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Welkom 

 
Beste concertbezoeker, 
 
Ik heet u namens de Oratoriumvereniging van harte 
welkom bij ons najaarsconcert in deze prachtige 
Martinikerk van Bolsward. 
Dit concert staat in het teken van Jacob Ludwig Felix 
Mendelssohn Bartholdy (geboren 3 februari 1809 en 
overleden op 4 november 1847). Hij was een Duitse 
componist, pianist, organist en dirigent in de vroeg 
romantische periode. Mendelssohn schreef 
symfonieën, concerten, oratoria, pianomuziek en 
kamermuziek. Hij vierde zijn successen in Duitsland en liet de muziek van Johann 
Sebastian Bach herleven.  
 
Vanmiddag voeren wij twee werken van hem uit: het Lobgesang en Psalm 42. 
Verder zal onze organist nog een sonate van Mendelssohn spelen. 
Onze uitvoering vanmiddag is een bijzondere uitvoering. Zoals u ziet zijn het koor, het 
orkest en de solisten geplaatst op een speciaal voor deze uitvoering gemaakt podium 
vlak voor het prachtige kerkorgel, dat meewerkt aan de uitvoering. U, als publiek zit nu 
ook andersom. 
Wij willen vandaag als koor ervaren hoe deze opstelling bevalt. Mocht dat positief zijn, 
dan zullen we in de toekomst waarschijnlijk vaker gebruik gaan maken van deze 
opstelling. 
 
In dit concertboekje kunt u verder alle informatie over dit concert lezen. 
Ook is er een plattegrond opgenomen waarop staat aangegeven waar de toiletten zijn 
en waar de nooduitgangen zich bevinden. Graag deze plattegrond voor aanvang van 
het concert goed bekijken. 
 
Volgend jaar voeren wij in de week voor Pasen weer tweemaal de Matthäus-Passion 
uit en in het najaar de volledige uitvoering van de Messiah van Händel. 
We hopen u dan ook als luisteraar te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
G.J.Ankersmit (voorzitter) 
 
 
 
 
Heeft u vandaag genoten van onze uitvoering, dan is het misschien een goed idee om vriend van 
onze Oratoriumvereniging te worden. Met uw steun kunnen wij onze concerten voort blijven 
zetten. U bent al vriend voor slechts €15,00 per jaar. Vriend zijn betekent ook, dat u in de 
voorverkoop kaarten kunt bestellen en u bent dan verzekerd van een mooie plaats in deze kerk. 
Helpt u mee? Een aanmeldingsformulier vindt u verderop in dit boekje. 
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Graag uw aandacht 

 
Bij voorbaat dank voor het uitzetten van uw telefoon en het respecteren van het 
rookverbod in de zaal en in het voorportaal. Fotograferen, filmen of geluid opnemen is 
tijdens het concert niet toegestaan.  
 
Er is een pauze van een half uur, u wordt verzocht te blijven zitten totdat de leden van 
koor en orkest het podium hebben verlaten. Wij bieden u een gratis kopje koffie of thee 
aan. Na 20 minuten wordt u verzocht zich weer naar uw plaatsen te begeven.  
 
 
 

 
 

 
Aan dit najaarsconcert werken mee: 

 
Heleen Koele, sopraan  
 
Margreet Rietveld, sopraan 
 
Pascal Pittie, tenor  
 
Ab Weegenaar, organist 
 
Promenade Orkest 
 
Oratoriumvereniging Bolsward 
 
Muzikale leiding: Pauli Yap 



 

 

 

Orgelsonate Nr 3 (deel 1) 

 
De orgelsonates van Felix Mendelssohn vormen een hoogtepunt in de orgelliteratuur. 
Op 15 september 1845 verschenen drie edities van de zes orgelsonates van Felix 
Mendelssohn 

Tijdens een vakantie in Frankfurt am Main, in juli 1844, begon Mendelssohn aan het 
compileren en componeren van de sonates. Al bestaande stukken kregen een plaats 
in de sonates, nieuw gecomponeerde delen completeerden ze. Een jaar later was het 
opus voltooid. In totaal geteld, zes sonates. Misschien heeft Mendelssohn de 
bedoeling gehad om een overzicht te geven over de manier waarop er op het orgel 
kan worden geïmproviseerd.  

Mendelssohns sonates verschenen oorspronkelijk als Six Grand Sonates, maar eerder 
had hij als titel in zijn hoofd: “12 Studien für die Orgel”. Deze studies verraden 
didactische bijbedoelingen! In het voorwoord wijst de componist op het belang van 
goed en zorgvuldig gekozen registraties. 

De sonates trokken veel belangstelling wat op zichzelf niet zo bijzonder was: 
Mendelssohn was als componist ongekend populair; alles wat van hem verscheen 
vond gretig aftrek. Zo werden zijn grote oratoria al binnen een jaar na verschijnen, 
vertaald in het Engels, in Amerika uitgevoerd. Bij toonaangevende componisten was 
de belangstelling voor kerk- en daarmee orgelmuziek sinds het midden van de 
achttiende eeuw sterk verminderd. De voortschrijdende secularisatie was daaraan 
debet. Mendelssohn was de eerste grote componist die weer orgelwerken schreef. 

Mendelssohns belangstelling voor het orgel had veel te maken met zijn passie voor de 
orgelwerken van Johann Sebastian Bach. Critici hebben Mendelssohn vaak verweten 
dat hij in historische modellen componeerde. Zeker voor orgel maar ook als uitvoerend 
musicus en als musicoloog was hij intensief bezig met de werken van Bach. In veel 
van zijn werken gebruikte hij Lutherse koralen, die ook in Bachs werken hun plaats 
kregen. 
Zo ook het koraal ‘Aus tiefer Not schrei’ich zu dir’ in de Sonata III welke voor u 
uitgevoerd wordt. 

