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Herbert was de jongste van acht kin-
deren. Vader Oliver Howells was, naast 
weinig succesvol zakenman, een even 
weinig getalenteerd amateurorganist. 
Rond zijn vijfenzeventigste verjaardag 
werd Herbert Howells door de bbc 
geinterviewd, waarbij hij over zijn vader 
zei: “My father was a very humble busi-
nessman for six days of seven, and a dread-
ful organist for the seventh day...”1. Oliver 
was verantwoordelijk voor de armza-
lige samenzang die ik in de inleiding 
noemde, híj was de organist van de 
Baptistenkerk die naast het armoedige 
en veel te kleine huisje annex winkeltje 
van de familie Howells stond. Echter: in 
zijn jeugd adoreerde Herbert zijn vader. 
Oliver zorgde ervoor dat zijn kinderen 
een opleiding kregen, en hij deelde met 
hen zijn interesse in astronomie, kunst 
en literatuur. Hij stimuleerde Herberts 
muzikale talent en nam hem mee naar 
(orgel)concerten in kerken in de omge-
ving, onder meer naar St Mary Redcliffe 
in Bristol (het eerste Engelse orgel met 
pedaal; zie ook pagina 39) en Gloucester 
Cathedral. Pianospelen leerde hij van 
zijn zeventien jaar oudere zus Florrie. 

Gloucester
Tijdens Herberts schooltijd op de Ele-
mentary en later Grammar School werd 
duidelijk dat noch Florrie noch Lydney 
kon bieden wat hij aan muzikale op-
leiding nodig had. Het gezin had geen 

Herbert Howells werd geboren op 17 oktober 1892 in het Engelse Lydney. Als elfjarige 
had hij schoon genoeg van de muzikaal armoedige diensten en het slordige zingen in de 

Baptistenkapel van het dorp. Hij wilde liever meedoen in het koor van de Anglicaanse 
dorpskerk. “But Bertie isn’t saved!”, antwoordde Reverend John C.E. Besant verontwaardigd 

op het verzoek van Herberts ouders. Geen nood: nog dezelfde dag werd alles in het werk 
gesteld om Herbert te ‘redden’ en de eerstvolgende zondag werd hij gedoopt. Hij mocht direct 
meezingen in het kerkkoor. Een gebeurtenis met grote gevolgen voor de Engelse kerkmuziek – 

én voor de plaatselijke dorpsorganist.

“You have opened a 
wholly new chapter of church music”

Peter Ouwerkerk

geld voor een goede muziekdocent, 
maar een plaatselijke grootgrondbezit-
ter, Charles Bathurst, werd ingescha-
keld en diens zuster trok zich zijn lot 
aan. Ze betaalde voor hem een profes-
sionele pianoleraar: Herbert Brewer, 
organist van Gloucester Cathedral. 

was zijn kennismaking met Edward 
Elgar en Hubert Parry, beide nestors 
van de Engelse (kerk)muziek. 
Het Festival oefende een grote aantrek-
kingskracht uit op Howells; hij absor-
beerde alles wat hij hier hoorde. Een 
belangrijke ervaring voor Howells vond 

1“Mijn vader was zes dagen per week een zeer bescheiden zakenman, en een beroerde organist op de zevende dag...”
2zie www.3choirs.org

Gloucester 
was één van 
de plaatsen 
waar tot op de 
huidige dag het 
jaarlijkse Three 
Choirs Festival 
wordt gehou-
den. Dit festival 
bestaat al sinds 
1724, en is een 
van de oudste 
korenfestivals 
ter wereld. Het 
wordt afwisse-
lend in Here-
ford, Gloucester 
en Worcester 
gehouden2. 
Tijdens dit 
prestigieuze 
festival worden 
voor het grote publiek zowel bekende 
als nieuwe koorwerken uitgevoerd. 
Howells bezocht dit festival, en hij 
ontmoette er Ivor Gurney (1890-1937), 
een van de jongenszangers van Glou-
cester Cathedral Choir. Belangrijker nog 

plaats in september 1910, 
toen hij in Gloucester 
Fantasia on a theme of 
Thomas Tallis voor strijk-
orkest van Ralph Vaughan 
Williams bijwoonde (zie 
ook pagina 9). Vaughan 
Williams dirigeerde het 
werk zelf. Toen na deze 
uitvoering een andere 
dirigent aantrad, nam 
Vaughan Williams toeval-
ligerwijs en tot verrassing 
van Howells plaats op 
de lege stoel naast hem. 
Herbert was van zowel 
het stuk, de uitvoering 
als de kennismaking met 
de componist zeer onder 
de indruk. Later zou hun 
contact tot een hechte 
vriendschap uitgroeien. 

Behalve voor Howells persoonlijk was 
de uitvoering van dit nieuwe werk 
een belangrijk moment in de Britse 
renaissance van de klassieke muziek. 
Tot die tijd stond het componeren in 
Engeland zeer onder invloed van de 

‘Bertie’ op ongeveer vijfjarige leeftijd

thema
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3zie het artikel Kerkmuziek studeren in het buitenland van Chris Bragg in Muziek & Liturgie, november 2007

Duitse traditie: veel musici en compo-
nisten hadden in Leipzig gestudeerd 
en de docenten aan de Royal Academy 
of Music leken erop gericht deze Duitse 
stijl voort te zetten. Vaughan Williams 
was één van de eerste componisten die 
hiermee braken. Zij introduceerden een 
op het Engelse volkslied en de Tudor-
polyfonie gebaseerde nieuwe stijl. Het 
motto was: geen flauwe imitatie van 
continentale stijlen, maar een authen-
tiek Brits geluid. De oprichting in 1883 
van het Royal College of Music, waar deze 
componisten lesgaven, was in feite een 
protest dat was gericht aan de conserva-
tieve Royal Academy of Music.

In 1909 werd Howells article pupil van 
de al genoemde Herbert Brewer. Deze 
opleidingsvorm bestaat inmiddels niet 
meer. Het nu nog bestaande fenomeen 
organ scholar3 is er een ‘uitgeklede’ 
versie van. Terwijl de huidige functie 
van organ scholar in feite het hebben van 
een met een beurs gefinancierde stage-
plek inhoudt, kreeg destijds de article 
pupil een volledige muzikale opleiding, 
gekoppeld aan werkzaamheden in de 
dagelijkse muzikale praktijk in een Ca-
thedral of Chapel. In 1909 had Brewer 
twee pupils: de al genoemde Ivor Gur-
ney en Ivor Novello. Met name met de 
eerste, later bekend geworden als (oor-
logs)dichter, sloot Howells een hechte 
vriendschap. Tijdens soms dagenlange 
wandelingen door Gloucestershire, de 
geboortestreek van Herbert waar hij 
en Gurney erg van hielden, spraken zij 
over muziek en Engelse literatuur. 

Royal College of Music
In 1912 won Howells met zijn eerste 
composities een open scholarship aan 
de Royal College of Music in Londen. 
Hier ging hij, op aanraden van Gurney, 
studeren bij Charles Villiers Stanford 
(compositie), Hubert Parry (muziekge-
schiedenis en literatuur), Walter Paratt 
(orgel), Walford Davies (koortechniek) 
en Charles Wood (harmonie en con-
trapunt). Hij koos voor een carrière als 
componist en verliet de vaste kerkmu-
ziekpositie in Gloucester. Dit viel hem 
niet zwaar: hij had inmiddels een hekel 

aan Brewer gekregen en was uitgeke-
ken op de kerkmuziekpraktijk.
Stanford adviseerde hem in de in 1903 
voltooide rooms-katholiekeWestminster 
Cathedral het koor van Richard Run-
ciman Terry te gaan beluisteren. Terry 

eigen stijl. Hij stond aanvankelijk zeer 
onder invloed van Brahms (vooral diens 
derde symfonie), Delius (Sea Drift) en 
Vaughan Williams (Tallis Fantasia en 
Fifth Symphony). 

zette veel zestiende-eeuwse muziek uit 
de Tudor-periode op het programma, 
maar had er ook een gewoonte van 
gemaakt hedendaagse componisten 
uit te nodigen voor nieuwe liturgische 
composities, een activiteit die hem 
overigens nogal eens in problemen 
met het kerkbestuur bracht. Howells 
raakte geïnspireerd door dit goede 
koor, en een paar maanden na de eer-
ste kennismaking werd in Westmin-
ster Cathedral zijn Mass in the Dorian 
Mode uitgevoerd. Het was de eerste 
openbare uitvoering van één van zijn 
werken. 

