
B 
ij het luisteren de komende tijd 

naar de vele uitvoeringen van de 

Matthäus-Passion in Nederland 

wacht iedereen op de alt-aria 'Erbarme 

dich'. Volgens velen het ultieme hoogte-

punt in Bachs grote passie. Maar in de 

schaduw ervan staan een paar minstens 

zo mooie aria's. Vandaag: 'Sehet, Jesus 

hat die Hand'. 

 

Het schitterende 'Sehet, Jesus hat die 

Hand', de laatste aria in de Matthäus-

Passion vóór Christus aan het kruis 

sterft, is een ondergeschoven kindje. 

Zelfs doorgewinterde passiegangers kij-

ken je soms even hulpeloos aan als je 

vertelt dat het een van je favoriete aria's 

is. Je ziet ze denken: 'Sehet, Jesus hat 

die Hand' - hoe gaat die ook alweer? Net 

als de eerder in deze rubriek behandelde 

aria's - 'Gebt mir meinen Jesum wieder' 

en 'Aus Liebe' - sloopte Bachs herontdek-

ker Mendelssohn deze alt-aria-met-koor 

uit de versie die hij in 1829 dirigeerde. 

Ook Willem Mengelberg heeft in de veer-

tig jaar dat hij in het Concertgebouw van 

de Matthäus-Passion een jaarlijkse tradi-

tie maakte 'Sehet, Jesus hat die Hand' 

nooit gedirigeerd. 

 

Na het b-klein van 'Erbarme dich' (nr. 39 

in de partituur), het G-groot van 'Gebt 

mir meinen Jesum wieder' (nr. 42) en 

het a-klein van 'Aus Liebe' (nr. 49) staat 

'Sehet, Jesus hat die Hand' (nr. 60) weer 

in een majeur toonsoort: het serene Es-

groot. 'Erbarme dich' en 'Aus Liebe' wor-

den gezongen door respectievelijk alt en 

sopraan uit koor I, de andere twee aria's 

zijn voor de bas en de alt uit koor II. 

 

We zijn aangekomen op Golgotha. Chris-

tus is gekruisigd en wordt bespot door de 

menigte en de hogepriesters. Hij, die 

zoveel wonderen verrichtte en anderen 

geholpen heeft, kan zichzelf nu niet hel-

pen? Hij is toch Gods zoon? Die laatste 

woorden worden er in e-klein door de 

beide koren ingeramd. >> 

 

Matthäus-Passion 2018 

Op dinsdag 27 en woensdag 28 

maart a.s. bent u welkom in de 

Martinikerk te Bolsward voor de 

uitvoeringen van de Matthäus-

Passion (BWV 244) van J.S. Bach.                        

Ook ditmaal staat de Oratorium-

vereniging Bolsward garant voor 

een prachtige uitvoering met me-

dewerking van diverse gerenom-

meerde solisten en begeleidings-

orkest. Het geheel staat onder 

leiding van Pauli Yap. In deze 

nieuwsbrief vindt u meer infor-

matie.  

Oratoriumvereniging Bolsward 

   -  
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I 
n de afgelopen maand hebben we 
als bestuur samen met bestuursle-
den van het Toonkunstkoor uit Hee-

renveen ons Verdi-concert geëvalueerd. 
We hebben daarin vastgesteld, dat we 
twee fantastische uitvoeringen hebben 
gegeven, waarin we hebben gefunctio-
neerd als waren we een koor. Financieel 
is het ons gelukt om deze concerten te 
geven zonder daarbij op een negatief 
eindresultaat uit te komen. We hebben 
dit kunnen bereiken doordat het aantal 
kaarten dat verkocht is hoger lag dan 
we van tevoren verwachtten. De Marti-
nikerk was tot op de laatste plaats be-
zet met 600 luisteraars (begroot was 
een opkomst van minimaal 500) en in 
de Lawei kwamen 705 luisteraars 
(begroot was een opkomst van 600). 
Naast het meerdere aantal kaarten dat 
verkocht was danken we het kleine 
overschot ook aan een extra subsidie.  
Uiteindelijk zijn we budgetneutraal uit-
gekomen. Dit alles gezamenlijk beoor-
delend kwamen we als evaluatiecom-
missie tot de conclusie dat een herha-
ling van een gezamenlijke uitvoering 
zeker weer mogelijk is. 
Het bestuur heeft vastgesteld om dit 
mogelijk in de toekomst nog eens te 
doen. Vanuit dit positieve terugkijken, 
kijken we nu vooruit naar de uitvoering 
van onze Matthäus-Passion. Er is dit 
jaar veel concurrentie door andere uit-
voeringen in de naaste omgeving. Toch 

