
Zondag 1 december 2019 om 15 uur bent u welkom op ons najaarscon-

cert, waar dit jaar Handel’s Messiah op de lessenaar ligt. 

Medewerkenden: Wendelien van Houten, sopraan; Eline Harbers, alt; Leon 

van Liere, tenor, Pierre Mak, bas, Ab Weegenaar, organist; Het Promenade 

Orkest; Pauli Yap, dirigent en algehele leiding. 

Martinikerk Bolsward 

Zaal open om 14 uur 

Aanvang lezing: 13.30 Uur (zie pagina 12) 
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Gerard David (Oudewater ca. 1455-1523 Brugge),  Maagd met Kind en vier Enge-
len (ca.1510-1515), New York, The Met. Publiek Domein.  



Een koor in beweging. 
 

H 
ier moest ik aan denken toen mij 
gevraagd werd om weer een stukje 
te schrijven voor ons verenigings-
blad Podium. 

Er gebeurt namelijk nogal wat in ons koor. 
Na de zomervakantie was er een oproep om 
te komen helpen met het verhuizen van ons 
koorpodium naar een opslag in de buurt van 
de Martinikerk. Op maandag legde ik de 
vraag voor aan de leden om als vrijwilliger 
mee te helpen. Op dinsdagavond gaven 7 
heren aan om te komen en op woensdag-
avond was de klus in een uur en een kwar-
tier geklaard. 
Ik denk ook aan de Uitmarkt in Sneek die 
bezocht werd door 8000 – 9000 bezoekers. 
Wij waren er aanwezig en een aantal dames 
uit het koor was bereid om deze dag ons 
koor zichtbaar te maken bij veel passanten 
van hun kraampje. 
Beweging zit ook in het koor als ik denk aan 
de koorrepetities. Pauli wenste als proef ver-
schillende opstellingen uit te proberen en de 
leden gaven hieraan soepel gehoor. 
 

Beweging zit er ook in Messiah die we geza-
menlijk gaan uitvoeren. Het is een beweeg-
lijk stuk waarin we als koor met veel ver-
schillende tempi te maken hebben. Verder 
geeft ook de intonatie een beweeglijk ka-
rakter aan dit prachtige muziekwerk. 
We gaan op weg naar onze uitvoering op 1 
december. Er zal in de organisatie naar het 
concert toe nog veel beweeglijkheid van de 
koorleden gevraagd worden in o.a. het werk 
van de podiumcommissie, de concertcom-
missie en de PR-commissie. 
Wat de laatste twee commissies betreft vra-
gen we ook aan koorleden om een beweging 
te maken door zich aan te melden als lid van 
een van beide commissies. De concertcom-
missie en de PR-commissie kunnen beide 
twee nieuwe leden gebruiken. Wie van jullie 
gaat deze beweging maken? 
Volgend jaar zullen we het 75-jarig bestaan 
vieren. Daarvoor is ook al een feestcommis-
sie in beweging gekomen. 
Een koor in beweging is een koor dat leeft! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jan Ankersmit (voorzitter). 

 

 

H 
et thema bewegen in de tekst van 
de voorzitter hierboven biedt een 
redactie een gouden kans om te 
spelen met (werk)woorden. Ze zijn 

deze keer nogal tegengesteld. De voorzitter 
die zit (lees delegeert) ziet toe op lovens-
waardige bewegingen. De redactie van dit 
Podium is ook zo’n onderdeel dat een voor-
zitter waarneemt. Wij bewegen ons echter 
bijna niet op ons Podium waarop men enige 
actie mag verwachten, maar zitten op een pc 
te redigeren aan teksten van anderen. Wij 
corrigeren waar nodig en dit altijd met be-
houd van de eigenheid van de auteur. Hier-
door dienen onze bewegingen niet op te val-
len en is ons Podium-werk een stilstaand 
bestaan.  
Zo staat Podium altijd stil bij het komende 
concert van de OVB, in dit geval het oratori-
um Messiah. Hiervoor geeft ons koorlid Jur 
Majoor ons meer en beter inzicht in de tek-
sten die ten grondslag liggen aan Messiah. 
Van een kwaliteit waarmee Ds. Majoor zijn 
beroep eer aandoet. Mederedacteur Hans 
Nieuwenhuijsen diepte na voor hem kenmer-
kend speurwerk, enkele nauwelijks voorstel-
bare feiten op over de eerste kommervolle 
jaren van een wereldberoemd oratorium. 
Van Maria Ligthart ontving de redactie een 
alleraardigste anekdote over het geliefde 
Hinsz-orgel, die we u niet wilden onthouden.  

OVB-koorlid Cecilia Bekema doet op muzi-
kaal gebied samen met haar collega Janny 
Bergsma heel wat meer dan alleen zingen. 
Cecilia schrijft over wat muziek met haar 
doet. Dat is veel. Tenslotte treft u van onze 
Dichter der OVB zijn traditiegetrouwe visie 
aan over het afgelopen voorjaar.  
Helaas moet ondergetekende mededelen dat 
hij om gezondheidsredenen het koor verlaat.  
Graag dank ik iedereen die zijn of haar tek-
sten heeft toevertrouwd en hoop in de toe-
komst Podium te lezen met het plezier dat 
Podium mijzelf heeft geboden. Hans Nieu-
wenhuijsen dank ik in het bijzonder voor de 
fantastische samenwerking in de afgelopen 
jaren en hem wens ik een goede nieuwe col-
lega toe. Hans redigeert en schrijft niet al-
leen, maar plaatst teksten en afbeeldingen 
op een bewonderenswaardige en ingenieuze 
wijze op een pagina, op dubbelpagina’s en 
eventueel vervolg van teksten op volgende 
pagina’s. Een onmisbare duizendpoot die 
wegvallende woordjes weer oppikt, versprin-
gende regels weer in het gelid zet en weer-
barstige afbeeldingen op hun plaats zet: on-
der, boven, naast of binnen tekstregels. 
 
