
De redactie sprak onlangs met de voorzitter en de secretaris van de Oratoriumvereni-
ging Bolsward over het activiteitenplan 2016-2021. Voor de leden die bij de jaarverga-
dering aanwezig waren is inmiddels bekend hoe het activiteitenplan er uitziet. Het plan 
werd met instemming van de leden begroet. De redactie vindt het van belang dat en-
kele wezenlijke zaken uit het plan onder de aandacht te brengen van vrienden en an-
dere belangstellenden van ons koor.  >> 

Najaarsconcert 2016 

 
Op zondag 20 november aanstaande om 
15 uur zal de Oratoriumvereniging Bols-
ward haar jaarlijkse najaarsconcert houden 
in de Martinikerk te Bolsward. 
Dit jaar staan er twee werken van Italiaan-
se componisten op de lessenaar, te weten 
de Messa di gloria van Puccini en het Sta-
bat Mater van Rossini. 
De Messa di Gloria is een complete mis 
gecomponeerd voor orkest en koor met 
Tenor en baritonsolisten. De mis bevat de 
delen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Bene-
dictus en Agnus Dei. Puccini componeerde 
de messa als afstudeerproject aan het In-
stitute Musical Pacin. Hoewel dit werk zeer 
traditioneel oogt heeft het al duidelijk de 
invloeden van de opera componist die Puc-
cini uiteindelijk zal worden.  
 
Lees meer >> 
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Als u deze OVB-PODIUM in de bus krijgt 
is het najaarsconcert op zondag 20 no-
vember alweer in zicht. Natuurlijk zoals 
vanouds weer voorafgegaan door een 
lezing van Ebo Reitsma in het Convent. 
Zojuist heb ik de vorige edities nog 
eens een keer doorgelezen en ben op-
nieuw onder de indruk van de originele 
opzet, nieuwe naam en uitgebreide in-
formatie die er in te lezen is. Niet alleen 
over de OVB, de concerten en solisten, 
maar ook allerlei wetenswaardigheden 
die daar mee te maken hebben.  Aller-
eerst wil ik dan ook de redactie, Henny 
van Vugt en Hans Nieuwenhuijsen van 
harte bedanken voor hun geweldige 
inzet om er elke keer weer iets bijzon-
ders van te maken. 
Het jaar 2016 is voor het koor een in-
tensief jaar geweest. Aan het begin van 
het jaar is er een enquête gehouden 
onder de koorleden over allerlei zaken. 
Een belangrijke vraag was o.a. hoe be-
houden we kwaliteit, nu we als koor 
toch ook verouderen? Met de resultaten 
van deze enquête is het bestuur aan de 
slag gegaan en is er een activiteitenplan 
opgesteld waar het koor mee akkoord is 

gegaan. U vindt in dit nummer meer 
informatie over het activiteitenplan.  
Ondertussen is er stevig gerepeteerd, 
ook in stemgroeprepetities, om de stuk-
ken van Puccini en Rossini straks als 
een mooi geheel te laten klinken, dit 
alles, natuurlijk, onder leiding van onze 
dirigent Pauli Yap. 
Namens allen wens ik u veel leesplezier 
en hoop ik u allen weer te mogen be-
groeten op onze komende concerten, 
dit najaar en volgend jaar bij de Mat-
thäus-Passion. 
 
Lokke Notermans  
voorzitter OVB 

Van het bestuur 

Van de redactie 

Beste lezer, 
De totstandkoming van elke nieuwe 
OVB-Podium is voor ons als redacteuren 
een boeiend proces. Na een avond 
brainstormen vindt een eerste verken-
ning plaats van wat we als redactie 
plaatsingswaardig vinden. Daarbij is het 
voor ons altijd weer een uitdaging om 
er voor u als lezer een leesbaar geheel 
van te maken.  

De hart– en ziellijst is op Radio4 een 
groeiend fenomeen. Terwijl ik dit schrijf 
luister ik naar de uitzending van deze 
lijst. Er komen prachtige muziekstukken 
voorbij, gelukkig ook veel vocaal werk. 
De ontknoping van onze eigen OVB Hart
– en ziellijst leest u in deze editie. Zal 
het overeenkomsten hebben met de 
lijst van Radio4?  
Verrast was de redactie met een bijdra-
ge van een koorlid over de Gysbert 
Japicx herdenking die plaatsgevonden 
heeft in Bolsward. Deze bijdrage is, hoe 
kan het ook anders, in het Frysk.  
 

 

Met de (fr)UITmarkt in Sneek en de 
Heamieloptcht in Bolsward kon het pu-
bliek op ludieke en laagdrempelige wij-
ze kennis maken met ons koor. U leest 
daar ook over.  
In de rubriek WDMMMEWDIMM (Wat 
doet muziek met mij en wat doe ik met 
muziek) beschrijft een koorlid op tref-
fende wijze welke rol de cello in haar 
leven heeft gespeeld. En wie weet inspi-
reert dit anderen om haar voorbeeld te 
volgen.  
Tot slot wijst de redactie u nog op de 
vast items, zoals info over het komende 
concert, verenigingsnieuws, de dichter 
des OVB’s.  

We wensen u veel leesplezier. 

Henny van Vugt 
Hans Nieuwenhuijsen 
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D 
e afgelopen jaren zijn er en-
kele belangrijke verbeterin-
gen gerealiseerd in onze ver-

eniging. Hierbij valt onder meer te 
denken aan de online kaartverkoop 
van de concerten, een nieuw en 
veilig concertpodium en de toilet-
voorzieningen in de Martinikerk die 
aanzienlijk beter zijn in vergelijking 
met hoe het aanvankelijk was.  
Het bestuur heeft gemeend een 
verbeterlijn door te trekken en 
heeft een activiteitenplan 2016-
2021 gepresenteerd. Op de laatste 
jaarvergadering is het plan met de 
leden besproken. Om tot een gede-
gen activiteitenplan te komen, heeft 
het bestuur een enquête afgenomen 
onder de leden om zo meer inzicht 
te verkrijgen in wat er leeft. Kortom 
er moet voldoende draagvlak onder 
de leden aanwezig zijn om tot een 
uitvoerbaar plan te komen. 
 