is de eerste verkoop van kaarten weer 
zeer bemoedigend. Ook zijn we erg blij 
met de komst van 9 nieuwe leden. Zij 
hebben ook gekozen om lid te worden 
van ons koor doordat we de Matthäus- 
Passion uitvoeren. Dat doet mij denken 
aan mijn eigen keuze om in 1998 lid te 
worden van de Oratoriumvereniging. 
Jarenlang was ik aanwezig als toehoor-
der bij de uitvoeringen in de Martinikerk 
en vaak zat ik daar met de gedachte: 
Hoe kan ik lid worden van dit koor? 
Een toenmalig lid van het koor die bij 
mij in IJlst woonde heeft mij over de 
drempel gehaald en mij meegenomen 
om lid te worden van dit prachtige koor. 
De Matthäus-Passion heeft voor mij 
persoonlijk meer betekenis dan alleen 
een prachtig muzikaal werk van de gro-
te Bach. Het zingen van de Matthäus-
Passion is voor mij ook een onderdeel 
van het toeleven naar de viering van 
het Paasfeest, een feest dat in mijn 
christelijke geloofsbeleving een centrale 
plaats inneemt. De uitvoeringen van de 
Matthäus-Passion zijn voor mij dus 
meer dan allen prachtige muzikale uit-
voeringen. 
Ik wens ons allen toe, dat we, ieder 
vanuit zijn of haar eigen beleving, vol 
passie de Matthäus-Passion zullen gaan 
zingen. 
 
G.J.Ankersmit (voorzitter) 

-  
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>> Dan meldt de alt uit koor II zich 

met het begeleide recitatief 'Ach 

Golgotha', harmonisch gezien het 

meest complexe onderdeel van de 

hele Matthäus-Passion. De harmoni-

sche logica verdwijnt geheel uit 

beeld bij zinnen als 'Die Unschuld 

muß hier schuldig sterben'. Het on-

voorstelbare wordt in onvoorstelba-

re akkoordovergangen gevangen. 

Van het e-klein waarmee het koor 

afsloot gaan we via dit recitatief 

naar het Es-groot van de aria, een 

zeer ongebruikelijke modulatie. 

 

Net als bij 'Aus Liebe' maakt Bach 

hier in recitatief en aria gebruik van 

twee tenorhobo's, de oboe da cac-

cia. Zijn ze in het recitatief nog har-

monische vulling, een duister klok-

gebeier, in de aria emanciperen ze 

zich tot heuse melodie-

instrumenten. De niet te bevatten 

gruwelijkheden op Golgotha maken 

plaats voor hoop. De hobo's, die in 

canon en met blijmoedige trillers 

achter elkaar omhoog klimmen, 

verbeelden als het ware de op het 

kruis uitgestrekte armen van Chris-

tus. Geen gruwelijk beeld meer, 

maar een zinnebeeld van liefde. 

Uitnodigende armen. 

 

'Kommt' roept de alt uitnodigend en 

op de herhaalde vraag 'Wohin?' van 

het koor antwoordt zij: 'In Jesum 

Armen sucht Erlösung, nehmt Er-

barmen, suchet!' De hoop, de ver-

rijzenis is nabij. De alt opent haar 

aria met een langgerekt melisme op 

het woord 'Sehet', alsof ze het 

vreugdevolle getater van de hobo's 

even een halt wil toeroepen. Kijk 

dan! In zuivere, grote drieklanken 

zingt ze vervolgens 'Sehet, Jesus 

hat die Hand, uns zu fassen ausge-

spannt'. Het klinkt als een state-

ment, gezongen met een glimlach 

om de lippen. Die uitnodigende 

hand is voor ons, verstoten kuiken-

tjes ('Küchlein'); in zijn armen kun-

nen wij leven, sterven en rusten. 