Namens de redactie, 
Paul Fluttert. 
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D 
ublin is in rep en roer als in november 
1741 Faulkner’s Journal de aankomst meldt 
van ‘the celebrated Dr. Handell’* met de 
packet-boat uit Holyhead. Elke dag krioelt 

het van nieuwsgierigen rondom de woning van de 
Londense componist in Abbey Street. Mensen glu-
ren naar binnen en beweren dat hij schrijft aan een 
nieuw en groots werk, dat hij zal opdragen aan Ier-
land. Een van hen zweert zelfs tot aan zijn dood dat 
hij daar getuige is geweest van de geboorte van 
Handels Messiah. 
Het moet zinsbegoocheling zijn, want het beroemd-
ste aller oratoria beleeft in Dublin weliswaar zijn 
première, in april 1742, maar Handel componeert 
het werk de zomer ervoor in Londen. Na een paar 
fiasco’s in het theater trekt hij zich in februari 1741 
gedesillusioneerd terug uit het openbare leven. Lon-
den lijkt uitgekeken op Handel. Zijn Italiaanse ope-
ra’s raken uit de mode en het publiek loopt ook niet 
warm voor zijn oratoria Saul en Israel in Egypt. Al-
les lijkt tegen hem samen te spannen. De strenge 
winter die eind 1740 uitbreekt, houdt het publiek 
thuis. De vijanden die hij in de loop der jaren heeft 
gemaakt, intimideren bij zijn theater de bezoekers 
die wel de bittere kou durven te trotseren. Ze ruk-
ken daar zelfs de posters van de muren. 
 
Alleen Jennens blijft Handel opzoeken in zijn 
eenzaamheid 
Handel verdwijnt van de aardbodem. Als muzikaal 
ondernemer leeft hij op de rand van een bankroet 
en niemand merkt hem meer op als hij eenzaam 
door de straten dwaalt. Londen negeert mensen die 
mislukken. Handel laat de onverschilligheid van de 
stad gelaten over zich heen komen. Zijn beroemde 
uitbarstingen van woede zijn verdwenen. Het zwak-
ke gestel verdraagt ze niet meer en het verdriet 
over de verstoting lijkt hem milder te maken, 
schrijft biograaf Newman Flower, alsof die pijn hem 
juist het lijden van zijn medemensen beter doet be-
grijpen. 
Veel ‘vrienden’ laten Handel in de steek, maar één 
man komt hem in de maanden van eenzaamheid 
opzoeken: Charles Jennens. Deze telg uit een rijk 
geslacht schrijft enkele jaren eerder het libretto van 
het oratorium Saul. Hij is een excentrieke figuur, 
die door de Londense straten rijdt in een schitteren-
de koets, voortgetrokken door paarden met plui-
men. Achterop zit een lakei die, als zijn meester 
uitstapt, de stoep moet schoonvegen. Een tijdge-
noot beschrijft Jennens als ‘een ijdele dwaas, tot 
waanzin gedreven door zijn rijkdom, die nog kritiek 
zou hebben op de almachtige God, als die hem zou 
toelaten in de hemel’. Hoe verschillend ook, Jen-
nens en Handel delen een paar karaktertrekken: ze 
zijn vrijgevig, ontvlambaar en eigenzinnig. 
 
Handel stopte Messiah eerst in zijn bureaula’ 
Een paar maanden na Handels zelfgekozen balling-
schap brengt Jennens de componist een nieuwe 
verzameling teksten uit de Bijbel, die handelen over 
de voorspelling van de komst van Christus, zijn ge-
boorte, leven, sterven en opstanding. Plotseling 

komt de gevelde reus weer tot leven. In slechts 
vierentwintig dagen schrijft Handel de muziek van 
zijn Messiah. Als in een droom. Hij sluit zich met de 
teksten op in zijn kamer. Zijn bediende brengt hem 
zijn maaltijden, maar vindt na een paar uur het 
eten vaak nog onaangeroerd terug op de plek waar 
hij het heeft neergezet.  
Handel is in die tijd zo losgezongen van de wereld, 
dat hij zijn Messiah schrijft zonder een daadwerke-
lijke uitvoering in zijn achterhoofd. En daarin onder-
scheidt het stuk zich van zijn andere werken. Tot 
dan toe is Handel behalve componist ook een ge-
dreven muzikaal ondernemer. Maar in deze tijd 
weet hij niet beter dan dat Londen zijn muziek niet 
meer wil horen. En na de voltooiing half september 
1741 verdwijnt zijn Messiah eerst in een bureaula. 
Wel houdt zijn roes van inspiratie nog even aan en 
begint Handel een volgend oratorium over de Bij-
belse krachtpatser Samson, maar dat zal hij pas 
een jaar later voltooien. >> 
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Portret van George Frideric Handel: schilderij 
van Philip Mercier, ca 1730. Handel House te Halle.  