De melodie klinkt als baspartij bij een fuga die later een dubbelfuga wordt. Het eerste 
fugathema is een citaat van ‘Hüter,ist die Nacht bald hin’ uit de Tweede symfonie 
(Lobgesang). ‘Aus tiefer Not’ en ‘Hüter, ist die Nacht bald hin’ zijn beide afkomstig uit 
de tekst van Psalm 130. De stralende inleiding die na de dubbelfuga terugkeert, is 
waarschijnlijk een omwerking van de bruidsmuziek die Felix schreef voor het huwelijk 
van zijn zus Fanny in 1829. Interessant om te vermelden: in de tweede helft van de 
fuga verlangt hij het versnellen van het tempo! Het slotdeel van Sonata III (en ook van 
de VIe) staat in de traditie van het Andante religioso en Adagio religioso, een genre 
dat in Mendelssohns dagen geliefd was. Opvallend is dat hij dit vaak sentimentele 
genre naar een niveau van grote fijnzinnigheid tilt.  
(bron: Ab Weegenaar, stadsorganist gemeente Kampen) 
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Psalm 42 

'Wie der Hirsch schreit' - Hoe het hert roept - is een zevendelige psalm van de Duitse 
componist Felix Mendelssohn. Hoop, geluk en geloofsbeleving. 
 
Mendelssohn componeerde de volledige 'Psalm 42' in 1837, tijdens zijn huwelijksreis 
in het Zwarte Woud. Hij schreef de muziek bij Martin Luthers Duitse vertaling van 
Psalm 42, één van de Psalmen uit het Oude Testament. Het pastorale karakter toont 
puur geluk en hoop in het goede van het leven. 
 
Volgens vriend Schumann was 'Psalm 42' een absoluut hoogtepunt van Mendelssohn. 
Het was “the highest point that he reached as a composer for the church.” 
Mendelssohn maakte onderscheid tussen religieuze muziek en kerkelijke muziek. Zijn 
psalmbewerkingen gingen voor hem vooral om zijn eigen geloofsbeleving.  
 
(bron: Avrotros.nl) 
 

 
 

Lobgesang 
 
Mendelssohn noemde deze compositie “Lobgesang – Eine Symphonie-Cantate nach 
Worten der Heiligen Schrift”. Aldus de relatie van religieuze en symfonische muziek 
aan te duiden. Natuurlijk ontkomen we niet aan een vergelijking met de 9e Symfonie 
van Beethoven, waarin een componist voor het eerst vocale stemmen in de symfonie 
opnam. En ongetwijfeld heeft ook Mendelssohn naar dit grote voorbeeld gekeken: de 
uitgebreide instrumentale Sinfonia heeft met zijn driedelige opzet (maestoso-allegro, 
allegretto en adagio) een symfonische vorm, die ook in Beethovens Negende is te 
herkennen.  
 
En evenals bij Beethoven begint ook bij Mendelssohn daarna het vocale gedeelte. 
Maar daarmee houdt de vergelijking dan ook wel op. Is er bij Beethoven sprake van 
een grote symfonie, waarbij het vocale deel alleen maar vocaal is, omdat Beethoven 
voor zijn ideeën over datgene wat hij met deze symfonie wilde  
uitdrukken, het muzikale woord nodig had. Bij Mendelssohn is het vocale onderdeel 
het uitgangspunt en dient de Sinfonia ‘slechts’ als een introductie, zoals dat ook bij de 
oorspronkelijke Sinfonia als introductie voor de opera of het oratorium het geval is.  



 

 

 
 
Mendelssohn heeft ons met dit werk overtuigend deelgenoot gemaakt van de wijze 
waarop hij de weg naar deze lofprijzing voor zich heeft gezien in een combinatie van 
de rijke Duitse traditie van symfonie en cantate. Het was echter niet Mendelssohn’s 
bedoeling om met dit indrukwekkende drama alleen maar de goddelijke belofte van 
redding af te beelden, maar ook om eer te bewijzen aan een persoonlijkheid aan wie 
de mensheid zo’n grote dank verschuldigd is wat betreft de verspreiding van geloof en 
kennis: Johannes Gutenberg. Voor de componist, die een kind was van de bourgeoisie 
(Bildungsbürger) en een kleinzoon van de filosoof Moses Mendelssohn, was de 
uitvinding van de boekdrukkunst een keerpunt in de intellectuele en culturele 
geschiedenis. Met deze uitvinding was de nacht echt voorbij. Voor eens en altijd. 
 
Felix Mendelssohn, de herontdekker van Bach, spiegelde zich in zijn Tweede 
Symfonie aan Beethovens Negende Symfonie: een lange orkestrale inleiding vormt de 
aanloop naar een grootschalige en feestelijke koorcompositie. ‘Lobgesang’ is volgens 
Mendelssohn een ‘universele lofzang op de woorden van de laatste psalm: Alles wat 
adem heeft, love de Heer’.  
 
(bron: Ebo Reitsma) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Groenmarkt Den Haag  
Aquarel1836 

Felix Mendelsso 
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Over de Oratoriumvereniging Bolsward (OVB) 
 
De Oratoriumvereniging Bolsward is een gemengd koor, bestaande uit 86 leden, die 
uit 40 verschillende plaatsen in Friesland komen. Sinds 1999 is de muzikale leiding 
van de OVB in handen van Pauli Yap. Door haar enthousiasme en de kunst om 
mensen te motiveren is het aantal zangers in haar periode als dirigente meer dan 
verdubbeld.  
 
Grote naamsbekendheid kreeg het koor door de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-
Passion van Johann Sebastian Bach in de Martinikerk te Bolsward. Behalve de 
uitvoeringen van de Matthäus geeft het koor ook ieder najaar een concert.  
 
De Oratoriumvereniging Bolsward heeft veel leden, maar in zo’n groot koor is er altijd 
sprake van natuurlijk verloop en is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe zangers. 
Op dit moment zijn we vooral op zoek naar tenoren en bassen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de OVB, komt u dan gerust eens vrijblijvend langs op 
een repetitie. Het koor repeteert iedere maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Het 
Centrum aan de Gasthuissingel 33 te Bolsward, onder de bezielende leiding van Pauli 
Yap met Jan van Liere aan de piano. Er is een speciale open repetitie gepland op 26 
november a.s. om 19:30. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.  
 