Howells bleek een productieve en 
begaafde student. In 1914 dirigeerde 
zijn docent Stanford Howells’ Eerste 
Pianoconcert, met studievriend Arthur 
Benjamin als solist. In deze periode, 
waarin hij ook de eerste orgelwerken 
en een liederencyclus voor zijn latere 
vrouw Dorothy Dawe componeerde, 
zocht Howells hoorbaar naar een 

Ziekte
In 1915 brak een 
zware en zeer be-
dreigende periode 
aan: bij hem werd 
de auto-immuun-
ziekte Graves’ 
disease gediagnosti-
ceerd. Een ade-
quate behandeling 
ontbrak, en volgens 
de artsen zou hij 
nog slechts een 
half jaar te leven 
hebben. Achteraf 
gezien was het 
een geluk bij een 
ongeluk dat Ho-
wells, ‘dankzij’ deze 
ziekte, niet werd 
opgeroepen voor 
het leger. Veel van 
zijn leeftijdgeno-

ten en medestudenten werden dat wel 
en diverse vrienden kwamen om in de 
Eerste Wereldoorlog. 
Inmiddels was een arts op het spoor 
gekomen van een experimentele en nog 
nooit geteste behandeling met radium-
injecties. Omdat hij niets te verliezen 
had, stemde Howells in met de be-
handeling en deze bleek aan te slaan. 
Men had echter geen idee van de juiste 
dosering: men stopte pas met toedienen 
toen in zijn nek, waar de radium-injec-
ties werden toegediend, verbrandingslit-
tekens ontstonden... Elke week verbleef 
hij enkele dagen in Londen voor de 
behandeling. De andere dagen was hij 
in Lydney om te herstellen. 
Tijdens de ziekte bleef hij ijverig 
componeren, ondanks een langdurig 
en pijnlijk herstelproces. Terwijl de 
artsen en veel vrienden zich ernstig 
zorgen maakten over het feit dat hij zo 
hard bleef werken, was deze periode in 
compositorisch opzicht zeer vruchtbaar. 
Hij schreef ondermeer een belangrijk 

Gloucester Cathedral rond 1895
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eerste kamermuziekwerk, het Piano 
Quartet in a minor (1916). Opvallend 
in dit werk is de overeenkomst met 
Maurice Ravels Pianotrio, dat twee jaar 
eerder werd gecomponeerd. Overigens 
heeft Howells Ravels trio vrijwel zeker 
niet gekend.
Howells was erg onder de indruk van 
Debussy en diens opvolgers Ravel, 
Boulanger en met name Duruflé. Met 
deze laatste voelde hij als organist en 
componist een grote verwantschap, 
en zoals Duruflé het gregoriaans als 
uitgangspunt nam –in melodiebehan-
deling, maar ook thematisch–, baseerde 
Howells zich op de Tudor-polyfonie en 
volksliedachtige melodieën. Wat beide 
componisten eveneens verbindt, is de 
impressionistische behandeling van 
deze muzikale ingrediënten. Overigens 
hebben Duruflé en Howells elkaar nooit 
ontmoet. 

Salisbury
In februari 1917 werd Howells be-
noemd tot assistent-organist van 
Salisbury Cathedral, in die tijd een van 
de belangrijkste kerkmuzikale posities 
in Groot-Britannië. Opvallend is dat Ho-
wells, direct na deze aanstelling, in een 
brief aan zijn vriend Harold Darke ver-
klaarde dat hij met nogal wat tegenzin 
weer een kerkmuziekbaan aanvaarde. 
Dat was niet zozeer vanwege het feit 
dat hij zelf niet gelovig was. Vooral de 

ervaringen als pupil in Gloucester, en 
vooral met de ‘inhumanity’ van Brewer, 
hadden bij hem een flinke weerzin 
tegen kerkmuziek veroorzaakt. De 
orgelstukken die hij rond deze tijd 
schreef –bijvoorbeeld zijn tweede en 
derde Rhapsodies for Organ– waren dan 
ook uitdrukkelijk níet bedoeld voor li-
turgisch gebruik. Naar aanleiding van 
deze orgelstukken verklaarde Howells 
hoe blij hij was dat hij steeds verder 
afstand van de kerk kon nemen. Met 
de Rhapsodies wilde hij “freely-expressed 
music for the instrument” –dus uitdruk-
kelijk géén religieus bedoelde orgel-
muziek– componeren. 
Toch nam hij de baan aan, vooral van-
wege het feit dat hij nu een salaris van 
£ 100 per jaar zou ontvangen en een 
eigen woning in Cathedral Close ter be-
schikking kreeg. De baan in Salisbury 
kwam vrij omdat zijn voorganger en 
leeftijdgenoot Humphrey Bourne we-
gens ziekte ontslag moest nemen. Het 
is ironisch dat hem ditzelfde slechts 
vier maanden na zijn aanstelling ook 
zou overkomen. De voor de radium-
behandeling noodzakelijke wekelijkse 
reis tussen Londen en Salisbury nam 
teveel tijd en energie in beslag, terwijl 
er op dat moment nog geen uitzicht 
was op herstel of verbetering van 
de situatie. Sterker nog: de artsen 
verwachtten nog steeds dat hij slechts 
kort te leven zou hebben, hoewel het 

eerder voorspelde resterende halve jaar 
al lang was verstreken.
Na zijn gedwongen vertrek uit Salisbury 
en het wegvallen van het vaste inko-
men, regelden vrienden bij de Carnegie 
United Kingdom Trust voor Howells een 
beurs van £ 150 per jaar. Men vroeg één 
tegenprestatie: hij moest Richard Run-
ciman Terry, die we al tegenkwamen 
als koorleider van Westminster Cathedral 
Choir, assisteren bij de uitgave van 
Latin Tudor Repertoire. Howells deed dit 
graag en absorbeerde de Engelse renais-
sancestijl. Het is vanzelfsprekend dat de 
kennismaking met deze oude Engelse 
componisten hem inspireerde bij het 
componeren van zijn eigen werken. 
Tegelijkertijd werkte hij gestaag verder 
aan een belangrijk oeuvre. Hij schreef 
Fantasy String Quartet (waarmee hij in 
1917 de Cobett Phantasy Competition 
won) en diverse vioolwerken, zoals twee 
Sonatas for Violin and Piano. 
Toen een zeer dierbare vriend en 
medestudent aan de RCM, de altviolist 
Francis Purcell Warren, in 1917 in de 
Great War in de slag bij Mons sneu-
velde, schreef Howells ter nagedachte-
nis een aangrijpende Elegy voor altviool, 
strijkkwartet en strijkorkest. Het bleef 
Howells zijn leven lang dwarszitten dat 
hij in deze turbulente tijd, ondanks de 
onzekerheid die zijn ernstige ziekte met 
zich meebracht, in een vrij luxe positie 
verkeerde terwijl vrienden zoals Warren 
en Ivor Gurney, met wie hij een uitge-
breide briefwisseling onderhield, voor 
een soldij van rond de £ 20 per jaar 
in barre omstandigheden een oorlog 
uitvochten. 

Docentschap en writer’s block
In 1920 werd Howells benoemd als 
compositiedocent aan het RCM. Hij 
volgde hier zijn inmiddels goede vriend 
Vaughan Williams op. Bij aantreden zal 
hij niet hebben kunnen bevroeden dat 
hij de langst zittende docent ooit aan dit 
instituut zou worden: hij zou de functie 
bijna zestig jaar blijven vervullen! 
Onder zijn vele studenten waren er die 
zouden uitgroeien tot belangrijke Britse 
componisten. 
In hetzelfde jaar trouwde Howells met 