 

Als de aria voorbij is, sterft Jezus 

aan het kruis. Niet lang daarna, als 

de 'Vorhang im Tempel' in 'zwei 

Stück zerrissen' is, en de 'Erde er-

bebet' heeft, volgt dat onbegrijpe-

lijk mooie koor van slechts twee 

maten: 'Wahrlich, dieser ist Gottes 

Sohn gewesen'. Twee onaards 

mooie maten om de adem bij in te 

houden. En dan moet 'Mache dich, 

mein Herze, rein' ook nog komen. 

Peter van der Lint.  

Dit is het laatste deel uit een serie 

van drie, eerder verschenen in dag-

blad Trouw. 
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▲ Oboe da Caccia 

'Kommt, In Jesum 
Armen sucht 
Erlösung, nehmt Er-
barmen, suchet!'  

Voor u ligt de nieuwe OVB-Podium: 
 
Tijdens ons Najaarsconcert zong de OVB Het Requiem 
van Verdi. We kregen warme reacties van u als con-
certbezoeker, als vriend en als sponsor van de OVB. 
Binnenkort zingen we –traditioneel- de Matthäus-
Passion. Het 3e en laatste artikel van Peter van der 
Lint over de Matthäus-Passion gaat over: ‘ In de 
schaduw van ‘erbarme dich’. De solisten hebben een 
persoonlijke noot bij de Matthäus-Passion. Waarbij 
Mattijs van der Woerd o.a. schrijft: Ongehinderd door 
de geest van de tijd luidt Bachs passie jaar in jaar uit 
de Nederlandse lente in.  
Jeltje Hoekman vult de rubriek met haar “wat doe ik 
met muziek en wat doet muziek met mij”. 
En tot slot ons Najaarsconcert 2018, dan zal in de 

Martinikerk te Bolsward koormuziek van Mendelssohn 
klinken met inzet van het Hinsz orgel. Rein Hofstra 
vertelt hierover op pagina 7. 
Genoeg gedaan en te doen! Nu eerst het feestje van 
het bladeren, grasduinen en lezen. 
 

Veel plezier – de redactie:  

Hans Nieuwenhuijsen en Henny van Vugt 



 
  
De passietijd is 
voor mij een hele 
speciale tijd. 
Een drukke tijd 
met veel reizen, 
repetities en uit-
voeringen, maar 
zeker ook een hele 
mooie tijd met al-
tijd weer die magi-
strale muziek van 
Bach. 
Met dat verhaal 
waarvan je weet 
hoe het afloopt 
maar dat je toch 
weer helemaal 
meebeleeft, als 
een goed boek dat 
je steeds weer uit 
de kast trekt. 
En als ik dat ver-

haal dan keer op keer in deze prachtige kerk mag 
zingen.... Bijzonder! 
  
  

 
 
De Matthäus Passi-
on van J. S. Bach is 
voor mij een werk 
waarin de compo-
nist op een mees-
terlijke wijze de ge-
voelige snaar weet 
te raken bij de luis-
teraar (en de uit-
voerders niet te 
vergeten), waardoor 
men innerlijk in 
contact komt met 
het persoonlijk lij-
den dat iedereen 
meemaakt tijdens 
het leven hetzij 
door ziekte, hetzij 
door een ongeval, 

hetzij door het overlijden van dierbaren. Zo her-
denken we niet alleen het lijden van Christus tij-
dens een Matthäus, maar delen we samen ons 
gezamenlijk lijden.                                                                     

 
 
 

 
 