 
Verdere informatie over de OVB in het algemeen en / of over het lidmaatschap van het 
koor in het bijzonder is te verkrijgen op telefoonnummer 0515-856733 (secretaris 
OVB). U kunt ook de website (www.ovb-bolsward.nl) raadplegen.  Ons mailadres is: 
info@ovb-bolsward.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan van Liere begeleidt het koor op piano 
tijdens repetities. 

 

 

 

 
 

mailto:info@ovb-bolsward.nl


 

 

 

Vrienden 

 
Word ook vriend van de OVB, velen gingen u voor! 
 
U toont daarmee dat u het koor een warm hart toedraagt en onze muzikale activiteiten 
apprecieert en financieel steunt. Voor de Oratoriumvereniging is het een uitdaging om 
jaarlijks de begroting rond te krijgen. Subsidies van overheden nemen af, sponsors en 
fondsen zijn er gelukkig nog. 
 
De OVB blijft voortdurend streven naar een hoog niveau. Hiervoor is het nodig dat we 
gerenommeerde solisten en musici kunnen blijven aantrekken voor onze concerten. 
Daarbij blijft het belangrijk dat de concerten betaalbaar blijven. Met uw bijdrage helpt u 
ons om een mooie traditie van halfjaarlijkse uitvoeringen in de Martinikerk voor 
Bolsward en ver daarbuiten te behouden. 
 
De “Vrienden van de OVB” worden regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen 
en zeilen van het koor door middel van de Nieuwsbrief.  
 
Wij ontmoeten u graag als vriend. Een aanmeldingsformulier vindt u los in dit boekje. 
Het formulier kunt u deponeren bij de uitgang van de kerk.  
Aanmelden kan ook via onze website: www.ovb-bolsward.nl  
of mailen naar vrienden@ovb-bolsward.nl 
  

http://www.ovb-bolsward.nl/
mailto:vrienden@ovb-bolsward.nl
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Uitvoerende leden van de  

 
 
OVBKoorleden 
 
Sopranen 1 (13) 
 
Adrie Kaspers, Andrea Seidel, Annet 
Kuijpers, Ester Hoogland, Evelien Okma, 
Fenny Haagsma, Marjanne van der Wal, 
Patricia Sijbrandi, Sia de Goede, Sjoukje 
Nauta, Tjitske Postuma, Wilma Post en 
Yvonne Tigchelaar. 
 
Sopranen 2 (13) 
 
Aly Wijbenga, Annemarie Zijsling, Attje 
Elgersma, Cecilia Bekema, Claudia 
Lückemeyer, Foka Mateboer, Janny 
Bergsma, Jaska de Bree, Jeltsje Jellema, 
Maria Ligthart, Mathilde Labots, Sietske 
Foekema en Thea Wijnja. 
 
Alten 1  (16) 
 
Ada Stel, Agnes Post, Aly Westra, Anna 
Hallema, Annemarie Viersma, Hieke 
Plantinga, Ineke Brouwer, Ingrid Eigenhuis, 
Jeltje Hoekman, Lidwien van der Veer, 
Martje Quarré, Maryke Wolters, Mieke van 
der Sluijs, Rommy Soepboer, Tineke 
Warringa en Ypie Attema. 
 
Alten 2  (14) 
 
Aafke Nicolai, Anneke Schaap, Hannie 
Kamstra, Hanny Karper, Henny van Vugt, 
Hinke Kramer, Inge Haagsma, Inge 
Laanen, Loes Hofland, Lokke Notermans, 
Marike Elsinga, Nelie Kamstra, Petra de 
Vries en Tietia Kooistra. 

 



 

 

 
 
Tenoren 1 (8) 
 
Engelbert Tiel Groenestege, Gerrit 
van der Meulen, Hans van 
Beusichem, Jaap Nieuwenhuis, 
Reinier Tuitman, Rinze de Boer, 
Tinus Geertsma en Yme Jongema. 
 
Tenoren 2 (8) 
 
Bert Hanekamp, Catrinus 
Corporaal, Douwe Reitsma, Erik 
Tigchelaar, Gerrit Jan Ankersmit, 
Jacob van der Valk, Jur Majoor en 
Rein Hofstra. 
 
Bassen 1 (10) 
 
Gerrit Groeneveld, Geurt van de 
Weg, Hans Nieuwenhuijsen, Jan 
Laansma, Jan Muurling, Jeen 
Postma, John de Jager, Klaas Dik, 
Klaas Smit en Peter Meijlis. 
 
Bassen 2 (9) 
 
Berend Weistra, Chris Schaap, 
Henny Keijzer, Jan Smittenberg, 
Maarten Bos, Paul Fluttert, Willem 
Politiek, Willem Lobel en Wouter 
Schothorst. 
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Pauli Yap - dirigente 
 
Pauli Yap studeerde piano aan het Arnhems Conservatorium bij Jacques Hendriks. Zij 
rondde deze studie cum laude af en vervolgde haar pianostudie bij Willem Brons aan 
het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. In diezelfde tijd studeerde zij koor- en 
orkestdirectie aan de conservatoria van Tilburg, Zwolle en Amsterdam bij o.a. Daniel 
Reuβ. 

Pauli is dirigente van Oratorium 
Vereniging Bolsward en 
Toonkunstkoor Heerenveen. Ook 
het Warnser Bach Ensemble 
(gespecialiseerd in Barokmuziek), It 
Kryst Kollektyf (toegespitst op de 
periode rond Kerst) en de 
projectkoren van podium 
frysKlassiek staan onder haar 
leiding. 