Kwaliteit 
De Oratoriumvereniging streeft een 
hoog niveau na. Dit stelt ons in 
staat om die koorwerken uit te voe-
ren die hierbij passen. De afgelopen 
jaren blijkt dat het niveau van ons 
koor een opgaande lijn heeft ge-
kend en nu een zekere stabiliteit 
heeft bereikt die het bestuur graag 
wil consolideren. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de koorleden zich 
onderwerpen aan een stemtest die 
met een zekere frequentie wordt 
afgenomen. Uit de enquête blijkt 
dat de leden achter stemtesten 
staan. Ook als hier een bindend ad-
vies uit voort komt. In de maand 
september zijn alle koorleden ge-
test. Om u een beeld te geven hoe 
dit in zijn werk gaat: vier koorleden 
uit meerdere stemgroepen zingen 
deels individueel en deels als groep. 
Daarbij wordt gelet op het horen 
van de goede tonen en deze kunnen 
nazingen, het stemtimbre, de klin-
kerkleuring, de sta-houding, de 
adem, de intonatie en het stembe-
reik. De stemtesten worden door 
een externe deskundige afgenomen 
in samenspraak met de dirigent. 
Om het jaar zal telkens de helft van 
het koor uitgenodigd worden om 
mee te doen aan de stemtest. Op 
deze wijze krijgen de leden perio-
diek feedback op hun (koor)
functioneren en zijn ze zich bewust 
van hun capaciteiten. De koorleden 
worden door de vereniging in staat 
gesteld cursussen te volgen op het 
gebied van muziek lezen en solfège. 
 

Programmering 
Met tevredenheid kan de Oratori-
umvereniging terugkijken op de 
uitvoeringen die in de najaarscon-
certen ten uitvoer worden gebracht. 
Te denken valt hierbij aan de wer-
ken van Benjamin Britten, het Glo-
ria van Vivaldi, en in een verder 
verleden de Messiah van Handel en 
de Elias van Mendelssohn. De leden 
geven aan prijs te stellen op grote 
koorwerken met orkest en professi-
onele solisten. Zo is de aankondi-
ging van het Requiem van Verdi in 
2017 met genoegen ontvangen 
door de leden.  
Een vast punt in de programmering 
blijven de uitvoeringen van de Mat-
thäus-Passion in Bolsward. Het koor 
voelt zich door het enthousiasme 
van onze dirigent elk jaar goed ge-
motiveerd en gedreven om van elke 
Matthäus-Passion een topprestatie 
te maken.  
 
Financiën 
De Oratoriumvereniging Bolsward 
heeft haar zaken financieel goed op 
orde. Hierin is ook een belangrijke 
slag gemaakt door de jaarrekenin-
gen en de verantwoordingen extern 
te laten opstellen.  
De vaste lasten, zoals het honorari-
um van dirigent en pianist, kosten 
van cursussen, huur van ruimtes 
worden zoveel mogelijk bekostigd 
uit de contributies van de leden. 
Voor de concerten worden afzon-
derlijke begrotingen opgemaakt en 
deze moeten zich goed kunnen be-
druipen, dankzij de recettes, subsi-
dies, de bijdrages van sponsoren en 
vrienden. Daarbij is het van belang 
te weten dat de subsidies sterk aan 
het teruglopen zijn. In het verleden 
kwam er subsidie van de provincie. 
Deze is nu helemaal gestopt. De 
gemeente Súdwest-Fryslân heeft de 
subsidie tot een minimum beperkt 
en geeft geregeld aan mettertijd 
helemaal te stoppen met het geven 
van subsidie. Het vinden van exter-
ne sponsoren, bijvoorbeeld vanuit 
het bedrijfsleven, zal meer prioriteit 
moeten krijgen. Een belangrijke 
ondersteunende partij voor ons 
koor zijn de bekende Bolswarder 
Stichtingen. Onze vereniging staat 
borg voor een belangrijke traditie in 
Bolsward, door jaarlijks de Mat-
thäus-Passion uit te voeren. Dit 
wordt van harte gewaardeerd door 
deze stichtingen. << 

Activiteitenplan 2016-2021 (vervolg) 

Pagina 3 



Helder, warm, flexibel en veelzijdig. Woorden die 
vaak genoemd worden als het gaat over het zin-
gen van Heleen Koele. Zij beweegt zich op alle 
terreinen van haar vak. 
 
Of het nu gaat om een oratorium, een opera, 
een lied of om ensemblezang; alles met hart en 
ziel. 
 
Oratorium 
Heleen Koele werkte als solist met orkesten als 
Concerto ‘d Amsterdam (2008, 2009), Amster-
dam Sinfonietta (2000, 2008, 2010) en het Com-
battimento Consort (2000, 2009). De flexibiliteit 
van haar stem maakt dat Heleen wordt gevraagd 
voor uiteenlopend repertoire, zoals de passies 
van Bach, het Requiem van Brahms, het Requi-
em van Verdi of van Tippett “A child of our ti-
me“. 
 
Opera 
Naast dramatische rollen als Suor Angelica 
(Puccini) en Euridice (Gluck) ontdekte Heleen 
Koele haar komisch talent in de natuur van 
Friesland: 2008 Fra Diavolo (Aubert), 2009 Il 
Pittore Parigino (Cimarosa), augustus 2010 Figa-
ro, naar Le Nozze di Figaro van Mozart. 
 
Lied 
Samen met haar vaste pianist Steven Faber 
vormt Heleen een duo. Rondom een bepaald the-
ma, bijvoorbeeld “wat doen verschillende com-
ponisten met dezelfde tekst” worden liedrecitals 
gegeven door het hele land. 

De Nederlandse mezzosopraan Mirjam Schreur 
studeerde solozang en muziekdrama aan het 
Conservatorium Maastricht bij Barbara Schlick. 
In 2000 behaalde zij haar tweede fase-diploma’s. 
Daarna zette zij haar opleiding voort bij de be-
kende mezzosopraan Jard van Nes, die haar nu 
nog steeds coacht.  
 
In april 2002 won Mirjam Schreur de 3e hoofd-
prijs in het internationale zangconcours "Debüt 
in Meran" in Italië, na volgens de jury uitsteken-
de prestaties op het gebied van zowel de opera, 
het lied als het oratorium.  