Toen ik 14 jaar 
was hoorde 
ik op Curaçao voor 
het eerst, dank-
zij een geleende 
CD (overigens 
nooit teruggege-
ven), de Matthaus 
Passion en ik was 
er sprakeloos van. 
In 2014 mocht ik 
voor het eerst de 
rol van Evangelist/
tenorsolist op me 
nemen in de Sint-
Maartenskerk van 
Zaltbommel, dat 
was voor mij nóg 
indrukwekkender. 
Inmiddels heb ik 
tientallen keren 
aan uitvoeringen 

in Nederland en België mogen deelnemen. Ik blijf 
het erg bijzonder en een grote eer vinden om de 
verteller te mogen zijn. Het raakt mij persoonlijk 
iedere keer en dat probeer ik ook met bele-
ving over te brengen.  
 
 

 

 
Ik ben de mid-
delste uit een 
heel groot ge-
zin. Ik denk 
dat ik een jaar 
of zes was, 
toen mijn va-
der met mijn 
drie oudste 
broers naar 
een uitvoering 

van de Matthäus-Passion wilde gaan in Breda. Hij 
had vier kaarten gekocht. Een van mijn broers 
werd ziek en: ik mocht zijn plaats innemen. Dat 
was mijn allereerste life concert. Ik was overwel-
digd, toen met name door de indrukwekkende 
koorstukken.  
                                                              >> 
 
                                                                

-  
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"Als tienjarige 
koorknaap zong 
ik voor het eerst 
mee in een Mat-
thäus-Passion. Ik 
weet nog precies 
hoe wonderlijk 
dat voelde: zo’n 
monumentaal 
muziekstuk, daar 
doe je niet aan 
mee, daar stap 
je in, je kunt 
naar binnen. Ik 
doe dat nog 
steeds, iedere 
uitvoering weer. 
Zodra de eerste 
inzet het klank-
gebouw doet op-

rijzen treed ik er binnen en dwaal erin rond. Ik 
ken het bouwwerk inmiddels door en door, maar 
uitgekeken raak ik nooit. Integendeel: ieder jaar 
valt het licht er anders binnen, iedere dag vallen 
me nieuwe details op. Het ding zit zo onbegrijpe-
lijk goed in elkaar, zo rijk.  
Ik prijs me gelukkig dat Nederland als enige land 
ter wereld behept is met de curieuze gewoonte 
om iedere lente (en alléén dan!) zo veel mogelijk 
Matthäus-Passionen tegelijk uit te voeren. Zoals 
de meeste nationale tradities is ook deze moeilijk 
verklaarbaar, amper te verdedigen en -gelukkig- 

zeer hardnekkig. Ongehinderd door de geest van  
de tijd luidt Bachs passie jaar in, jaar uit de Ne-
derlandse lente in, samen met de opschietende 
krokussen en de zingende merelmannen. Een 
klinkende tempel, even majestueus als verganke-
lijk. Treedt binnen zo lang hij er staat!" 

 
 

 
Al sinds lange tijd 
heb ik de eer en het 
genoegen met regel-
maat mee te werken 
aan de jaarlijkse uit-
voering van Bach's 
Matthäus-Passion in 
de Martinikerk in 
Bolsward. 
Altijd weer een speci-
ale en hartverwar-
mende ervaring. 
Sfeervol, betrokken, 
in een prachtige, 
steeds uitverkochte 
kerk. 
De Matthäus bete-
kent heel veel voor 
mij. De liefde, de 
menselijkheid en mildheid die er uit spreken ra-
ken mij nog altijd diep, het werk is in mijn ogen 
onverslijtbaar wat betreft zeggingskracht en 
schoonheid.  
Ik wens u een bijzondere en inspirerende luister-
ervaring toe! 
 

-  
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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 dirigent 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.  



 

Er is maar één instrument wat je altijd bij je draagt, 

en hoe heerlijk is het als je dit instrument traint en 

goed leert gebruiken. Daarom is het enorm belangrijk 

dat er koren bestaan, ook voor de jeugd! 

  

In Baard dirigeert Martijn van Dongen het kinderkoor 

De Sjongende Pompeblêden (voor kinderen van 7 t/m 

10 jaar) en jongerenkoor Lelielûd ( voor jeugd van 11 

jaar en ouder). Op deze koren staat het plezier krijgen 

in zingen met respect voor elkaar voorop.  