Sinds 1999 staat zij voor de 
Oratoriumvereniging Bolsward, 
waarmee ze jaarlijks de Matthäus - 
Passion uitvoert. Andere 
hoogtepunten van de samenwerking 
van Yap en de Oratorium Vereniging 

zijn velerlei: Requiem van Mozart en diens Credo-mis, Stabat Mater en Die Schöpfung 
van Haydn, Weihnachtsoratorium van Bach, Nicolas Cantate van Britten, Elias en 
Paulus van Mendelssohn, Messiah van Händel, ein Deutsches Requiem van Brahms, 
Messa di Gloria van Puccini, Schuberts mis in Es, Requiem van Fauré, Stabat Mater 
van Rossini en Verdi’s Requiem. 

Yap is artistiek leider van Stichting podium frysKlassiek. 

Naast het dirigeren treedt Pauli op als pianiste en heeft aan huis een eigen lespraktijk.  

  



 

 

 

Heleen Koele - sopraan 

De Sopraan Heleen Koele voltooide haar studie solozang aan het conservatorium van 
Zwolle in 1991. Daarna nam zij les bij Cora Canne Meijer en tegenwoordig is Charlotte 
Margiono haar coach. Heleen is het liefst actief op zoveel mogelijk terreinen van haar 
vak. Zo vormt ze een duo met de pianist Steven 
Faber, met wie ze liedrecitals geeft door heel 
het land. Ook namen zij een CD op met liederen 
over de jeugd met de titel “I am a person too” 
die zeer goed ontvangen werd door de pers. 

Heleen zong de “Vier Letzte Lieder”van R. 
Strauss met het Jeugdorkest Nederland o.l.v. 
Jurjen Hempel. In de herfst van 2008 is een CD 
uitgekomen met aria’s van Bach met hobo 
{Arthur Mahler} en orgel {Ab Weegenaar}. 
Verder speelt en zingt Heleen met zeer veel 
plezier in het operarepertoire. Ze zong de titelrol 
in de opera “Suor Angelica” van Puccini en de 
rol van Santuzza in de opera “Cavalleria 
Rusticana” van Mascagni. 
In 2005 zong Heleen in het Nederlands 
Kameropera Festival op locatie de productie 
“Opera op de fiets” waarin ze enkele 
gedramatiseerde liederen van Schubert zong. 
Ook in 2007 was zij in dit festival te horen, nu 
met een collage van onvoltooide opera’s van 
Schubert. In de zomer van 2008 zong Heleen in 
de opera” Duivelsoog” van Aubert, haar eerste 
komische rol en met succes! Ook in 2009 was 
zij daar weer te zien en zong zij de rol van 
Philine. Deze productie was i.s.m. 
poppentheater Gnaffel en was in 2010 op Oeral te zien.  
 
Heleen is met name actief in het oratoriumvak. Sinds 1998 is Heleen verbonden aan 
het Nederlands Kamerkoor en ook daar zong ze vele solo’s: o.a. Requiem van Mozart 
o.l.v. Jaap van Zweden, en Thamos, ook van Mozart o.l.v. Kenneth Montgomery. In 
2006 zong zij als soliste met het NKK met veel succes het Requiem van Brahms o.l.v. 
Marcus Creed. 
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Margreet Rietveld – sopraan 
 
Sopraan Margreet Rietveld behaalde in juli 2011 haar bachelor-diploma klassieke 
muziek aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle, als studente van Lodewijk Meeuwsen 
en Riekje Bakker. Vanaf haar 10de jaar heeft ze zanglessen gevolgd bij sopraan Marjo 
van Someren en mezzosopraan Maria den Hertog. Momenteel wordt ze gecoacht door 
Harry van Berne en Heleen Koele. Margreet verleent regelmatig medewerking aan 
concerten, cd-, tv- en radio-opnames.  

 
Zo was ze al te horen in vrijwel alle grote oratoria 
van Bach (Matthäus- en Johannes-Passion, 
Weihnachtsoratorium en Hohe Messe) , Händel 
(de Messiah, Dixit Dominus), Haydn (Die 
Schöpfung en Die Jahreszeiten), Brahms 
(Requiem), Mendelssohn, Schubert, Bruckner, 
Vivaldi en Mozart (Requiem en Mis in C) 
enzovoort. 
 
Op de vraag: welk doel stel je jezelf voor een 
concert, geeft Margreet als antwoord: Om in elk 
geval een luisteraar te raken. De mooiste reacties 
na een optreden zijn: ”ik kreeg kippenvel.” Ik 
probeer samen met het publiek de muziek te 
beleven. Mensen bewust aankijken doe ik niet 
echt, maar ik heb wel in de gaten of iemand 
geconcentreerd luistert, intensief de teksten 
meeleest of uit desinteresse verder bladert in het 
programmaboekje. Zingen voor kenners en 
fijnproevers stimuleert mij in elk geval enorm. 
 
Margreet maakt deel uit van diverse professionele 
ensembles als kamerkoor Ars Musica, o. l. v., 
Patrick van der Linden, Capella Amsterdam o.l v. 
Daniel Reuss, professioneel ensemble le ’Capella 
Isalana o.l.v. Klaas Stolk en Collegium Vocale 

Gent o.l.v. Philippe Herreweghe. Margreet zingt bij het Margaretha Consort als solist 
en in het koor. 
 
Als soliste nam Margreet deel aan Masterclasses van Barbara Hannigan, Merbeth 
Dayme en Barbara Schlick. 
Als zangpedagoge is Margreet verbonden aan de koorschool van Stichting Ars Musica 
en geeft ze privé-zanglessen. 



 

 

 

Pascal Pittie - tenor 
 
Pascal Pittie studeerde aan het conservatorium van Maastricht bij Mya Besselink en 
behaalde er de diploma’s eerste fase zang, tweede fase zang en operaklas. Alle met 
een onderscheiding. 
Pascal verleent regelmatig medewerking aan oratoria in de Benelux, Duitsland en 
Frankrijk. Zo zong hij o.a. de solopartijen in Die Jahreszeiten en Die Schöpfung van 
Haydn, Oratorium de Noël van Saint Saens, de 
Matthäus en Johannes Passion van Bach, Psalmus 
Hungericus van Kodally, Abraham and Isaac en het 
War Requiem van Britten. 
 
