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Oratoriumvereniging Bolsward 

 Vormgeving  Atelier Gaast 

O p Goede Vrijdag 1943 klonk voor het eerst de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach in de eeuwenoude Martinikerk in Bolsward. De 

uitvoerende koren waren De Eendracht  uit Abbega en Looft den Heer uit IJlst 
samen met het RK jongenskoor uit Sneek en een samengesteld orkest uit 
Sneek. Het geheel stond onder leiding van Jeanne Gerretsen. 
 
Jeanne Gerretsen-Hulsker, een violiste uit Den Haag, woonde tijdelijk met haar 

man Frits, een architect, in Friesland, aan de Stoaterske Tille onder de rook van 
IJlst. Mevrouw Gerretsen was heel actief met muziek bezig, naast het 
instuderen en uitvoeren van de Matthäus Passion in 1943 en 1944, probeerde 
zij ook om in Bolsward een koor te vormen. Zij zocht hiervoor mensen die al 
een muzikale achtergrond hadden, die bijvoorbeeld een instrument bespeelden 
of een muziek opleiding hadden. Deze groep repeteerde in het Weeshuis.  
 
En op 13 juli 1945 verscheen er een oproep in het Bolswards Nieuwsblad: 
 
Het ligt in de bedoeling om in Bolsward een groot zangkoor op te richten ter 
opvoering van de Mattheus Passion en andere groote werken, onder leiding van 
Mevr. Jeanne Gerretsen. Zij, die hier aan willen medewerken, worden verzocht 
zich aan te melden bij één der volgende commissieleden, gaarne vóór 23 juli. 
Dr. M. ten Cate, Mevr. P. Steensma-Hofmeester, J.D. Osinga, Joh. van den 
Oever, Drs. S. van Tuinen, wrn.burg. 
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Dit was de aanzet voor de oprichting van de Oratoriumvereniging Bolsward. 
 
Al in 1946 werden naast de uitvoering van de Matthäus Passion op Goede 
Vrijdag in Bolsward ook uitvoeringen gegeven in Dokkum en Heerenveen. 
Omdat het met eigen vervoer in die tijd nog wat moeilijk ging, werden de 
koorleden in niet winddichte legertrucks vervoerd over hobbelige, door 
oorlogsgeweld verwoeste wegen. Aan de uitvoeringen werkten mee, de 
Oratorium-vereeniging Bolsward, het Cantate koor Sneek en Looft den Heer 
uit IJlst, de Leeuwarder Orkest Vereeniging zorgde voor de begeleiding en 
Gezinus Schrik bespeelde het orgel, het geheel stond onder leiding van Jeanne 
Gerretsen. 
 
Daar bleef het niet bij, op 19 december 1946 werd in De Doele in Bolsward 
een najaarsconcert gegeven. Uitgevoerd werden, de Mis in C. van Ludwig van 
Beethoven en de Kerstcyclus van Henry Zagwyn. In deze uitvoering was 
mevrouw P. Steensma-Hofmeester de alt soliste. 
 
In 1947 werd Bachs Matthäus Passion uitgevoerd door de OVB samen met het 
Cantate koor Sneek en de Leeuwarder Orkest Vereeniging. Opnieuw was het 
koorlid mevr. Steensma de alt soliste. 
Een citaat uit de recensie in de Leeuwarder Courant van 8 april 1947: 
 
Ook de Matthäus-uitvoeringen in de oude Martinikerk te Bolsward schijnen 
traditie te worden: we zien hier het wonder gebeuren, dat in een 
provinciestadje van nog geen tienduizend zielen ieder jaar dit machtigste aller 
passie-muzieken op een in religieus en muzikaal opzicht verantwoorde wijze 
wordt uitgevoerd. Dank zij het  bezielde en bezielende werk van Jeanne 
Gerretsen ( wellicht is het juister hier te spreken van het echtpaar Gerretsen). 
 
Jeanne Gerretsen deed de muziek en haar man Frits behartigde de 
administratieve en zakelijke beslommeringen, het huren van de muziek, het 
contracteren van solisten en de zakelijke contacten met het orkest en het 
jongenskoor. De solisten waren vaak kennissen van de heer en mevrouw 
Gerretsen uit Den Haag en omstreken dus moest voor hen ook meestal logies 
geregeld worden. 
Het najaarsconcert op 8 september 1947 was een Bach-avond met cantates en 
gedeelten uit cantates, waaronder de bekende koralen uit Cantate 147: Wohl 
mir, dasz ich Jesum habe en Jesus bleibet meine Freude. Na de pauze werden 
de Koffie-cantate, BWV 211 en de Boerencantate, BWV 212 uitgevoerd. 
 
In 1948 staat de uitvoering van Bachs Matthäus Passion onder leiding van 
Gezinus Schrik, omdat mevrouw Gerretsen door een ongeval uitgeschakeld 
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was. In een brief aan het bestuur maakt een van de solisten zich zorgen omdat 
hij gehoord had dat de Matthäus Passion onverkort zou worden uitgevoerd. Hij 
schrijft, een citaat: 
 
Naar ik veronderstel is het de bedoeling dit gebeuren achter elkaar te doen 
plaatsvinden, wat ongeveer 4 ½ uur duurt. Er is geen publiek geboren dat dit 
kan uithouden, zoowel lichamelijk als geestelijk niet, hetzelfde geldt voor, 
dirigent, koor, orkest en solisten. Werkelijk de roep der traditie is te goed om 
dat door een experiment te bederven. 
 
Het bestuur kan de solist geruststellen: 
Dat gerucht betreffende een onverkorte uitvoering is gelukkig geen 
werkelijkheid. 
 
Op 28 juni 1948 werd een zomerconcert gegeven door de  
Oratoriumvereeniging Bolsward o.l.v. Jeanne Gerretsen en orgelbespeling 
Gezinus Schrik. Er werd een Bach programma uitgevoerd met o.a. het Koraal 
in G dur voor koor, strijkers en orgel en de Johannescantate BWV 30. 
 
Van 1949 tot en met 1954 wordt de Matthäus Passion alleen in de Grote Kerk 
in Sneek uitgevoerd, omdat de Martinikerk in Bolsward werd gerestaureerd.  
 
Op 14 december 1949 werd een najaarsconcert gegeven met werken van 
Buxtehude en Bach. De uitvoeringen in 1949 waren de laatste onder leiding 
van Jeanne Gerretsen. Mevrouw Gerretsen keerde terug naar Den Haag om 
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daar de draad weer op te pakken. 
 
Vanaf 1950 stond de uitvoering van Bach�s meesterwerk onder leiding van 
Gezinus Schrik, de nieuwe dirigent van zowel de Oratoriumvereeniging 
Bolsward als van het Sneeker Cantatekoor. Enkele solisten waren dit jaar Aafje 
Heijnis en David Hollestelle. 
In november 1950 ging de prijs van een kopje thee op de repetitieavond in het 
Convent van 10 naar 15 cent. 
 
Op 7 november 1951 werd Die Jahreszeiten van Haydn uitgevoerd met de 
Leeuwarder Orkest Vereeniging die zich al Frysk Orkest liet noemen. Solisten 
waren Jo Vincent sopraan, Wiebe Drayer tenor en Otto Couperus bas.  
 
Wiebe Drayer en Otto Couperus waren ook, samen met Dora Lindeman, solist 
bij de uitvoering van Die Schöpfung van Joseph Haydn uitgevoerd in De Doele 
op 11 november 1952. 
 
In 1953 werd het Weihnachtsoratorium van Bach uitgevoerd met als solisten 
Dora Lindeman sopraan, Aafje Heijnis alt, Gerard Honig tenor en Laurens 
Bogtman bas. 
 
Uit een recensie: 
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Schrik bracht de eerste vier Cantates onverkort, wat m.i. net iets teveel is, want 
men zit zodoende twee uur en een kwartier onafgebroken in een 
ongemakkelijke kerkbank. Men vraagt zich wel eens af of onze voorouders met 
deze ongelukkige zitplaatsen, die na een uur iets van folterwerktuigen weg 
krijgen, een speciale bedoeling gehad hebben. 
 
Op 22 december 1954 werd opnieuw het Weihnachtsoratorium van Bach 
uitgevoerd in de Broerekerk in Bolsward. De toegangsprijs was � 1,00. 
 
In 1955 werd de Matthäus Passion weer uitgevoerd in de Martinikerk in 
Bolsward. Koor, Frysk Orkest en solisten stonden opgesteld voor het orgel.  
 
Een citaat uit de recensie in Ons Noorden: 
Wat de uitvoering zelf betreft: na een enigszins weifelend begin kregen we een 
vertolking te horen, die de beste van Friesland in 1955 mag heten. 
 
Vanaf 1955 werden de uitvoeringen van de Matthäus Passion om en om in  
Bolsward en Sneek gehouden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De 
kaartverkoop was dit jaar zo goed dat men overwogen heeft om het volgend 
jaar een middag en een avonduitvoering te geven. 
 
In 1955 vierde Bolsward feest om het feit dat de stad in 1455 stadsrechten 
kreeg. Op 13 juli werd een Officiële Herdenkingsplechtigheid gehouden in de 
Martinikerk. De Oratoriumvereniging Bolsward en het Sneeker Cantatekoor 
gaven hierbij een uitvoering van The Utrecht Jubilate van G. F. Händel. Ook 
werd er gezongen bij de feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan van de 
Oratoriumvereniging Bolsward. 
 
Op 15 december 1955 werd het Weihnachtsoratorium van Bach uitgevoerd in 
de Grote Kerk in Sneek. 
 
In 1956 werd, naast de beide passie uitvoeringen, ook, in het kader van de  
Mozart herdenking, uitgevoerd de Grosse Messe in C-moll K.V. 427. De 
uitvoeringen vonden plaats in Leeuwarden, Sneek en Bolsward. 
 
In 1957 werd op donderdag 18 april de Matthäus Passion uitgevoerd in de 
Martinikerk met als solisten Reggina Beekman sopraan, Watty Krap alt, Gerard 
Honig tenor, Otto Couperus en Peter de Vos bas. Bovendien werd in 1957 in 
het najaarsconcert op 8 november het Requiem van Verdi uitgevoerd. 
 
In 1958 werd, naast de traditionele uitvoeringen in de lijdenstijd, op 25 juni een 
jubileumconcert gegeven in de Martinikerk bij het 25 jarig jubileum van  
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Gezinus Schrik als toonkunstenaar. Uitgevoerd werden o.a het Dettinger Te 
Deum van G.F. Händel en de Bach Cantate Ich will den Kreuzstab gerne 
tragen.  
 
Het najaarsconcert werd gehouden op 20 november en uitgevoerd werd weer 
het Requiem van Verdi. 
 
In 1959 dirigeert Gezinus Schrik voor de laatste maal de Matthäus Passion. 
Daarna werd afscheid genomen van de heer Schrik. In de aansluitend gehouden 
afscheidsreceptie werd gememoreerd dat zijn geboorte Schrik�barend� was en 
dat er nu aan het Schrik �bewind� een einde was gekomen. 
 
Hij draagt het (dirigeer) stokje over aan Bram Feenstra. 
 
Na Jeanne Gerretsen, naar wie, zoals werd gesuggereerd, in Bolsward een 
straat zou moeten worden vernoemd de Jeanne Gerretsenstraat en Gezinus 
Schrik, die na een daverend slotfeest in 1959 afscheid had genomen van de 
Oratoriumvereniging Bolsward en het Sneeker Cantatekoor nam Bram Feenstra 
het dirigeerstokje over. Bram Feenstra was van oorsprong een orkest dirigent. 
Hij pakte de zaken voortvarend aan, want al op dinsdag 9 februari 1960 werd 
The Messiah van G.F.Händel uitgevoerd.  
 
Uit een recensie: 
 
Het werd een vertolking in de Engelse taal, die het oratorium zijn 
oorspronkelijke frisheid en élan geeft, maar die wij in Friesland te weinig 
horen. De keuze van het Engels was verheugend, maar van meer belang was 
het, dat de uitvoering vele kwaliteiten had, die alle goeds doen verwachten van 
de samenwerking tussen Bram Feenstra en zijn koren. 
 
Op 15 april in datzelfde jaar kon voor de uitvoering van Bach�s Matthäus 
Passion in de Martinikerk in Bolsward een plaatsbewijs worden gekocht voor  
� 4,00 voor een besproken plaats moest 50 cent extra worden neergeteld. 
 
Ook voor deze uitvoeringen in Sneek en Bolsward oogstte de nieuwe dirigent 
lof.  
 
In 1961 verscheen op 3 maart een ingezonden stuk in de krant: 
Ieder jaar wordt in de Passieweek in de Martinikerk in Bolsward de Matthäus 
Passion gebracht, dit machtige koorwerk, uitgevoerd door de 
Oratoriumvereniging Bolsward en het Cantatekoor van Sneek met 
medewerking van het Frysk Orkest en bekende solisten in het majestueuze 
kerkgebouw, maakt ieder jaar opnieuw een diepe indruk op de bezoekers. Dit 
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concert is, dankzij het aanhoudend repeteren van de uitvoerenden en de grote 
belangstelling van de inwoners onzer gemeenten en de vele bezoekers van 
grotere afstand, zelfs uit andere provincies, tot een waardevolle traditie 
geworden. Wij mogen trots zijn, dat wij in eigen omgeving dit grootse gebeuren 
kunnen beleven. Het is nauwelijks nodig u de uitvoering van dit Bach-werk op 
donderdag 30 maart des avonds te 7 uur in herinnering te brengen en toch 
plaatsen wij deze opwekking, omdat naar onze mening dit hoogtepunt in het 
culturele leven van onze gemeenten ook voor de verdere toekomst behouden 
moet blijven. 
 
De burgemeester van Bolsward mr. J.A. Geukers, de burgemeester van 
Hennaarderadeel, R. Alta, de burgemeester van Wonseradeel, A. Oosterhoff. 
 
In 1961 werd op 10 mei in de Grote of Martinikerk in Sneek een Beethoven 
concert gegeven door het Frysk Orkest, het Sneeker Cantatekoor en de 
Oratoriumvereniging Bolsward. Onder de leiding van Alfred Salten de dirigent 
van het Frysk Orkest werd de negende symfonie uitgevoerd met het beroemde 
slotkoor Ode an die Freude, daarna werd onder de leiding van Bram Feenstra 
de Mis in C uitgevoerd. Solisten waren de Duitse sopraan Louise Cortry, de alt 
Watty Krap, de Duitse tenor Ferdinand Koch en de bas Rom Kalma. 
 