 
‘Vrouw, voor dit zijn al je zonden je vergeven’ 
De componist overweegt terug te keren naar zijn 

Duitse geboortegrond maar krijgt in de herfst van  
1741 een uitnodiging om een aantal liefdadigheids-
concerten te komen spelen in Dublin. Nooit doen 
goede doelen een vergeefs beroep op hem, hoe 
penibel zijn eigen financiële toestand ook is. Handel 
laat Londen en het kluizenaarschap achter zich. In 
zijn koffer bevindt zich Messiah. >> 
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The old Music Hall on Fishable street, Dublin: 
Copy in grijstinten van een schilderij van F.W. 
Fairhold (1814-1866) Handel House, Halle 
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Hendrik Ligthart geboren in 1912 in Wes-
them verhuisde in zijn jeugd naar Bolsward. 
Hij groeide daar op en trouwde met Baukje 
Boersma uit Oosterwierum. In Bolsward kre-
gen zij 3 kinderen waaronder ook Evert, 
echtgenoot van Maria Ligthart. Het gezin 
verhuisde naar Oosterwierum om daar in het 
centrum van het dorp een Café-stalling en 
boerderij te runnen.  Er werden nog 2 kin-
deren geboren in Oosterwierum.  
Hendrik ging graag met regelmaat terug 
naar Bolsward. Hij voelde zich toch wel een 
stadsmens. Zo ook bezocht hij graag de Mar-
tinikerk wanneer er orgelconcerten werden 
gegeven.  De jonge Evert mocht met hem 
mee, achterop de brommer. Het was begin 
jaren 50 dat ze weer eens samen de Martini-
kerk bezochten. Het jonge hartje van Evert 
maakte toen al een sprongetje bij het zien 

van kunst en antiek van hoge kwaliteit. Zoals 
de preekstoel met de 4 seizoenenpanelen de 
koorbanken en het orgel.  
Thuis gekomen vertelde Hendrik aan Evert 

dat er ooit een rijke Amerikaan in Bolsward 

was die de Martinikerk bezocht.  Hij was zo 

onder de indruk van het Hinsz-orgel dat hij 

besloot het te kopen. Het zou niet in een 

kerk geplaatst worden, maar waar wel, dat 

vertelt het verhaal niet.  Hij zocht contact 

met het kerkbestuur en bracht een bod uit 

van 1 miljoen gulden.  Na een spoedberaad 

van het kerkbestuur hadden zij unaniem be-

sloten om niet op dit bod in te gaan.  

‘Hallelujah’ zei Hendrik zo konden wij van-

daag  van het orgelconcert genieten.  

Familie Ligthart 

De begeestering van de Ieren geeft Handel nieuwe levens-
lust. Het publiek aanbidt de man en zijn muziek. Twee da-
gen voor kerst 1741 brengt hij de Ieren in extase met een 
herneming van zijn L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato. 
‘Zonder enige ijdelheid’, schrijft hij aan Jennens, ‘de uitvoe-
ring werd bedolven onder lofprijzingen.’ 
De gevallen engel blijkt een godheid in Dublin. Aan de kassa 
van The Old Music Hall in Dublin is geen kaart meer te krij-
gen voor zijn concerten, zelfs de in Londen geflopte ope-
ra Imeneo is al vooraf uitverkocht. Op 23 maart 1742 ver-
schijnt in Faulkner’s Journal een advertentie dat kaarthou-
ders voor het concert van 13 april vijf dagen eerder gratis 
de repetitie kunnen bezoeken van een nieuw Grand Orato-
rio. De wereld maakt voor het eerst kennis met Han-
dels Messiah. 
Voor de première krijgen de dames het verzoek om hun 
hoepeljurken thuis te laten en dat geldt ook voor de zwaar-
den van de heren, zodat er meer mensen in de concertzaal 
passen. Die is overvol met zevenhonderd belangstellenden. 
Buiten wachten er nog honderden. De beroemde actrice Su-
sanna Cibber steelt de show. Na het zingen van de aria He 
was despised, roept de predikant Patrick Delany vanuit het 
publiek: ‘Woman! For this thy sins be forgiven thee.’ 
 
‘Het zou me spijten als ik het publiek alleen geamu-
seerd heb’ 
De negen succesvolle maanden in Ierland herinnert Londen 
aan haar verloren zoon. En bij terugkeer lijkt alle leed voor-
bij. Zijn oratorium Samson brengt het publiek weer massaal 
op de banken, ook de koning die na de voorstelling in zijn 
koets ‘melodieën [uit Samson] neuriet alsof het de nieuwste 
deuntjes uit Parijs zijn’. 
Handel begint aan een tweede leven als componist. En hij 
besluit Londen ook zijn Messiah te laten horen. Maar die 
daad haalt de wonden van een oude vijandschap open. De 
titel Messiah op een poster zetten, vinden de kerken al een 
vorm van heiligschennis, maar zo’n verhaal uitvoeren in een 
theater is nog erger. De controverse blijft het oratorium de 
rest van Handels leven achtervolgen. Londen is niet rijp voor 
zijn Messiah. De enkele keer dat hij het programmeert, blij-
ven de zalen leeg. De koning komt wel luisteren en is zo 
ontroerd door het Hallelujah, dat hij gaat staan en pas weer 
terug in zijn stoel zinkt als de laatste klanken ervan zijn 
weggestorven. Maar de predikanten schilderen Handel af als 
een heiden. 
Zelf blijft de componist van zijn oratorium houden. Waarom 
de Messiah hem zo aan het hart gaat, blijkt als hij na een 
uitvoering een compliment krijgt van Lord Kinnoul. ‘Ik dank 
u voor het nobele vermaak dat u Londen schenkt’, zegt de 
edelman. ‘Het zou me spijten als ik het publiek alleen gea-
museerd heb’, antwoordt Handel, ‘ik wil ze betere mensen 
maken.’ 
 
Bron: Classicstogo.nl 
Bewerking: Hans Nieuwenhuijsen en Paul Fluttert. 
 