In opera’s vertolkte hij ruim 40 operarollen 
waaronder Ferrando uit Cosi fan Tutte, Tamino uit 
Die Zauberflöte, Kohout (het sluwe vosje), 
Barbarigo uit I Due Foscari, Edmondo uit Manon 
Lescaut, Captain Maceath uit the beggar’s opera, 
Alfred uit Die Fledermaus, Prologue en Peter Quint 
uit The turn of the Screw en Bardolfo uit Fallstaf 
met de Vlaamse opera. 
Pascal werkte samen met dirigenten als Ed 
Spanjaard, Edo de Waart, Hartmut Haenchen, Ingo 
Metzmacher, Jaap van Zweden en Yakov 
Kreizberg. Hij stond voor orkesten als Het 
Nederlands Philharmonisch orkest, Het Radio 
Filharmonisch Orkest, Het Brabants Orkest, Het 
Gelders Orkest, Het orkest van het Oosten en 
Holland Symphonia. 
 
In 2003-2004 was hij verbonden aan de 
operastudio Nederland en debuteerde hij bij de 
Nederlandse Opera in Samson, bij de Vlaamse 
Opera met de titelrol in Albert Herring en bij de 
Nationale Reisopera als Erster Offizier in Henze’s 
Der Prinz von Homburg. In 2008 vertolkte Pascal 
de rol van Dichter in Reigen van de Vlaamse componist Phillip Boesmans in een 
tournee door heel Nederland. Deze productie werd geregiseerd door de bekende 
regisseur Harry Kupfer. In 2009 zong hij deze rol in l’Opera Bastille in Parijs. 
Pascal Pittie volgde Masterclasses bij o.a. Simjon Skigin, Elly Ameling en Anthony 
Rolfe Johnson. In oktober 2004 won hij de Jo Bollenkamp prijs tijdens de 
Internationale Vocalisten Presentatie. 
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Ab Weegenaar - organist 
 
Ab groeide op in Groningen. Zijn vader was kerkorganist waardoor hij al vroeg met 
orgelmuziek in aanraking kwam. Toch ging hij eerst fagot spelen en werd hij op 15-
jarige leeftijd toegelaten op het conservatorium en kreeg hij les van Brian Pollard.  Op 
zijn 21ste was hij de eerste in Nederland die voor dit instrument het solistendiploma 
behaalde. Orgel was toen nog hobby, hij volgde lessen bij Stef Tuinstra.  
 
Na zijn middelbare school ging hij terug naar het Stedelijk Conservatorium in 
Groningen, nu voor het orgel, waar hij het diploma behaalde van Uitvoerend Musicus. 
Ab studeerde bij Wim van Beek orgel en bij Kees van Eersel kerkmuziek. Bij de 
Hogeschool IDE te Groningen studeerde hij in 2003 af voor koordirectie. 
 
Organist en fagottist gaan goed samen. Als fagottist is hij als zodanig werkzaam bij het 
Noordelijk Filharmonisch Orkest, het Residentie Orkest en het Gelders Orkest. Als 

organist was hij in het verleden 
verbonden aan o.a. Groningen, 
Leidschendam, Arnhem en 
Wageningen. In 1995 werd hij 
aangesteld als opvolger van Willem 
Hendrik Zwart tot organist-titularis 
van de Bovenkerk in Kampen. In die 
functie is hij al 23 jaar bespeler van 
het Hinsz-orgel uit 1742 en het Reil-
orgel uit 1999. 
 
Ab had in Kampen zitting in het 
bestuur van de Stichting Koororgel 
en heeft toen o.a. het initiatief 
genomen om de Bachvereniging 
naar Kampen te halen, waaruit later 
het Kampen Boys Choir is ontstaan. 
Dirigeren heeft hij geleerd via 
privélessen van Johan van der 

Meer, die toen dirigent was van de Groninger Bachvereniging. Later heeft hij lessen 
gevolgd bij Maarten Kooij, destijds cantor van de Dom in Utrecht en van Joop Schets. 
Koren zijn dus ook een passie van Ab. Zo is Ab nog dirigent geworden van de 
Christelijke Oratorium Vereniging in Dieren en het Bovenkerk Kamerkoor. 
Ab geeft aan zo’n 50 orgelleerlingen les vanuit de hele wereld en geeft hij jaarlijks vele 
orgelconcerten in binnen- en buitenland. In 2005 maakte hij o.a. een reis naar 
Rusland, waar hij in Omsk twee concerten gaf. 



 

 

 

Promenade Orkest 

 
De geschiedenis van het Promenade Orkest begint met de oprichting van het 
Amsterdams Promenade Orkest in 1949. Later werd dit orkest het Nederlands 
Promenade Orkest wat bestond uit zo’n 55 professionele musici. 
 
Naast koorbegeleidingen hield dit orkest zich ook bezig met educatieve concerten, 
Stadspas-concerten en educatieve projecten in samenwerking met conservatoria, 
medewerking aan televisieprogramma’s zoals bv. Una Voice Particolare, sound-tracks 
voor films en promotieconcerten voor bedrijven. 
 

 
 
Vanaf 1989 was Jan Stulen artistiek leider en chef-dirigent. Daarvoor vanaf 1990 was 
Ernst van Tiel chef-dirigent van het Amsterdams Promenade Orkest. 
In het voorjaar 2004 werd het Nederlands Promenade Orkest opgeheven en ging het 
door als Promenade Orkest. De gemotiveerde musici wilden zich blijven inzetten voor 
de muziek en met name het begeleiden van koren.  
 