Ook in 1962 werd op 24 januari, weer samen met het Frysk Orkest een concert 
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gegeven in de Martinikerk in Bolsward, op het programma stonden Psalmus 
hungaricus van Zoltan Kodály en de Symfonie no. 4 in f-klein, opus 36 van 
Peter Iljitsch Tschaikowsky. Het was een uitstekend concert, maar de 
belangstelling van het publiek was zeer matig. 
De Matthäus Passion werd op donderdag 19 april in Sneek en op Goede 
Vrijdag 20 april �s middags om 2 uur in de Martinikerk in Bolsward 
uitgevoerd. Tijdens deze uitvoering barstte een hevig onweer los. 
Van de solisten die in deze periode optraden, komen de namen van Gerard 
Honig tenor en Atie Letter alt steeds weer terug. Atie Letter had nog wortels in 
Bolsward, haar grootmoeder kwam er vandaan. 
 
Traditiegetrouw was de uitvoering van de Matthäus Passion in 1963 weer op 
donderdag 11 april in Bolsward. Koor en orkest stonden, zoals gewoonlijk, 
opgesteld tegen het orgel, dat bespeeld werd door J.W. Boeijenga, de bezoekers 
zaten in het koorgedeelte van de Martinikerk. 
 
Een zeer goed gevulde kerk, een prachtige, bijna zomerse avond, een 
aandachtig luisterend publiek, een aantal koren met een gevestigde Matthäus-
traditie, een aantal goede solisten, het waren even zovele elementen om deze 
uitvoering in alle opzichten te doen slagen.  
Schreef Bolsward�s Nieuwsblad. 
 
De goede solisten waren Nelly van der Spek sopraan, Atie Letter alt, Gerard 
Honig tenor, Pier Buma tenor, Peter de Vos bas en Laurens van der Werf bas. 
De koren waren de Oratoriumvereniging Bolsward, het Sneeker Cantatekoor en 
het R.K.jongenskoor uit Leeuwarden. 
 
Op 19 november werd in een tot de nok toe gevuld Amicitia in Sneek een 
Mozart concert gegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het 
Sneeker Cantatekoor. Samen met de Oratoriumvereniging Bolsward, het Frysk 
Orkest en solisten, tezamen honderd koorleden, vijftig musici, vijf solisten, 
twee dirigenten en één componist werd een aantrekkelijk programma 
uitgevoerd. Voor de pauze speelde het Frysk Orkest onder de leiding van 
Alfred Salten Eine kleine Nachtmusik en het vioolconcert in G-groot, KV 216, 
na de pauze werd, onder de leiding van Bram Feenstra, de Krönungsmesse 
uitgevoerd. 
 
In 1964, op 26 en 27 maart werd de Matthäus Passion uitgevoerd met de uit 
Sneek afkomstige bas Aerde Kuiper, in de bas-aria�s. 
Die Schöpfung, van Joseph Haydn werd uitgevoerd op 17 november met Tine 
Fraterman sopraan, Jan Waaijer tenor en Leo Rommerts bas. Gezinus Schrik 
bespeelde het orgel. 
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Bij de uitvoeringen van de Matthäus Passion in 1965, op 15 en 16 april kon 
men niet beschikken over het R.K. jongenskoor uit Leeuwarden omdat dit 
opgeheven was. In plaats daarvan werd een meisjeskoor uit Leeuwarden 
aangetrokken, een onderafdeling van Toonkunstkoor Res Parvae Crescent. De 
solisten waren, Maria Suchèl sopraan, Atie Letter alt, Gerard Honig tenor, 
Marius Kemler tenor, Peter de Vos bas en Aerde Kuiper bas. 
 
Ook werd in 1965 in Ons Gebouw in Sneek het Requiem van Verdi uitgevoerd 
met Heleen Verkley sopraan, Atie Letter alt, Gerard Honig tenor en Henk Smit 
bas. 
 
Bij de uitvoeringen in 1966 op 7 en 8 april waren het weer jongens die het 

jongenskoor vormden. Het R.K. jongenskoor uit Bolsward onder de leiding van 
Frans Tersteeg verleende medewerking. De solisten waren Nettie Bos sopraan, 
Atie Letter alt, Gerard Honig tenor, Anton Trommelen tenor, Peter de Vos bas 
en Aerde Kuiper bas. 
 
De alt Atie Letter, de uitblinker van de solisten kwam in de prachtaria no. 47 
Erbarme dich, met de obligate viool, die eminent gespeeld werd door Sylvia 
van der Hoef, tot een hoogtepunt. Schreef een krant. 
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Op 27 juni vond in de Martinikerk in Bolsward de Gysbert Japicx herdenking 
plaats waarbij liederen van Gysbert Japicx werden gezongen. 
 
De uitvoeringen in 1967 en 1968 waren de laatste onder de leiding van Bram 
Feenstra. De tenor Gerard Honig zong in 1968 niet alleen de evangelisten partij 
maar ook de tenor-aria�s. 
 
De tenor Gerard Honig, nam een eigen plaats in. De taak van de evangelist 
kan men op twee manieren zien: een objectief verhaler óf een verteller, die zelf 
ten nauwste bij het gebeuren betrokken is. Honig neemt duidelijk het laatste 
standpunt in: hij vertelt niet, maar schildert als het ware het gebeuren, zodat 
de mensen het werkelijk zien gebeuren. In de tenoraria�s vonden we in  hem 
verder een solist die met souplesse, zonder zichtbare inspanning zingt. Was de 
mening van J.A. van der Heide in Bolswards Nieuwsblad. 
 
Op 12 november 1968 werd in de R.K. kerk in Bolsward The Messiah van 
Händel uitgevoerd door de Oratoriumvereniging Bolsward, het Sneeker 
Cantatekoor en het Frysk Orkest, onder de leiding van Bram Feenstra. De 
solisten waren Adi Woltman-Le Gué sopraan, Atie Letter alt, Gerard Honig 
tenor en Aerde Kuiper bas.  
De toegangsprijs was vier gulden. 
 
De uitvoeringen van Bach�s Matthäus Passion in 1969 stonden onder de leiding 
van Gerben Bergstra. Bij deze uitvoering verving de alt Elisabeth Cooymans de 
alt Atie Letter. De sopraanpartij werd vertolkt door Adi Woltman-Le Gué, 
Gerard Honig zong weer de evangelistenpartij en de tenoraria�s, Henk Smit 
zong de Christuspartij en Aerde Kuiper de bas-aria�s. 
 
Op 20 november werd in de R.K. kerk aan de Singel in Sneek een concert 
gegeven in de serie Een uur Kerkmuziek. De Oratoriumvereniging Bolsward en 
het Sneeker Cantatekoor onder de leiding van Gerben Bergstra en het Fries 
Kamerorkest onder de leiding van Bram Feenstra gaven, samen met Jelly 
Postma sopraan, Pier Buma tenor, Aerde Kuiper bariton en Dirk S. Donker 
klavecimbel, voor een uitverkochte kerk, een uitvoering van de Bach cantate 
BWV 117 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, de Symfonie in G-groot opus 25 
nummer 1 van Karl Stamitz, een primeur, en het Te Deum KV 141 van 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
In 1970 stonden de uitvoeringen van de Matthäus Passion nog onder de leiding 
van Gerben Bergstra, en op 14 mei werd in Amicitia in Sneek nog een Mozart 
concert gegeven, waar het Exaltate Jubilate en de Krönungsmesse werden 
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gezongen, maar daarna moest de Oratoriumvereniging Bolsward op zoek naar 
een nieuwe dirigent.  
 
In een advertentie werd voor de Oratoriumvereniging Bolsward en het Sneeker 
Cantatekoor voor direct een dirigent gevraagd.  
In 1970 bestond de Oratoriumvereniging Bolsward 25 jaar. 
Op 25 november werd in de R.K. kerk in Bolsward een jubileumconcert 
gegeven onder de leiding van de nieuwe dirigent Ad Houtman. De 
Oratoriumvereniging Bolsward, het Sneeker Cantatekoor, het Frysk Orkest en 
de solisten Karin Ostar, Atie Letter, Reinier Schweppe en Henk Smit, hadden 
een mooi programma ingestudeerd. 
 
Uitgevoerd werden het Concerto grosso in d-klein van Vivaldi en de symfonie 
KV 505 van Mozart, het Magnificat van Vivaldi en de Krönungsmesse van 
Mozart. Het orkest speelde onder de leiding van Aldo Somer en de koren 
zongen onder de leiding van drs. Ad Houtman.  
 
Een recensent schreef: Het was een machtig mooie avond en wij zullen er 
steeds met dankbaarheid in het hart aan terug denken. 
 
Met het aantreden van Ad Houtman als nieuwe dirigent van de 
Oratoriumvereniging Bolsward kwam de samenwerking met het Cantatekoor 
Sneek een beetje onder druk te staan. De heer Houtman liet weten, na één 
repetitie, wegens drukke werkzaamheden geen dirigent van het Cantatekoor 
Sneek te willen worden. 
Het gemeentebestuur van Sneek had in 1968 laten weten de uitvoering van de 
Matthäus Passion in Sneek niet meer te willen steunen. Daarom werd vanaf die 
tijd de Matthäus Passion alleen nog in Bolsward uitgevoerd op Goede Vrijdag.  
 
Op Goede Vrijdag 9 april 1971 werd Bach's meesterwerk in de Martinikerk in 
Bolsward weer gezamenlijk door de OVB en het Cantatekoor Sneek met het 
Frysk Orkest en Adi Woltman-le Gué sopraan, Atie Letter alt, Gerard Honig 
evangelist, Nico Boer tenor-aria�s, Bert Bijnen Christuspartij en Cor Niessen 
bas-aria�s uitgevoerd. J.W Boeijenga bespeelde het orgel en het geheel stond 
onder de leiding van Ad Houtman. 
 
Mondeling was afgesproken dat de nieuwe dirigent van het Cantatekoor Sneek 
de heer Ton van der Meer, afwisselend met de heer Houtman de Matthäus 
Passion zou dirigeren. 
 
De Matthäus Passion werd in 1972 uitgevoerd op 30 maart, met naast de OVB 
weer het Cantatekoor Sneek, het RK jongenskoor uit Bolsward en het Frysk 
Orkest. De solisten waren Adi Woltman-le Gué, Atie Letter, Arjan Blanken, 
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Henk Smit en Cor Niessen. J.W. Boeijenga op het grote Hinsch-orgel en Jan 
Veninga op het klavecimbel. Het geheel weer onder de leiding van Ad 
Houtman.  
 

Er werd uitstekend gemusiceerd, wat nog begunstigd werd door de 
merkwaardige akoestiek van de kerk, die, wanneer goed bezet, aan de hele 
samenklank iets zilverachtigs verleent en ze in alle opzichten gunstig beïnvloed. 
Dirigent Houtman komt voor een groot deel de eer toe van deze zeer geslaagde 
uitvoering. Lovende woorden uit een recensie. 
 
Bij het Cantatekoor Sneek was men zeer ontstemd over het optreden van de 
heer Houtman. Dit gaf aanleiding tot een heftige briefwisseling waarbij van de 
kant van het Cantatekoor Sneek de voorwaarde werd gesteld, dat medewerking 
aan de Matthäus Passion in 1973 slechts dan mogelijk is, wanneer zoals eerder 
werd gesteld deze onder de leiding van de heer van der Meer staat en ook voor 
de toekomst de waarborg wordt gegeven, dat de dirigenten om de beurt de 
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directie voeren. Wij hopen dat u de redelijkheid van het bovenstaande zult 
kunnen inzien en verzoeken u ons uw reactie daarop zo spoedig mogelijk 
schriftelijk kenbaar te maken. 
Ondanks deze irritaties werd weer eendrachtig samengewerkt in een uitvoering 
op 18 April van het Dettinger Te Deum van G.F. Händel en het Gloria van 
Vivaldi in Amicitia Sneek. Solistisch werkten hieraan mee, Dickey de Groot 
sopraan, Atie Letter alt, en Foppe Wiersma bas. De continuopartijen waren aan 
Jan Veninga, klavecimbel, toevertrouwd. De uitvoering werd geleid door Ton 
van der Meer, dirigent van het Cantatekoor Sneek. 
 
In een gezamenlijke vergadering op 10 november zijn de beide koren tot 
overeenstemming gekomen en is het Cantatekoor Sneek bereid, met Uw koor in 
April 1973 weer de Matthäus te zingen. De vier tot zes repetities zullen worden 
geleid door Uw directeur de heer Houtman. De laatste twee 
gemeenschappelijke zullen één in Bolsward en één in Sneek worden gehouden. 
Ons bestuur brengt geen reiskosten in rekening voor het vervoer van onze 
leden naar Bolsward. Onze leden hebben toegezegd zoveel mogelijk mee te 
werken tot het slagen van de uitvoering, zodat we van Uw koor ook mogen 
verwachten, dat het zo volledig mogelijk naar Sneek komt. Dat schreef het 

Cantatekoor Sneek. 
 
Kortom, de onvrede over het 
om de beurt leiden van de 
uitvoering van de Matthäus 
Passion duurde tot 1978. Na 
veel vergaderen en overleggen 
kwam een einde aan een innige 
en vruchtbare samenwerking 
die ruim dertig jaar heeft 
geduurd en waarin op een 
bepaald moment zelfs sprake is 
geweest van een fusie tussen de 
beide koren. 
 
Op 11 april 1973 stonden de 
koren, het orkest en de solisten 
weer klaar voor de uitvoering 
van de Matthäus Passion. Het 
podium was opgebouwd over 
de kerkbanken en onder het 
grote Hinsch-orgel dat ook 
daadwerkelijk meespeelde in 
het geheel. Van de kerkvoogdij 

Ad Houtman 
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was een verzoek binnengekomen om het 
podium in het koorgedeelte van de kerk te 
plaatsen, omdat dit voor de kerkdienst op 
Goede Vrijdag minder storend was, maar 
Houtman, cantor en organist van de 
Martinikerk, wilde van geen wijken 
weten. De Oratoriumvereniging Bolsward 
als koor II, bijgestaan door het 
Cantatekoor Sneek als koor I en door het 
RK-jongenskoor van Frans Tersteeg met 
daarin opvallend veel meisjes, vormden 
samen het koorgedeelte; het Frysk Orkest 
met de instrumentale solisten J.W 
Boeijenga orgel en Jan Veninga 
klavecimbel, vormden de orkestmusici. 
Een gambasolist ontbrak en daarom waren 
er 2 coupures in de uitvoering. De vocale 
solisten waren, Adi Woltman-le Gué 
sopraan, Atie Letter alt, Arjen Blanken 
evangelist en tenor-aria�s, Henk Smit 
Christuspartij en Otto Ottens bas-aria�s. 