*In dit citaat wordt Handel incidenteel maar wel bewust met dubbel ll aange-
haald. Verder verschilt de spelling van de naam Handel structureel. 
Wanneer men uitgaat van de in Duitsland geboren Georg Friedrich Händel (1685
-1759), krijgt de a een umlaut.  
Vooral in Engelstalige literatuur krijgt de Engelse staatsburger Georg Fredric 
Handel geen umlaut meer op de a en wordt het Duitse Friedrich in het Engels 
Fredric. 
 
In 2011 schreef Paul Fluttert een onderhoudend artikel over 
Messiah in onze nieuwsbrief. Het is te lezen via deze link:  
 ovb-bolsward.nl/uploads/nieuwsbrief OVB najaar 2011.pdf  

http://ovb-bolsward.nl/uploads/nieuwsbrief%20OVB%20najaar%202011.pdf


H 
et bekendste werk van George Frideric 
Handel is ongetwijfeld Messiah,  
(zonder lidwoord), A New Sacred Orato-
rio (HWV 56) genoemd. 

Dit oratorium componeerde Handel in 1741. Hij 
was een meester in veel verschillende genres, 
zoals Duitse, Italiaanse en Engelse barokmuziek. 
In Londen was hij tientallen jaren een gevierd 
componist, maar rond 1740 nam zijn succes af. 
Toen Charles Jennens, zijn libretto-schrijver, zag 
dat Handel dreigde weg te zakken in de vergetel-
heid, presenteerde hij het libretto voor Messiah 
aan Handel die er zó door werd geïnspireerde dat 
hij binnen drie weken de muziek voor Messiah 
componeerde.                                                         
Op de dag dat Handel het tweede deel had afge-
rond met het Hallelujah trof de bediende zijn 
meester in tranen. ‘Ik geloof dat ik de hemel heb 
gezien’, riep Handel uit. Het visioen zei iets over 
de gemoedstoestand van de componist en de 
overgave waarmee hij de Bijbelteksten tot muzi-
kale kunst maakte.  
Het zingen van deze teksten vertaalde Handel 
zoals gezegd in de vorm van het oratorium. Dat 
is een geestelijk zangstuk zonder rekwisieten 
(zoals bij opera’s) voor orkest, zangsolisten en 
koor. Handels oratoria vergrootten zijn populari-
teit enorm. In tegenstelling tot bij zijn 
(Italiaanse) opera’s, werd er in de landstaal het 
Engels gezongen. Daarnaast stonden de teksten       

uit bijv. de Bijbel, veel dichter bij het publiek dan 
de libretti van de opera’s. Deze waren door hun 
gekunsteldheid en veronderstelde kennis van 
bijv. de mythes en de oudheid, een speeltje voor 
de adel die met haar kennis elkaar en lagere 
klassen de loef afstak. 
 
In deel I van Messiah klinkt Jesaja’s profetie van 
het heil, de aankondiging van de geboorte van de 
Messias en het genezend werk van Jezus. In deel 
II loopt Christus’ lijden, sterven en opstaan uit 
op Christus’ ontvangst in de hemel en in deel III 
gaat het over zijn wederkomst en heerschappij. 
De 'verhaallijn' van Messiah volgt globaal het 
kerkelijk jaar: Advent, Kerstmis, lijden, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. 
Een oratorium is ook een gebedsruimte en men 
kan zeggen dat Messiah zelf een muzikale ruimte 
is waarin gebeden wordt. Bidden als geestelijke 
communicatie tussen de hemel en de aarde. 
Wat mij fascineert is dat de hemel in Messiah een 
prominente rol speelt.  
 
In het begin van deel I, nr.2, spreekt ‘de hemel’ 
in Jesaja 40 met het bemoedigende ‘Comfort ye’. 
En in deel III, nr.53, vlak voor het ‘Amen’, klin-
ken in ‘Worthy is the Lamb’ de overwinnende 
woorden ‘power be unto Him that sitteth upon 
the throne’. Tussen de eerste en de laatste tek-
sten klinken beloften, gebeden en verwijzingen 
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Het Lam Gods, geopend, bovenste register met Christus en naast zich Maria en Johannes de evangelist. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ndel-Werke-Verzeichnis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oratorium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederkomst


naar de hemel, zoals in ‘the King of glory’, ‘Lift 
up your heads’ en in ‘Let all ye angels’.  
Het ‘Hallelujah’, nr. 44, (letterlijk: ‘Prijst God’) is 
dan het ultieme dankgebed.  
Alle teksten van Messiah zijn rechtstreeks ont-
leend aan de Bijbel. Er wordt dus bijbels proza 
gezongen. Handel geloofde in de teksten die hij 
op muziek zette. Na een uitvoering in Londen 
kreeg Handel eens een compliment van Lord  
Kinnoul: ‘Ik dank u voor het nobele vermaak dat 

u Londen schenkt’. Maar Handel antwoordde: 
‘Het zou me spijten als ik het publiek alleen gea-
museerd heb’, ‘ik wil ze betere mensen maken.’ 
Als Messiah dat effect heeft, kunnen wij – net als 
Handel zelf – een vleugje van de hemel ontdek-
ken! 
 
Bronnen: Jonathan Keates, Messiah, 2017, Dorothea Schrö-
der, George Friedrich Handel, 2008 
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Kapel van het Foundlinghospital: tekening 
door Thomas Rawlandson en Augustus Charles 
Pugin, uit Ackermann’s Microcosm of London 
(1808-11). Public domain. 
 
Het Foundlinghospital dat in 1742 werd opge-
richt, genoot steun en bescherming van vele 
eigentijdse beroemde Engelse kunstenaars. In 
1749 organiseerde Handel in de kapel van het 
Foundlinghospital een benefietconcert. Hierbij 
werd naast een speciaal door Handel gecompo-
neerd Anthem, het Hallelujah-koor uit Messiah 
uitgevoerd. In 1750 herhaalde Handel dit con-
cert met een uitvoering van Messiah. Tot ver na 
zijn dood in 1759, werd Messiah hier jaarlijks 
uitgevoerd. 

