong. Nu, 35 jaar later, klinkt 
iedere maand in de Janskerk een evensong. Verklankt 
door  een koor van dertig zangers,  onder leiding van 
Daniel Rouwkema en met Jan Hage aan het orgel. 

Choral evensongs zijn korte vieringen (vespers/ avondgebeden), meestal aan het eind van 
de dag. Met gezongen liturgische teksten, meerstemmig gereciteerde psalmen, een korte 
Bijbellezing en samenzang. 
Het is een eeuwenoude Engelse traditie waarvoor de beste componisten schreven. Wij putten 
graag en veel uit deze rijke bron. Maar we geven wel een eigen Utrechtse draai aan de choral 
evensong. Met werk van West- en Oost-Europese en Scandinavische toondichters. En met 
muziek van ‘eigen’ componisten: Gert Oost, Jan Hage en muzikaal leider Daniel Roukema. 

Samenzang Evensongs beginnen en eindigen met samenzang. De slothymne op dit jubileum is 
tevens een uiting van dankbaarheid bij ons 35-jarig bestaan: O God, our help in ages past.
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De Psalmen van David 
waren de eerste composities (Oost/
Oussoren) die uitgevoerd  werden.

Vandaar onze naam:
 Schola Davidica.