Het repertoire bestaat uit barokmuziek, oratoria, opera en musical. De thuisbasis van 
het orkest is Muziekcentrum Noord in Amsterdam, maar het orkest speelt in principe, 
op bestelling, in heel Nederland.  
Het orkest heeft geen eigen dirigent meer maar speelt onder leiding van de dirigent die 
het orkest inhuurt.  
Het Promenade Orkest speelt in elke gewenste samenstelling en in elke gewenste 
grootte 
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Programma 
 

1. Orgelsonate Nr 3 (Deel 1) 
‘Aus tiefer Not schrei’ich zu dir’ 
 

2. Felix Mendelssohn-Bartholdy ‘Psalm 42 
‘Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser’  

 
 

1. Koor 
Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu Dir. 
 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem 
lebendigen Gotte! 
Wann werde ich dahin kommen, 
daß ich Gottes Angesicht schaue? 
 
2. Aria 
Meine Tränen sind meine Speise Tag und 
Nacht, weil man täglich zu mir saget: wo 
ist nun dein Gott? 
Wenn ich des inne werde, 
so schütte ich mein Herz aus bei mir 
selbst: 
 
3. Recitatief en koor 
Denn ich wollte gern hingehen mit dem 
Haufen und mit ihnen wallen zum Hause 
Gottes, mit Frohlokken und mit Danken 
unter dem Haufen, die da feiern. 
 
4. Koor 
Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! 
Denn ich werde ihm noch danken, 
dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 
 
 
5. Recitatief 
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, 
darum gedenke ich an dich! 
Deine Fluten rauschen daher, 
dass hier eine Tiefe und dort eine Tiefe 
brausen, alle deine Wasserwogen und 
Wellen gehn über mich.  
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir! 
 

 
Zoals een hinde smacht naar 
stromend water, 
zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
 
Mijn ziel dorst naar God, naar de 
levende God, 
wanneer mag ik nader komen 
en Gods gelaat aanschouwen? 
 
 
Mijn tranen zijn dag en nacht mijn 
spijs, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is nu jouw God?’ 
Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij 
herinner. 
 
 
Hoe ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God, 
een feestende menigte, juichend en 
lovend. 
 
 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij? Vestig je hoop op 
God! 
Eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
 
 
Mijn ziel is bedroefd, 
daarom denk ik aan U, 
de roep van vloed naar vloed, 
de stem van Uw waterstromen, 
al Uw golven slaan zwaar over mij 
heen. 
Mijn ziel is bedroefd! 
 



 

 

 
 
6. Quintet 
Der Herr hat des Tages verheißen seine 
Güte, 
und des Nachts singe ich zu ihm 
und bete zu dem Gotte meines Lebens. 
Mein Gott! Betrübt ist meine Seele in mir! 
warum hast du meiner vergessen? 
Warum muß ich so traurig gehn, 
wenn mein Feind mich drängt? 
 
 
7. Slotkoor 
Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! 
Denn ich werde ihm noch danken, 
daß er meines Angesichts Hilfe und mein 
Gott ist. 
Preis sei dem Herrn, dem Gott Israels, 
von nun an bis in Ewigkeit! 
 
 

 
 
Overdag bewijst de Heer mij Zijn 
liefde, 
’s nachts klinkt een lied in mij op, 
een gebed tot de God van mijn 
leven. 
Mijn ziel is bedroefd! 
Waarom vergeet U mij? 
Waarom ga ik gehuld in het zwart, 
door de vijand geplaagd? 
 
 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij? Vestig je hoop op 
God! 
Eens zal ik Hem weer loven, 
Hij die mij ziet en redt en die mijn 
God is. 
Lof zij de Heer, de God van Israël, 
tot in de eeuwen der eeuwen 
 

 

 

 

 

 

 

--- PAUZE --- 
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Felix Mendelssohn-Bartholdy ‘Lobgesang’ (Symfonie nr. 2) 

 

  

 
Nr. 2 
Koor: 
Alles was Odem hat, lobe den Herrn 
Halleluja, lobe den Herrn 
Lobt den Herrn mit Saitenspiel 
Lobt ihn mit eurem Liede 
Und alles Fleisch lobe seinen heiligen 
Namen 
Alles was Odem hat, obe den Herrn 
 

 
 
 
Alles wat adem heeft, love de Heer 
Halleluja, looft de Heer 
Looft de Heer met snarenspel 
Looft hem met uw lied 
En alle vlees love zijn heilige naam 
Alles wat adem heeft, love de Heer 

 
Sopraan, Vrouwenkoor: 
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in 
mir ist, seinen heiligen Namen 
Und vergiß es nicht, was er dir gutes getan 
 

 
 
Looft de Heer, mijn ziel en alles wat 
in mij is, zijn heilige naam 
En vergeet niet, wat hij u heeft 
welgedaan 

 
Nr. 3 
Tenor: 
Saget es die ihr erlöst seid durch den 
Herrn 
Die er aus der Not errettet hat 
Aus schwerer Trübsal, aus Schmach und 
Banden 
Die ihr gefangen im Dunkel waret 
Alle, die er erlöst hat aus der Not 
Saget es, danket ihm und rühmet seine 
Güte 
 
 
Er zählet unsre Tränen in der Zeit der Not 
Er tröstet die Betrübten mit seinem Wort 
Saget es, danket ihm und rühmet seine 
Güte 
 
 

 
 
 
Roept het uit, gij die door de Heer 
zijt verlost 
Die hij uit de nood heeft gered 
Uit diepe bekommernis, van smaad 
en knevels 
Die in het donker gevangen waart 
Allen, die hij uit de nood heeft 
verlost 
Roept het uit, zegt hem dank en 
roemt zijn goedheid 
 
Hij telt onze tranen in tijden van 
nood 
Hij troost de bedroefden met zijn 
woord 
Roept het uit, zegt hem dank en 
roemt zijn goedheid 

Nr. 4 
Koor: 
Sagt es die ihr erlöset seid 
Von dem Herrn aus aller Trübsal 
Er zählet unsre Tränen in der Zeit der Not 

 
 
Roept het uit, gij die verlost zijt 
Door de Heer van alle kommer 
Hij telt onze tranen in de tijd van 
nood 
 



 

 