Deze tekening is een waar kijkplaatje en je zou 
18e-eeuwer willen zijn om alles goed te duiden. 
De weeskinderen zitten keurig en dicht naast- 
en boven elkaar in honderdtallen op de orgeltri-
bune. Zij luisteren kennelijk uiterst geconcen-
treerd naar een predikant die ze alleen maar in 
de rug kunnen kijken. Bevoorrechte kinderen 
op de voorgrond in de hoogste bank links, zit-
ten in een zee van ruimte en vermaken zich 
zoals sommige kinderen tijdens een preek ple-
gen te doen. De curieuze drie-laags preekstoel 
mag dan onze lachlust opwekken, maar kwam 
vanaf de 18e eeuw voor. De preek wordt ge-
houden op het hoogste niveau. Op het tweede 
niveau wordt het Woord voorgelezen en aardse 
zaken zoals mededelingen van De Gemeente 
worden gedaan op het laagste (aardse) niveau.  



V 
lak voor de zomervakantie werd mij ge-
vraagd door de redactie van de OVB-
Podium of ik een stukje wilde schrijven 
voor deze rubriek. Dan denk je dat zoiets 

wel even gaat. Valt dat even tegen: wat moet je 
nu schrijven over iets dat eigenlijk altijd al in je 
leven aanwezig is (geweest)? Waar begin je?  

Mijn ouders waren in 
hun jonge jaren niet 
onbekend met mu-
ziek(les); mijn moe-
der kreeg vroeger 
pianoles, en mijn 
vader speelde so-
praansaxofoon.  
Het was niet gewoon 
voor een arbeiders-
gezin om muziekles-
sen te volgen. 
Maar mijn ouders 
hebben ons - 4 kin-
deren - altijd meege-
geven dat muziek bij 
de opvoeding hoort 
en dus gingen we 
naar de muziek-

school. Wat we er later mee zouden doen, dat was 
aan ons zelf. Ik was 9 jaar toen ik begon met de 
AMV-lessen. Dat smaakte naar meer. Na twee jaar 
mocht je een instrument kiezen en ik wilde de pia-
no. De lessen vond ik prachtig, en ik keek er elke 
week weer naar uit. Naarmate ik verder kwam en 
diploma’s haalde, werd me gevraagd om eens een 
balletvoorstelling te begeleiden tijdens de jaarlijk-
se muziekschool-uitvoering. Dat was reuze span-
nend, maar erg leuk! Later kwam er ook nog eens 
examenkandidaat klarinet: leerlingen onderling. 
Een hele leerzame ervaring, dat begeleiden. Weer 
eens wat anders dan in je eentje te spelen.  De 
piano is altijd een vast onderdeel in mijn leven ge-
weest, net als tandenpoetsen….  
 
Ten tijde dat ik begon met de AMV lessen, kwam 
er ook een oproep van de dirigent van het R.K. 
Jongenskoor om nieuwe zangers. Er waren echter 
voortdurend te weinig jongens, waardoor het jon-
genskoor ook voor meisjes werd opengesteld. Dat 
wilde ik. Briefje mee naar huis gekregen en ge-
vraagd of dit mocht. Jazeker, dat mocht. Je moest 
eerst wel even ‘voorzingen’, zoals dat toen heette.  
En zo gebeurde het dat ik kennismaakte met het 
zingen in een koor. De repetities waren ’s morgens 
van 08.00-08.30 uur in het parochiehuis hier in 
Bolsward, en dan op een draf naar school. Zon-
dags zingen in de kerk, Gregoriaans, Latijnse- en 
Nederlandstalige missen, samen met het ‘grote 
koor’; staand rondom de grote lessenaar en één 
koorzanger mocht dan het grote blad omslaan. Die 
vond dat weer een grote eer…. Ik vond het zo 
prachtig om die muziek te zingen, te horen wat er 
om je heen gebeurde, al die klanken die door de 
ruimte gaan.  

En dan de-kers-op-de-taart: dat wij als Jeugdkoor 
in ons tenue -zwarte toog met witte superplie- 
meezongen met de Matthäus-Passion in de hele 
grote Martinikerk hier in Bolsward. Ik herinner mij 
het hoge podium onder/voor orgel. Net zoals we 
nu in 2019 ook weer opgesteld stonden. Het 
Jeugdkoor achter het grote koor. Helemaal achter-
aan staand, tegen de marmeren rand kon ik zo 
alles overzien. Dát was een immens gebeuren aan 
indrukken van beelden, klanken, magisch! Zó on-
der de indruk dat ik dit mee mocht maken: ik be-
greep het bijna niet.  
 
Na afloop eenmaal weer buiten, was het net of ik 
uit een totaal andere wereld kwam en begreep he-
lemaal niet waar ik was. Was het nu ochtend, mid-
dag, avond….?? Al zwevend liep ik terug naar de 
Katholieke Kerk om daar weer de toog en superplie 
te wisselen voor eigen kleding. Dít wilde ik altijd 
wel! 
Op de middelbare school werd ook veel aan mu-
ziek gedaan, voorspeelmiddagen voor/door de 
leerlingen en schoolkoren. Ik zat overal bij. En 
vond het heerlijk. Later speelde ik bij een amuse-
mentsorkest/salonorkest, wat ook weer een leer-
zame periode was qua begeleiden.  
 