Het karakter van Howells was complex. Dat had veel te maken met 
zijn afkomst. Hoewel zijn familie (en vooral zijn vader) een goede op-
leiding stimuleerde, leefde het gezin zeer provinciaals en geïsoleerd. 
Toen hij in Londen ging studeren, ontwikkelde zich bij hem een hard-
nekkig minderwaardigheidscomplex, zich manifesterend in een grote 
verlegenheid en een bijna uitputtende gevoeligheid voor kritiek. Hij 
was opvallend klein van postuur en ondanks zijn knappe uiterlijk, zijn 
vele vroege successen, zijn natuurlijke charme en expressieve manie-
ren, lag er altijd een sluimerende depressiviteit op de loer. Hij was 
ijdel, en hij liet zich graag omringen door mensen met adellijke titels. 
Zijn ingrijpende ziekte en de daarop volgende jaren van onzekerheid 
(jarenlang ‘zou hij nog maar een half jaar te leven hebben’) speelden 
daarbij uiteraard een rol. Er waren veel conflicterende karaktertrekken 
die zijn leven, werk, beslissingen, beoordelingen, contacten met men-
sen en vriendschappen bepaalden. 
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de zangeres Dorothy Dawe. Na de hu-
welijksdag ging het paar op huwelijks-
reis, hoewel er van vrije tijd eigenlijk 
geen sprake was. Howells vertelde 
graag het verhaal –waar of niet– hoe hij 
tijdens deze reis in de trein The Times 
opensloeg en daarin las dat hij voor een 
Promenade’s Concert, dat snel daarna 
zou plaatsvinden, een werk zou schrij-
ven. Hij wist daar echter niets van – het 
bleek dat de uitnodigingsbrief bij de 
post was kwijtgeraakt en dat de organi-
sator ervan uitging ‘dat hij het wel zou 
doen’. Hij vond de eer te groot om de 
opdracht te weigeren, en een groot deel 
van zijn reis –vooral de nachten– ging 
op aan het componeren van het orkest-
werk Merry Eye.
Als twintig- en dertigjarige richtte 
Howells zich als componist vooral 
op liederen, orkest- en kamermu-
ziek – kerkmuziek speelde nog steeds 
nauwelijks een rol. In 1923 schreef hij 
ondermeer een Tweede Pianoconcert. 
Het werk had in de aanloop al proble-

Robert Bridges en genoemd naar zijn 
zoon (zie afbeelding). 
In 1927 schreef Howells, naar aan-
leiding van de kennismaking met de 
clavichord- en clavecimbelbouwer 
Herbert Lambert, een reeks werken 
voor clavichord, geïnspireerd door 
het Fitzwilliam Virginal Book. Het was 
voor het eerst dat een modern Engels 
componist eigentijdse muziek schreef 
voor een historisch instrument. Voor 
hem persoonlijk was het schrijven van 
deze anti-romantische muziek voor 
juist dit intieme instrument wellicht 
ook een afrekening met de matige 
ontvangst van het Piano Concerto vier 
jaar eerder, waar hij nog steeds niet 
overheen was. 
Pas in 1932 volgde een volgend 
belangrijk werk, de tweede Sonata 
for Organ. Hij schreef het werk voor 
zijn vriend George Thalben-Ball, die 
ook tijdens Howells’ huwelijk het 
orgel had bespeeld. Thalben-Ball gold 
als een van de grote orgelvirtuozen 

van zijn tijd. De kritieken waren erg 
gunstig. Ze spraken van ‘niet zozeer 
fraaie orgelmuziek, maar fraaie mu-
ziek, ongeacht het medium’. Anderen 
verklaarden dat slechts weinig orgel-
werken uit die tijd van zo’n kwaliteit 
waren. In de Engelse context met een 
nog zeer op Duitse leest geschoeide 
orgeltraditie, was dit een belangrijke 
constatering. Met deze en andere wer-
ken (ondermeer ook voor brass band) 

lukte het hem een nieuwe creatieve weg 
te vinden. 

Requiem en Hymnus paradisi 
Een belangrijke maar turbulente pe-
riode brak aan. Howells was over zijn 
inspiratieproblemen heen en schreef 
in 1932 een Requiem voor achtstemmig 
koor a-capella. Hoewel Howells in een 
brief schreef dat het werk voor King’s 
College in Cambridge is geschreven 
–anders was hij er volgens eigen zeg-
gen nooit aan begonnen–, ontbreken 
bewijzen voor een opdracht of een 
uitvoering. Het is in ieder geval een 
wijdverbreid misverstand dat het werk 
zou zijn geschreven naar aanleiding 
van de dood van zijn zoon Michael. Het 
werk was grotendeels al afgerond toen 
deze in 1935 overleed.
De tragische en voor het hele gezin 
traumatische dood van de negenjarige 
Michael, aan de gevolgen van een korte 
maar hevige polio-aanval, veroorzaakte 
wat het idioom betreft een volgend 

Het begin van Howells’ melodie ‘Michael’, die hij naar zijn zoon noemde. Ook de 
begeleiding is van de componist.Bron: The Church Hymnary, third edition (1975)

men, omdat de solist Harold 
Samuels het werk niet mooi 
vond en probeerde onder de 
uitvoering uit te komen. Na 
afloop van het concert riep 
een criticus “Well, thank God 
that’s over!”, waarna tumult in 
de zaal ontstond. De lichtge-
raakte Howells besloot het 
werk daarop terug te trekken, 
en een jarenlang writer’s block 
volgde. 
Aanleiding voor de wis-
selende ontvangst was de 
experimentele vorm die hij 
in steeds meer werken ging 
gebruiken, waarbij het eerste 
deel expositie was, het tweede deel 
doorwerking en het derde deel reprise. 
Het publiek was niet gewend aan deze 
uitgesponnen vorm. 

Clavichord
In 1922 werd dochter Ursula geboren, 
en in 1926 zoon Michael. Voor Char-
terhouse School componeerde hij de 
hymn tune ‘Michael’, geschreven op de 
tekst All my hope on God is founded van 

scharnierpunt in zijn oeuvre. 
Ook de persoonlijkheid van 
Howells veranderde. In zijn 
dagboek schreef hij de rest 
van zijn leven vaak over 
Michael. Tot op hoge leeftijd 
beïnvloedde de gebeurtenis 
zijn componeren en denken. 
Zijn muziek ging na deze 
gebeurtenis dan ook wezen-
lijk anders klinken. Hoewel 
hij niet gelovig was (vlak 
voor zijn dood verklaarde hij 
aan Ursula: “I don’t believe 
there’s anything”), bezocht hij 
in de jaren na Michaels dood 
vaak de diensten in onder 

meer Gloucester Cathedral. Michael lag 
in Twigworth begraven, nauwelijks twee 
kilometer ten noorden van Gloucester, 
en de familie Howells bezocht het graf 
jarenlang vrijwel wekelijks. 
Vanaf dit moment ging hij steeds meer 
religieuze muziek componeren, om te 
beginnen Hymnus Paradisi voor koor en 
orkest. Omdat het werk zo persoonlijk 
geladen was, gaf Howells het niet direct 
prijs aan de openbaarheid. Het werd 
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pas in 1950 voor het eerst uitgevoerd 
tijdens het Three Choirs Festival in 
Gloucester, na aandringen van Ralph 
Vaughan Williams. Tot die tijd koes-
terde Howells Hymnus Paradisi bijna 
als een ‘secret document’. De reacties 
waren overweldigend; na de eerste 
uitvoering werd het nog vele malen op 
het programma gezet en al snel daarna 
gold het als Howells mees-
terwerk. Overigens hield 
hij het Requiem, waaruit 
veel materiaal in Hymnus 
Paradisi werd hergebruikt, 
nóg langer voor zichzelf: 
dit werk is pas in 1980 
uitgegeven.

Het eerste belangrijke werk 
na Hymnus Paradisi was 
een eendelige Fantasia voor 
cello en orkest, geschreven 
als proeve van kunnen 
voor het verkrijgen van 
de Doctor of Music-titel in 
Oxford. In deze Fantasia is 
de verandering in Howells 
idioom goed te horen: in 
het werk is sprake van een 
bijna extreme tegenstelling tussen een 
eenzaam solo-instrument enerzijds en 
een groot orkest anderzijds. Er is bijna 
geen sprake van dialoog en samenspel 
en de toon is voortdurend zeer schrij-
nend. Het is, naast de Elegy, het Re-
quiem en Hymnus Paradisi, het meest 
emotionele werk van Howells. Later 
verklaarde hij dat hij in deze tijd met 
zijn verdriet geen raad wist. Volgens 
hemzelf kwam dat ook omdat hij, als 
niet-gelovige, geen troost kon putten 
uit een religieuze overtuiging.
Ook de tweede set Psalm Preludes 
ontstonden in deze tijd, en dragen 
eveneens het stempel van een rouwen-
de Howells. De keuze voor onder meer 
Psalm 130 is niet verwonderlijk: “Out 
of the deep have I called unto Thee, o 
Lord”. Nog vele werken ‘ter nagedachte-
nis’ zouden volgen, waaronder in 1961 
Sequence for St Michael. Aangrijpend 

zijn de luide aanroepingen “Michael!” 
in het begin van dit werk. 