Jongerenkoor Lelielûd heeft een breed repertoire; van 

klassieke muziek tot wereldmuziek. Vaak zingt het 

koor meerstemmig, soms met begeleiding. Het streven 

is om de muziek zowel muzikaal als zang technisch 

goed af te werken. Jaarlijks werkt dit koor mee aan de 

uitvoeringen van de Matthäus-Passion door de Oratori-

umvereniging van Bolsward, zingen met groot koor, 

solisten en orkest, een onvergetelijke belevenis! Om 

de kwaliteit van dit koor te waarborgen kent dit koor 

een eenvoudige toelatingstest. De repetities zijn op 

woensdag avond van 19.10 uur tot 20.20 uur in de 

kerk van Baard. Geïnteresseerden in een van bovenge-

noemde jeugdkoren zijn altijd welkom om te komen 

meezingen, even de sfeer te proeven. De eerste 2 re-

petities zijn gratis. In schoolvakanties repeteren deze 

koren niet.   

Het Sint Vitus-jeugdkoor is een koor van de Sint Vitus 

parochie in Leeuwarden.  

Er zijn drie groepen: 

kinderen van 4-7 jaar: door spel, beweging en zingen 

de stem ontwikkelen. 

kinderen van 7 -11 jaar: het Sint Vitus-Kinderkoor. 

jeugd van 11-19 jaar: het Sint Vitus-Jeugdkoor. 

De koren staan onder leiding van Hendrikje van den 

Berg.  

Naast de liturgische vieringen in de Dominicus- en Bo-

nifatiuskerk, werken de koren mee aan speciale pro-

jecten. 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar zingen de koren in Bolsward de Matthäus-

Passion van J.S. Bach. 

In 2016 zongen de koren mee met de Matthäus–

Passion van de Nederlandse Bach Academie. De con-

certen waren in Leeuwarden, Amsterdam en Monnic-

kendam. In 2018 en 2019 met Hortus Vocalis en ba-

rokorkest Florilegium Musicum olv Gerben van der 

Veen de Fryske Mattéus Passy. In 2019: 28/29 en 30 

maart in Sneek, Dokkum en Leeuwarden. 

-  
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Het ensemble, opgericht in 2000 ter gelegenheid 

van een concert in de bovenzaal van het gelijknami-

ge café in de Amsterdamse Plantagebuurt, bestaat 

uit professionele musici die elkaar gevonden hebben 

in hun liefde voor de barokmuziek en hun streven 

deze uit te voeren op een manier die zoveel moge-

lijk recht doet aan de bronnen. Zij spelen op authen-

tieke instrumenten of kopieën daarvan. Artistiek lei-

der en concertmeester is Franc Polman. Behalve in 

de thuisbasis Amsterdam wil Eik en Linde vooral op-

treden in kleinere plaatsen op karakteristieke loca-

ties. Het ensemble treed ook regelmatig op met vo-

cale ensembles.  

http://eiklinde.nl/franc-polman/


H 
et begon met Albertus Anthoni Hinsz: zijn we-

reldberoemde orgel in de Bolswarder Martini-

kerk werd gerestaureerd, en hoe! Terug was 

het heldere, ruimtelijke geluid, verdwenen waren dof-

heid en ruis. 

Tijdens een nabespreking van ons concert in 2016 

bracht ik het ter sprake - samen met een foto uit de 

80er jaren van de vorige eeuw: de oratoriumvereni-

ging opgesteld voor het orgelfront, boven de banken.  

Zou dat éénmalig te herhalen zijn? Zijn er oratoria met 

een prominente rol voor orgel? Pauli Yap noemde Felix 

Mendelssohn Bartholdy: Lobgesang en Psalm 42. 