Haar carrière als oratorium/concertzangeres ont-
wikkelt zich gestaag. Met de Philharmonie  
Zuidnederland voerde Mirjam de Matthäus-
Passion uit o.l.v. Paul Goodwin en Matthew Halls. 
Op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten 
de Petite Messe Solennelle van Rossini o.l.v. Ed 
Spanjaard. Met het Limburgs Symfonie Orkest 
voerde ze 5 seizoenen de serie Matthäus Passio-
nen uit o.l.v. Ed Spanjaard, Paul Goodwin en 
Reinbert de Leeuw.  

Inmiddels heeft Mirjam een breed repertoire op-
gebouwd, waarin alle stijlperiodes (barok, klas-
siek, romantiek, 20-ste eeuw en eigentijds) ver-
tegenwoordigd zijn.  
 
In 2009 startte ze haar eigen bedrijf Zang & 
Concert Praktijk Mirjam Schreur. Deze praktijk 
omvat zowel haar werkzaamheden als uitvoe-
rend musicus als haar werkzaamheden als doce-
rend musicus.  

Medewerkenden najaarsconcert 2016 
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Heleen Koele, sopraan                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mirjam Schreur, alt  

http://www.bach-cantatas.com/Bio/Schlick-Barbara.htm
http://www.bach-cantatas.com/Bio/Nes-Jard-van.htm
http://www.mirjamschreur.nl/nl/meran.html
http://www.mirjamschreur.nl/nl/meran.html
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/
http://www.paulgoodwinconductor.com/
http://www.edspanjaard.nl/
http://www.edspanjaard.nl/
http://www.edspanjaard.nl/
http://www.paulgoodwinconductor.com/
http://www.herzberger-artists.com/de%20leeuw.htm/
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André Post, tenor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn Sanders, bas 

De tenor André Post studeerde aan het conserva-
torium van Zwolle bij Felix Schoonenboom en 
later aan het Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag bij Diane Forlano en Rita Dams. 
 
Daarna vervolgde Andre Post zijn studie aan 
het Internationaal Opera Centrum te Amsterdam 
o.l.v. Hans Nieuwenhuis en Winfried Maczewski. 
Hij volgde lessen bij Charlotte Margiono en wordt 
momenteel gecoacht door Margreet Honig en de 
tenor Alejandro Ramirez te Mannheim. 
 
Op het gebied van oratorium soleerde hij in de 
Matthäus Passion van Bach, het Requiem van 
Schumann, Bachs Jagdcantate, Verdi’s Requiem, 
maar ook Haydn’s Die Jahreszeiten en Die 
Schöpfung, de Messa di Gloria van Puccini, Mah-
lers Das Lied von der Erde alsmede de Faustsym-
fonie van Liszt en de Negende Symfonie van 
Beethoven. 
 
In oktober 2007 werd André Post uitgenodigd 
door het Istituto Italiano di Cultura om zijn bij-
drage te leveren aan het Pavarotti memorial 
Event in de Oude Kerk te Amsterdam. Dit Event 
werd op 90 verschillende plaatsen op de wereld 
gehouden ter nagedachtenis aan de tenor Lucia-
no Pavarotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martijn Sanders studeerde aan het Utrechts con-
servatorium bij Henny Yana Diemer en aan de 
operaopleiding van de Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wenen. Hij zong daar ver-
volgens in operaproducties van Wiener Kammer-
oper en Stadtheater Baden. Bij De Nationale 
Opera vertolkte hij rollen in Die Gezeichneten 
(Schreker), Tea (Tan Dun) en bij de Nederlandse 
Reisopera zong hij de rol van Patrocles in Tippets 
King Priam.  
 
Als liedzanger en concertsolist heeft Martijn San-
ders een grote reputatie opgebouwd en is hij te 
horen geweest op de belangrijke podia in binnen- 
en buitenland. Zo trad hij op met orkesten en 
ensembles als het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, Münchener Rundfunkorchester, Symfonieor-
kest Vlaanderen, het Radio Kamerorkest, Holland 
Symfonia, het Nederlands Kamerorkest. Hij 
werkte daarbij samen met dirigenten als Matthias 
Bamert, Kenneth Montgomery, Micha Hamel, La-
wrence Renes, Frans Brüggen, Jun Märkl, Etienne 
Siebens, Ingo Metzmacher, Reinbert de Leeuw. 
 
Recent zong hij onder meer bij de Neue Philhar-
monie Westfalen o.l.v. Heiko Mathias Förster de 
baritonsolo’s in Orffs Carmina Burana en in Het 
Concertgebouw te Amsterdam was hij met so-
praan Eva-Maria Westbroek en tenor Frank van 
Aken te horen zijn in een groots operagala o.l.v. 
Ed Spanjaard en viel hij met veel succes in bij 
het Orkest van de Achttiende Eeuw in Mozarts Le 
Nozze di Figaro (titelrol). 
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Pauli Yap, dirigent/algehele leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Promenade Orkest, Amsterdam 

 

 

Pauli Yap studeerde piano aan het Arnhems 
Conservatorium bij Jacques Hendriks. Zij rondde 
deze studie cum laude af en vervolgde haar pia-
nostudie bij Willem Brons aan het Sweelinck 
Conservatorium van Amsterdam. In diezelfde 
tijd studeerde zij koor- en orkestdirectie aan de 
conservatoria van Tilburg, Zwolle en Amsterdam 
bij o.a. Daniel Reuβ.  
 
Pauli is dirigente van Oratorium Vereniging Bols-
ward en Toonkunstkoor Heerenveen. Ook het 
Warnser Bach Ensemble en It Kryst Kollektyf 
staan onder haar leiding, evenals het 16-koppig 
a-capella ensemble Lyts Vocaal.  
 
Sinds 1999 staat zij voor de Oratoriumvereni-
ging Bolsward. Het koor en zij gaven sindsdien 
een aantal succesvolle concerten met o.a. Re-
quiem van Mozart en zijn Credo-mis, Stabat Ma-
ter en Die Schöpfung van Joseph Haydn, Weih-
nachtsoratorium van Bach, Nicolas Cantate van 
Britten, Elias en Paulus van Mendelssohn, Mes-
siah van Händel, ein Deutsches Requiem van 
Brahms, Messa di Gloria van Puccini, Schuberts 
mis in Es, Requiem van Faure en uiteraard jaar-
lijks terugkerend de Matthäus-Passion.  
 