Begin jaren ’90 bezocht ik eens het 4 mei concert 
van het Vocaal Ensemble Bolsward, toen onder 
leiding van Hoite Pruiksma, en was hiervan erg 
onder de indruk. Na afloop heb ik mij aangemeld, 
en na de auditie zong ik even later bij dit ensem-
ble. Een prachtige tijd heb ik daar gehad. En veel 
geleerd. 
 
Inmiddels werd ik, na een tijdje afwezig, weer ac-
tief in de Rooms-Katholieke kerk, daar zong ik 
weer bij een paar koren.  
En begon met ‘t volgen van zanglessen bij Foppe 
Wiersma aan de muziekschool.   
Later zou ik nog zanglessen volgen bij Dini Buis-
Santing en bij Netty Otter.  
Op een maandagmiddag in september 1999 belde 
Wieny Veenstra van het bestuur van de OVB of ik 
wilde zingen bij de OVB: ze hadden nu een nieuwe 
dirigent: Pauli Yap en zochten nieuwe leden voor 
het najaars-concert het Requiem van Duruflé…. 
Nou, daar had ik wel oren naar, en dus stapte ik ’s 
avonds naar de repetitie. En ben gebleven tot 
2009. In die tussentijd zong ik ook bij het Jouster 
Keamerkoor, o.l.v. Pauli Yap waar we prachtig re-
pertoire zongen van Bach, Purcell, Brahms, Herzo-
genberg, het Requiem van Hoite Pruiksma, 
Honegger etc. Ook deed ik mee aan het prachtige 
muziektheater stuk ‘Stille Sneon’ van en o.l.v. 
Hoite Pruiksma, en regisseur Romke Toering.  Een 
geweldige ervaring om het lijdensverhaal van Je-
zus nu in muziek en theatervorm uit te voeren 
(Martinikerk Bolsward).  
In 2004 begon ik ook met de Schumann Akade-
mie, met de bedoeling richting solozang, maar ik 
kwam terecht in de Kerkmuziek.  
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Dat is begonnen in 2006 toen ik in de kerk werd 
aangesteld als Cantor.  
 
In 2007 werd ik daar dirigent van één van de kerk-
koren waar ik zelf bij zong: de dirigent ging weg, 
en of ik deze wilde opvolgen. 
In 2008 heb ik de Estill Voice Traininssystem 
(EVTS) – Level I & II gevolgd bij Alberto ter Doest.  
Later ook nog een verdiepingscursus bij Dini Buis. 
In 2008 richtte ik –wederom in de r.k. kerk- een 
Kinderkoor op, waarvan we onlangs het 10-jarig 
bestaan hebben gevierd. Vooral ook om kinderen 
de ervaring van het zingen in een koor mee te ge-
ven. En heb ik een Schola Cantorum op projectba-
sis opgericht. Zij zingen Gregoriaans, vooral in de 
Adventstijd.  En in 2010 vertrok de dirigent van 
het Sint Franciscus Dames- en Herenkoor in onze 
kerk. Ook daar werd ik gevraagd om er voor te 
komen staan. Zij hebben een gezamenlijk repertoi-
re, maar ook een eigen repertoire. 
In de kerk verzorg ik elke zaterdagavond en zon-
dagochtend de viering. Eveneens ook de rouw- en 
trouwdiensten. Eén keer in de plm. 6 weken is er 
een ander koor die of een zaterdag- of een zon-
dagviering verzorgt.   
 
Om meer te willen weten over het hoe en wat over 
koordirectie heb ik de opleiding Meerjarige Dirigen-
ten Opleiding in Utrecht gevolgd bij o.a. Wilko 
Brouwers (2010-2012). En me ook verdiept in het 
Gregoriaans. 
Verder heb de Kurt Thomas Cursus gevolgd in 
2013 en 2016 (Gregoriaans bij Simone van den 
Dool-Pannes) in Utrecht. Een prachtervaring waar 
ik zo ontzettend veel heb geleerd in korte tijd.   
Intussen ben ik begonnen met het geven van 
zangles. Dat is ook erg leuk om te doen.  
Verder ben ik actief als dirigent/cantor bij de Ver-
eniging van Nederlandse Bedevaarten. Als vrijwilli-
ger bij deze organisatie schrijf ik me in voor één of 
twee van de reizen die de VNB jaarlijks organi-
seert. En krijg één toegewezen waarin ik meega 
als dirigent/cantor. En verzorg zo het muzikale ge-
deelte van de vieringen van de hele Nederlandse 
bedevaart. Zo gaan we 1 keer per jaar naar Lour-
des. Of naar Italië.  

Een aantal jaren terug was ik als cantor mee met 
de Bisdom-bedevaart (Groningen-Leeuwarden) 

naar Rome. Daar heb ik gezongen in de Sint Pie-
ter, Santa Maria Maggiore, Sint Jan van Lateranen  
en Sint Paulus Buiten de Muren. Evenals in de Dom 
van Florence en Speyr. In 2020 gaat ons bisdom 
naar Assisië en ook voor deze reis ben ik ge-
vraagd. Ditmaal zet ik een projectkoor op, en zin-
gen we weer in de mooiste kathedralen die op ons 
pad komen.  
Verder maak ik deel uit van de diocesane bestuur 
van de NSGV Groningen-Leeuwarden  
(Nederlandse Stichting Gregorius Vereniging). De-
ze stichting behartigt de belangen van de katholie-
ke kerkmuziek.    
In 2016  na de uitvoering van de Matthäus-Passion 
ben ik weer teruggegaan naar de OVB. Om weer 
die prachtige muziek o.l.v. Pauli met elkaar te ma-
ken.   
 