Hoewel de hindernissen aanvankelijk groot leken, 

heeft het bestuur zich achter het plan gesteld en is de 

bal gaan rollen. De zitplaatsen die verloren gaan in het 

bankenblok kunnen royaal worden gecompenseerd in 

het koor (waar normaal ons podium staat). De vloer in 

dat koor ligt 40 cm hoger, nabij de abcis 80 cm hoger 

dan de kerkvloer. Ergo: een tribune-achtige opbouw 

t.b.v. concertgangers. Daarnaast kwam Jan Ankersmit 

met het praktische voorstel ons verkoopsysteem feite-

lijk intact te laten: rij 1 rechts blijft rij 1 rechts, maar 

nu op een andere plek in de kerk. 

Problemen van andere orde bleken eveneens oplos-

baar. Het college van kerkrentmeesters verleende  

graag medewerking. Zij zien e.e.a. als promotie voor 

de kerk en ook als bijdrage aan Kulturele Hoofdstad. 

Een ander probleem loste zichzelf op: ons podium 

staat altijd al gereed tijdens de zondag voor het con-

cert. De dienstdoend predikant bleek Catrinus Corpo-

raal - hij was in z'n dubbele hoedanigheid graag bereid 

mee te werken aan deze bijzondere gebeurtenis. 

Want dat is het in potentie. Terug naar de opstelling 

van vroeger, met zangers en orkest gesteund door het 

vernieuwde orgel. 

Er valt nog veel te regelen en (in het najaar) op te 

bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dat met steun van 

velen zal gaan lukken ! 

Rein Hofstra 
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W 
onderbaarlijk en verheven, 
zongen wij zonet nog even 
Verdi’s requiem allemaal 

Dat wij heden zo bedreven 
Ons volledig konden geven 
Was verbazend geniaal 
 

Dat wij met twee koren zongen 
Bijna 300 zangerslongen 
Was opzienbarend fenomenaal 
Dat wij Verdi zo bedwongen 
Zo perfect en ongedwongen 
Was geweldig multivocaal 
 

Het orkest met vele leden 
Die ons met muziek omkleedde 
Speelden ook hun nootje mee 
Bij de aria’s en gebeden 
Die onze harten zo doorsneden 
Speelde zij hun noten delicaté 
 

Maar daarvoor komt wel iets kijken 
Daarvoor moeten zaken wijken 
Dat betekent gestudeer 
Wil je ooit succes bereiken 
Moet je naar de noten reiken 
En moet toujours gerepeteer(d) 
 

Ook je stem moet op niveau zijn 
Zuiver, klankrijk, niet volumineus 
zijn 
Dat wordt frequent gecontroleerd 
Wat weet je van syncopen, en van 
kwartrijnen 
Hoe moet je een interval verkleinen 
Kortom word je als koorlid nog  
wel g’accepteerd 
 

Spanning heerst onder de leden 
Er wordt heel veel stress geleden 
Koortjes vormen zich spontaan 
Zing ik morgen net als heden 
Behoort  ‘tOVB straks tot ‘t verleden 
En waarheen moet ik dan gaan? 
 

Over de kennis, kunde inzicht 
Die bij ’t OVB zo verplicht is 
Van het muzikale arsenaal 
Worden cursussen gegeven 
Voor een bloeiend zangersleven 
Over solfège, ritmiek en notentaal 
 

Ook het bestuur dat kent zo zijn 
normen 
Moet zich vaak plooien en moet zich 
vaak vormen 
Staat voor de koorleden steeds 
weer paraat 
Bestuursleden gaan en bestuursle-
den komen 
En een nieuw beleid daar kan je van 
dromen 
Maar het blijft jammer dat Berend 
het koor nu verlaat 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drachten dat was schoon verheven 
Heel de muziek kwam daar tot le-
ven 
Het orkest, het koor, ied’re solist 
Heeft het mooiste daar gegeven 
4 kwarts maat of Alla Breve 
Dat had Pauli zo beslist 
 
Nu wij hier weer Verdi zongen 
Zijn wij van het feit doordrongen 
dat met Heerenveen vereend 
wij een koor van klasse vormden 
dat naar het succes toe stormde 
en dat zeg ik welgemeend 
 