Naast het dirigeren treedt Pauli op als pianiste. 
In 2016 staat zij met actrice Klaasje Postma op 
de bühne met de voorstelling ‘Life is Beautiful’, 
een muzikale voorstelling over het aangrijpende 
en inspirerende leven van pianiste Alice Herz 
Sommer, die als jong Joods-Praagse vrouw sa-
men met haar 6-jarig zoontje Theresienstadt 
overleeft door haar pianospel. 

Over het HPO 
 
Het Promenade Orkest bestaat uit professi-
onele en gemotiveerde musici die muziek 
maken in een vriendschappelijke en collegi-
ale sfeer 
 
Het Promenade Orkest (HPO) is in 2004 
opgericht door een aantal musici van het opge-
heven Nederlands Promenade Orkest. Het HPO 
heeft als belangrijkste werkgebied de professio-
nele begeleiding van amateurkoren. Tussen 
2004 en nu heeft het orkest een schat aan koor-
muziek begeleid, met hoogtepunten als The Sea 
Symfony (Vaughan Williams), The Dream of Ge-
rontius (Elgar) en het War Requiem (Britten). 
 
De vele positieve reacties van oude en nieuwe 
klanten zijn het overtuigende bewijs dat het or-
kest in zijn huidige samenstelling een zeer goe-
de koers vaart, zowel in artistiek als in organi-
satorisch opzicht. 
 
Het Promenade Orkest bespeelt tijdens ons con-
cert een ophicleïde. Lees hierover verder >> 
 

ovb.development.devenz.nl/uploads/Ophicleide.pdf


O 
p sneon 21 maaie waard yn 

de Martinytsjerke yn Boalsert it Gys-

bert Japicxjier iepene. Goed trijehûndert 

belangstellenden krigen in ôfwikseljend program-

ma fan sprekkers en muzyk foarset by de betin-

king fan it 350ste stjerjier fan Gysbert Japicx. ' 

It bestjoer fan ús OVB hie de oprop fan Hindrik 

van der Meer keurich oan alle leden trochstjoerd 

en ek in pear kear de melding dien yn de pauze 

fan de repetysjes. Dochs wiene der mar in hants-

jefol fan ús koar dy úteinliks meidien ha yn it ge-

legenheidskoar foar de muzikale omlisting fan in 

moaie sneontemiddei yn maaie dit jier. 

Sels moast ik ek twa keer de aginda keare om 

dochs ta it beslút te kommen mei te dwaan. Moai 

om lieten yn de Fryske taal te sjongen en foaral at 

dit ûnder lieding is fan in ynspirearjende muzyk-

man as Hindrik van der Meer. De earste sneon-

temoarns wie it noch wat skrúten en wennen oan 

elkoar, de lieten en oan de losse manier fan lie-

den. Mar algou kaam de klank er al moai yn. De 

trije lieten dy wij ynstudearje soene wiene dan ek 

fijn om te sjongen. Noch in jûn en de generale, in 

oerke foar it optreden, wiene genôch om it gefoel 

te krijen dat it ek foar it publyk moai klinke soe.  

Bytsje oan de krappe kant, mar it bliek úteinliks 

presys goed te wézen.  

De middei waard iepene 

troch Bert Looper fan 

Tresoar en Willemina 

Vroegindeweij foarsitster 

fan de Gysbert Japicx 

stifting yn Boalsert. Sij 

hie in dûbele rol, want 

har stim as alt bij de 

OVB, wie no ek ûnder-

diel fan it gelegenheids-

koar hjir fanmiddei.  

As koar songen wij in tal troch Gysbert 

Japicx skreaune lieten, letter tekstueel en muzikaal 

bewurke, wêr ûnder Psalm 8 op prachtige wize van 

Claude Goudimel út 1565, 'O hear, ús Hear, dy't 

alle ding gebiede’.  Fierder songen wij ’By 

’t opgean fan de sinne’  en 'Wolkom freugde fan'e 

wrâld'. Twa  leafdesferskes fan 'Tsjerne en Yntske'  

waarde op in prachtige manier fertolke 

troch Nienke de Jong-de With en 

Hans Wempe (folwoeksenen) en Janneke Overal 

en Sybo Boersma (bern). 

Neitiids wie de reaksje fan tahearders en sjongers 

tige posityf: 'dat kin wol faker'  

Meast opfallende sprekker yn de Martini tsjerke 

wie Abdelkader Benali (dichter, ûnder oare win-

ner fan de Libris literatuerpriis). Hij fertelt oer it 

bêste gedicht dat hy ken oer Nederlân, fan de 

Russyske dichter Joseph Brodsky. Dy beskriuwt it 

libben fan in ûnder ballingskip libjende Rus. Fia syn 

oersetter komt Benali yn oanrekking mei de 

Fryske dichter Tjebbe Hettinga. Sa-

wol Brodsky as Hettinga binne foar him  kosmo-

politanen dy’t tichtby de definysje fan dichter 

komme. Hja “wize ús de wei troch mei ynti-

me taal de omkrite te tsjutten”, neffens Benali. 

Foar Benali is Gysbert 

Japicx in kosmopolitaan avant

-la-lettre. Hy behearde ta 

it bûnte selskip fan dichters 

dy’t mei taal nije linen witte 

oan te jaan, lykas ek Francis 

Bacon. Ferljochtsjend. Unt-

dekke fan in nije wrâld. Mear 

hoege dichters net te dwaan, 

neffens  Benali. 

Ta beslút wol ik jim in stikje út in artikel fan Hin-

drik van der Meer meijaan. 

“Niet in mijn elf steden, noch in mijn heerlijkhe-

den ben ik het meest mijzelf, maar in de taal, het 

instrument waardoor ik ademhaal” sei de Hol-

lânske dichter Ed Hoornik oer it Frysk. Dat jildt 

foar ús Frysk, mar tagelyk foar alle talen. Wy 

moatte rom tinke, mar tagelyk fêsthâlde oan de 

eigen identiteit. “Wa’t wend is Frysk te sprekken, 

hoecht him hjir net te ferbrekken” hong eartiids 

by ús toskedokter yn de wachtkeamer. Jo krije 

der gjin pinemûle fan!  

 

Willem Politiek. 