Tweede Wereldoorlog
In de oorlogsjaren werkte hij gestaag 
door aan zijn diverse banen (inmid-
dels was hij ook muziekdirecteur van 
St Paul’s Girls School in Hammers-
mith, als opvolger van Gustav Holst) 

en het componeren. Hij componeerde 
in deze jaren vooral voor strijkorkest 
en orgel. Omdat Howells tijdens de 
Eerste Wereldoorlog wegens zijn 
ziekte geen dienst kon doen, voelde 
hij zich nu des te meer verplicht en 
meldde zich als brandwacht. Hij was 
verantwoordelijk voor de waarschu-
wingssignalen wanneer ergens brand 
uitbrak na nachtelijke bombardemen-
ten. Cynisch is dat tijdens een van 
deze bombardementen in 1940 ook 
zijn eigen huis werd getroffen, waarbij 
vele manuscripten van onuitgegeven 
composities verloren gingen. In deze 
jaren schreef hij de bekende Four An-
thems ‘In Time of War’ en een nieuwe 
reeks werken voor clavichord. 

St John’s Cambridge
Tijdens de oorlogsjaren werd Robin 
Orr, de organist van St John’s College 

(Cambridge), opgeroepen als raf-ge-
vechtspiloot. Howells werd gevraagd 
Orr te vervangen. Het was voor het eerst 
sinds 1917 dat hij weer orgel speelde, en 
hij was genoodzaakt veel tijd te steken 
in het ophalen van zijn speeltechniek. 
In zijn dagboek schreef hij dat hij al op 
de eerste dag van zijn aanstelling vele 
uren in de Chapel achter het Hill-orgel 

doorbracht. Zijn andere 
activiteiten in St John’s 
bestonden uit het leiden 
van het jongenskoor en 
het full choir en het bespe-
len van het orgel tijdens 
de vieringen op zondag. 
Het hernieuwde contact 
met kerkmuziek vond hij 
wonderwel prettig, vooral in 
deze ambiance van ‘intel-
lectuals’, een prachtige kapel 
en omgeving en relatief 
weinig verantwoordelijk-
heden. En niet te vergeten: 
gratis maaltijden en een 
eigen appartement mét 
badkamer, iets dat in die 
tijd zeker geen vanzelfspre-
kendheid was. Howells had 

dit echter als voorwaarde gesteld. 
Het St John’s College Choir was toen nog 
niet het vermaarde koor van tegenwoor-
dig. Het was een weekendkoor, waarin 
amateurs en studenten op de achterste 
rijen de belangrijkste partijen zongen. 
Het koor zong een eenvoudig reper-
toire, en het is opvallend dat ze in de 
vier jaar van zijn aanstelling niets van 
Howells zelf uitvoerden. 
Als organist improviseerde hij voor-
namelijk, waarschijnlijk vanwege zijn 
matige orgeltechniek. Choral scholar 
en vriend John Williams omschreef 
Howells techniek als “...funny (...). It 
was rather like the technique you use for 
playing Couperin, without thumbs, in a 
way – lumpy.”4 Overigens stond ook zijn 
dirigeertechniek onder kritiek: deze was 
weliswaar nauwgezet en precies, maar 
ook “too fussy”5. “He tried to beat every 
note”.6

Een vooroorlogse ‘postcard’ van St John’s College Cambridge
Reproductie met vriendelijke toestemming van P. Evans (Old UK Photos)

4...grappig (...). Het was enigszins als de techniek die je gebruikt om Couperin te spelen, zonder duimen, in zekere zin – grof.
5te pietluttig
6Hij probeerde elke noot aan te geven.
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7Ik heb het vaak genoeg met je gehad over een soort van weerzin die zelfs voorbeelden van de beste kerkmuziek bij me oproept – vooral omdat ze steeds 
door het akelige gevoel heen moet dringen die mijn houding ten opzichte van (kerk)muziek sinds (mijn periode in) Gloucester bepaalt.
8een gezonder en vrolijker aantal herinneringen op te bouwen dan die ik heb overgehouden aan Gloucester, die zo’n verwoestende uitwerking hebben 
gehad op mijn muzikale mentaliteit ten opzichte van kerkmuziek.
9Persoonlijk heb ik bij uw laatste twee services het gevoel dat u een totaal nieuw hoofdstuk hebt geopend in liturgische, of misschien (beter): kerkmuziek. 
Meer van spiritueel belang dan van liturgisch. Het is zoveel meer dan muziekmaken; het gaat om de ervaring van diepe zaken die alleen via dit medium 
kan worden bewerkstelligd.
10Het is mogelijk dat de toekomst van de Engelse kerk- en kathedraalmuziek wordt bepaald door moeilijkheden en onzekerheden. Ik vrees de grote drei-
ging van het ‘oppeppen’, de goedkope uitlevering aan populatiteit, het verraderlijke en melodramatische ‘van de troon stoten van de heersers’ [citaat uit 
het Magnificat], tonale monstruositeit, aangemoedigd door het misbruik van abnormaal grote orgels en de onverschillige ontkenning van wat idiomatisch 
geschikt is. Er zijn hieraan gerelateerde gevaren. Ze moeten worden gepareerd door briljante personen die van tijd tot tijd de Kerk werken zullen schen-
ken die bij uitstek geschikt zijn.

Howells voelde zich thuis in Cam-
bridge, en zijn werkzaamheden in St 
John’s luidden een belangrijke omslag 
in Howells’ componeren in. Zijn erva-
ringen met het schamele kerkmuziek-
repertoire stimuleerden hem zelf een, 
volgens eigen zeggen, “geheel nieuwe 
Anglicaanse kerkmuziek” te schrijven. 
Vanaf deze periode componeerde hij 
nog meer religieuze muziek. Er was 
duidelijk sprake van een roeping: Ho-
wells voelde de noodzaak kerkmuziek 
te schrijven, en te blijven schrijven. Het 
feit dat dit pas zo laat gebeurde, had 
uiteraard te maken met zijn afkeer van 
kerkmuziek na zijn ervaringen in Glou-
cester. Aan zijn vriend Harold Darke 
schreef hij: “I have talked to you often 
enough of the sort of repugnance which 
even some of the best church music kindled 
in me – merely because it all filtered 
through that nasty mood which has been 
part of my musical mentality since Glou-
cester”7. Hij vervolgde met zijn wens 
“(to) build up a healthier and happier set 
of associations than those which my life 
at Gloucester produced, and which have 
played such havoc with that part of my 
musical state of mind which had relation 
to church music”8.
Het is opmerkelijk dat juist een niet-
religieus componist als Howells zich 
geroepen voelde de kerkmuziekstan-
daard te verhogen. Anderzijds was dit 
misschien ook wel een voordeel: alleen 
iemand ‘van buiten’ kon een frisse wind 
laten waaien door de conservatieve 
Engelse kerkmuziek. 

Een eerste vrucht hiervan is Colle-
gium Regale, Latijn voor King’s College. 
Het werk is het gevolg van een wed-
denschap met Dean Milner-White 
van King’s: voor één guinea, die door 
Howells werd gewonnen, zou de An-
glicaanse kerkmuziek een bepalende 

nieuwe impuls krijgen. Vooral het 
spirituele karakter van de muziek 
sprak de Dean zo aan, zoals hij later 
verklaarde: “By these last two services of 
yours (hij spreekt over Collegium Regale 
en Gloucester Service), I personally feel 
that you have openend a wholly new 
chapter in Service, perhaps in Church, 
music. Of spiritual moment rather than 
liturgical. It is so much more than music-
making; it is experiencing deep things in 
the only medium that can do it.”9 
In 1966 zei Howells zelf over kerk-
muziek: “It may be that the future of 
English Church-and-Cathedral music 
is hedged with difficulties and doubts. I 
fear the gross threat of a ‘pepping-up’, the 
cheap surrender to popularity, the insidi-
ous and melodramatic ‘putting down the 
mighty from their seat’, tonal elephanti-
asis encouraged by the misuse of outsize 
organs, the careless denial of idiomatic 
fitness. There are inherent dangers. They 
must be countered by men of genius who 
from time to time shall offer the Church 
works of supreme fitness”10.