Algehele leiding Ad Houtman. 
 
Ook in 1973 werd samen met het Frysk Orkest op18 oktober een concert 
gegeven ter gelegenheid van de uitreiking van de Gysbert Japicxprijs, in de 
Martinikerk Uitgevoerd werden onder andere het Laudate Dominum van 
Mozart en een orgelconcert van Händel. Adi Woltman-le Gué was de 
sopraansoliste. Ad Houtman dirigeerde de koorpartijen en Jo Diederen de 
orkestgedeelten. 
 
In 1974 schreef een recensent: er is in Friesland wel nauwelijks een stijlvoller 
plaats voor een uitvoering van Bachs Matthäus Passion te denken dan in de 
Martinikerk te Bolsward. Men heeft er bovendien de beschikking over het grote 
orgel, zodat het jongenskoor met een doordringend register kan worden 
gesteund en men kan de (Nederlandse en andere) traditie volgen door het grote 
akkoord in �Sind Donner und Blitze met het volle werk mee te spelen, zodat het 
effect heeft dat de hellemuil opengaat.  
 
Ook werd in 1974 weer meegewerkt aan de feestelijke uitreiking van de 
Gysbert Japicxprijs.  
 
In 1975 beleefde Bolsward een respectabele uitvoering van de Matthäus 
Passion op donderdag 27 maart, niet meer op Goede Vrijdag. Solisten waren, 

Aafje Heynis 
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Germaine Stordiau sopraan, Tini 
Appelman alt, Anton Trommelen tenor, 
John Bröcheler en Hans Zomer bas. Het 
kinderkoor van de Martini Cantorij trad 
op als jongenskoor. Ton van der Meer 
bespeelde het orgel en Jan Veninga 
verving Bernard Smilde op het 
klavecimbel. De heer Houtman leidde 
het geheel op kundige wijze. Aan zijn 
energieke en voortvarende leiding is 
weer een uitvoering van Bachs 
meesterwerk te danken, die in vele 
opzichten respect verdient. Schreef Theo 
Lambooij in de Leeuwarder Courant. 
 
Ad Houtman, de dirigent van de 
Oratoriumvereniging Bolsward, was een 
echte Bach man. De uitvoering van de 
Matthäus Passion was voor hem een 
absoluut hoogtepunt. Een recensent 
schreef over de uitvoering op donderdag 
15 april 1976: Met een doorleefd gevoel 
voor wat Bach heeft bewogen heeft hij 
met vaste en voortvarende hand de koren 
gedirigeerd zonder ook maar een 
moment de kans te geven tot het ontstaan 
van vals pathos. De solisten waren in 
1976 de sopraan Adi le Gué sopraan, 
Aafje Heynis alt, Arjan Blanken 
evangelist, Gerard Honig tenor-aria�s, 
Aerde Kuiper Christuspartij en Wout 
Oosterkamp bas-aria�s. Bernard Smilde 
aan het klavecimbel en Ton van der 
Meer op het Hinsz orgel. De 
oratoriumvereniging Bolsward en het 
Cantatekoor Sneek met de Jeugdcantorij 
uit Bolsward en het Frysk Orkest 
completeerden de uitvoering.  
 
Ad Houtman, die een stralende Matthäus 
leidde, aarzelde niet tegen alle moderne 
en modernistische opvattingen in ook 
gebruik te maken van het grote Hinsz 
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orgel waarbij hij zich terecht de vraag stelde: � Wat zou Bach gedaan hebben 
als hij hier in Bolsward zijn werk moest uitvoeren? Zou hij dan ook niet 
optimaal gebruik gemaakt hebben van het aanwezige materiaal?� Met een 
uitstekende registratie volvoerde Ton van der Meer zijn taak op het orgel. 
 
Bij de feestelijke uitreiking van de Dr. Joast Halbertsmapriis in het najaar werd 
een concert gegeven door het Frysk Orkest met als dirigent Gerhard Fackler en 
met de Oratoriumvereniging Bolsward en de Martini Cantorij met als dirigent 
Ad Houtman. Door de koren werden twee koorstukken uit the Messiah van 
Händel gezongen, Worthy is the lamb, that was slain en het Halleluja koor. 
Van Johann Sebastian Bach werd het Dixit Dominus uitgevoerd 
 
Op 20 januari 1977 bestond de Chr. Muziekvereniging �Oranje� 40 jaar. 
Daarom werd op 22 januari een concert gegeven in sporthal �de Middelzee� in 
Bolsward. Naast de muziekvereniging �Oranje� traden op Het Chr. Gemengd 
Koor Bolsward, de Martini Cantorij Bolsward, de Oratoriumvereniging 
Bolsward en het R.K. Gemengd Koor Bolsward. De bijdrage van de koren 
bestond uit het zingen van de Ambrosinanischer Lobgesang van E. Gebhardt en 
de Fremersberg van M. Koennemann 
 
De Oratoriumvereniging Bolsward, het Cantatekoor Sneek, ingestudeerd door 
Henk Alkema, de Mini-Cantorij ingestudeerd door Tjitte Muizelaar en de 
Jeugd-Cantorij onder de leiding van Anne Kalkman stonden op 7 april weer 
klaar voor de uitvoering van de Matthäus Passion. Samen met het Frysk Orkest 
en de solisten Karin Ostar sopraan, Elisabeth Cooymans alt, Gerard Honig 
tenor-evangelist, Henk Smit bas-Christuspartij, Cor Niessen bas-aria�s en 
Wouter Goedhart tenor-aria�s werd het een uitvoering van verheven 
schoonheid. Het Frysk Orkest speelde met overgave, vakkundig en bekwaam. 
Duizend mensen waren naar de Martinikerk gekomen om dit mee te maken. 
 
Op dinsdag 25 oktober 1977 was er een concert ter gelegenheid van de 
uitreiking van de Gysbert Japicx-priis in de Martinikerk met medewerking van 
de Oratoriumvereniging Bolsward en it Frysk Orkest. Uitgevoerd werden twee 
gedeelten uit het oratorium Josua van Händel, Viderunt Omnes van Michael 
Haydn en het Laudate Dominum van Mozart met als soliste Anneke Beintema. 
 
In 1978 werd de Matthäus Passion uitgevoerd op donderdag 23 maart. Voor het 
Cantatekoor Sneek was dit de laatste keer dat meegewerkt werd aan de 
uitvoering van de Matthäus Passion. Nadat ruim dertig jaar was samengewerkt 
gingen nu de wegen uiteen.  
 
Opnieuw waren ruim duizend mensen naar de Martinikerk gekomen om te 
luisteren naar de sopraan Christina Harvey, de alt Aafje Heynis, de tenor 
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Gerard Honig, evangelist, die voor de twintigste keer meewerkte aan de 
uitvoering in Bolsward, de bas Hans Zomer Christus-partij, de tenor Wouter 
Goedhart en de bas Cor Niessen, de Oratoriumvereniging Bolsward met het 
Cantatekoor Sneek en de Mini- en Jeugdcantorij van de Martinikerk, Bernard 
Smilde klavecimbel, Griet Talsma orgel en het Frysk Orkest. 
Aan het begin van de uitvoering werd het orkestlid Theo Bijlsma gehuldigd 
omdat hij na 302 maal de Matthäus Passion te hebben gespeeld, nu afscheid 
nam. Aan de uitgang werd nog een collecte gehouden voor het orgelfonds. 
 
In 1979 was het 250 jaar geleden dat Bach de Matthäus Passion schreef.  
 
Bolsward moest op zoek naar een nieuwe partner en vond deze in het 
Noordwest Veluwekoor onder de leiding van Willem Hülsmann. Voor de 
gezamenlijke repetities moest de Oratoriumvereniging Bolsward naar 
Harderwijk of Ermelo.  
 
En opnieuw was de recensent van de Leeuwarder Courant laaiend enthousiast 
over de uitvoering op 12 april. Gisteravond vond in de Martinikerk te Bolsward 
weer een diep doorleefde, stralende, vaak ontroerende uitvoering plaats van 
Bachs Matthäus Passion. Alles werkt daar ook aan mee: de kerkruimte. het 
hoog tegen het orgel aangebouwde podium, de intense aandacht van het 
publiek en niet in de laatste plaats de bezielende en voortvarende leiding van 
dirigent Ad Houtman.  
 
De solisten waren Renée van Haarlem sopraan, Hannelore Pennink alt, die de 
alt Maps Baks verving, de tenor Anton Trommelen, die ondanks een 
hinderlijke verkoudheid de evangelist-partij en de tenor-aria�s zong, Cor 
Niessen Christuspartij en David Barick bas-aria�s. Bernard Smilde zat aan het 
klavecimbel en Willem Hülsmann aan het orgel. Mark Blekh, concertmeester 
van het Frysk Orkest speelde subliem bij de aria �Erbarme dich�.  
 
Op 11 oktober 1979 was er een ereconcert in de Martinikerk ter gelegenheid 
van de uitreiking van de Gysbert Japicxprijs door de Oratoriumvereniging 
Bolsward en it Frysk Orkest. De dirigenten waren Ad Houtman en Vladimir 
Valek, de solisten Anneke Beintema en Willy Nijdam sopraan, Oldrich Milek 
hoorn en Ad Houtman orgel. Gezongen werden Cantique de Jean Racine van 
Gabriel Fauré en de cantate Laudate Pueri Dominum van Georg Friedrich 
Händel. Ada Houben , de toenmalige onvermoeibare secretaresse, is 
persoonlijk naar Parijs gereisd om de muziek voor de Cantique te halen. 
 
Op donderdag 3 april 1980 was het de tiende keer voor Ad Houtman dat hij de 
Matthäus Passion in Bolsward dirigeerde. Hij was inmiddels rector van de 
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Rijks Scholengemeenschap Magister Alvinus in Sneek.  
De recensent  van het Friesch Dagblad vond de uitvoering stijlvol. Als geheel 
kan de uitvoering stijlvol religioso worden genoemd in een gedragen stijl, die 
telkens tot momenten van meditatieve diepte kwam. De uitvoerenden waren: de 
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Oratoriumvereniging Bolsward, de Chr.Oratoriumvereniging �Noordwest  
Veluwe�, de Mini- en Jeugdcantorij, het Frysk Orkest, de solisten: Rita van 
Harmelen sopraan, Aafje Heynis alt, Gerard Honig tenor-evangelist, Cor 
Niessen bas-Christuspartij, Aerde Kuiper bas-aria�s en Chris van Woerkom 
tenor-aria�s, Bernard Smilde klavecimbel en Willem Hülsmann orgel.  
 
In het najaar op 9 oktober was er een feestconcert ter gelegenheid van de 
uitreiking van de Dr. Joost Halbertsmaprijs in de Martinikerk door de 
Oratoriumvereniging Bolsward en it Frysk Orkest, met solistische 
medewerking van: Rita van Harmelen sopraan, Margareth Beunders alt, Jos 
van der Lans tenor en Cor Niessen bas. Door het koor werd de Krönungsmesse 
van Wolfgang Amadeus Mozart uitgevoerd. De toegangsprijs was � 5,= 
 
Het bestuur van de Oratoriumvereniging Bolsward en met name Ada Houben 
kregen het in 1981 knap lastig toen twee solisten zich kort voor de uitvoering 
afmeldden. De alt Aafje Heynis kon nog worden vervangen door Marjan 
Dieleman, maar voor de Duitse tenor Helmuth Kretschmar lukte dat niet zodat 
Anton Trommelen naast zijn evangelist partij ook de tenor-aria�s voor zijn 

rekening moest nemen.  
 
De overige solisten waren Renée 
van Haarlem sopraan, Cor Niessen 
bas-Christuspartij en Lieuwe 
Visser bas-aria�s. Mieke Smalhout 
bespeelde de viola da gamba. De 
�Bolswarder Kathedraal� was 
geheel bezet en men heeft zich 
gehouden aan de goede gewoonte 
om niet te applaudisseren, wat 
evenwel niet betekent dat men niet 
tevreden was. Allerminst. Een 
uitvoering met veel moois. Schreef 
H.K.W. Fr. in het Friesch Dagblad. 
 
Op 8 april 1982 werd volgens de 
recensent A.I. in de Martinikerk in 
Bolsward een diep doorleefde, 
stralende, vaak ontroerende 
Matthäus Passion van Bach 
uitgevoerd. Onder de bezielende en 

voortvarende leiding van de dirigent Ad Houtman. De recensent vergelijkt 
Houtman met Harnoncourt, in het voordeel van Houtman. De jarenlange 
omgang met dit werk van Bach heeft Houtman er toe gebracht het op deze 

Renée van Haarlem 
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wijze uit te voeren en het zij nogmaals gezegd: voor mij zeer overtuigend zodat 
hij bij mij iets overgebracht heeft van het diepe doorleven van deze muziek en 
er intense vreugde was bij het luisteren. 
 
De uitvoerenden waren op die Witte Donderdag naast de Oratoriumvereniging 
Bolsward, het Noordwest Veluwekoor van de toen 71-jarige Willem 
Hülsmann, de jeugdcantorij van Anne Kalkman uit Bolsward, het Frysk Orkest 
en de vocale solisten: Renee van Haarlem sopraan, Hannelore Pennink alt, 
Anton Trommelen evangelist en tenor-aria�s, Cor Niessen Christuspartij en 
David Barick bas-aria�s. Het orgel werd bespeeld door Willem Hülsmann en 
het klavecimbel door Bernard Smilde. De vioolsolo bij �Erbarme dich� werd 
subliem gespeeld door Mark Blekh. 
 
In 1983 was het Witte Donderdag op 31 maart en dus was de Martinikerk in 
Bolsward weer helemaal vol met bezoekers voor de uitvoering van Bachs 
Matthäus Passion. Het was voor Ad Houtman de dertiende keer dat hij dit 
meesterwerk in Bolsward dirigeerde.  
 
Een goede uitvoering voor een volle kerk in een prachtige omgeving die men 
zich niet mooier kan denken, schreef H.K.W.Fr. in het Friesch Dagblad.  
 
De solisten waren: Rita van Harmelen sopraan, Christina Harvey alt, Rob 
Sturkenboom evangelist, Henk Smit Christuspartij (hij verving de zieke Cor 
Niessen), Anton Trommelen tenor en Joep Bröcheler bas. Bernard Smilde 
klavecimbel, Willem Hülsmann grootorgel en Mieke Smalhout viola da gamba. 
De Oratoriumvereniging Bolsward kon weer, zoals altijd, terug zien op een 
mooie uitvoering en er bleef bovendien ook nog ongeveer � 100,00 over. 
 