  
Nr. 5 
Sopraan 1, Sopraan 2, Koor: 
Ich harrete des Herr 
Und er neigte sich zu mir 
Und hörte mein Fleh'n 
Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf 
den Herrn 
Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf 
ihn 

 
 
 
Ik wachtte geduldig op de Heer 
En hij boog zich naar mij 
En hoorde mijn gejammer 
Gezegend is hij die zijn vertrouwen 
stelt in de Heer 
Gezegend is hij die zijn vertrouwen 
stelt in hem 
 

 
Nr. 6 
Tenor: 
Stricke des Todes hatten uns umfangen 
Und Angst der Hölle hatte uns getroffen 
Wir wandelten in Finsternis 
 
 
 
Er aber spricht: Wache auf 
Wache auf, der du schläfst         
Stehe auf von den Toten, stehe auf von 
den Toten 
Ich will dich erleuchten 
 
Stricke des Todes hatten uns umfangen 
Und Angst der Hölle hatte uns getroffen 
Wir wandelten in Finsternis 
 
 
 
Er aber spricht: Wache auf 
Wache auf, der du schläfst 
Stehe auf von den Toten, stehe auf von 
den Toten 
Ich will dich erleuchten 
 
Wir riefen in der Finsternis: 
Hüter, ist die Nacht bald hin? 
 
Der Hüter aber sprach: 
Wenn der Morgen schon kommt 
So wird es doch Nacht sein 
Wenn ihr schon fraget 
So werdet ihr doch wieder kommen und 
wieder fragen: 
Hüter, ist die Nacht bald hin? 
 
Der Hüter aber sprach: 
Wenn der Morgen schon kommt 

 
 
 
Banden des doods hielden ons 
gevangen 
En de angst voor de hel had ons in 
zijn greep 
Wij wandelden in duisternis 
 
Maar hij spreekt: Ontwaak 
Ontwaakt, gij die slaapt 
Sta op van de dood, sta op van de 
dood 
Ik zal u bijlichten 
 
Banden des doods hielden ons 
gevangen 
En de angst voor de hel had ons in 
zijn greep 
Wij wandelden in duisternis 
 
Maar hij spreekt: Ontwaak 
Ontwaakt, gij die slaapt 
Sta op van de dood, sta op van de 
dood 
Ik zal u bijlichten 
 
Wij riepen in de duisternis: 
Wachter, is de nacht gauw voorbij? 
 
De wachter echter sprak: 
Ook al komt de ochtendstond 
Toch zal het nog nacht zijn 
Ook al vraagt gij nu 
Toch zult gij terugkomen en 
opnieuw vragen: 
Wachter, is de nacht gauw voorbij? 
 
De wachter echter sprak: 
Ook al komt de ochtendstond 
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So wird es doch Nacht sein 
Wenn ihr schon fraget 
So werdet ihr doch wieder kommen und 
wieder fragen: 
 
Hüter, ist die Nacht bald hin? 
Ist die Nacht bald hin? 
 

Toch zal het nog nacht zijn 
Ook al vraagt gij nu 
Toch zult gij terugkomen en 
opnieuw vragen: 
 
Wachter, is de nacht gauw voorbij? 
Is de nacht gauw voorbij? 
 

 
Nr. 7 
Sopraan: 
Die Nacht ist vergangen, vergangen 
 

 
 
 
De nacht is voorbij, voorbij 
 

 
Koor: 
Die Nacht ist vergangen 
Der Tag aber herbei gekommen 
So laßt uns ablegen die Werke der 
Finsternis 
Und anlegen die Waffen des Lichts 
 

 
 
De nacht is voorbij 
De dag echter daarvoor in de plaats 
gekomen 
Laten we daarom de werken van het 
duister wegleggen 
En de wapens van het licht 
aangorden 
 

Nr. 8 
Koor: 
Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund 
und Händen 
Der sich in aller Not will gnädig zu uns 
wenden 
Der so viel Gutes tut von Kindesbein an 
Uns hielt in seiner Hut und alles wohlgetan 
 
 
 
Lob, Ehr' und Preis sei Gott, dem Vater 
und dem Sohne 
Und seinem heil'gem Geist in höchsten 
Himmelstrhone 
Lob dem dreiein'gen Gott, der Nacht und 
Dunkel schied 
Von Licht und Morgenrot, ihm danket 
unser Lied 
 
 
 

 
 
Dankt nu allen God met hart, mond 
en handen 
Die zich in alle nood genadig tot ons 
wil wenden 
Die zoveel goeds doet van 
kindsbeen af 
Ons onder zijn hoede had en alles 
heeft welgedaan 
 
Lof, eer en dank zij God, de Vader 
en de Zoon 
En zijn Heilige Geest op de hoogste 
hemeltroon 
Lof zij de drieenige God, die nacht 
en duisternis scheidde 
Van het licht en het morgenrood, 
hem geldt ons danklied 
 
 



 

 

  
Nr. 9 
Tenor: 
Drum sing ich mit meinem Liede 
Ewig dein Lob, du treuer Gott 
Drum sing ich mit meinem Liede 
Ewig dein Lob, du Gott 
 
Und danke dir für alles Gute 
Das du an mir getan 
 
Drum sing ich mit meinem Liede 
Dein Lob, du treuer Gott 
Ewig, du treuer Gott 
 
Sopraan: 
Und wand'le ich in Nacht und tiefen Dunkel 
Und die Feinde umher stellen mir nach, mir 
nach 
Und wand'le ich in Nacht und tiefen Dunkel 
Und die Feinde umher stellen mir nach 
Die Feinde stellen mir nach 
Die Feinde umher stellen mir nach 
 
 
 
 
Sopraan, Tenor: 
So rufe ich an die Namen des Herrn 
Und er errettet mich nach seiner Güte 
 
 
Und wand'le ich in Nacht und tiefen Dunkel 
Und die Feinde umher stellen mir nach 
Sie stellen mir nach 
Und wand'le ich in Nacht und tiefen Dunkel 
Und die Feinde umher stellen mir nach 
 