Gysbert Japicx betinking 2016 
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“Moai om 

lieten yn de 

Fryske taal te 

sjongen….” 

Hindrik van der Meer 

Abdelkader Benali 

Standbeeld Gysbert 
Japicx bij de Martini-
kerk te Bolsward 



V 
oor het derde achtereenvol-

gende jaar was de Oratori-

umvereniging Bolsward pre-

sent op de (fr)UITmarkt in Sneek. 

We kunnen inmiddels wel spreken 

van een traditie. Het aanwezig zijn 

op de (fr)UITmarkt is een bijzonder 

laagdrempelige wijze van contact 

zoeken met mogelijk geïnteres-

seerden in ons koor en onze con-

certen.  

Het is een prettige gewaarwording 

dat er voldoende leden zijn die hun 

steentje bij willen dragen om onze 

stand te ‘bemensen’. Met verve 

worden passanten benaderd om 

hun interesse te peilen. Dat levert 

soms hilarische interacties op: 

“Houdt u van klassieke muziek 

meneer?” Het antwoord luidt dan 

“nee hoor!” ’Maar het toch kan 

veranderen?” “Dan bent u de eer-

ste die het hoort”, is dan het ant-

woord. 

Dit keer deed onze stand ook mee 

met een kinderactiviteit: de Appel-

kaart. Kinderen in de lagere 

schoolleeftijd krijgen een kaart met 

opdrachten, die afgestempeld 

wordt na een opdracht. Bij ons 

heette de opdracht de Toonladder 

en mochten de kinderen op een 

xylofoon een poging doen een 

toonladder te spelen aan de hand 

van het do-re-mi. De blokjes op de 

xylofoon lagen een beetje door de 

war. Maar gelukkig waren er veel 

kinderen die het er goed van af 

brachten en daarbij was soms de 

inzet van onze leden helpend. 

De inzet is er vooral op gericht de 

passanten te wijzen op ons komen-

de najaarsconcert. Maar er zijn ook 

mensen die zoekende zijn naar een 

geschikt koor, of de vereniging 

willen steunen als vriend.  

Met dank aan Catrinus, Martje, 

Chris, Anneke, Nelie, Jaska. 

Hans Nieuwenhuijsen 

(fr)UITmarkt 2016 
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HART- en ZIELLIJLSTJE van Ypie Attema 
 
Té moeilijk om een keuze te maken uit zoveel prachti-

ge muziek die door de eeuwen heen met oneindig veel 

toewijding, liefde en vaak ook smart is geschreven én 

uitgevoerd. Mijn lijst zou te lang worden! Heel verstan-

dig om het lijstje per OVB’er tot drie te beperken. 

Bij mijn keuze heb ik me laten leiden door een herin-

nering, een associatie of een gebeurtenis in combinatie 

met het gekozen werk. Want ja, wat is het allermooist? 

Ik word zo vaak verrast door muziek die ik nog niet 

ken of die ik al honderd keer heb gehoord. En die is 

dan weer een poosje echt het allermooist! 

Lees verder>> 

 

 

Hart-en-ziel-lijst van Paul Fluttert 

1 slotkoraal eerste deel van Matthäus-Passion van 
J.S. Bach 
O Mensch bewein dein Sünde gross 
 

2 Prelude en Fuga in C- groot BWV 547 van J.S. 
Bach 
 

3 Pianoconcert in d-klein KV 466 van W.A. Mozart 
Middendeel Romanze 
 

Lees verder>> 

Hart & Ziellijst, leden en vrienden OVB 
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De redactie is verrast door de vele opgaven die leden en vrienden van de OVB hebben gedaan. 
Opvallend was dat er veel titels doorkwamen die eenmaal genoemd werden. Maar uiteindelijk 
hebben we een telling gehouden en kwamen we tot de volgende Hart & Ziellijst 2016 van le-
den en vrienden van de OVB: 
 

1. Bach, Matthäus-Passion  
2. Purcell , uit Dido and Aeneas "When I am        
laid in earth" 
3. Mozart, Vesperae solemnes de Confessore, 
no 5, Laudate Dominum  
4. Bach, "Aus Liebe" uit de Matthäus-Passion 
4. Faure, Requiem  
4. Faure, Sanctus uit Requiem 
4. Mendelsohn, "Wie der Hirsch schreit" 
4. Bach, Erbarme dich   
5. Rachmaninoff, Vespers  
5. Fauré, Cantique de Jean Racine  
6. Handel - "Ombra mai fu" 
 
De nummers 4 en 5 hadden een gelijk aantal punten, dus hier hebben we gedeelte plaatsen 
van gemaakt. 
Onder aan deze en volgende pagina vindt u nog aardige reacties en toelichtingen.  
 
Natuurlijk is er een volledige lijst beschikbaar. Wilt u die raadplegen, klik dan hier. 
 
 

 

ovb.development.devenz.nl/uploads/Hart-%20en%20Ziellijstje%20van%20Ypie%20Attema.pdf
ovb.development.devenz.nl/uploads/Hartenziellijstovbpaulfluttert.pdf
ovb.development.devenz.nl/uploads/HartenZiellijst%20OVB%202016.pdf


Hart & Ziellijst (vervolg) 
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Dag redactie, wat 

een geweldige 

actie!  

Beste redactieleden, 
  
Wat een leuk idee om ook voor je eigen koor (en pu-
bliek )  eens om suggesties te vragen! 
Voor een vergrijzend koor én ook een vergrijzend pu-
bliek zou het wellicht heel goed zijn om eens iets uit 
het moderne genre te zoeken, teneinde jongere zan-
gers en jongere luisteraars aan te trekken. Ik denk 
dan bijvoorbeeld aan: 
 
Met vriendelijke groet, 
ds. Rein van der Woude 
Drachten 
 
Lees verder>>     
  
 
 

Hallo Henny en Hans, 
 
Wat een leuk idee! En wat een moeilijke vraag! Dat 
brengt veel dilemma’s met zich… er is (gelukkig) zo-
veel moois! 
Maar als ik dan moet kiezen, dan komt hier mijn lijst-
je: 
Nou, ben heel benieuwd wat voor lijst er uit alle reac-
ties wordt samengesteld. Succes daarmee! 
  