Na de Matthäus Passion op 19 april 1984, met Marion van den Akker, 
Christina Harvey, Rob Sturkenboom, Chris van Woerkom, Cor Niessen en 
Joep Bröcheler, die financieel met een negatief resultaat werd afgesloten, 
begon de OVB aan het najaarsconcert. Dit najaarsconcert werd uitgevoerd met 
het Fries Kamerorkest en de sopraan Hotske Marra, de vader van Hotske was 
koorlid. Met een aantrekkelijk programma werd op 2 december 1984 om kwart 
voor drie begonnen met muziek van Felix Mendelsohn-Bartoldi, waaronder uit 
het oratorium �Elias�, �Höre, Israël, höre des Herrn Stimme!� en �Siehe, der 
Hüter Israël�, vervolgens de hymne �Hör� mein bitten, Herr�. Besloten werd 
met �Psalm 100� van Ralph Vaughan Williams. Het was jammer dat er maar 
126 betalende bezoekers waren zodat dit concert opnieuw werd afgesloten met 
een negatief resultaat. 
 
In 1985 is het 40 jaar geleden dat de Oratoriumvereniging Bolsward werd 
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opgericht. Op donderdag 4 april werd traditiegetrouw de Matthäus Passion 
uitgevoerd door de traditionele koren, het kinderkoor Jubilate van Anne 
Kalkman en het Frysk Orkest. Solistische medewerking: sopraan Leonie 
Schoon, alt Heleen Resoort, tenor evangelist en aria�s Peter Hall, bas 
Christuspartij Cor Niessen, bas aria�s Aerde Kuiper, klavecimbel Bernard 
Smilde en orgel Willem Hülsmann.  
 
In de Leeuwarder Courant begint de ster van Houtman al wat aan glans te 
verliezen maar de andere kranten loven ook deze uitvoering uitbundig. Hij 
verdient alle waardering. Krachtig en voortvarend was de wijze waarop hij 
leiding gaf, schrijft Frans Fennema. 
 
In juni van dat jaar was er het Rabo-Festivo voor koren en korpsen uit 
Friesland in sporthal �De Trije� in Franeker waar ook de OVB aan deelnam. 
Onder andere werd daar de �Rabo Festivo suite� van Jacob de Haan uitgevoerd.  
 
Op 9 november 1985 vond er een muziekmanifestatie plaats in de Sporthal in 
Bolsward, hieraan werkten alle koren en korpsen uit Bolsward mee. De 
Oratoriumvereniging Bolsward trad samen met de Martinicantorij onder de 
leiding van Ad Houtman als tweede op met het zingen van a. �And the glory of 
the Lord� uit de �Messiah� van Händel, b. �Selig sind die aus Erbarmen�, en c. 
�Jesus bleibet meine Freude� van Joh. Seb. Bach. Ook het Vocaal Ensemble 
onder de leiding van Hoite Pruiksma werkte hier aan mee. 
 
Op 9 december 1985 was er een feestavond in De Doele ter gelegenheid van 
het veertigjarig bestaan van de Oratoriumvereniging Bolsward. Er werd 
opgetreden door en voor de eigen leden en familie. In die tijd repeteerde de 
OVB elke maandagavond in De Doele. 
 
Op 27 maart werd in 1986 de Matthäus Passion uitgevoerd, volgens de 
Houtman-traditie in de Bolswarder Martinikerk. Het podium tegen het orgel 
aangebouwd, opgebouwd door de firma Jorritsma die het ook mee sponsorde, 
maar wat ieder jaar toch een behoorlijke kostenpost opleverde. Ook de 
busreizen tussen Bolsward en Harderwijk vormden ieder jaar weer een 
bijkomende kostenpost, zodat ook in 1986 de penningmeester niet fluitend naar 
huis kon gaan. De uitvoerenden, de traditionele koren en het Frysk Orkest en 
de solisten Leonie Schoon sopraan, Margareth Beunders alt, Chris van 
Woerkom evangelist, Wouter Goedhart tenor-aria�s, (hij verving Anton 
Trommelen die ziek was), Cor Niessen Christuspartij, Aerde Kuiper bas-aria�s, 
Bernard Smilde klavecimbel, Mieke Smalhout gamba en Willem Hülsmann 
orgel. 
 
In Bolswards Nieuwsblad opent Frans Fennema met de kop: 
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De rijke Matthäus-traditie in de Martinikerk te Bolsward. En hij besluit met: 
De intense aandacht tijdens de uitvoering en de stilte na afloop is het beste 
applaus, dat Houtman die avond kon krijgen. De geheel gevulde kerk met deze 
stille aandacht mogen voor dirigent en allen die meewerkten de graadmeter 
zijn hoezeer deze uitvoering in deze ruimte gewaardeerd wordt. De rijke 
traditie van Bachs Matthäus Passion heeft ook dit jaar op Witte Donderdag 
weer een stralend vervolg gekregen.  
 
Heel anders was de reactie van Wiep Zijlstra in de Leeuwarder Courant, hij 
opent met: Uitvoering in Bolsward traditioneel en onzeker. Matthäus-traditie 
behoeft bezinning. Het Frysk Orkest komt er heel goed uit: Niet niks, want het 
moeten spelen onder een dirigent met beperkte mogelijkheden is geen geringe 
opgaaf. Onder dit laatste had de uitvoering van gisteravond in de Martinikerk 
zeer te lijden. Het kinderkoor kreeg ook een sneer: De jeugdcantorij, bestaande 
uit vrijwel allemaal meisjes, had daardoor niet het metallieke, penetrante 
geluid zo eigen aan jongensstemmen. Het koor: miste zekerheid en overtuiging 
en trage, breed uitgesponnen koralen maakten alles ook niet beweeglijker. 
Gelukkig viel er voor de recensent ook wel wat te genieten want het orkest en 
de solisten waren prima. Hij besluit met: Helaas mochten we van de voorzitter 
niet applaudisseren, hoewel ieders inspanning en inzet deze menselijke reactie 
wel wettigde. Overigens ben ik van mening dat de avond in zekere zin een 
confrontatie was met de keerzijde van de medaille der traditie. Bezinning op 
kwaliteit en interpretatie lijkt mij geboden.  
 
Twee heel verschillende recensies in 1986, maar de Leeuwarder Courant had 
natuurlijk een groter bereik en veel meer lezers. 
Zaterdag 27 september 1986 was er weer een uitvoering door koren en korpsen 
uit Bolsward deze keer in de Martinikerk. De OVB voerde hier �Psalm 100� 
van Ralph Vaughan Williams uit, met aan de piano Theo Berben. 
 
De Christelijke Muziekvereniging Oranje in Bolsward vierde op 7 februari 
1987 het 50 jarig jubileum met een jubileumconcert in Sporthal De Middelzee 
in Bolsward. De deelnemende koren waren: de Oratoriumvereniging Bolsward, 
de Martinicantorij Bolsward, I Cum Deo Bolsward, Cantus Deo Bolsward, 
Eljakim Bolsward en Excelsior Sneek. De gezamenlijke koren zongen met 
fanfare orkest en hoornsolist Jacob Slagter, twee koralen uit cantate 147 van 
Joh. Seb. Bach, �Wohl mir, dasz ich Jesus habe� en �Jesus bleibet meine 
Freude� vervolgens werd �Rejoice in the Lord alway� van G. Rathbone 
gezongen met orkest, daarna �Pavane in blue� van Ted Huggens door koren , 
hoorn en slagwerk en besloten werd met �Pomp and Circumstance nr 1� van 
Edward Elgar, het bekende �Land of Hope and Glory�. 
 
In 1987 werd de Martinikerk verbouwd en daarom werd, voor de uitvoering 
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van de Matthäus Passion op 15 april uitgeweken naar de RK Franciscuskerk in 
Bolsward, dat was een heel andere kerk dan de Martinikerk en de akoestiek 
was niet te vergelijken. 
 
S. van Ek schrijft over deze uitvoering:  
Matthäus drijft op solisten. De uitvoering zoals die gisteravond in de 
Franciscuskerk door de Oratoriumverenigingen �Bolsward� en �Noordwest 
Veluwekoor� o.l.v. Ad Houtman, bleef op essentiële punten beneden peil. Met 
name het gebrek aan visie op het geheel, slechte balans tussen koren en orkest 
en de grote moeite die de koren vooral in de polyfone delen hadden, maakten 
deze Matthäus tot een weinig boeiende aangelegenheid. Bovendien werd nog 
gebruik gemaakt van een klavecimbel waar orgel is voorgeschreven, iets dat 
volstrekt uit de tijd is! Deze Matthäus dreef dan ook vooral op de 
voortreffelijke kwaliteiten van het solistenteam. En daar zaten grote namen bij 
als Marco Bakker, Lieuwe Visser en Annet Andriessen, kennelijk gekozen om 
de tekortkomingen van de verenigingen te maskeren, maar het verschil in 
niveau werd alleen maar des te schrijnender. Trouwens Annet Andriessen was 
voor deze rol duidelijk mis ge-cast, haar stem hoort in de opera thuis. Haar 
voor Bach volstrekt onacceptabele vibrato maakten glansstukken als �Erbarme 
dich� en �Können Tränen meiner Wangen nichts erlangen� ronduit potsierlijk. 

Gelukkig zong Elina Vink zoals altijd weer als een nachtegaal en bleek Chris 
van Woerkom een interessante Evangelist. Marco Bakker zong misschien tot nu 
toe wel de mooiste Christuspartij, mede doordat- waar anderen neutraal 
blijven- hij zijn rol dramatisch opvatte zonder te overdrijven. Ook ontbrak de 
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dramatiek bij Lieuwe Visser niet. Helaas greep Houtman deze handreikingen 
van de solisten niet aan om in het Frysk Orkest of de koren een verrassend 
accent te plaatsen. Al met al onvoldoende monotonie in een stuk dat bijna drie 
en een half uur duurt en in ieder geval een onwaardige uitvoering van wat voor 
velen één van de grootste pijlers van de Westerse kunstmuziek is.  
 
De toon was gezet. Er volgde een moeilijke tijd voor de OVB met als 
uiteindelijk resultaat dat de wegen tussen dirigent en koor zich scheidden. 
Hoewel het koor ontredderd was en zich op een dieptepunt bevond moest men 
toch verder. Op donderdag 15 oktober was er weer een uitvoering van koren, 
korpsen en orkesten in Bolsward. De Oratoriumvereniging Bolsward, tijdelijk 
onder de leiding van Bram Feenstra, voerde het �Sancta Maria� van Mozart uit. 
Frans Tersteeg nam het dirigeerstokje op, maar na een korte tijd  legde hij het 
ook weer neer, hij zag het niet zitten. Het bestuur van de Oratoriumvereniging 
Bolsward moest met een gedecimeerd aantal leden opzoek naar een nieuwe 
dirigent. Maar de schouders werden er weer onder gezet en Jan Kruisselbrink 
dirigent van COV Heerenveen bleek bereid om de OVB weer op de been te 
brengen. 
 



27 

Oratoriumvereniging Bolsward 

Na het tijdperk waarin Ad Houtman zeer nadrukkelijk zijn stempel had gedrukt 
op de uitvoeringen van de Oratoriumvereniging Bolsward, (hij had, toen de 
recensies in de provinciale dagbladen wat minder lovend werden, zelf de pen 
ter hand genomen als tijdelijk verslaggever onder het pseudoniem Ad Interim 
en een uiterst lovende recensie aan Bolswards Nieuwsblad aangeboden, die het 
plaatste onder initialen A.I) heeft hij onvrijwillig afscheid genomen van de 
OVB. Het bestuur moest op zoek naar een echte ad interim dirigent en vond 
deze in Jan Kruisselbrink, dirigent van COV Heerenveen. Jan Kruisselbrink 
was behalve dirigent en zangsolist ook nog afgestudeerd als hoboïst. 
Bovendien had hij een volledige baan als boekhouder bij een vervoersbedrijf in 
Twente. Met veel geduld en enthousiasme heeft Jan de vele ingesleten foutjes 
weggewerkt door gewoon naast je te gaan staan en de partij mee te zingen 
terwijl mevrouw Kruisselbrink op de piano begeleidde. Op woensdag 30 maart 
1988 werd de Matthäus Passion weer uitgevoerd in de St Franciscuskerk omdat 
de Martinikerk nog in restauratie was. De kerk was nu weer vrijwel geheel 
bezet. De Oratoriumvereniging Bolsward werd bijgestaan door de COV 
Heerenveen en de Jeugdcantorij van Anne Kalkman, het Frysk Orkest, Jan 
Veninga orgel en Mieke Smalhout gamba. De vocale solisten waren: Saskia 
Gerritsen sopraan, Joke de Vin alt, Alberto ten Does tenor evangelist, Henry 
Muldrow tenor, Jan Alofs Christuspartij en Huub Claessens bas. 
 
De Leeuwarder Courant schreef: Gave uitvoering Bolswarder Matthäus en 
Bolswards Nieuwsblad kopte: Prima uitvoering Matthäus Passion. De 
samenwerking met de COV Heerenveen was heel goed en de OVB maakte 
kennis met de �koordag�, een hele zaterdag koorrepetitie. Jan Kruisselbrink 
wilde nog één jaar blijven om de Matthäus Passion in de Martinikerk uit te 
voeren. Deze uitvoering was op woensdag 22 maart 1989 en het Frysk Orkest 
kreeg die dag te horen dat het doek definitief is gevallen, desondanks speelde 
het orkest toegewijd, attent en welluidend. Naast de OVB en COV Heerenveen 
en een kinderkoor bestaande uit geselecteerde scholieren uit Heerenveen 
werkten mee: Saskia Gerritsen sopraan, Lysbeth Riemersma alt, Kor-Jan 
Dusseljee tenor evangelist, Jan Schouten tenor, Jan Alofs Christuspartij en 
Huub Claessens bas. Jan Veninga zat achter het orgel en Mieke Smalhout 
speelde de gamba.  
 
Fraaie Matthäus in Bolsward schreef Wiep Zijlstra in de Leeuwarder Courant 
en de Bolswarder Oratoriumvereniging versterkt met leden van de COV  
Heerenveen gaven onder leiding van beider dirigent een respectabele 
uitvoering. De volkskoren klinken mooi, altijd trefzeker en doorzichtig. De 
koralen onopgesmukt, eenvoudig.  
 