 
 
So rufe ich an die Namen des Herrn 
Und er errettet mich nach seiner Güte 
 
 
Drum sing ich mit meinem Liede 
Ewig dein Lob, du treuer Gott 
Drum sing ich mit meinem Liede 
Ewig dein Lob, du Gott 
Dein Lob, du Gott, dein Lob, du treuer Gott 
 
 

 
 
 
Daarom zing ik met mijn lied 
Eeuwig uw lof, gij trouwe God 
Daarom zing ik met mijn lied 
Eeuwig uw lof, gij God 
 
En dank u voor al de goedheid 
Die u mij heeft bewezen 
 
Daarom zing ik met mijn lied 
Uw lof, gij trouwe God 
Eeuwig, gij trouwe God 
 
 
En dool ik bij nacht en diepe 
duisternis 
En de vijanden rondom belagen mij, 
belagen mij 
En dool ik bij nacht en diepe 
duisternis 
En rondom belagen mij de vijanden 
Belagen mij de vijanden 
Belagen mij rondom de vijanden 
 
 
 
Dan roep ik aan de naam van de 
Heer 
En hij redt mij volgens zijn goedheid 
 
En dool ik bij nacht en diepe 
duisternis 
En de vijanden rondom belagen mij 
Zij belagen mij 
En dool ik bij nacht en diepe 
duisternis 
En de vijanden rondom belagen mij 
 
Dan roep ik aan de naam van de 
Heer 
En hij redt mij volgens zijn goedheid 
 
Daarom zing ik met mijn lied 
Eeuwig uw lof, gij trouwe God 
Daarom zing ik met mijn lied 
Eeuwig uw lof, gij God 
Uw lof, gij God, uw lof, gij trouwe 
God 
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Und wand'le ich in Nacht 
So ruf ich deinen Namen an 
Und wand'le ich in Nacht 
So ruf ich deinen Namen an 
Deinen Namen an 
 
Ewig, du treuer Gott 
Du treuer Gott 
 

En dool ik bij nacht 
Dan roep ik uw naam aan 
En dool ik bij nacht 
Dan roep ik uw naam aan 
Uw naam aan 
 
Eeuwig, gij trouwe God 
Gij trouwe God 

Nr. 10 
Koor: 
Ihr Völker, bringet her dem Herrn Ehre und 
Macht 
Ihr Könige, bringet her dem Herrn Ehre 
und Macht 
Der Himmel bringe her dem Herrn Ehre 
und Macht 
Die Erde bringe her dem Herrn Ehre und 
Macht 
 
Alles danke dem Herrn 
Danket dem Herrn und rühmt seinen 
Namen 
Und preiset seine Herrlichkeit 
 
Alles was odem hat, lobe den Herrn 
Halleluja, lobe den Herrn 
 
 
Bron: http://www.angelfire.com/pq/fhkluver/muziekte.cgi 

 
 

 
 
Gij, volkeren, bewijst de Heer eer en 
macht 
Gij, koningen, bewijst de Heer eer 
en macht 
Laat ook de hemel aan de Heer eer 
en macht bewijzen 
Laat ook de aarde aan de Heer eer 
en macht bewijzen 
 
Alles danke de Heer 
Dankt de Heer en roemt zijn naam 
En prijst zijn heerlijkheid 
 
 
Alles wat adem heeft love de Heer 
Halleluja, looft de Heer 
 

http://www.angelfire.com/pq/fhkluver/muziekte.cgi


 

 

 

Concerten 2019 

In de agenda of op de kalender van 2019 kunt u alvast noteren: 

 

BACH’S MATTHÄUS-PASSION BWV 240 
In 2019, in de week voor Pasen, voert de Oratorium Vereniging Bolsward op dinsdag- 
en woensdagavond 16 en 17 april de Matthäus-Passion uit in de Martinikerk te 
Bolsward. 

 
Deze Matthäus-Passion wordt uitgevoerd door: 
Heleen Koele: sopraan, Mirjam Schreur: alt, Leon van Liere: tenor, Jeroen de Vaal: 
tenor, Robbert Muuse: bas, Jelle Drayer: bas. 
Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor uit Leeuwarden o.l.v. Hendrikje van den Berg in 
samenwerking met Jongerenkoor Lelielûd uit Baard o.l.v. Martijn van Dongen. 
Instrumentele begeleiding is in handen van het Barokensemble Eik en Linde. 
De algehele muzikale leiding berust bij Pauli Yap.  

 

HÄNDEL’S MESSIAH HWV 56 
Dit Oratorium van Georg Friedrich Händel, gecomponeerd in 1741 en voor het eerst 
uitgevoerd in 1742 in Dublin, wordt door de Oratorium vereniging in zijn geheel 
uitgevoerd. Het werk, dat in de meeste gevallen iets minder dan tweeënhalf uur duurt, 
wordt, met name in de Angelsaksische landen, vooral rond de Kerst uitgevoerd. De 
compositie is door de componist in de loop der tijd op onderdelen gewijzigd. 
 
Dit concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 1 december 2019 om 15.00 uur in de 
Martinikerk te Bolsward. 
 
Voor informatie over de kaartverkoop graag onze website www.ovb-bolsward.nl in de 
gaten houden. 
 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://nl.wikipedia.org/wiki/1741
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dublin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
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De uitvoering van vandaag is mede mogelijk gemaakt door 
de (financiële) steun van:  
 
Provincie Fryslân 
Gemeente Súdwest-Fryslân 
Stichting Het Weeshuis, Bolsward 
Stichting Sint Anthony Gasthuis, Bolsward 
Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting, Bolsward 
Syperda Verhuur, Leeuwarden 
Vallinga - De Jong Bouwbedrijf, Bolsward 
Prins - van der Meer Verhuur, Warns 
 
en door de Vrienden van de OVB. 
 

 
Samenstelling en vormgeving: pr-commissie OVB – Bolsward. 
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