Koninklijke opdrachten
Na afloop van de oorlog nam Howells 

afscheid van St John’s; Robin Orr keerde 
terug uit zijn diensttijd en nam de 
functie van organist weer over. Echter, 
ook na zijn vertrek bleef hij een veel-
gevraagd componist van kerkmuziek. 
Howells is, vooral wat zijn niet-religi-
euze werken betreft, nooit een publiek-
componist geworden. Dat lag aan zijn 
componeerstijl, maar ook aan het feit 
dat hij geen enkele moeite deed om 
zijn werken uitgevoerd te krijgen. Zijn 
kerkmuziek daarentegen ging vanzelf 
haar weg. De ene opdracht volgde na 
de andere. Ook de royal family kreeg 
belangstelling voor Howells. In 1947 
werd hem gevraagd een werk te schrij-
ven naar aanleiding van de geboorte van 
Prins Charles. Howells had het echter 
zo druk dat hij hiervoor een oud werk 
hergebruikte, in plaats van voor deze 
belangrijke gebeurtenis een nieuw werk 
te schrijven. Blijkbaar merkte niemand 
op dat Music for a Prince een tweede-
hands werk was; in 1953 volgde de vol-
gende eervolle opdracht voor een werk 
ter gelegenheid van de kroning van Ko-
ningin Elizabeth. Hij schreef hiervoor 
de introïtus Behold, O God our Defender. 
Het is een opvallend kort werk, waarin 

Herbert Howells (staand 
op voorgrond)  tijdens 
opnames van Hymnus 
paradisi (1972) o.l.v. 
David Willcocks (derde 
van links).

Howells in idio-
matisch opzicht 
weliswaar aansloot 
bij eerdere werken, 
maar waarin hij 
in harmonisch op-
zicht nieuwe stap-
pen zet. Het was 
nog niet het laatste 
koninklijke werk: 
eveneens voor de 
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nieuwe koningin schreef hij het secu-
liere Inheritance, op een gedicht van zijn 
vriend Walter de la Mare (1873-1956). 
Snel erna kreeg hij bericht dat hij was 
benoemd tot Commander of the Order 
of the British Empire. Voor Howells, die 
zich graag ophield tussen adel, was dit 
een grote eer. Ook De la Mare kreeg een 
hoge onderscheiding. 
Later kreeg hij een eredoctoraat van 
Cambridge University en in 1972 werd 
hij daar Companion of Honour. In 1954 
werd hij ‘King Edward VII’ Professor of 
Music aan London University – opmerke-
lijk, omdat aan dit instituut destijds nog 
geen muziekfaculteit bestond. Het was 
vooral een waardering voor zijn acade-
mische kunnen en was een representa-
tieve functie die bestond uit het geven 
van enkele colleges, af en toe examens 
afnemen en bijeenkomsten bezoeken. 
Toen Howells in 1964 door Thurston 
Dart werd opgevolgd, veranderde dit en 
werd het een volwaardige aanstelling. 
Het werken aan de Missa Sabriensis 
–‘Mass of the Severn’, de rivier die Ho-
wells’ geboortestreek verbond met Wor-
cester, de plaats van de eerste uitvoering 
in 1954– ging niet voorspoedig. Howells 
maakte één van zijn frequente depres-
sieve periodes door, en tot overmaat van 
ramp liet hij –voor de tweede keer in 
zijn leven– het manuscript van het net 
georkestreerde Credo, waaraan hij hard 
had gewerkt, per ongeluk in een trein 
liggen. Gelukkig werd het gevonden en 
kon hij het ophalen op Liverpool Station. 
De eerste keer dat dit hem overkwam, 
werd het werk nooit teruggevonden. 
Op 12 juli was de Missa af, maar de 
compositie had bij lange na niet het 
grote succes van Hymnus Paradisi, 
waarschijnlijk mede vanwege de hoog-
gespannen verwachtingen van het 
publiek. Voor de (doorgaans amateur-)
zangers was het werk te hoog gegrepen 
en ook de meeste critici vonden het 
werk te zwaar en te complex. Direct na 
Missa Sabriensis schreef hij An English 
Mass voor strijkers, orgel en koor. Na de 
dood van zijn dierbare vriend Walter de 
la Mare schreef hij Garland, een verza-

meling toonzettingen van elf gedich-
ten van De la Mare. Deze reeks bevat 
de mooiste liederen die Howells heeft 
geschreven en is postuum uitgegeven.

Stabat mater
Al in 1954 kreeg Howells een aanvraag 
voor een grote compositie van het in 
Londen gevestigde The Bach Choir, 
maar pas in 1958 koos hij hiervoor 
Stabat Mater als tekst. Voor zijn doen 
werkte hij zeer lang aan het werk: hij 
begon eraan in 1959, maar pas in 1965 
werd het voor het eerst uitgevoerd. 
De critici waren over het Stabat Mater 
enthousiaster dan na de uitvoering van 
Missa Sabriensis. Men was het erover 
eens dat Howells met het werk de top 
van zijn kunnen had bereikt. Tijdens 
het componeren van het Stabat Mater 
kreeg Howells in 1963 de opdracht 
voor een zeer bekend geworden koor-
motet naar aanleiding van de moord 
op John F. Kennedy: Take him, earth, 
for cherishing.

Opnames
Zijn tachtigste verjaardag in 1972 was 
aanleiding voor vele activiteiten met 
werken van Howells. Kamermuziek 
en orkestwerken werden voor het eerst 
opgenomen of via de radio uitgezon-
den. Hymnus Paradisi werd door The 
Bach Choir onder leiding van David 
Willcocks op plaat gezet en in King’s 
College Cambridge nam men enkele 
van zijn kleinschalige religieuze koor-
werken op. Pas met deze opnames en 
uitzendingen kregen de tot dan vrijwel 
onbekende orkest- en kamermuziek-
werken enige bekendheid, en leerde 
het grote concertpubliek deze compo-
nist waarderen. 

Niet lang daarna, in 1975, stierf Doro-
thy na een ingrijpend ziekbed. Hierna 
vereenzaamde Howells snel, hoewel 
hij bleef componeren en lesgeven op 
het RCM. Op 12 juli 1979 nam hij hier 
pas afscheid, na 59 jaar – een aanstel-
lingsduur die nog nooit door iemand 
is geëvenaard. 

Laatste jaar
De laatste keer dat hij een uitvoering 
van eigen werk bijwoonde, was tij-
dens een concert op zijn negentigste 
verjaardag op 17 oktober 1982. Op het 
programma stond Missa Sabriensis o.l.v. 
David Willcocks. Na de uitvoering liet 
hij zich omstandig toejuichen. Daarna 
ging het snel slechter met hem. Ho-
wells herkende zijn dochter Ursula 
vrijwel niet meer. Toen ze hem op een 
dag tijdens die laatste maanden vertelde 
dat Hymnus Paradisi op de radio werd 
uitgezonden, begreep hij niet wat ze 
bedoelde. Ze vertelde hem dat dat het 
werk was dat hij voor Michael had ge-
schreven. Howells wilde het niet horen, 
maar ze liet de radio aanstaan. Na af-
loop liepen de tranen over zijn wangen: 
“Did I write that...?”
Op 23 februari 1983 stierf Howells. Zijn 
as werd bijgezet in de Londense West-
minster Abbey, vlakbij de laatste rust-
plaatsen van Elgar, Vaughan Williams, 
Stanford, Walton en Boult. 

Waarschijnlijk was het met de Engelse 
kerkmuziek anders gegaan, wanneer de 
jonge Herbert als elfjarig jongetje niet 
had gestaan op zijn ‘salvation’. Al snel 
wist de pastoor de goedwillende dorps-
organist op diplomatieke wijze ervan te 
overtuigen dat diens talenten beter tot 
hun recht kwamen tussen de baritons 
van het koor, waarna Herbert voort-
aan het orgel bespeelde. Zo werden de 
eerste stappen gezet, waarna hij kon 
uitgroeien tot een van de belangrijkste 
twintigste-eeuwse kerkmuziekcompo-
nisten. •

Bronnen (selectie): 
Christopher Palmer: Herbert Howells A Cele-
bration, Londen 1992, 1996
Paul Spicer: Herbert Howells, Bridgend 
(Wales) 1998 
Stanley Sadie e.a.: Herbert Howells, in The 
new Grove Dictionary of Music & Musicians, 
Londen 1980 (artikel over Howells van 
Hugh Ottaway)
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Toch stond in het begin van Howells’ carrière als compo-
nist juist niet-religieuze en instrumentale muziek centraal. 
Dat is opmerkelijk, omdat hij vanaf zijn elfde wel koorknaap 
was, met het orgel opgroeide en Charles Villiers Stanford, een 
van de bekendste componisten van vocale kerkmuziek, zijn 
docent was aan het Londense Royal College of Music. 
Rond zijn veertigste levensjaar veranderde dit. Vanaf dat mo-
ment schreef hij voornamelijk religieuze muziek. Zoals in 
zijn biografische schets elders in dit blad is beschreven, wa-
ren er twee belangrijke momenten in Howells leven die dit 
keerpunt in zijn carrière als componist inluidden: de dood 
van zijn zoon Michael in 1935, en zijn werkzaamheden in de 
oorlogsjaren als organist aan St John’s College in Cambridge.