Het ging weer goed in Bolsward, maar niet voor lang. Opnieuw moest de OVB 
op zoek naar een dirigent. Vele werden aangezocht en een enkeling kwam voor 
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een proefrepetitie maar niemand hapte toe. Tot Harm Witteveen naar zijn zus 
Rixt Zijlstra-Witteveen verwees. Rixt en Hendrik Zijlstra woonden toen in 
Tijnje waar Hendrik predikant was. Rixt is naast dirigent ook zangpedagoge. 
Ze was en is dirigent van de Stichtse Cantorij. Zij begon haar eerste repetitie 
met �viva viva la musica� en dat was een goed begin. Rixt was geen 
orkestdirigent en ze vond de tijd te kort om de Matthäus Passion in te studeren 
en koos daarom voor een voorjaarsconcert in 1990.  
 
De Matthäus Passion werd in 1990 in de Martinikerk uitgevoerd door 
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia uit Leeuwarden.  
 
Het voorjaarsconcert werd gehouden op donderdag 17 mei 1990 in de 
Martinikerk. Het werd uitgevoerd door de Oratoriumvereniging Bolsward 
onder leiding van Rixt Zijlstra-Witteveen samen met het Drachtster Kamer 
Orkest onder leiding van Harm Witteveen, Corrie Bruinzeel piano, Lucas 
Foekema orgel en de vocale solisten, studenten aan het Zwols 
Conservatorium:Luthine Postuma sopraan, Heike Rowold sopraan, Willeke 
Fransen alt, Aart Mateboer tenor, Jasper Schweppe tenor en Peter Broeren bas. 
Uitgevoerd werden het Te Deum van Joseph Haydn, het Magnificat van Johann 
Pachelbel en de Fantasie opus 80 van Ludwig van Beethoven, het orkest 
speelde nog delen uit de Water Music van Georg Friedrich Händel en de 
nocturne uit Mendelssohns �Midzomersnachtdroom.  
 
Rudolf Nammensma schreef in de LC: Door haar energieke, krachtige en 
overduidelijke gebaren was het voor iedere zanger duidelijk dat niet alles in de 
boeken stond. Resultaat: een ritmische eengezindheid waarmee zelfs de 
dubbelfuga uit het �Te Deum Laudamus� van Joseph Haydn-waaghalzerij- 
getrotseerd werd en Beethovens �Koorfantasie� diende als sluitstuk. De 
aarzelingen in het orkest vielen in het niet bij het tintelende toetsenwerk van 
pianiste Corrie Bruinzeel, het ijzersterke solistenteam van het Zwolse 
Conservatorium en de uitbundige koorklanken. De belangstelling viel met ca 
200 bezoekers tegen.  
 
Na dit prachtige concert werd met veel nieuwe leden begonnen aan de 
Matthäus Passion van 1991. Na een jaar onderbreking werd op woensdag 26 
maart de Matthäus Passion uitgevoerd in een uitverkochte Martinikerk, 
onderleiding van een nieuwe dirigent, Harm Witteveen en met een nieuw 
orkest, het Nieuw Philharmonisch Orkest aangevuld met het instrumentaal 
ensemble Contrefort en een nieuw kinderkoor het Jeugdkoor Ruach uit Tijnje. 
Mieke Smalhout speelde weer de viola da gamba en Bernard Smilde het orgel. 
COV Heerenveen was inmiddels al een oude bekende. De solisten waren dat 
jaar de sopraan Ellen Bollongino, de alt Eleonora Volkert, de tenor evangelist 
Kor-Jan Dusseljee, de tenor Ioan Micu, de bas Christuspartij Martin Keller en 
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de bas Peter Dijkstra. R.Benes-Puschnig schrijft: Rixt Zijstra-Witteveen, sinds 
1989 dirigente van de Oratoriumvereniging Bolsward, heeft het magistrale 
werk in vele repetities gedegen ingestudeerd. Het pathos is uit de koralen 
gehaald: de koralen klinken levendiger, pittiger, moderner. De uit de 
voormalige DDR afkomstige bas Martin Keller krijgt een goede beoordeling 
terwijl de Roemeense tenor Ioan Micu veel kritiek krijgt en de bas Peter 
Dijkstra kwam er bij de generale repetitie achter dat hij de verkeerde partij had 
ingestudeerd en kreeg ook geen pluim. De sopraan en alt voldeden uitstekend.  
 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november 1991 was er een jubileumconcert van 
de Chr. .Muziekvereniging �Crescendo� uit Drachten onder leiding van Harm 
Witteveen, in de Lawei in Drachten. Hieraan werkten mee de solisten Louis 
van Dijk piano, Eka Witteveen sopraan, Ernst Daniël Smid bariton, Jan 
Dijkstra piano en Pier de Jong hoorn en de koren Gereformeerd Drachtster 
Mannenkoor onder leiding van Bert Duijst, Toonkunstkoor Heerenveen onder 
leiding van Piet Roorda en de Oratoriumvereniging Bolsward onder leiding van 
Rixt Zijlstra-Witteveen. Het programma bestond onder meer uit een selectie uit 
de opera �Martha� van von Flotow, een selectie uit de opera �Porgy and Bess� 
van George Gershwin, besloten werd met �Goodbye, till the next time� van 
Kees Vlak. Harm Witteveen schrijft in een voorwoord: �Muziek maken is 
zingen� Lachen en huilen komen samen bij het middenrif, dit orgaan verzamelt 
de mens tot één geheel. De zingende mens is doende in een gestalte waarbij 
hart, ziel en verstand dooreen vloeien, homogeen worden. De zingende mens, 
dat is dus de basis van de muziek. 
 
Na de concerten in Drachten werd meteen de Matthäus Passion weer opgepakt 
voor de uitvoering op woensdag 15 april 1992. Het bijzondere aan deze 
uitvoering is, dat als tweede koor meewerkt een koor dat is samengesteld uit 
studenten van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (C.H.N) waar 
Harm Witteveen muziekleraar is. De C.H.N. heeft dit opgepakt als een project 
en Rixt Zijlstra-Witteveen is in november 1991 begonnen met het instuderen 
van dit grote werk van Bach. Ook nieuw was het jeugdkoor �Ruach� uit Tijnje. 
Het Nieuw Philharmonisch Orkest, ook bestaande uit jonge musici, zorgde net 
als in 1991 voor de begeleiding. Oene W. Nijdam schrijft: een verjonging, die 
het klankgehalte en de lenigheid van de uitvoering duidelijk ten goede kwam. 
De koralen klonken evenwichtig, de tekstuitbeelding was verzorgd. Daarnaast 
zongen de pupillen van het jeugdkoor �Ruach� kranig hun partijtje mee en de 
talrijke aanwezigen - de Martini was bomvol - kunnen terugzien op een 
geslaagde Mattheus-uitvoering. De solisten waren op 15 april 1992, de sopraan 
Leonie Schoon, de alt Hebe Dijkstra, de evangelist Alex Vermeulen, de tenor 
Timothy Neill Johnson, de bas Hans de Vries en de Christus-partij werd 
gezongen door Jan Alofs. Jan Veninga zat achter het orgel en Ben de Ligt 
speelde de Viola da Gamba. Het geheel onder leiding van Harm Witteveen, de 
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broer van onze dirigent.  
Helaas konden we de voeten niet droog houden en eindigde deze uitvoering, 
ondanks een bomvolle kerk, met een nadelig saldo. 
 
Rixt zette flink de schouders eronder en daardoor ontstonden er nogal wat 
mutaties in de ledenlijst. De stemming was heel plezierig maar het was wel 
aanpakken.  
 
Dat blijkt ook uit een gedicht dat Philippus Hingst maakte: 
 
Rippetysje 
 

A lle moandeis is it sjongen bij it oratoriumkoar, 
ja wij dogge der in hiele protte foar. 

As wij njonkelytsen klearstean en it ritueel begjint, 
is der faak wol immen dy�t in bytsje stint. 
Búk ynlûke, sikenhelje mei in hiele protte lucht 
en dy lucht wer floepe litte mei in hiele djippe sucht. 
Dan mar wer dy lucht ynsûge oan�t de búk op barsten stiet. 
Rixt seit dat it sjongen dan noch better giet. 
 
Dus wij suchte en wij stinne en de holle wurdt ús read, 
net bij elkenien, een pear dy dogge neat. 
Sjogge glimkjend om har hinne, neehjir dog�wij net oan mei 
ek al wie het sa dat Rixt der wat fan sei. 
As ynienen immen dan wat frjemde lûden klinke lit, 
is de spanning wer ferbrutsen mar gjinien dy�t dêr mei sit. 
Dan wat oefening op noe, na, bassen fine dat wol dreech, 
want it is foar harren hast altyd te heech. 
 
Nou begjint pas echt it sjongen en dat giet hiel fanatyk 
meast berikke wij it ein wol tagelyk. 
Rixt har eagen spatte fonken, tink dochs om de dynamiek, 
brûk jim adem bij it sjongen op technyk. 
Dan komt hiel foarsichtich Jan de doar yn, knikt  ús freonlik ta 
en wij witte: it is pauze de kofje komt ús ta. 
Nei it skoft wer fierder sjonge, wat in feest sa meiinoar! 
Ja, sa giet in rippetysje op ús koar. 
 
Ja, zo ging een repetitie op ons koor, met excuses voor de lezer die dit wat 
moeilijk kan lezen. 
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Vanaf maandag 5 oktober 1992 repeteert de Oratoriumvereniging Bolsward in 
het Gereformeerd Centrum aan de Gasthuissingel, eindelijk weer een vaste plek 
na de St.Maartenschool en Huylckenstein.  
 
Op het programma staan Engelse koorwerken. De uitvoering, in samenwerking 
met B.O.O.G, vond plaats op donderdag 28 januari 1993 in de Martinikerk. 
Medewerking werd verleend door Rein Ferwerda, Hinsz orgel en Balt de Vries, 
koororgel en als vocale soliste het jongste koorlid (17 jaar) Anna Jels Zijlstra. 
Uitgevoerd werden o.a. At the Name of Jesus van R. Vaughan Williams, Praise 
the Lord, O Jerusalem van Henry Purcell, Te Deum Laudamus van C. Villiers 
Stanford en met soliste King All-Glorious van Charles Wesley en George M. 
Vail, besloten werd met O God, Thou art my God van Henry Purcell. Het werd, 
schreef de Leeuwarder Courant, door het koor op voortreffelijke wijze vertolkt: 
wat een evenwichtige koorklank. Een verantwoord uitstapje naar een andere 
koorcultuur, de eigen stijl bleef herkenbaar, gelukkig maar. 
 
Omdat er tussen dit concert en de komende uitvoering van de Matthäus Passion 
maar 10 weken zitten wordt de koorleden verzocht om naast de 
maandagrepetitie ook zoveel mogelijk donderdagavonden vrij te houden om 
samen met het C.H.N-koor te kunnen repeteren in Leeuwarden.  
 
De uitvoering vond plaats op woensdag 7 april 1993 in de Martinikerk. De 
solisten waren: Saskia Gerritsen sopraan, Hebe Dijkstra alt, Timothy Neill 
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Johnson evangelist, Andrea Poddighe tenor, Hubert Claessens bas en Math 
Dirks, Christus-partij. Jan Veninga orgel en het Nieuw Philharmonisch Orkest 
met Ben de Ligt, viola da Gamba. Koor I: C.H.N-koor, koor II: 
Oratoriumvereniging Bolsward en het Jongerenkoor Ruach uit Tijnje 
figureerde als jongenskoor. Ingestudeerd onder leiding van Rixt Zijlstra-
Witteveen en uitgevoerd onder leiding van Harm Witteveen. 
 
In 1993 werd al nagedacht over het 50-jarig jubileum van de OVB. Een 
commissie met o.a. Jan Smith legt op de jaarvergadering uit waar ze mee bezig 
zijn en krijgen een warme ondersteuning van de aanwezige leden. 
 
In 1994 was de uitvoering van de Matthäus Passion op woensdag 30 maart. De 
solisten waren: Lisette Emmink sopraan, Ans van Dam alt/mezzo, Marcel 
Reijans tenor, Frank Fritschy evangelist, Ronald Aijtink bas en Kees de Bruijn 
verving Frans Kokkelmans in de Christus-partij.  
 
Rudolf Nammensma kopte: Bolswards Matthäus expressief en superieur. 
Nieuwsgierig togen wij naar Bolsward om te luisteren hoe in deze plaats Bachs 
barokke �passie�-vrucht er vanaf zou komen. Opgesteld stonden: de plaatselijke 
oratoriumvereniging, samen met het koor van de Christelijke Hogeschool 
Noord Nederland en Ruach, het jongerenkoor van Rixt Zijlstra-Witteveen. 
Zo�n beetje dezelfde gezichten als vorig jaar bij de Matthäus. Vaststaat dat 
Bolsward zong zoals ik het nog nooit heb gehoord, op en top gedreven, reuze 
expressief en uitermate gefixeerd op het aanbrengen van de derde dimensie. 
Het volk uit Bachs �Matthäus� leefde en beleefde. Alsof zijn leven er vanaf 
hing, alsof het in de race was voor het predikaat  �het Naarden van het 
Noorden�, zo zong Bolsward. Bolswards Nieuwsblad sprak van een doorleefde 
uitvoering het koor was alert en goed op dreef onder de bezielende leiding van 
dirigent Harm Witteveen. Opnieuw was de kerk uitverkocht maar opnieuw 
bleek onze polsstok te kort te zijn. 
 
Voor het komende najaarsconcert deden we een greep in de bekende 
koormuziektrommel. Het concert werd uitgevoerd op zondag 20 november om 
4 uur in de Martinikerk. In verband met de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
zingt de Oratoriumvereniging Bolsward in processie met een brandend kaarsje 
in de hand en met begeleiding van Balt de Vries op het Hinsz orgel: For all the 
Saints who from their labours rest, van Ralph Vaughan Williams. Verder 
werden uitgevoerd: Missa Brevis in D, van Johann Pachelbel, Hilf deinem 
Volk, Herr Jesu Christ, van Vincent Lübeck met als solist de bariton Ben Brunt 
en tenslotte Te Deum Laudamus in C-dur, van Wolfgang Amadeus Mozart. 
Aan dit concert werkten naast de genoemde Balt de Vries orgel en Ben Brunt 
bariton ook een dames-sextet, dat het Gloria uit Missa Brevis in D, van 
Benjamin Britten uitvoerde, Jan van Liere, pianist en organist en Annemarie 
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van der Reijden dwarsfluit. Rudolf Nammensma schreef hierover: Met de 
gedenkwaardige Matthäus-uitvoering in gedachten betraden we de Martinikerk 
voor het najaarsconcert van de Oratoriumvereniging Bolsward. Zou zij 
opnieuw in staat zijn tot een fonkelende levendige voordracht of was haar 
hoogstaande uitvoeringsniveau slechts voorbehouden aan die ene passie-
uitvoering begin dit jaar? 
Pachebel, Mozart en Vaughn-Williams brachten ons het antwoord, en gelukkig 
maar: het pakte gunstig uit en het bewijs is geleverd dat het eerdere concert 
geen toevalstreffer was maar dat dit Bolswarder oratoriumkoor hoog in het 
zadel zit. Opnieuw klonk het robuust, goed afgewerkt en was het voorbeeldig 
in balans. 
 