Dat is wat ik met muziek doe. Maar wat doet mu-
ziek met mij?   
Heel veel. Een leven zonder muziek is ondenkbaar. 
Ik hou zowel van Barok, als Klassiek, Romantiek, 
Modern, en ook de Minimal Music.  
Er is altijd muziek in mijn hoofd. Vooral als we 
druk bezig zijn met repeteren voor de concerten. 
Het proces naar een concert toe vind ik het meest 
boeiend.  En áls het dan zover is op de uitvoering 
dat ‘t  op ’t punt staat te beginnen…..bijvoorbeeld: 
de állereerste noot van de Matthäus klinkt; de ‘e’ 
in de contrabassen…..ooeehh  wát een kippenvel 
geeft dat: spanning! Hier gaat wat gebeuren…….  
 
Als ik een favoriet stuk moet noemen, heb ik dat 
eigenlijk niet. Alles is prachtig, wanneer je er aan 
werkt en dingen ontdekt in het stuk. Blijft wel dat 
ik bijvoorbeeld het Requiem van Mozart altijd weer 
zeer indringend (zonder tekort te doen aan die van 
Duruflé  of Fauré, of andere). Het is maar net  wát 
heb je onder handen, dan is dát stuk op dat mo-
ment heel geweldig.  
 
Het is ook bepalend hoe je jezelf op dat moment 
voelt. Muziek geeft verbinding, vreugde maar is 
ook helend. Dat heb ik maar weer eens ervaren 
toen mijn ouders zijn overleden. Bij allebei heb ik 
de uitvaarten zelf gedirigeerd waarbij al mijn koor-
zangers aanwezig waren. Bij de kerkelijke uitvaart 
van mijn moeder in 2015 heb ik nog gezongen, 
mijn vader is in maart j.l. min of meer plotseling in 
mijn bijzijn overleden, daar kon ik het zingen niet 
opbrengen; teveel emotie. Maar wel een mooie 
afsluiting om hen de uitgeleide te kunnen doen. 
Dan kan ik alleen maar zeggen: dank dat jullie de 
muziek in mijn leven hebben gebracht.       
 
Cecilia Bekema 
Bolsward, september 2019 
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Het was een ramp, een groot debacle 
Één moment van onachtzaamheid 
waardoor wij in Martini’s tabernakel 
Verkeerde in rampzaligheid 
 
Geheel verslagen en geslagen 
In staat van grote ontsteltenis 
Met geen antwoord, wel veel vragen 
Waarom ging het zo vrees’lijk mis 
 
Dat de mannen deze flater 
Begingen was een grote stommiteit 
Dat zij hielden toen hun snater 
Was gebrek aan kwaliteit 
 
Konden wij wel nazit houden 
Met zoveel schaamte in ons ziel 
Terwijl deze kennis ons benauwde 
En er niets te verontschuld’gen viel 
 
Gelukkig kon Pauli water gieten 
Op dit intens oplaaiend vuur 
Vele konden toch genieten 
Maar dat was van korte duur 
 
Want nog dagen na het gebeuren 
Smeulde het vuur nog altijd voort 
Werden nog steeds en uit den treure 
Nieuwe jammerklachten gehoord 
 
Pauli schreef een verhel’drend schrij-
ven 
Dat toen heel genezend was 
Veel zei zij viel ook te prijzen 
En toen doofde het vuurtje pas 
 
Maar alla wij moesten verder 
Want de tijd die staat niet stil 
Andere zaken werden primairder 
En dat is wat een koor toch wil 
 
De Mattheus kwam aan de orde 
Want die zongen wij dit jaar 
Maar eerst moest het Messiah worde 
Voor het komende najaar 
 
Na aan dit stuk te hebben geroken 
En wat delen uitgeprobeerd 
Werd weer met dit stuk gebroken 
En kwam de Mattheus aangemar-
cheerd 
 
Maar wij hadden tussenbeide 
nog een repetitie, openbaar 
En wat ons toen zeer verblijde 
Er stonden weer nieuwe leden klaar 
 
 
 
 

 
De Mattheus zult u weten 
Zong het koor al menig keer 
Toch mag er niet stilgezeten 
Studeren moet er telkenkeer 
 
Want er worden andere accenten 
Op tekst en noten neergelegd 
En ook ov’rige fragmenten 
Worden anders uitgelegd 
 
Gelukkig konden wij ons verheugen 
Op de komst van een fenomeen 
En dat zou ons nog lang heugen 
Ik bedoel natuurlijk onze Heleen 
 
Zij kwam ons op een dag vertellen 
Hoe er goed gezongen wordt 
Hoe al je vele longencellen 
Tot werken worden aangepord 
 
Hoe je adem naar beneden 
In je buik moet worden vervoerd 
En waarbij moet worden vermeden 
Dat daarbij geluid wordt getamboerd 
 
En een diminuendo moet je weten 
beleef dat als een verdwijnend schip 
waarbij je dan niet moet vergeten 
dat jij niet meevaart met die trip 
 
En gebruik de elastieken 
Voor het ad’men tot het end 
Waardoor je de zuiv’re generieke 
noten tot het juiste eind herkent 
 
En “Abspannung” dat’s een begrip 
Dat moet je goed begrijpen 
Dat is zingen tot de stip 
Het vacuüm vult dan de luchtpijpen 
 
Wie zorgt voor spanning en rumoer 
Wie verzorgt het onvermoede 
Wie roert de trom als een tamboer 
Dat is onze Sia de Goede 
 
Zij schreef een stuk, dat werd ge-
plaatst 
In Friese ochtend bladen 
En dat gebeurde zomaar, laatst 
Zij verdient zeker een aubade 
 