Pauli met al haar talenten 
Had vaak moeilijke momenten 
Als er niet werd opgelet 
Kijken maar deze dirigente 
Is een must voor deze docente 
Zij verklaart dat tot een wet 
 

En wat kan zij goed vertalen 
Uit de Latijnse kerk verhalen 
Wat bedoelt de tekst hiermee 
Welke stemming hier bepalen 
Met welk licht dit deel bestralen 
Voor mij was zij vaak dominee 
 

Ook de pers kwam bij ons kijken 
Lieten hun belangstelling blijken 
Maakten foto’s in Heerenveen 
Roemde ook onze praktijken 
Die met de beste zijn te vergelijken 
En brachten veel mensen op de 
been 
 

Als het orkest begint te spelen 
En wij op’nen onze kelen 
Beginnen wij pipipipiano aan 
Heer laat hen toch eeuwig rusten 
Zegen hen en welterusten 
Zingen wij voor ’t verder gaan 
 

Maar dan komt de dag der wrake 
Toen moesten wij volume maken 
Als het oordeel wordt geveld 
Als de rechter is gekomen 
Alles streng wordt doorgenomen 
En je dagen worden geteld 
 

Maar het eindigde in vrede 
Het eeuwige licht Heer geef dat he-
den 
Omdat u goedertieren zijt 
Laat hen uw eeuwig licht belichten 
Geef hen hemelse gezichten 
Bij uw Heiligen in eeuwigheid 
 
>>>>> 
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Het orkest en de solisten 
Die ook hun partijtje wisten 
Vulden de ruimte met muziek en 
gezang 
Voor de kleurvolle gouden klanken 
Willen wij u hart’lijk bedanken 
Nooit was een noot te kort of te 
lang 
 

Heel flexibel en veelzijdig 
zuiver en nooit tegenstrijdig 
Staat Heleen bij ons bekend 
Al haar inzetten zijn tijdig  
Klank en kleur zijn bijna heilig 
Aan haar stem wordt zij herkent 
 

Met warmte en krachtig 
Wonderschoon en heel erg prachtig 
Zingt Myra Kroese, zij’s onze Alt 
Zingen doet zij heel aandachtig 
Vaak fluist’rend zacht en heel  
waarachtig 
Waarna het publiek in stilte vervalt 
 

 
Ook een man die heel veel kan 
Is hij familie van onze Jan? 
Leon van Liere is zijn naam 
Een tenor met heel veel allure 
Moge zijn carrière nog heel lang 
gaan duren 
Ook hij behoeft roem, ook hij be-
hoeft faam 
 

En tenslotte Martijn Sanders 
Altijd weer nieuw altijd weer anders 
Met zijn rijpe volle stem 
Laat hem het Requiem maar zingen 
En laat de klanken binnendringen 
En zeker is je bent weg van hem 
 

Wat zijn wij zonder de leden 
Die heel veel voorwerk voor ons 
deden 
Vaak tot in de schemering 
Ik noemde reeds het koor besturen 
Dagenlang en vele uren 
Die krijgen hier een huldiging 
 

Maar wat dacht je van die lieden 
Die op andere gebieden 
Bezig zijn aan de zijlijn  
Ik denk hier aan de ploeg van Hof-
stra 
Die steeds als de wiedeweerga 
Tijdig met het podium bezig zijn 
 

Maar we hebben and’re Podium 
mensen 
Die verzamelen nieuws en wensen 
Schrijven dat in het Podium blad 
Hans en Hennie bedankt voor deez 
werken 
Jullie zijn nijv’re en ijv’rige klerken 
Wij hebben nooit zulke goeie gehad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook de wakende en slapende groe-
pen 
Die we steeds weer paraat kunnen 
roepen 
Geven ons een warm gevoel 
Op hen kan het koor steeds steunen 
Op hen die niet achterover leunen 
Jullie doen samen een heleboel 
 

Het wordt tijd dat ik Pauli noem 
Zonder haar geen eer, geen roem 
Wij waren zonder haar een zwal-
kend schip 
Schipbreuk lijdend op de klippen 
Met het water aan de lippen 
Zonder koers, vol onbegrip 
 