Het jubileumjaar 1995 begon natuurlijk met het instuderen van de Matthäus 
Passion. De uitvoering vond plaats op woensdag 12 april en de belangstelling 
was zo groot dat besloten werd om ook de generale repetitie voor publiek 
openbaar te maken. Deze uitvoering oogstte weer veel lof, als de beste 
uitvoering van Noord Nederland. De uitvoerenden waren, Lisette Emmink 

sopraan, Eleonora Volkert alt, de Amerikaanse tenoren Timothy Neill Johnson 
evangelist en James Doing aria�s, Hubert Claessens Christus-partij en Kees de 
Bruijn bas aria�s. Jan Veninga bespeelde het orgel en Mathilde van Wijnen de 
viola da gamba. Het orkest was het vertrouwde Nieuw Philharmonisch Orkest. 
Naast de Oratoriumvereniging Bolsward als koor II en het CHN Koor als koor 
I, was ook het jongerenkoor Ruach (Hebreeuws voor adem en Geest) van de 
partij .  De algehele leiding was in goede handen bij Harm Witteveen. 
 
Op 18 mei was er een gezellig samenzijn van de deelnemende koren in de 
bedrijfskantine van het CHN gebouw. Er werd onder het genot van een hapje 
en een drankje nog even gezongen en nagepraat over de uitvoering. Bovendien 
kon daar een video van de uitvoering worden bekeken en eventueel besteld. 
 
De jubileumcommissie bestaande uit Jan Smith, Manna Graamans en Rixt 
Zijlstra-Witteveen, was inmiddels al een paar jaar bezig met de voorbereiding 

In de vergadering van het bestuur op 30 mei 1995 werd besloten om in het 
vervolg de Matthäus Passion twee keer uit te voeren. De beweegreden om 
twee keer uit te voeren is, dat er dit jaar veel mensen teleurgesteld waren, 
omdat het uitverkocht was. Dit besluit had natuurlijk vérgaande 
consequenties en het bestuur had ook wel meer aan het hoofd, omdat het 
jubileumspektakel met rasse schreden naderde.  
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van dit concert. Er werd samengewerkt met de Rotary en Lions Club in 
Bolsward en de heren Ziengs en Braaksma waren nauw betrokken bij de 
voorbereiding. Vergaderingen vonden dikwijls plaats in het Sint Anthony 
Gasthuis. Er werd gezocht naar een stuk dat te maken had met Bolsward en ook 

jongeren aansprak omdat de aanwas 
van jongeren stagneerde. Het 
toenmalige bestuur bestaande uit, 
Ciska Anema voorzitter, Doortje van 
der Werf secretaresse, Jeen Postma 
penningmeester, Oeke Bonthuis vice-
voorzitter en Maria Heins nam in 
samenwerking met de 
jubileumcommissie het besluit om 
een stuk te laten componeren. Het 
moest gaan over het leven en werk 
van de Bolswarder dichter/
onderwijzer Gysbert Japicx. De 
eerste werktitel was  �Te Boalsert op 
�e merke�, later werd dat �Om 
Gysbert hinne� en het werd tenslotte 
�Gysbert sjongt�. Zoals te 
verwachten was het hele stuk in de 
Friese taal. 

 
Via de Tekstwinkel werd contact gezocht met Baukje Wytsma en Jan Dotinga. 
Zij zetten zich aan de omvangrijke klus en verdiepten zich in het leven van 
Gysbert Japicx. Beiden schreven op hun eigen wijze over taal, over natuur, 
religie en de dood. Thema�s waar ook Japicx over schreef. Toen Wytsma en 
Dotinga daar eenmaal mee klaar waren, was het de beurt aan componist Jaap 
Oosterwijk en regisseur Romke Toering. Zij bespraken de teksten, waarna 
Oosterwijk zich op de muziek kon storten. Zelf omschrijft Oosterwijk het als 
��oprical�: facetten van een opera, musical en het Friese lied zijn er in 
verwerkt. Het koor en het balletgroepje werd tijdens de dertien liederen 
begeleid door een veertien man sterk orkest met synthesizer, gitaren, slagwerk, 
fluit en koperinstrumenten. Als solisten waren George van Beek, Tetsje van der 
Kooi en Jaap Oosterwijk aangetrokken. Oosterwijk vertolkte zelf de rol van 
Gysbert Japicx. De muzikale leiding was in handen van Rixt Zijlstra-
Witteveen.  
Romke Toering, de regisseur, noemde �Gysbert sjongt� een project van lange 
adem. Eén kijkje in de Martinikerk had hem hard geconfronteerd met de vraag: 
wat kan er theatraal gezien nog toegevoegd worden aan zo�n imposant interieur 
waardoor het �zangstuk� een zangspektakel wordt. Hij heeft dat vooral gezocht 
in veel lichteffecten, dans en ballet. �Gysbert sjongt� werd uitgevoerd op een 
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ongeveer veertig meter lang toneel, bestaande uit 112 pallets die belangeloos 
beschikbaar gesteld waren door ��De drie Mollen��. De bouwbedrijven 
Jorritsma, Huitema, Bleeker, Burggraaff en Draaisma sponsorden alle 
benodigde materalen. 
Op 8, 9, en 10 november werd het �sjongteater� �Gysbert sjongt� uitgevoerd in 
de overvolle Martinikerk. 
 
De jarige OVB kon tevreden terugzien op de drie uitvoeringen.  
Oene W. Nijdam kopte in de Leeuwarder Courant: �Gysbert sjongt� spoart as 
in trein, Eize de Boer zette in het Friesch Dagblad:Yndukwekkend sjong-en 
sjochteater. Gysbert sjongt foaral goed, boven zijn bijdrage en Marieta van 
Zelst schreef in Bolswards Nieuwsblad: de uitvoering verliep soepel en het 
tempo lag zo hoog dat er geen tijd was de veelal prachtige teksten te laten 
bezinken. Vooral de teksten van Baukje Wytsma, die het wat gevoeliger werk 
voor haar rekening nam, lagen, ook zeker dankzij de eigentijdse muziek, goed 
in het gehoor. Jan Dotinga onderstreepte met zijn benadering, die wat 
zwaarder was, de stijl van Gysbert Japicx. Ook werden er oorspronkelijke 
teksten van Gysbert Japicx gebruikt in het �Oud-Fries�. Met het bijgeleverde 
tekstboekje had het publiek de mogelijkheid de teksten letterlijk te volgen, al 
verdiende het aanbeveling het tekstboekje niet te vaak te gebruiken en ogen en 
oren goed de kost te geven, want dat was zeker de moeite waard. En ze besluit 
met: Al met al een waardig jubileum, waarbij duidelijk werd dat de 
Oratoriumvereniging Bolsward nog veel meer kan dan de Matthäus Passion. 
 
De financiële afwikkeling verliep minder voorspoedig. Via een oorspronkelijke 
begroting van ca.�50.000,00  met een garantie van de Rotary en Lions Club 
van �20.000,00, kwam het uiteindelijke bedrag boven de �100.000,00 en dat 
was natuurlijk wel even slikken. De sponsorwerving werd bemoeilijkt omdat in 
Friesland tegelijk het project �Abe!� speelde. Met een flink tekort en een boze 
bank ging de OVB weer op naar 1996. 
 
Er werd dan ook geen najaarsconcert gegeven in 1996 . Natuurlijk werd wel de 
Matthäus Passion uitgevoerd met lovende kritieken en een twee keer 
uitverkochte Martinikerk. Het technisch niveau van de koren, het regionaal 
jeugdkoor, het ad-hoc koor van het christelijke Hoogeschool Noord-Nederland 
en de Oratoriumvereniging Bolsward, als het Nieuw Philharmonisch Orkest 
stond op hoog peil. De solisten waren Lisette Emmink sopraan, Eleonora 
Volkert alt, Timothy Neill Johnson tenor (evangelist), Rein Kolpa tenor 
(aria�s), Jan Alofs bas (Christuspartij), Hans Zomer bas (aria�s), Mathilde van 
Wijnen Viola da Gamba en Jan Veninga continuo orgel. Beide avonden 
stonden onder leiding van dirigent Harm Witteveen. Deze legde een 
verwondering aan de dag alsof hij het werk in al zijn schoonheid net had leren 
kennen. 
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In 1997 werd de 50ste uitvoering van 
de Matthäus Passion gegeven. In de 
VPRO bode stond het volgende artikel 
geschreven door Marten Minkema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bolsward begint de Matthäus-
victorie 
Ze zijn talrijk, de uitvoeringen van de 
Mattheuspassie. Een enkele krijgt 
altijd aandacht, zoals de Passie van 
Naarden, maar alles boven en onder 
de rivieren draagt bij voorbaat het 
stempel polderdilettantisme. Dat 
betekent; amateurgerotzooi en het 
opmerken niet waard. Bijvoorbeeld de 
Mattheus te Bolsward. Terecht? In 
geen geval, ontdekt verslaggever 
Marten Minkema ter plekke. 
 
De strippenkaart is afgestempeld tot 
Bolsward en in het zicht van de 
bushalte doet ze nu dienst als 
boekenlegger. De hele rit heb ik zitten 
lezen in �Zijn Bliksem, Zijn Donder� 
van Martin van Amerongen, een pas 
verschenen essay over de Matthäus 
Passion. �Het is zonder meer 
dierbaar, dat vertoon van 
amateurkoren en rommelorkesten.� 
schrijft Van Amerongen, �al moet 
worden vastgesteld dat dit 
polderdilettantisme veelal niet tegen 

de artistieke eisen van het kunstwerk 
is opgewassen. Neem bijvoorbeeld de 
Mattheuspassie in de Martinikerk te 
Bolsward.� Van Amerongen wenst de 
betrokken koorleden alle succes en lof 
toe, �hoe zeker wij ook weten dat Bach 
bij hun  �O Lamm Gottes unschuldig, 
am Stamm des Kreuzes geschlachtet� 
op zijn wolk heeft zitten sidderen.� 
Tijdens het uitstappen steek ik het 
boekje diep weg in mijn tas. Hoe 
dieper hoe beter. 
 
Tegenover de halte loopt een bejaarde 
mevrouw. Gaat ze deze maand 
misschien ook naar de 
Mattheuspassie? �Nee, mijn man wil 
�s avonds niet uit.� Hoe lang is dat al? 
�Dat is altijd al zo geweest,� en ze 
vervolgt haar weg. Na enige uren 
Bolsward zal ik me niet meer verbazen 
over dit soort uitspraken, maar ik wil 
nu niet vooruitlopen en voor het 
moment bel ik aan bij het echtpaar 
Stellingwerf. Ze zijn zowat de enigen 
die zich Sjaan Gerritsen nog 
herinneren, de vrouw die de Passie 
hiernaartoe bracht. �Vanuit Den 
Haag,� aldus Jo Stellingwerf. �Haar 
vader was nog eigenaar van het 
Kurhaus in Scheveningen geweest. 
Gerritsen was joods en kwam hier in 
de oorlog samen met haar man 
onderduiken. Even buiten de stad 
woonden ze in een arbeidershuisje en 
ernaast lag een woonboot met haar 
vleugel. Ze kwamen vaak over de 
vloer bij een gegoede familie in 
Bolsward en daar is ze tijdens de 
oorlog al begonnen met het instuderen 
van de Passie.�Wat? Een 
ondergedoken joodse vrouw die 
uitgerekend kiest voor de kruisiging, 
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het verhaal waar zo�n beetje het hele 
antisemitisme op is gebaseerd? 
�O, maar daar stond ze boven. Ze 
hield gewoon van de muziek. Toen 
Gerritsen hoorde van de 
bombardementen op Leipzig was ze 
ook helemaal ontdaan, in trance 
bijna. Maar niets van haat, echt heel 
bijzonder. We keken erg tegen dat 
echtpaar op, In ieder geval zijn ze de 
oorlog goed doorgekomen en meteen 
daarna begonnen met de uitvoeringen. 
Vanaf de eerste keer hebben we 
meegezongen, ook buiten Bolsward. 
Het hele koor ging dan in Canadese 
legerwagens met aardappelkistjes en 
zeildoek. 
 