Howells schreef zo’n tweehonderd vocale en doorgaans voor 
de Anglicaanse diensten bedoelde composities. De bezetting 
varieert van de éénstemmige hymn tune ‘Michael’ tot de Missa 
Sabriensis, die zich in zijn dimensies laat vergelijken met Beet-
hovens Missa Solemnis. Vrijwel alle koorwerken van Howells 
ontstijgen het niveau van ‘gebruiksmuziek’: het zijn volwaar-
dige composities die op concertprogramma’s niet misstaan. 

Tekstbehandeling
Opvallend in al deze werken is de nauwgezette tekstbehande-
ling. Howells gebruikte zowel Engelse als Latijnse teksten, en 
combineert deze soms zelfs in één werk. Zijn geraffineerde 
gebruik van melisma’s en tekstaccenten duidt op een bijna 
gesproken manier van zingen. Howells schildert de tekst en 
benadrukt belangrijke woorden en begrippen als praise, infini-
te, glory en everlasting met expressieve melisma’s. In theologi-
sche zin is zijn muziek is ‘verticaal’ van karakter: het gaat om 
Christ in his glory and mystery in plaats van ‘Jezus als vriend 
en broeder’, zoals bij vele van zijn tijdgenoten. Howells’ im-
pressionistische stijl past goed bij de ‘mystery’ in religieuze 
teksten. Omdat hij zelf niet gelovig was, reageert hij in mu-
zikaal opzicht alleen op ‘mooie woorden’ in plaats van op de 
religieuze interpretatie ervan. Ik ga daar straks nog wat nader 
op in.

Zijn vroege Mass in the Dorian Mode is een tamelijk acade-
misch werk, waarmee hij echter bewees al vakkundig voor 
koor te kunnen componeren. Het werk bestaat uit acht delen 

Herbert Howells is vooral bekend geworden door zijn vocale kerkmuziek. In 

vrijwel elke Engelse rooms-katholieke en Anglicaanse kerk, en ook bij veel 

Nederlandse koren, staan zijn Anthems, Canticles en Services op het repertoire. 

De vocale kerkmuziek van Herbert Howells
Peter Ouwerkerk

met twee zettingen van het Agnus Dei, geschreven voor ge-
mengd koor a-capella. Het Gloria is, net als in alle missen die 
hij nog zou schrijven, volgens Anglicaanse traditie als afslui-
tend deel geplaatst na het Agnus Dei. 
Opvallend is dat de dynamische aanwijzingen in dit vroege 
werk nog niet zo subtiel zijn als in zijn latere werken. Het 
hele werk is imitatorisch van karakter. 
In de periode 1918-1920 schreef Howells drie Carol Anthems, 
waarvan A Spotless Rose het bekendst is. Het is geschreven 
voor vierstemmig gemengd koor en baritonsolo, en is homo-
foon van karakter. De Engelse tekst, bestaande uit drie ver-
zen, is van een anonieme veertiende-eeuwse schrijver. Later 
zou Howells nog vaak gedichten van Engelse bodem gebrui-
ken, niet zelden ook van bevriende dichters zoals Walter de la 
Mare en Ivor Gurney. Het eerste en derde vers van A Spotless 
Rose worden door het koor in een constant variërende maat-
soort gezongen; in het tweede vers wordt de solist begeleid 
door het koor, die een samengetrokken versie van het eerste 
couplet zingt. In dit werk toont Howells voor het eerst zijn 
meesterschap in het muzikaal uitbeelden van poëzie: begrip-
pen als wind, licht, winter en middernacht worden effect-
vol geschilderd. De geraffineerde polyfonie en daarin soms 
schurende dissonanten, die kenmerkend zijn voor zijn latere 
werken, zijn in dit werk nog niet aanwezig. De andere twee 
Carols zijn Here is the little door en Sing Lullaby. 

Sine nomine
Toen het Three Choirs Festival1 in 1922 in Gloucester neer-
streek, kreeg Howells zijn eerste opdracht voor een grote 
nieuwe compositie. Het werd Sine Nomine voor orkest, orgel, 
sopraan- en tenorsolo en achtstemmig koor. Hoewel het aan-
vankelijk Howells’ idee was het koor tekstloos te laten zingen, 
besloot hij later de alten en sopranen te laten zingen op het 
woord Ora (‘bidt’). De solisten kregen woorden uit de Vul-
gaat te zingen. Deze teksten zijn echter nooit in de partituur 
opgenomen. Het is een orkestraal werk, waarbij het ‘tekst-
loos’ zingende koor en het orgel een bijzondere klankkleur 
toevoegen. Hoewel het werk goed werd ontvangen, duurde 
het tot 1992 voordat het, weer tijdens een Three Choirs Fes-
tival in Gloucester, opnieuw –en nu écht woordloos– werd 
uitgevoerd.
Het Requiem uit 1932 volgt het schema zoals Walford Davies 

1zie ook voetnoot 2 op pagina 27

thema
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dit introduceerde voor zijn Short Requiem uit 1915. Het eerste 
deel is een toonzetting van een Engelse vertaling van Salvator 
Mundi. Hierop volgt Psalm 23, Requiem aeternam, Psalm 121 
en een tweede toonzetting van Requiem aeternam. Het werk 
wordt afgesloten met een tekst uit Openbaringen 14, I heard 
a voice from heaven. In dit laatste deel klinken een sopraan-, 
tenor- en baritonsolo samen met zesstemmig koor. De andere 
delen van het werk zijn geschreven voor a-capella gemengd 
koor dat soms wordt uitgebouwd tot tienstemmigheid. In het 
manuscript is weliswaar een min of meer zelfstandige orgel-
partij opgenomen, maar deze is alleen bij uitvoeringen te ge-
bruiken wanneer dat ‘absolutely necessary’ is. De samenstelling 
van het Requiem is overgenomen uit een Burial Service volgens 
de revisie uit 1928 van het uit 1662 stammende Book of Com-
mon Prayer. Deze revisie was overigens tamelijk conservatief, 
en heeft de kerkelijke goedkeuring nooit gekregen.

Het werk is zeer expressief en persoonlijk, en ondanks de 
harmonische complexiteit zijn de melodielijnen zeer zing-
baar, waarbij melodieën vaak van de ene naar de andere stem 
worden overgenomen. De schrijfwijze vraagt om een enorme 
flexibiliteit van de zangers, in tegenstelling tot in A Spotless 
Rose. De expressieve harmonieën, waarbij Howells vaak ge-
bruik maakte van akkoorden met toegevoegde ‘laddervreem-
de’ noten, ‘kleuren’ de gezongen tekst, zoals goed te horen is 
in de twee meesterlijke toonzettingen van Requiem aeternam. 
Dergelijke polytonaliteit ontstaat vooral in de acht- en nóg 
meerstemmige gedeeltes. Dissonanten worden vaak niet of 
heel laat opgelost, waardoor de muziek een enorme spanning 
krijgt. Door het gebruiken van ‘valse’ kadenzen, omkeringen 
en kreeftengangen bereikte Howells dat de tonaliteit steeds 

Muziekvoorbeeld 1: de eerste maten van Howells’ Requiem

verder op de achtergrond verdwijnt. Daartegenover staan een-
voudige een- tot driestemmige passages, vooral in de Engels-
talige gedeelten zoals in Psalm 23. 

Voorstudie
Om deels onduidelijke redenen heeft Howells het Requiem 
pas in 1980 laten publiceren. Een verklaring is wellicht dat 
hij veel materiaal uit het werk hergebruikte in het in 1938 vol-
tooide Hymnus Paradisi, en hij het Requiem dus als een niet-
publicabele voorstudie beschouwde. 
Sommige gedeeltes uit het Requiem vonden ongewijzigd een 
plaats in Hymnus; andere delen werden uitgebreid en de twee 
Requiem aeternam-toonzettingen werden samengevoegd. 
Ook in architectuur lijkt het werk erg op het Requiem. De zes-
delige compositie begint met een instrumentale inleiding, 
waarna de latijnse Requiem-tekst en een toonzetting van de 
Engelse vertaling van Psalm 23 volgen. Het vierde deel is een 
samenvoeging van de latijnse Sanctus-tekst en de Engelstalige 
Psalm 121 – I will lift up mine eyes. Hierna volgt I heard a voice 
from heaven, en het werk wordt afgesloten met een vertaalde 
tekst uit uit de Burial Service van het Salisbury Diurnal, Holy is 
the true Light, met daaraan toegevoegd het woord Alleluia, met 
tenslotte de reprise van het Requiem aeternam. 
Aanvankelijk had Howells het werk bedoeld voor koor en so-
listen alleen, met teksten uit Circa Exsequias Defuncti van de 
dichter Prudentius. Later kwam hij terug op deze keuze, en 
de tekst van Prudentius gebruikte hij nog slechts als onder-
titel op de voorpagina van de partituur: Nunc suscipe, terra, 
fovendum, gremioque hunc concipe molli. Zoals we straks zullen 
zien, gebruikte hij vijfentwintig jaar later de Engelse vertaling 
van deze woorden –Take him, earth, for cherishing– voor een 
ander beroemd geworden werk.