Jammer was dat Sia de Goede 
Op haar neus viel en toen bloedde 
Toen deskundigen waren doende 
Riep Pauli luid, O Haupt voll Blut und 
Wunde >> 
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Ook een zeer opmerkzaam feit 
Waarvan ik u vergewis 
Dat moet ik hier toch even kwijt 
Dat is onze sopraan Iris 
 
Zij zong met ons de Mattheus 
mee 
En dat is zeer bijzonder 
Het gaf haar vreugde, ‘t was geen 
corvee 
En da’s wat ik bewonder 
 
En dan dit jaar twee podia’s 
Gebouwd maar ook geschreven 
Dit zijn toch echte kunstenaars 
En met ons koor verweven 
 
En nog iemand moet ik noemen 
En die persoon is Maarten Bos 
Hem moet ik werkelijk eens roe-
men. 
Hij maakte vaak veel tongen los 
 
Heel bescheiden in een hoekje 
Verzorgt hij het opname geluid 
En brandt daar dan, volgens ’t 
boekje 
Fantastische Compact Discen uit 
 
De tenoren die vooraanstaand 
waren 
Werden plots naar achteren gezet 
Zij gingen gedwee, zonder bezwa-
ren 
Zij voelen zich wel achteruit gezet 
 
Toen de dag der dagen kwam 
De spanning steeg ten toppen 
De generale ons de adem nam 
Wij onze harten voelde kloppen 
 
Ja toen kwam ook het hoogste 
punt 
De uitvoering voor zo velen 
Waarin wij zo uitgemunt 
Gebruikten onze kelen 
 
Het koor dat glansde in z’n rol 
Hun held’re zuiv’re stemmen 
De klank die in volume zwol 
Om daarna weer sterk af te rem-
men 
 
Ja het was groots, niet routineus 
In klank, articulatie en sfeer 
En het was prachtig, fabuleus 
Net als de voor’ge keer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het kinderkoor die als engelen 
door een hemelse ruimte zweven 
Hun klanken die ons omstrenge-
len 
En die met de koorzang werden 
verweven 
 
De solisten ik moet ze hier roe-
men 
De sopraan, Alt, Tenoren, Bas 
Ik zal ze niet bij name noemen 
Maar ‘k weet wel dat’t prachtig 
was 
 
Bij het orkest van Eik en Linde 
met zijn zo barokke klank 
kon iedereen zich welbevinden 
Ook aan hen zei grote dank 
 
Maar Pauli dat is onze leidster 
Die ons langs de klippen leidt 
Zelden raken wij de paden bijster 
Wij worden door haar hand geleid 
 
En weer heeft zij aan ’t volk be-
wezen 
Zij is een excellente dirigent 
En je kan heel gelukkig wezen 
Als je onder haar regime bent. 
 
Een enkel woord moet ik nog wij-
den 
Aan de commissies en bestuur 
Dank dat jullie ons steeds leiden 
Vol ambitie en vol vuur 
 
En wij gaan weer dapper voor-
waarts 
De “Messiah” ons volgend doel 
Zingen wij dat straks als grijs-
aards 
Met veel passie en gevoel? 
 

Hans van Beusichem 
17-04-2019 
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Oratoriumvereniging Bolsward 

Voorafgaand aan het najaarsconcert 2019 in de Martinikerk te Bols-
ward, zal dhr. Ebo Reitsma, muziekdocent, een lezing geven over het 
uit te voeren werk: Messiah van G.F. Handel.  
Ebo Reitsma, volgde van 1982-1987 de opleiding Schoolmuziek aan 
het Conservatorium in Groningen. Momenteel is hij werkzaam als free-
lance docent. In die hoedanigheid geeft hij cursussen en lezingen over 
muziek, o.a. een jaarlijkse cursus onder meer in zijn woonplaats Wor-
kum. Hij geeft korte inleidingen voorafgaande aan concerten van het 
Noord Nederlands Orkest in Leeuwarden, Drachten en Groningen.  
Ebo Reitsma is verbonden aan de Stichting Fryske Harlekijn en als ar-
tistiek leider aan de Stichting Workum Klassiek. Als (amateur) zanger 
heeft hij gezongen in o.a. het Noordelijk Vocaal Ensemble, het Neder-
lands Studenten Kamerkoor, Capella Frisiae en (nog steeds) in het het 
Noord  Nederlands Concertkoor. Tevens heeft hij als (wederom ama-
teur) componist een liederencyclus (voor sopraan, klarinet en piano) 
en enkele korte pianowerken op zijn naam staan.  
Ebo staat garant voor een onderhoudende en goed doordachte lezing. 
 
Aanvang lezing: 13.30 uur 
Plaats: Het Convent, tegenover de Martinikerk. 

De Oratoriumvereniging Bolsward is te vinden op 
Facebook. Bezoek ook onze website: www.ovb-
bolsward.nl 

-  

 

 

Op 9 december bent u in de gelegenheid een open repetitie bij te wonen 
van ons koor. U kunt dan een idee krijgen hoe wij repeteren, en wat de diri-
gent aan aanwijzingen geeft  om tot goede en kwalitatief hoogstaande pres-
taties te komen.  
Op onze website (www.ovb-bolsward.nl) vindt u nadere informatie.  

-  
Op 7 en 8 april 2020 wordt 
de Matthäus-Passion uitge-
voerd. Met medewerking van 
Wendy Roobol (sopraan); Net-
ty Otter (alt); Marcel Reijans 
(tenor-evangelist); Seil Kim 
(tenor-aria’s); Michiel Meijer 
(bas–Christuspartij); Jelle 
Draijer (bas-aria’s); Kinderko-
ren; Barokensemble Eik en 
Linde; Pauli Yap (algehele lei-
ding) 
Aanvang kaartverkoop leden 
en vrienden:  
7 december 2019 om 14 
uur.  
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