Is dat vijftig jaar geleden? Je zou het 
niet zeggen als je door Bolsward 
loopt. Op veel plekken is het 
stadsbeeld namelijk ergens rond 1930 
gefixeerd. Bij de ingang van het 
statige Julianaparkje staat 
bijvoorbeeld nog een stokoud maar 
keurig onderhouden bordje dat 
verbiedt het park in te rijden met een 
autoped. Een anachronisme? Nou nee, 
dat is het gekke. Op straat wemelt het 
namelijk van autopeds, want 
Bolsward oefent voor de 
Elfstedentocht op de step. 
Vlakbij het Julianapark woont Ada 
Hoeben. Al eenenveertig jaar zit ze bij 
de oratoriumvereniging. De 
Gerritsens heeft ze nooit gekend want 
die waren inmiddels weer vertrokken. 
�We woonden vlakbij de Martinikerk 
in de Kerkstraat,� vertelt Hoeben.  
Toen ik tien was hadden we een 
commensaal in huis en die gaf 
muzieklessen in de voorkamer. Dan 
gingen de schuifdeuren dicht en was 

het mij verboden door het raampje 
naar binnen kijken, want dat zou 
storen. Maar op een dag zette hij een 
grammofoonplaat op waar ik diep 
door werd ontroerd. Het was een stuk 
uit de Mattheuspassie, ik denk 
achteraf nummer 39; �Erbarme dich 
mein Gott�. Huilend stond ik voor de 
ruit en mocht binnenkomen om te 
luisteren. Dat was een van de 
belangrijkste momenten in mijn leven. 
Later hoorde ik de hele Passie voor de 
radio. We hadden een oude Philips 
waar mijn vader steeds een klap op 
moest geven, maar ik was helemaal 
verkocht. Ik wilde zo snel mogelijk 
meezingen.� 
Hoeben was veertien en daarmee het 
jongste koorlid. Ze maakte in 1957 
mee hoe juist tijdens het Donner und 
Blitzkoor een knetterend onweer 
boven de Martinikerk losbrak en de 
dirigent in het weerlicht kwam te 
staan. �En in die jaren waren de 
tribunes voor het koor zo hoog 
gebouwd dat we te dicht bij de 
warmtelampen stonden. Dan vielen er 
bij de uitvoering drie, vier koorleden 
flauw, maar het ging gewoon verder 
hoor.� Krijgt Hoeben na eenenveertig 
jaar niet een beetje genoeg van de 
Mattheuspassie? �Nee, nooit. Ik ben 
MS-patient en kan moeilijk opstaan. 
Maar sta ik eenmaal, dan zing ik 
urenlang zonder te hoeven zitten. De 
Mattheus is voor  mij een drug, de 
uitvoering is het moment van het jaar. 
Als ze opeens zouden besluiten om 
voortaan bijvoorbeeld de 
Johannespassie uit te voeren zou ik 
huilen. Ja, dan trek ik mij terug.� 
 
Leest u dit, Van Amerongen? Hoe kan 
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Bach hier nou met goed fatsoen op z�n 
wolk bij zitten sidderen? Ik neem 
afscheid en zoek meteen de Kerkstraat 
op. Door de spiegeling in de ramen 
kan ik geen schuifdeuren 
onderscheiden. Om de hoek ontdek ik 
een sigarenwinkel met in gouden 
letters GT. Hoeben boven de deur. 
Waarschijnlijk familie. Binnen is alles 
van een onvoorstelbare ouderdom. De 
etalage, de toonbank, de dame; hier 
heeft de fixering al plaatsgehad voor 
1870. Op de planken liggen dozen 
Hofnar waarvan ik niet wist dat ze 
nog te koop zijn en op de vloer staan 
eeuwoude blikken kisten met 
opschriften als �Blanke Sigaar 
Oldehove Tabak� en �Geurige Zachte 
Portorico�. De oorspronkelijke inhoud 
blijkt dan toch recentelijk uitverkocht 
en is vervangen door allerhande 
pruimtabak. De kleine gerimpelde 
eigenaresse gaat schuil achter een 
glazen sigarettenkastje. Ze is 
zichtbaar verlegen met het bezoek. 
�Wat geeft u voor dat blik,� wil ze 
tenslotte weten. Hoezo, verkoopt ze 
het dan? �Nee, maar iedereen biedt er 
geld voor. Soms wel honderd gulden. 
En de dokter wil de toonbank hebben.� 
Zo gaat dat. Naar de Mattheuspassie 
is ze nooit geweest, ze had immers 
haar winkel. En misschien ook nog 
een man die �s avonds de deur niet 
uitwou. Ik koop een vergeelde doos 
gematteerde bolknakken en begeef me 
richting Martinikerk. 
 
Koster Doede de Waij gaat me voor. 
In het portaal doet hij z�n pet af, legt 
hem omgekeerd op tafel en in die pet 
gaat dan weer de sleutelbos. De Waij 
is koster van de vijfde generatie. Zijn 

vader heette Doede, zijn grootvader 
en overgrootvader eveneens. Het 
naamplaatje aan de kosterij is 
weliswaar verweerd maar klopt dus 
nog steeds. Maar zoon Doede wil 
geen koster worden en daarom houdt 
het straks op. Voorlopig ziet De Waij 
echter nog streng toe op naleving van 
de regels. Tijdens de dienst draagt hij 
een zwart jasje en grijsgestreepte 
broek en niemand behalve de dominee 
mag de kansel betreden. Toch heeft 
De Waij vorig jaar voor het eerst een 
uitzondering gemaakt. Tijdens de 
Mattheuspassie mocht de Evangelist 
zingen vanaf de kansel. Strikt 
genomen is dat natuurlijk een solist en 
geen predikant, maar wel in die rol en 
dat gaf de doorslag. 
Al met al een zeer zorgvuldig besluit 
dat de traditie eerder bevestigt and 
doorbreekt. En dus ook een teken dat 
de Passie zo zit verankerd in 
Bolsward dat ze in geen honderd jaar 
meer zal verdwijnen. Ook al gaat Van 
Amerongen, bijgestaan door tien 
puristen, de redactieruimte van het 
Bolswards Nieuwsblad bezetten om 
van daaruit de hele stad, inclusief het 
voltallig koor, orkest en dirigent 
Harm Witteveen te wijzen op valse 
noten; nooit zal het enig resultaat 
genereren. 
Bij Witteveen thuis citeer ik nog 
eenmaal Van Amerongen, die spreekt 
over amateurs �die elk jaar weer in 
kerken en concertzalen neerstrijken 
om daar ten overstaan hunner neefjes 
en achternichten de kelen te schrapen 
voor het �Lass Ihn kreuzigen!� Niet zo 
aardig,� constateert Witteveen droog. 
�Volgens mij is Van Amerongen hier 
nog nooit komen luisteren. Dat zou hij 
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eens moeten doen.� Onderwerp 
gesloten maar de dirigent is op een 
idee gebracht. Hij opent de partituur 
van de Passie. �Met dat �kreuzigen� 
heeft Bach iets heel merkwaardigs 
gedaan. Let op. De eerste noot bij dat 
woord is een Gis, dan een C, een B en 
een Dis. Als je een lijn trekt tussen de 
Gis en de B en tussen de D en de Dis 
krijg je een kruis, zie je wel? En dat 
consequent bij hetzelfde woord door 
de partituur heen, hoewel de 
toonhoogte natuurlijk verandert. Het 
kan toeval zijn, maar ik denk het niet. 
Dat is toch fascinerend? En de 
partituur zit vol van dit soort dingen. 
Bach heeft dat uitermate knap 
geconstrueerd en als ik zoiets tijdens 
de repetitie vertel vinden de mensen 
dat heel mooi.� 
En als die repetitie nou eens niet zo 
goed loopt? �Ja, dan is er geen tijd. 

Dan is het hard werken. En als het 
dan nog niet klinkt en ik ben 
ontevreden, dan ga ik meezingen. Nee, 
dan is het niet best. Dan komt de 
repetitie niet meer in orde.� 
 
Terug in de wachtende bus lees ik het 
essay van Van Amerongen uit. Het 
eindigt helaas in losse rafels en geeft 
zeker geen antwoord op de door de 
auteur zelf gestelde vraag hoe het nou 
komt dat de Mattheuspassie juist in 
Nederland zo populair is.  
Wat de meer algemene populariteit 
van de Passie betreft kan ik het 
volgende bustafereel aanvoeren. 
Voorin is een jongen ingestapt met 
een Kerstroos. Deze doet het niet met 
de Kerst, zo vertelt hij me, maar hij 
verwacht dat de plant zeker zal 
bloeien op Goede Vrijdag. Naast ons 
staat nog een bus. Daarin zit een 
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De kerk was beide avonden uitverkocht en de recensies waren zeer lovend. De 
Leeuwarder Courant schreef: �Speelde Bolsward gisteren een thuiswedstrijd 
tegen Van Amerongen, dan was de eindstand tenminste 1-0. Wie er is geweest, 
weet dat we naast het �Geheim van Naarden� ook het �Geheim van het 
Noorden� kenne. En dat is de mystiek van Bolswards passie die, zoals ik 
constateerde, verder reikt dan onze provinciegrenzen. Een gouden jubileum, 
een gouden uitvoering. Dubbel goud.� De solisten waren Lisette Emmink 
sopraan, Wilke te Brummelstroete alt, Timothy Neill Johnson tenor 
(evangelist), Harald Quaaden tenor (aria�s), Marcel Moester bas 
(Christuspartij), Julian Hartman bas (aria�s), Mathilde van Wijnen viola da 
gamba en Rein Ferwerda continuo orgel. 
 
Helaas bleek dat er spanningen en moeilijkheden waren geweest tussen de 
gastdirigent Harm Witteveen en de orkestleden als ook met zijn zus; dirigente 
Rixt Zijlstra-Witteveen. De situatie was zo ernstig dat er naar een nieuwe 
gastdirigent werd gezocht om de Matthäus Passion 1998 te dirigeren.  
 
Dit had tot gevolg dat in 1998 de Matthäus Passion gezongen werd door de 
Oratoriumverening Bolsward met tijdelijke gastleden o.l.v. Hoite Pruiksma. De 
solisten waren: Sopraan Clara de Vries, Alt Lysbeth Riermersma, Tenor Harald 
Quaaden, Bas (Chr.) - Marcel Moester, Bas aria�s Julian Hartmann, Tenor 
aria�s Henk Gunneman, continuo orgel Jan Veninga. Het Nieuw 
Philharmonisch Orkesten en het Sneker Jongenskoor . De recensies waren 
afhankelijk van de krant zeer verschillend van lovend tot kritisch. 
 
Daar Hoite Pruiksma geen tijd had om in 1999 als gastdirigent op te treden 
werd er weer naar een andere dirigent gezocht. Hoite Pruiksma stelde voor om 
Pauli Yap te vragen. Zij is dirigent van verschillende koren en had al twee keer 
de Matthäus Passion gedirigeerd in Deventer.  
 
Op 30 en 31 maart 1999 werd de Matthäus Passion uitgevoerd onder leiding 

van gastdirigent Pauli Yap. 
�Waar woorden ophouden, kan 
de muziek verdergaan�, zei 
Pauli Yap in een interview. 
Medewerking werd verleend 
door kinderen van koorschool 
Rixt Zijlstra, het Noordelijk 
Philharmonisch Orkest en de 
volgende solisten: Sopraan 
Claudia Patacca, Alt Lysbeth 
Riemersma, Tenor (Evangelist)  
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Frank Fritschy, Tenor 
(Aria�s) Rein Kolpa, Bas 
(Christuspartij) Romain 
Bischoff, Bas (Aria�s) Pierre 
Mak, Viola da Gamba 
Mathilde van Wijnen, 
Continuo orgel Jan van 
Beieren Bergen van 
Henegouwen. 
 
Direct na de uitvoering van 
de Matthäus Passion heeft 
het bestuur Pauli Yap 
uitgenodigd het koor te 
dirigeren bij het volgende 
concert. Zij ging akkoord, 
maar stelde voorwaarden. 

Dirigent Rixt Zijlstra kon zich hiermee niet verenigen en heeft uiteindelijk 
besloten het koor te verlaten. Vanaf 15 september 1999 is Pauli Yap dirigent 
van de Oratoriumvereniging. Het koor bestaat nu uit 44 leden. Sinds het 
afgelopen jaar hadden 20 personen het koor verlaten en waren er 13 nieuwe 
leden bijgekomen. 
 
In 2000 is het koor gegroeid van 44 leden naar 62 leden, te weten 15 sopranen, 
27 alten, 9 tenoren en 11 bassen. 
 
Op 18 en 19 april 2000 werd de Matthäus Passion uitgevoerd onder leiding van 
Pauli Yap met medewerking van het Nieuw Philharmonisch Orkest,  
Het Twinekoor o.l.v. Tjitte Muizelaar en de solisten Maja Rootveldt sopraan, 
Hester Dam alt, Rein Kolpa tenor (evangelist), Geert Berghs tenor (aria�s), 
Joep Bröcheler bas (Christus), Matthijs Mesdag bas (aria�s), Mathilde van 
Wijnen viola da Gamba, Jan van Beijeren Bergen van Henegouwen continuo 
orgel. Beide avonden waren praktisch uitverkocht. 
 
Op 26 november 2000 werd er een Najaarsconcert gegeven in de Martinikerk 
te Bolsward. Uitgevoerd werden Missa Brevis St. Joannis de Deo �Kleine 
Orgelmesse� van Joseph Haydn, Symphonie KV 183 in G-klein van W.A. 
Mozart en Stabat Mater van Joseph Haydn. Solistische medewerking werd 
verleend door Tetsje van der Kooi sopraan, Lysbeth Riemersma alt, Joost van 
der Linden tenor, Luuk Tuinder bas, Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen 
orgel. Het concert was zowel muzikaal als wat betreft bezoekersaantal een 
groot succes. 
 
De 54ste uitvoering van de Matthäus Passion vond plaats op 10 en 11 april 

Pierre Mak 
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2001 onder leiding  van Gerben van der Veen. Pauli Yap moest wegens familie 
omstandigheden verstek laten gaan. Aan deze uitvoeringen werd verder 
meegewerkt door het Nieuw Philharmonisch Orkest, schoolkoor De Twine uit 
IJlst o.l.v. Tjitte Muizelaar, Claudia Patacca sopraan, Eline Harbers alt, James 
Doing tenor (evangelist), Terence Miereau tenor (aria�s), Julian Hartman bas-
bariton (Christus), Kees-Jan de Koning bas-bariton, Mathilde van Wijnen viola 
da gamba, Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen orgel. Op de eerste 
uitvoeringsavond heeft Netty Otter de altpartij van het eerste deel voor haar 
rekening genomen, omdat Eline Harbers niet op tijd aanwezig kon zijn 
vanwege oponthoud in het verkeer.  
 
In samenwerking met het Nieuw Philharmonisch Orkest werd op 25 november 
2001 het Najaarsconcert uitgevoerd o.l.v. Pauli Yap in de Martinikerk te 
Bolsward. Solisten waren Dini Buis-Santing sopraan, Femke de Boer alt, Henk 
Gunneman tenor, Luuk Tuinder bas, Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen 
orgel. Uitgevoerd werden Cantate 73 �Herr, wie du willt, so schicks mit mir� 
van J.S. Bach door koor en solisten en orkest, Dubbelconcert voor hobo en 
orkest, opus 9 nr. 9 in G groot van Tomasso Albinoni door orkest en twee 
solisten en het Requiem KV 626, in d kl. t. van W.A. Mozart door koor, 
solisten en orkest. De kerk was vol met 600 bezoekers en de reacties waren 
lovend. Leeuwarder Courant kopte �Bolsward laat zich van goede kant horen� 
en �Direct al in het gedragen Requiem Aeternam van het Introïtus,  sereen 
ondersteund door het Nieuw Philharmonisch Orkest, werd duidelijk dat er van 
de oratoriumvereniging het nodige viel te verwachten. Toen daarna in het 
gedreven Kyrie de koorstemmen ook voldoende hun weg naar de toehoorders 
wisten te vinden en pauk en trompetten het vuur aanwakkerden in �de dag van 
de toorn� was de toon voor een evenwichtige, weloverwogen uitvoering gezet. 
Een resultaat dat voor een belangrijk deel te danken was aan de trefzekere 
leiding van Pauli Yap�! Bij dit laatste concert kreeg 
het koor slechts assistentie van 1 sopraan en 1 tenor. 
 