Groet, 
Lysbeth Zwart-Sneek 
 
Lees verder>> 

 
 

Ik bied Mozart 
en Mendels-
sohn mijn ex-
cuses aan.  

Mijn Beppe zong ooit de alt

-partij te Bolsward. Zij 

leeft niet meer, maar ik kom 

heel dicht bij haar (en de 

rest van de familie die naar 

haar kwam luisteren) als ik 

in Bolsward de Matthäus 

beleef.  

LAUDATE DOMINUM  van Mozart. 

Dit lied ontroert me elke keer weer als ik het 

hoor. Ik draai het geregeld in de Grutte 

Tsjerke van Sloten waar ik gids ben en het 

mooiste is om – alleen in de kerk zijnde – het 

volume volop aan te zetten. Dan lopen de 

rillingen over je rug!  

Mijn top-3 

zijn, na 

lang wikken 

en wegen:  

Deze stukken zijn 
voor mij van een 
ongekende schoon-
heid! 

Plus nog tweehonder-

zevenveertig andere 

composities.  

Jammer dat ik 
er maar 3 mag 
noemen  

ovb.development.devenz.nl/uploads/Hart-%20en%20ziellijst%20vd%20Woude.pdf
ovb.development.devenz.nl/uploads/HenZ%20lysbeth.pdf


Het is weer zover, de tijd is gekomen 
Zoals nu en zoals al veel jaar 

Wij wisten het en hebben vernomen 
En we zongen het weer zonder bezwaar 

 
Dit jaar viel het vroeg het Westerse Pasen 

Voor repeteren een heel korte tijd 
En het zal u dan ook niet verbazen 

’t was haasten geblazen, en dat is een feit 
 

De weergoden werkten ons ook nog tegen 
Met ijzel en regen de wegen spekglad 

Onberijdbaar waren de wegen 
Toen hebben wij ook geen repetitie gehad 

 
Al heb je het ook vele keren gezongen 

Studie die blijft altijd vereist 
Daartoe werden wij alle gedwongen 

Voor goed resultaat zoals ervaring bewijst 
 

Kennen is duid’lijk wat anders dan kunnen 
Kennen dat leidt tot automatiek 

Kunnen is noten hun juiste plaats gunnen 
Iedere noot weer en niet periodiek 

 
Een noot dat is jouw werkend paard 

Die leid jij aan zijn teugels 
Die kleur je, brengt hem naar zijn plaats 

Muziek krijgt daardoor vleugels 
 

Uiterst belangrijk, van ’t grootste belang 
Is ’t gebruik van d’juiste intonatie 

Dat bevordert een schoon en zuiver gezang 
Met de hoogste graad van appreciatie  

 
Daar wijst onze dirigent ons ied’re week op 

Plaats de noot op de juiste hoogte 
Plaats de noot boven op z’n kop 
Voor de enige juiste toonhoogte 

 
Er moet een wisselwerking zijn 

Tussen koor en dirigent 
Zij dirigeert bepaalt de lijn 
En dat doet ze consistent 

 
Maar zij kan niet alles, ook zij is beperkt 

Zij kan ons niet op toon laten zingen 
Dat hebben wij al zo veel malen gemerkt 

Dat zijn nou echt onze dingen 
 

Wat ben ik trots, wat ben ik blij 
Om bij de tenoren te mogen behoren 

Je bent als tenor toch vogelvrij 
En daar moet je je zeker niet aan storen 

 
Wij oef’nen als stemgroep consciëntieus 

Absenten die zijn niet geoorloofd 
Wij laten elkander daarbij geen keus 
Dat hebben wij samen bekokstoofd. 

 
 
 

Lees verder>> 
 
 
 

 

Dichter des OVB’s  
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ovb.development.devenz.nl/uploads/Gedicht%20Hans%20B.pdf


Casa Pauli 
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 O 
p deze nazomerse -warme dag, het is 
13 september, denk ik terug aan het 
begin van de afgelopen zomer. Die 

dag maakten mijn echtgenoot en ik een 
tocht van Biasca naar Disentis in Zwitser-
land, langs de Via Lucmagna. Hoog bij de 
pas was een breed dal met links en rechts 
Alpentoppen. Het middaglicht kleurde de  
bloemen in de alpenweide. De weg liep hier 
en daar langs de kronkelende rivier. Er wa-
ren een paar grootouders met wat kleinkin-
deren, het was nog voorseizoen. Het was 
namiddag toen we in Disentis aankwamen, 
een plaats aan het eind van die Via. Er ligt 
een imposant Benedictijns klooster tegen 
de bergen. We wandelen nog wat en genie-
ten na van de overweldigende natuur. In-
tussen gaat het hemelse licht langzaam uit.  
De laatste kooravond gaat niet door, man-
lief en ik hebben het er even over. Dan 
staan we ineens voor een huis en zien op 
de gevel Casa Pauli staan. Wel treffend zo’n 
samenloop! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huis is zacht violet geschilderd, het 
staat op een luisterrijke plek, net aan het 
begin of zo je wilt aan het eind van de 
hoofdstraat   
Ik was die week niet op de koorrepetitie 
maar werd me hierdoor weer bewust, hoe 
kleurrijk en meeslepend die muzikale OVB-
Casa voor mij is. Het is een casa waar ik 
graag vertoef, stevig als dat klooster, vol 
luister als dit huis aan deze dorpsstraat en 
last but not least: Met Pauli als dirigent van 
die Casa! 
 