In de veertiger en begin vijftiger jaren volgde zeer veel mu-
ziek voor gebruik tijdens Services. Zo toonzette hij de evening 
canticles Magnificat and Nunc dimittis maar liefst twintig keer, 
bijvoorbeeld voor King’s College (Collegium Regale), Gloucester 
Cathedral en St Paul’s Cathedral. In 1971 schreef hij de laatste 
reeks: Dallas canticles. Voor King’s College schreef hij in 1956 
een Collegium Regale Office of Holy Communion, gebruikma-
kend van materiaal dat hij al in 1943 voor King’s had geschre-
ven. Daarnaast componeerde hij een zevental Te Deums, drie 
versies van het Benedictus en twee van Jubilate Deo. Daarnaast 
produceerde hij vele kleinere reeksen van Preces and Respon-
ses (zie kader op pagina 43), sequences, communio-zettingen, 
hymns en chants. 

Akoestiek
Opvallend is dat Howells bij het schrijven van deze liturgi-
sche muziek altijd bewust rekening hield met de akoestiek 
van de kerken waarin de werken tot klinken moesten komen. 
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Gloucester Cathedral –met een nagalm van zo’n vijf tot zes se-
conden volgens velen de beste koorakoestiek van Engeland– 
vraagt een andere benadering dan de geheel andere akoestie-
ken in St John’s Chapel of St Paul’s Cathedral. 
Mooie voorbeelden van kleinere liturgische werken zijn de 
Four Anthems ‘In Time of War’ (wellicht als reminiscentie naar 
Haydns Missa ‘In Temporae Bellae’) voor koor en orgel. Ze zijn 
geschreven in de eerste dagen van januari 1941, toen hij inge-
sneeuwd raakte en was gedwongen te verblijven in Chelten-
ham. Het zijn vier psalmen: Psalm 122 (O pray for the peace 
of Jerusalem), Psalm 44 (We have heard with our ears), Psalm 
42 (Like as a hart desireth the waterbrooks) en Psalm 68 (Let 
God arise). 

Tekstuitbeelding
Het korte koorwerk Like as the hart is, hoewel het een vroeg 
voorbeeld is van de kerkmuziek van Howells, kenmerkend 
voor zijn rijpe componeerstijl. Het is de moeite waard dit 
prachtige werk voor koor en orgel aan een nadere blik te on-
derwerpen, waarbij ik me beperk tot de manier waarop Ho-
wells met de tekst omgaat. Het intrigerende harmonieverloop 
van het werk speelt daarbij een belangrijke rol. 
Hoewel de compositie in e-mineur staat en vanaf het begin 
ook deze sfeer ademt, duurt het vrij lang voordat Howells in 
de begeleidende akkoorden de basnoot E laat verschijnen. 
Het stuk begint zelfs met de kwart-sextligging van e-klein, 
gekleurd met een toegevoegde septiem (zie muziekvoorbeeld 
2). Na twee bevestigingen van deze ‘foute’ ligging klinkt ze 
overigens volstrekt acceptabel – mede door de kleuring met 
de toegevoegde noten. Pas na elf maten, op het woordje ‘God’, 
verschijnt het eerste ‘echte’ –d.w.z. met de grondtoon in de 
bas– e-kleinakkoord. De tweede keer dat het akkoord met de 
E in de bas verschijnt, in maat 29 (!), is dat eveneens op het 
woordje ‘God’. Op deze manier ‘schildert’ Howells het verlan-
gen van de door ver van de tonica verwijderde samenklanken 
dolende ziel naar God – de uiteindelijke grondligging (zie 
muziekvoorbeeld 3). 

Preces and Responses zijn dialogen tussen de voorganger en 
de gemeente die worden gezongen tijdens de Morning en 
Evening Prayer in de Anglicaanse kerk. Vele componisten, 
waaronder Howells, hebben deze woorden op muziek ge-
zet. In het Book of Common Prayer uit 1662 is de tekst als 
volgt weergegen:

First, the Preces are said/sung:
Priest: O Lord, open thou our lips.

Answer: And our mouth shall show forth thy praise.
P.: O God, make speed to save us.
A.: O Lord, make haste to help us.

P.: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost;
A.: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world 

without end. Amen.
P.: Praise ye the Lord.

A.: The Lord’s Name be praised.

After the Creed is said, the Responses:
P.: The Lord be with you.
A.: And with thy spirit.

Minister: Let us pray. Lord, have mercy upon us. Christ, have 
mercy upon us. Lord, have mercy upon us.

All: OUR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy 
kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give 

us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As 
we forgive those who trespass against us. And lead us not into 

temptation, But deliver us from evil. Amen.
P.: O Lord, shew thy mercy upon us.

A.: And grant us thy salvation.
P.: O Lord, save the Queen.

A.: And mercifully hear us when we call upon thee.
P.: Endue thy Ministers with righteousness.

A.: And make thy chosen people joyful.
P.: O Lord, save thy people.

A.: And bless thine inheritance.
P.: Give peace in our time, O Lord.

A.: Because there is none other that fighteth for us, but only 
thou, O God.

P.: O God, make clean our hearts within us.
A.: And take not thy Holy Spirit from us.

Muziekvoorbeeld 2: het begin van Like as the hart Muziekvoorbeeld 3: Like as the hart, mt. 28-31
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Alleen al met deze signalering valt op dat Howells zijn com-
positie dicht op de psalmtekst schreef. Onderzoeken we de 
rest van het stuk, dan blijkt meer en meer dat hij de tekst  
vooral ‘subjectief’ gebruikte. Als niet-gelovige herkende hij 
woorden als desireth (ingekleurd met een prachtige blue note 
in ondermeer de beginsolo), God en presence als van belang in 
deze psalmtekst. Deze begrippen maakte hij vervolgens ook 
in muzikale zin van betekenis. Daarmee week hij in werk-
wijze af van componisten als Stanford en anderen, die op z’n 
minst ook de rol van bijvoorbeeld de psalmdichter zelf of, 
plaatsvervangend, de psalmzanger –de gelovige– benadrukte. 
Een andere componist zou ook, of juist, begrippen als hart, I, 
my tears en my soul benadrukt hebben. Deze woorden werden 
door Howells muzikaal echter bijna veronachtzaamd.
Er valt uiteraard nog veel meer over deze psalmcompositie te 
zeggen. Hoewel het een in harmonisch opzicht rijk gescha-
keerd werk is, vallen juist de één- en tweestemmige koorpas-
sages op: de eenzaam dolende ziel. Na een eenstemmige me-
lodie voor de sopranen, met effectvolle harmonieën begeleid, 
volgt na de tekst “while they daily say...” de eerste (en, zoals 
later blijkt, enige) werkelijk vierstemmige passage: “Where, 
where is now thy God?”, gepaard met crescendo en poco ac-
celerando. We zijn dan al in maat 41, ongeveer op de helft 
van het werk. Het is een bijzonder moment, omdat Howells 
hier de tegenstelling tussen de eenling en ‘de anderen’, ‘they’, 
scherp aanzet. Belangrijker nog is het feit dat Howells met de 
toonzetting van de woorden “Where, where is now thy God?” 
het milde karakter van het stuk bijna geweld aandoet. Ook in 
de psalmtekst zelf is deze verklanking wat ‘overdone’. 