De beide uitvoeringen op 26 en 27 maart 2002 van 
de Matthäus Passion o.l.v. Pauli Yap waren 
uitverkocht . Het podium was letterlijk te klein voor 
alle koorzangers, namelijk 110. Met medewerking 
van het Nieuw Philharmonisch Orkest, schoolkoor 
De Twine uit IJlst o.l.v. Tjitte Muizelaar, Heleen 
Koele sopraan, Lysbeth Riemersma alt, Rein Kolpa 
tenor (evangelist), Hans Timmerman tenor (aria�s), 
Bas Ramselaar bas (Christus), Frans Huijts bas, 
Mathilde van Wijnen viola da gamba, Jan van 
Beijeren Bergen van Henegouwen continuo orgel.  
 

Rein Kolpa 
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Het Schicksalslied van Johannes Brahms, Ouverture �De Hebriden�van Felix 
Mendelssohn Bartholdy en Messia di Gloria van Giacomo Puccini werden 
uitgevoerd op 1 december 2002 o.l.v. Pauli Yap. De Leeuwarder Courant 
schreef: �Pauli Yap ontlokt aan Bolsward veel warmte�. En �De 
Oratoriumvereniging Bolsward kan er wat van�. Verder werd er geschreven: 
�De fijnmazige structuur, de rake sfeer en de weldadige rust waarmee de 
eerste coupletten werden omgeven, bewezen dat Yap visie had en grip op het 
geheel .� Medewerking werd verleend door Aart Mateboer tenor, Luuk Tuinder 
bas en het Nieuw Philharmonisch Orkest. Dit concert stonden wij heel 
geriefelijk te zingen op het gerenoveerde en vergrote podium. Iedereen had 
lekker de ruimte en kon alles goed zien, niet in de laatste plaats de dirigent.  
 
De data van de uitvoering van de Matthäus Passion 2003 zijn 15 en 16 april. 
De oratoriumvereniging is inmiddels de tachtig leden gepasseerd, zodat er 
slechts van één gastlid gebruik zal worden gemaakt. De algehele leiding is in 
handen van Pauli Yap. Het kinderkoor van de Sint Maartenschool Bolsward 
o.l.v. Margreet Enequist zal dit jaar, voor het eerst na een lange afwezigheid, 
weer meewerken aan de uitvoeringen. Zes vocale solisten zullen hun 
medewerking verlenen: Claudia Patacca sopraan, Eline Harbers alt, James 
Doing tenor (evangelist), Kevin Mclean-Mair tenor (aria�s), Frans Kokkelmans 
bas (Christus), Pierre Mak bas (aria�s). Mathilda van Wijnen viola da gamba, 
Jan van Beijeren Bergen van Henegouwen continuo orgel en het Nieuw 
Philharmonisch Orkest. Het Friesch Dagblad kopte: �Lichtvoetige, maar ook 
doorleefde �Matthäus�. 
 
Het vierde najaarsconcert gehouden op 7 december 2003 o.l.v. Pauli Yap was 
een zeer geslaagde uitvoering van de volgende werken: Koorzang: Saint 
Nicholas Cantate-Benjamin Britten, Greater love hath no man-John Ireland, 

Wash me throughly from my wickedness-
Samuel Wesley, Lead me, Lord-Samuel 
Wesley, Thou will keep him in perfect peace-
Samuel Wesley. Orgel: Fantasie voor orgel, 
nr. 2 Jehan Ariste Alain, Aart Mateboer 
tenor, Ab Weegenaar orgel, Sytze Pruiksma, 
Meindert de Koning en Peter Vulperhorst 
slagwerkers, Jan van Liere en Jan Dijkstra 
piano, Merel Meun, Anna Raadsveld en Lisa 
Frenkel kinderen en het Ensemble 
Conservatoire uit Zwolle. Naast de 
Oratoriumverening Bolsward was er een 
dameskoor van 14 dames. De Leeuwarder 
Courant schreef  �Dirigente Pauli Yap kon 
trots zijn. Bolsward en Bach mag dan een 
beproefde combinatie zijn, die van Bolsward 
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Op dinsdag 6 en woensdag 7 april 2004 werd de Matthäus Passion voor de 
57ste keer uitgevoerd door onze oratoriumvereniging. Dit jaar werden we 
instrumentaal ondersteund door het Ensemble Conservatoire uit Zwolle. Ook 
trad dit jaar een ander kindkoor aan, de Sint Vituscantorij uit Leeuwarden 
onder leiding van Hendrikje van der Berg. Samen met de prachtige solisten 
Heleen Koele sopraan, Liesbeth Riemersma alt, Bart de Kegel tenor en Frans 
Huijs bariton werden het onder de trefzekere leiding van Pauli Yap weer 
prachtige uitvoeringen. 
 
Het Friesch Dagblad schreef over het Najaarsconcert gehouden op 28 
november 2004: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mozart, Bach en Haydn bij Oratorium Bolsward  
Jack Frölich  
De Oratoriumvereniging Bolsward heeft een goede naam voor wat betreft hun 
jaarlijkse uitvoeringen. Ze worden gekenmerkt door accuratesse en muzikaliteit. 
Het programma van het najaarsconcert dat gistermiddag in de Martinikerk te 
Bolsward plaatsvond kan wederom als geslaagd de analen van dit bijna zestig 
jaar bestaande koor ingaan. Gekozen werd voor twee missen, een van Mozart en een 
van Haydn. Beide componisten leefden in dezelfde periode, de periode van de 
klassieken. Toch was het wel aardig om van Wolfgang Amadeus Mozart de Mis in C-
groot oftewel de Credomis naast de Missa in Angustiis van Joseph Haydn te beluisteren. 
De Credomis van Mozart wordt zo genoemd omdat 63 keer de uitroep �credo� te horen 
is. Deze compositie werd als eerste programmapunt uitgevoerd. Koor en orkest hadden 
even tijd nodig om de juiste balans te vinden waardoor het begin wat onzeker klonk. 
Men had in dit programma voor een instrumentaal intermezzo gekozen in de vorm van 
het prachtige concert voor twee violen van Johann Sebastian Bach. Solisten waren de 
ensembleleider van het Ensemble Conservatoire Rob Engels en de violist Albert 
Adams. Wanneer je dit concert tijdens een uitvoering van dat formaat wilt spelen moet 
het wél in verhouding met de rest zijn en dat was niet direct het geval. Beide violisten, 
die op zich wel verdienstelijk viool kunnen spelen, hadden in dit lang niet gemakkelijke 
vioolconcert moeite met de zuiverheid en met het samenspel. Uiteindelijk voegde dit 
intermezzo niet echt iets toe aan het gehele programma. 
Solistische inbreng 
Het tweede gedeelte van het concert bestond uit de Missa in Angustiis oftewel de 
Nelsonmis van Joseph Haydn. Deze mis ademt toch een andere sfeer dan de mis van 
Mozart, ook al is de tekst gelijk. De solistische inbreng in Haydn is ook groter, vooral 
voor de sopraan Jenny Haisma was een grote rol weggelegd. Zij is in de loop der jaren 
behoorlijk gegroeid, toch was haar stem nog niet overal even stabiel en gelijkmatig. 
Haar stem heeft wel een grote mate van helderheid en haar volume is ten opzichte van 
koor en orkest zondermeer goed. Luuk Tuinder viel met name op in het Qui tollis 
peccata mundi dat hij met zijn mooie sonore stem heel fraai uitvoerde. De alt Lysbeth 
Riemersma en de tenor Aart Mateboer zongen beide voortreffelijk. Het Ensemble 
Conservatoire speelde wisselend, de instrumentale solistische fragmenten waren niet 
altijd even secuur, maar wanneer het om puur begeleiding ging was het weer prima. Het 
koor zong fraai met een goede en afgewogen koorbalans. Vooral de sopranen vielen op; 
hun klank was mooi en helder, de noten parelden er als het ware uit. Concert: 
Oratoriumvereniging Bolsward o.l.v. Pauli Yap Plaats: Martinikerk, Bolsward 
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De Matthäus Passion werd 22 en 23 maart 2005 uitgevoerd o.l.v. Pauli Yap 
met medewerking van Ensemble Conservatoire uit Zwolle, St. Vitus Kinder� 
en jeugdkoor uit Leeuwarden o.l.v. Hendrikje van den Berg. Solisten: Heleen 
Koele sopraan, Eline Harbers alt, Rein Kolpa tenor (evangelist), Aart Mateboer 
tenor (aria�s), Pierre Mak bas-bariton (Christus), Robert Muuse bas-bariton, 
Maaike Boekholt viola da gamba, Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen 
continuo orgel. 
 
Het Friesch Dagblad schreef: 
 

 

Imponerende �Matthäus� van Oratorium Bolsward  
Gerrit Stulp  
Dit jaar bestaat de Oratorium Vereniging Bolsward zestig jaar. En de in die jaren 
ontstane traditie is het voor de 58ste keer dat dit koor de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach in de monumentale plaatselijke Martinikerk voor het 
voetlicht brengt. Natuurlijk heeft deze vereniging goede en mindere tijden gekend. Zo is het 
niet altijd mogelijk gebleken geheel zelfstandig een uitvoering van deze grote compositie van 
Bach te realiseren, maar deed men dat in samenwerking met andere koren. De laatste jaren 
liggen de zaken anders. Het uit 88 leden bestaande koor is weer in staat om de Matthäus 
Passion zelfstandig uit te voeren. En hoe! We mochten gisteravond een indrukwekkende 
passie beluisteren, waarin op hoog niveau werd gemusiceerd. Dat dit mogelijk is, is niet in de 
laatste plaats te danken aan de dirigent. Sinds 1999 is de algehele leiding in handen van Pauli 
Yap. We wisten al dat zij een uitstekende dirigent is en dat zij de kunst verstaat haar mensen 
tot grote prestaties te motiveren. Maar zij heeft meer. Dat maakt een concert voor het publiek 
onvergetelijk, omdat men wordt meegenomen in de stroom van de muziek. We hoorden een 
Matthäus in een geheel eigen rustgevende aanpak en toch weer boeiend van de eerste tot de 
laatste noot. 
Juwelen 
Het koor zong zeer verzorgd en fraai van klank. De volkskoren klonken ad rem en met 
emotie, van ingetogen devotie tot fel reactionair. De koralen werden ieder op zich als juwelen 
neergezet. De tekstuele suggesties werden zeer fijnzinnig uitgebeeld. Dan hoort men pas de 
grootsheid van de unieke koraalzettingen van Bach. Het koor werd in het eerste deel passend 
aangevuld met het Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor uit Leeuwarden onder leiding van 
Hendrikje van den Berg. Het Ensemble Conservatoire uit Zwolle is een bijzonder 
betrouwbaar begeleidingsensemble. Hun instrumenten zijn modern, maar hun aanpak in 
klankbenadering en uitvoering is authentiek. Mede door aanvulling van uitstekende blazers 
en de overtuigende suggestieve directie kwam men tot hoge prestaties. Dit alles stimuleerde 
ook het inlevingsvermogen van de solisten. Zo zong Pierre Mak een bewogen Christuspartij. 
Jammer dat juist bij het Eli, Eli, lama asabathani hem iets in de keel schoot. De bas/bariton 
Robbert Muuse zong beeldend en zeer betrokken bij de tekst, vooral in de aria Mache dich, 
mein Herze, rein . De tenor Rein Kolpa als evangelist is een voor deze partij een vaardig 
zanger, hoewel zijn prestaties wisselend waren. Daarentegen zong de tenor Aart Mateboer 
zeer geïnspireerd de bewogen aria Geduld, Geduld! Eline Harbers was als alt met haar 
heldere jongensstem een openbaring. De sopraan Heleen Koele met haar lyrische warme 
stem maakte eveneens indruk. Ten slotte vormden Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen 
op orgel en Maaike Boekholt (viola da gamba) een betrouwbaar en vakbekwaam continuo. 
Voorstelling: �Matthäus Passion� Oratoriumvereniging Bolsward Plaats: Martinikerk, 
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Er wordt iedere maandagavond gerepeteerd in het Gereformeerd Centrum te 
Bolsward 
 
Leden van de Oratoriumvereniging Bolsward 2005 
Sopranen 
Cecilia Bekema, Janny Bergsma, Saapke de Boer, Attje Elgersma, Ymkje Falkena, Marieke 
Fiselier, Sietske Foekema, Gerda Groeneveld, Fenny Haagsma, Tine Hettema, Petra Hoekstra, 
Jannie van der Kooi, Lies Kool, Femke Meinen, Houkje Mellema-de Boer, Anneke de Melker, 
Sjoukje Nauta, Lokke Notermans, Martha Osseweijer, Annet van der Plicht, Fanny Riebeek, 
Rommie Soepboer, Lidwien van der Veer, Monique van de Wal, Aly Wijbenga, Frieda de Wit, 
Geeske Ykema. 
Alten 
Sjoukje Bergsma-Postma, Aukje de Boer, Henny Bosma, Ineke Brouwer, Suze van Dijk, Ingrid 
Eigenhuis, Marja van Gelder, Maria Heins, Jeltje Hoekman, Jeltsje Jellema, Hannie Kamstra, 
Neelie Kamstra, Tiny Korfmaker, Geartsje Kramer, Hinke Kramer, Dieneke Meijering, Willy 
Muizelaar, Martje Quarré-Siedsma, Anneke Schaap, Stella Schilder, Gea Schreuder, Mieke van 
der Sluijs, Minke Smits, Ada Stel, Wieny Veenstra, Ada Veldhuis, Riet Visser, Sia Visser, Petra 
de Vries, Aly Westra Winselaar, Marijke Wolters. 
Tenoren. 
Gerrit Jan Ankersmit, Hans van Beusichem, Ari Boersma, Joop Bosma, Piet Dekker, Sjouke 
Elgersma, Wiebe Geertsma, Hans Haarsma, Peter Jue, Jan Mooij, Nel Prins, Douwe Reitsma, 
Engelbert Tiel Groenestege, Meinte Veldhuis, Gerben Zandstra. 
Bassen. 
Geert Bakker, Gerrit Bakker, Maarten Bos, Kees van Driel, Piet Hoekstra, John de Jager, Piet de 
Jong, Jan Laansma, Lourens Lutgendorff, Jan Muurling, Jeen Postma, Chris Schaap, Daan van der 
Velde, Bernard Visser, Sjors Visser, Koos Woudt. 