Henny van Vugt 

 

O 
p 23 juni jl. was de start van het jaarlijkse Hea-
mielfeest in Bolsward. Deze opening ging als 
vanouds gepaard met een prachtige optocht van 

versierde wagens gemaakt door verschillende scholen 
en verenigingen in Bolsward afgewisseld door de dans-
groepen die meededen aan het internationale dansfes-
tival. Voorop natuurlijk de wagen met daarop het Hea-
mieltrio bestaande uit koningin en hofdames. 
Dit jaar was gekozen voor het thema "muziek". Dan 
kan een koor als de OVB natuurlijk niet ontbreken. Het 

leek ons een gewel-
dige kans om ons 
aan het grote publiek 
te presenteren. 
Natuurlijk moest hier 
wel wat voor gebeu-
ren, en dat zo'n 3 
weken van te voren. 
Met de goede con-
necties was een kar 
zo geregeld en via 
een andere connectie 
kwam er nog een 
trekker bij. Nu nog 

een goed muzikaal idee en dan kon het optuigen ge-
beuren. 
Versierd met reusachtige notenbalken met daarop pos-
ters van voorgaande concerten afgewisseld met enkele 
maten uit de betreffende partituren moest de OVB-kar 
getrokken worden. 
Het hele koor op 
de kar was geen 
optie, maar geluk-
kig was er een 
enthousiaste 
groep die in vol 
ornaat plaats wil-
de nemen op de 
hooibalen. Met de 
partituur van het 
Gloria van Vivaldi 
in de hand en de 
cd van onze eigen 
opname schallend uit de boxen hebben wij de optocht 
opgeluisterd. 
En wat hebben wij genoten, van het weer, van het pu-
bliek, van het zingen! Het was een fantastische bele-
venis waar we met veel genoegen op terug kunnen 
kijken.  
Iedereen die meegewerkt heeft, hartelijk bedankt! 
Zonder jullie was het niet zo'n geweldig feest gewor-
den!  
 
Patricia Sijbrandi 

Heamiel 2016 



D 
aar vraag je me wat, redactie 

OVB-Podium, daar heb ik nooit 

zo over nagedacht. Muziek was 

er altijd, mijn hele leven, muziek hoor-

de erbij, overal bij. Waar moet ik be-

ginnen? 

> Op mijn twaalfde kreeg ik een cello. 

Na drie jaar pianoles was ik er volgens 

mijn ouders aan toe om mettertijd 

met hen trio te spelen. Mijn moeder 

speelde viool en mijn 

vader piano. De sona-

tes, die ze samen op 

zondagmiddag instu-

deerden, behoren tot 

mijn dierbaarste muzi-

kale herinneringen. IJ-

verig als ik was legde 

ik me toe op het cello-

spel. Eerlijk gezegd 

ging dat niet zo goed. 

Ik voelde me houterig 

en onelegant met dat 

ding tussen mijn knie-

ën (voor een twaalfjari-

ge een gewichtig 

punt), maar erger was 

dat ik de juiste toon 

niet goed wist te treffen en bovendien 

melancholiek werd van de klank. Hoe-

veel redenen zijn er nodig om te stop-

pen? Een heel andere: ons ouderlijk 

gezin verhuisde naar een afgelegen 

dorp waar destijds de cello (en dus 

ook celloles) volkomen onbekend was. 

Ik ging voortaan met de schoolbus 

naar de middelbare school in een na-

burige stad. Om de cello mee te ne-

men moest een extra kaartje worden 

gekocht en dat was te duur. De cello 

bleef in zijn foedraal, wachten op be-

tere tijden. Ik zong met veel plezier in 

het schoolkoor. Dat was in die tijd 

mijn muziekbeoefening. De dirigent 

was tevens scheikundeleraar. Dat hij 

mij naar 5-alpha liet overgaan met 

een taak voor scheikunde heb ik hem 

nooit vergeven, maar dat ik dankzij 

hem voor het eerst delen van de Mes-

siah mocht meezingen maakte alles 

goed. 

Toen ik ging studeren en op kamers 

wonen bleef de cello thuis, bij mijn 

ouders op zolder. Ik zong mee in het 

studentenkoor Bragi onder leiding van 

Bertus van Lier en taalde niet meer 

naar de cello. Toen ik 

een grotere kamer 

kreeg brachten mijn 

ouders de cello mee. 

Hij stond prachtig in de 

hoek bij de wastafel, 

onaangeroerd, maar 

sierlijk. Nog steeds 

dacht ik, dat ik er ooit 

wel weer eens aan toe 

zou komen. Ik wilde 

hem in geen geval 

kwijt. 

Toen kwamen de hecti-

sche jaren, tientallen, 

van het zogeheten 

werkzame leven, ploe-

teren op alle fronten, 

vooruitkomen, carrière maken zelfs. 

De cello was overal bij, maar gaf nog 

steeds geen kik. Op enig moment liet 

ik 'm (en de strijkstok) taxeren, res-

taureren en van een keurig nieuw foe-

draal voorzien. Het was de moeite 

waard, een oerdegelijke Duitse studie-

cello in uitstekende conditie, aldus de 

deskundige. Een rustig idee. Ik kon de 

strijkstok opnemen wanneer het me 

uitkwam. 

In die jaren voltrok de muziekbeoefe-

ning zich voornamelijk passief, inci-

denteel concertbezoek, maar vooral 

thuis radio 4. Toen de gelegenheid 

zich voordeed en het werk het toeliet 

trad ik weer toe tot een koor. >>           

 

Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek 
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“De cello 
was overal 
bij, maar 
gaf nog 
steeds geen 
kik”. 



>> Heerlijk vond ik het. Dat ik in januari 

1999 lid mocht worden van de Oratoriumver-

eniging Bolsward en in dat jaar de Matthaüs- 

Passion kon meezingen was een hoogtepunt, 

de magie van die uitvoeringen zal ik nooit 

vergeten. (In een eerdere Nieuwsbrief schreef 

ik daar al eens over.) 

Intussen had ik de fraaie cello uitgeleend aan 

het dochtertje van een vriendin, dat er echter 

niets mee deed, hoe begaafd en ambitieus ze 

ook heette te zijn. Ik haalde 'm weer gauw 

naar huis. 

Het werkzame leven liep ten einde. Nu of 

nooit met die cello. Ik ging er weer eens voor 

zitten. Het voelde nog best vertrouwd. Ech-

ter.....de vingers wilden niet meer, stram, 

pijnlijk. Het lukte niet. 

In die tijd organiseerde radio 4 inzamelings-

acties van oude, vergeten, overtollige instru-

menten voor leerorkesten. Een prachtig doel. 

Bij Blokker konden de instrumenten worden 

ingeleverd. Ik slikte en slikte nog eens en nog 

eens. Toen haalde ik ook de dierbare oude 

viool van mijn allang overleden moeder erbij 

en met enig ritueel zijn we ze samen gaan 

inleveren in Workum. Ze zijn goed terechtge-

komen, hebben we gehoord. 