Muziekvoorbeeld: Like as the hart, mt. 41-45

Wellicht spelen andere motieven een rol; mogelijk heeft het te 
maken met het moment waarop hij het werk schreef, midden 
in een gruwelijke wereldoorlog. Het is echter zeker niet uit-
gesloten dat bij deze uitroep ook zijn persoonlijke moeizame 
verwerking van de dood van Michael, toen nog geen zes jaar 
eerder, een even grote rol speelde. Dat maakt de passage des te 
nadrukkelijker: een persoonlijke noodkreet temidden van een 
verder zeer subjectief getoonzette psalmtekst. Direct na deze 
passage herneemt de componist zich dan ook, en het stuk 

wordt vervolgd in het karakter van het begin. In maat 67 keert 
de beginmelodie weer terug, maar nu met een descant van de 
sopranen. Het werk wordt besloten met een herhaling van de 
verdubbelde tweestemmigheid, nu met een toegevoegde ‘ad 
lib.’ sopraansolo (het lijkt alsof Howells hier Michael een rol 
geeft). Pas helemaal aan het slot verschijnt voor de derde keer 
een volledige e-akkoord, nu omgekleurd naar majeur, op de 
tekst ‘the presence of God’.

Laatste koorwerken
De Missa Sabriensis, die Howells voor het Worcester Festival 
in 1954 schreef, was nog groter in omvang en bezetting dan 
Hymnus Paradisi. Hij werkte er een jaar eerder al aan; uitzon-
derlijk omdat Howells altijd erg snel componeerde, en vaak 
al direct in partituur. Op pagina 33 beschreef ik de moeizame 
ontstaansgeschiedenis ervan en waarom diverse critici grote 
moeite hadden met dit werk. Toch wordt dit werk ook nu nog 
regelmatig in Engeland uitgevoerd. 
In 1955 schreef Howells zijn derde Mis, An English Mass, op 
verzoek van Harold Darke van St Michael’s Church in Corn-
hill. Het korte werk is geschreven voor koor, orgel en strijkers. 
Opvallend zijn de vereiste ritmische souplesse en de constant 
veranderende maatsoorten in het werk. Even veeleisend, maar 
veel groter in omvang, is het Stabat Mater voor tenorsolo, koor 
en orkest. In zeven delen, die muzikaal gesproken tamelijk 
zelfstandig zijn maar door de tekst bijeen worden gehouden, 
dienen solist en koor als ooggetuige van de kruisiging van 
Christus. Het resultaat is een zeer dramatisch geladen werk.
In 1963 werd Howells gevraagd naar aanleiding van de moord 
op John F. Kennedy een motet te componeren, dat uitgevoerd 
zou worden tijdens een gecombineerde Canadees-Amerikaan-
se Memorial Service. Voor dit werk besloot Howells de Engelse 
vertaling door Helen Wadell van een vijfentwintig jaar eer-
der gevonden Latijnse tekst van Prudentius te gebruiken. Het 
werk Take him, earth, for cherishing is een a-capella motet voor 
achtstemming gemengd koor. Na een chant-achtige opening 
in b-klein verandert het karakter in een vrij-tonaal en expres-
sief werk, waarna als slot de chant in b-klein weer verschijnt. 
Met name de chromatiek kan kenmerkend worden genoemd 
voor Howells late en gerijpte componeerstijl, waarmee dit 
werk aan het eind staat van de rijke Engelse laat-romantische 
koortraditie. 

Vier jaar later, in 1968, schreef Howells zijn laatste belangrij-
ke liturgische compositie. Op verzoek van Coventry Cathedral 
ontstond de korte Coventry Mass voor koor en orgel. Het bevat 
de gebruikelijke misdelen, inclusief responsies die na de le-
zing van elk van de tien geboden, direct na het Kyrie, werden 
gezongen, en een afsluitend Gloria. In dit relatief kleine werk 
hanteert Howells een complexe veelstemmige schrijfwijze; 
soms oplopend naar zevenstemmigheid. •
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Overzicht van de belangrijkste vocale werken van Herbert Howells:

Three Carol Anthems: Here is the little door; 
A Spotless Rose; Sing lullaby (1918-1920)
Sine nomine (1922)
My eyes for beauty pine (1925)
Requiem (1932)
Hymnus Paradisi (1935)
Four Anthems: O pray for the peace of Jerusa-
lem; We have heard with our ears; Like as the 
hart; Let God arise (1941)
Collegium regale, canticles (1944)
Gloucester, canticles (1946)

Three motets: God is gone up; The house of 
the mind; King of Glory (1949-1958)
Missa Sabriensis (1954)
St Paul’s, canticles (1954)
An English Mass (1956)
Collegium Sancti Johannis Cantabrigiense, 
canticles (1958)
Missa eadis Christi (1958)
A Hymn for St Caecilia (1961)
A Sequence for St Michael (1961)
Stabat Mater (1963)

Bronnen:
Brent P. Miller: The Sacred Choral Music of Herbert Howells, Ball State University, Muncie (Indiana, USA), 1994
Christopher Palmer: Herbert Howells A Celebration, Londen 1992, 1996
Christopher Palmer: Herbert Howells A Study, Londen 1978
Paul Spicer: Herbert Howells, Bridgend (Wales) 1998 
Stanley Sadie e.a.: The new Grove Dictionary of Music & Musicians, Londen 1980 (artikel over Howells van Hugh Ottaway)

Take him, earth, for cherishing (1964)
The Coventry Mass (1968)
Sarum, canticles (1968)
Winchester, canticles (1968)
Exultate Deo (1974)
The Fear of the Lord (1976)
Let all the world (antifoon, 1976?)
Come, my soul (anthem, 1976?)
Sweetest of sweets (anthem, 1976?)

Op tijd

De Generale Synode heeft de classes op de hoogte 
gebracht van het besluit om te komen tot een nieuw 
liedboek in 2012. Ook bij de classis Den Haag was dit 
het geval. Deze classis heeft vervolgens besloten ‘om 
met belangstellenden van de (wijk)gemeenten over het 
komende liedboek te spreken’. Het ging daarbij om een 
bespreking in een kleine kring van geïnteresseerden. 
Dat laatste is gelukt: er waren niet erg veel aanwezigen 
op de avond die ik bezocht. Maar dat maakte de avond 
niet minder geslaagd. Er vonden goede discussies 
plaats over de wenselijkheid en inhoud van het nieuwe 
liedboek. Dat liedboek moet recht doen aan de veelkleu-
righeid van opvattingen binnen de gemeente. Wat dat 
betreft waren de discussiebijdragen daarvan alvast een 
mooie afspiegeling. Er werd gepleit voor het koesteren 
van de liederenschat der eeuwen, een ‘corpus canticorum’ 
(de hard core van kerkliederen die de kerk als gemeen-
schappelijk bezit zou moeten koesteren), voor losbladige 
uitgaven (zodat snel en gemakkelijk op veranderende 
behoeften kan worden ingespeeld), voor componisten 
die vooral jonger dan veertig jaar moesten zijn (pleidooi 
van iemand die dichter tegen het dubbele daarvan aan 
zat), voor begeleidingsvormen niet alleen voor orgel 
maar ook voor andere instrumenten, voor kinderliederen 
van niveau, voor ruimte voor lichte muziek met kwaliteit. 
De veelkleurigheid in optima forma. 

Enerzijds was het bemoedigend te horen dat men de 
kerk veel muzikale ruimte gunt. Anderzijds was er ook de 
verzuchting van een jonge beroepsmusicus dat hij dan 
wel erg veel vaardigheden moest beheersen die hij in zijn 
opleiding aan het conservatorium niet had meegekregen. 
Als dat al geldt voor een professional, hoe zit het dan 
bij de niet-professionele kerkmusicus? Krijgt die het nog 
zwaarder in de toekomst? 
Op tijd nadenken dus. We wisten al dat over ongeveer 
tien jaar een tekort aan organisten dreigt. Hoe gaan we 
dat opvangen? Met andere instrumentalisten, gitaar, 
combo, fluit, piano? Misschien wel. Laten we er in ieder 
geval rekening mee houden. Zijn er tegen die tijd vol-
doende professionele musici die zowel de niet-professio-
nele kerkmusici als die andere instrumentalisten kunnen 
opleiden? Zijn de conservatoria er wel op voorbereid? 
Is de Generale Synode wel voldoende op de hoogte van 
deze ontwikkelingen? Regeren is vooruitzien, daarom zou 
de synode een beleidslijn moeten ontwikkelen. Ik klap 
niet uit de school als ik meld dat in klein verband (slsk, 
pthu, gov-vvkm, conservatoriumdocenten en anderen) 
daarover wordt nagedacht en voorstellen worden voorbe-
reid. Willen we in de kerk voorbereid zijn op nieuwe kerk-
muzikale ontwikkelingen, dan moeten we op tijd stappen 
zetten. Weinig dingen gaan vanzelf!

Rein van der Kluit, voorzitter

bestuur