En...de muziek gaat door, alsof er niets ge-

beurd is. Ik geniet er iedere dag wel op een 

of andere manier van, radio, Concertgebouw, 

kamermuziek ergens, en iedere week onze 

OVB-repetities. Niet weg te denken. 

 

Mieke van der Sluijs  

 

Wat gebeurt er in je brein en lijf als je in een koor 

zingt? 

"In een koor zingen doet heel veel met je brein", zegt neurowetenschapper Erik Scher-

der. (bekend van De Wereld Draait Door) "Het feit dat je met elkaar zingt leidt tot de aanmaak van diverse stof-

jes. Die stofjes geven je het empathisch gevoel dat je nodig hebt wanneer je in een koor zingt. Alle koorleden 

moeten op elkaar afstemmen, de stofjes helpen daarbij." 

Er zijn volgens Scherder zelfs studies die bewijzen dat zingen in een koor positieve gezondheidseffecten heeft. 

"Een belangrijke stof voor het afweersysteem neemt toe met zo'n 250 procent bij het repeteren voor een voorstel-

ling." 

Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek 
(vervolg) 
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Heeft u net als Mieke nog ergens een instrument liggen waar u niets meer 
mee doet.  Vindt u dat een kind met muziektalent hiervan kan profiteren? 
Kijk dan op de site van het Leerorkest, of klik op het logo om naar de site te 
gaan. Van harte aanbevolen!! 

http://www.leerorkest.nl/nl/home


H 
et bestuur van de Oratoriumvereniging 

heeft enige wijzigingen ondergaan. Af-

scheid werd genomen van Jan Muurling. 

Jan was speciaal gedelegeerde vanuit het be-

stuur naar de PRcie.  

Een tweede afscheid was er voor Jaska de 

Bree. Jaska heeft als penningmeester goed op 

de centen gepast.  

Jan en Jaska, hartelijk bedankt voor jullie in-

zet!  

OVB-verenigingsnieuws 
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De huidige samenstelling van het bestuur 
is als volgt (v.l.n.r): Jannie Bergsma, Chris 
Schaap (penningmeester), Catrinus Corpo-
raal, Lokke Notermans (voorzitter), Berend 
Weistra (sekretaris), Bert Hanekamp, Wil-
ma Post. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alle beetjes helpen! 
 
Via de webshop Onze Clubwinkel kunt u indirect onze  
vereniging financieel steunen. Op deze site vindt u een keur aan web-
shops zoals Bol.com, Wehkamp, Sneltoner, Zalando, Hema, Thuis be-
zorgd, etc.  
Behalve dat uzelf een korting ontvangt, gaat er ook een kleine  
bijdrage naar de Oratoriumvereniging Bolsward.  
Ook als u via deze site uw inktpatronen bestelt ontvangt onze  
Vereniging al een bijdrage.  
 
Het enige wat u moet doen bij een bestelling is uzelf inschrijven. 
Vervolgens kiest u bij de clubs onze vereniging. Klik op het logo om 
deze site te bezoeken.  
 

http://www.onzeclubwinkel.nl/


Colofon 

OVB-Podium verschijnt 

tweemaal per jaar enkele 

weken voorafgaand aan 

een concert. 

Redactie & Samenstelling: 

Henny van Vugt           

Hans Nieuwenhuijsen 

Emailadres voor uw bijdra-

gen en reacties: 

nieuwsbrief@ovb-

bolsward.nl 

 

Contactgegevens  

Oratoriumvereniging    

Bolsward: 

Suvelstrjitte 32        

8561EZ Balk  

tel.06-11304498 

info@ovb-bolsward.nl 

Bankrekening: 

NL52RABO0126036845  

 

Dirigent: 

Pauli Yap 

 

Pianist: 

Jan van Liere 

 

De redactie heeft alle moei-

te gedaan om rechthebben-

den van artikelen, foto’s en 

afbeeldingen te benaderen. 

Mocht u toch menen recht-

hebbende te zijn neem dan 

contact op met de redactie 

via bovenstaand emailadres 

Activiteitenoverzicht 2016/2017 

De Oratoriumvereniging Bols-
ward is te vinden op Face-
book. Bezoek ook onze web-

Matthäus-Passion BWV 244 11 & 12  april 2017 aanvang 19.00 uur 
Medewerkenden: 

De kaartverkoop voor leden en vrienden start op 10 december 
2016 om 14 uur. De vrije voorverkoop begint  op .. Januari 
2017 om 14 uur. Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd 
onze website voor de laatste informatie over de kaartverkoop.  
 

Sopraan Lauren Armishaw 

Alt Marjolein Niels 

Bas 
(Christuspartij) 

Jelle Draijer 

Bas (aria’s) Pierre Mak 

Tenor 
(evangelist) 

Jan van Elsacker 

Tenor (aria’s) Peter Gijsbertsen 

Begeleiding Barokensemble Eik en Linde 

Algehele leiding Pauli Yap 

Het Reqiuem van Verdi 
De Oratoriumvereniging Bolsward 
is voornemens om op zondag 19 
november 2017 het Requiem van 
Verdi uit te voeren in de Martini-
kerk te Bolsward. Bijzonderheden 
over uitvoerenden zijn bij het ter 
perse gaan van dit OVB-Podium 
nog niet bekend. Nadere bericht-
geving hierover vindt u op onze 
website. 

Open koorrepetitie: 
Wij zoeken nieuwe leden. 
De Oratorium Vereniging 
Bolsward (OVB) is een ge-
mengd koor en heeft ruim 
80 leden. Grote naamsbe-
kendheid geniet de OVB 
door de jaarlijkse uitvoerin-
gen van de Matthäus-
Passion van Johann Sebas-
tian Bach in de Martinikerk 
te Bolsward. De muzikale 
leiding van het koor is in 
enthousiaste- en inspire-
rende handen van Pauli 
Yap.  
Lijkt het u niet prachtig om 
samen met ons volgend 
jaar de Matthäus-Passion 
mee te zingen en het Re-
quiem van Verdi?                                 
Wilt u kennismaken met 
het koor, musiceren op 
hoog niveau en genieten 
van prachtige uitvoeringen? 
Kom dan vrijblijvend naar 
onze open repetitie. De 
koffie staat klaar. U bent 
van harte welkom op       
28 november 19.30 uur 
in het Centrum, Gasthuis-
huissingel 33 Bolsward. 
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