Daarom hulde aan deze dirigente 
Die voor ons zo een belangrijke 
prominente 
Plaats binnen onze koren bekleed 
Zij is beslist de meest evidente 
Intelligenste muzikale docente 
Van ambitie en muziekkennis door-
kneedt  
 

Weer gaan wij de hoogte bereiken 
Zal onze naam op de posters prij-
ken 
Want de Mattheus is ons volgende 
doel 
Ook dan zal het weer zonklaar blij-
ken 
Dat wij naar het hoogste reiken 
Met kennis en kunde en inlevings-
gevoel 
 

Het was mij een eer voor u te mo-
gen dichten 
U over de gang van zaken voor te 
mogen lichten 
Nu zeg ik u bij deze mijn eigen be-
sluit 
Mijn kruit is verschoten, het dicht 
afgesloten 
Het is nu over, en het is nu uit. 
 
 
Dichter des OVB’s: 
Hans van Beusichem 
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E 
en tijdje geleden werd mij 
gevraagd of ik iets op papier 
wilde zetten in deze rubriek. 

Meteen dacht ik, leuk, dat doe ik 
wel even. Maar nu ik er voor ben 
gaan zitten, vind ik dat toch een 
stuk lastiger dan gedacht. Ik heb dit 
verhaal nog nooit op papier gezet, 
laat ik nu maar beginnen bij het 
begin.  
Als klein meisje werd er regelmatig 
in mijn ouderlijk huis klassieke mu-
ziek gedraaid, onder anderen de 
Matthäus-Passion. Vanaf het begin 
had ik hier altijd al oren naar. 
Prachtige muziek vond ik het, maar 
ik stond er nooit écht bij stil. Ik had 
in die tijd wel orgelles en daardoor 
ook een aantal muziekdiploma’s 
gehaald. Later op de middelbare 
school (Bogerman), was er een 
schoolkoor o.l.v. Bob Pruiksma. Hier 
had ik mezelf direct voor opgege-
ven. Ik kan me nog herinneren dat 
we negrospirituals zongen, zoals 
“Deep river”, “Nobody Knows” en 
“My Lord what  a morning”. Op het 
repertoire stonden fragmenten uit 
de musical Jesus Christ Superstar. 
Het was een fantastische tijd. Ik 
weet nog dat ik op 13-jarige leeftijd 
mee ben geweest op tournee naar 
het Skjern Pigekor in Skjern, Dene-
marken (1974). 
Ik ben later gestart met een oplei-
ding voor verpleegkundige in Hee-
renveen. Ik kwam daar in contact 
met de “ Lords More Singers “ o.l.v. 

John Verrijk. Ik vond dat in die tijd 
een prachtig gospelkoor, ik wilde 
daar ook een onderdeel van uitma-
ken. Dit ging helaas niet door, om-
dat ik tweewekelijks in het weekend 
moest werken in de Tjongerschans. 
Ik vond dit erg jammer, en heb er 
alles aan gedaan om toch lid te 
worden wat uiteindelijk is gelukt. 
We zongen Gospel liederen, ver-
zorgden musicals en concerten door 
Nederland. Daarnaast speelde ik 

regel-
matig 
dwars-
fluit, 
heb nog 
een pe-
riode bij 
een 
fanfare 
ge-
speeld. 
Later 
ben ik 
ge-

trouwd met Henk en zijn we samen 
gaan wonen in Nij-land. Daarna nog 
een aantal jaren gezongen bij een 
Gospelgroep in Bolsward. Ik kreeg 
op een gegeven moment weer meer 
oor voor klassieke muziek. In het 
voorjaar van 1998 ging ik naar een 
uitvoering van de Matthäus-Passion 
die Hoite Pruiksma dirigeerde. Ik 
vond dit geweldig om dit in het echt 
mee te mogen maken. Zeer impo-
sant zo’n ontzettend groot koor met 
indrukwekkende muziek en een 
aangrijpende bewoording. Ik be-
dacht mezelf toen: dát wil ik ook. Ik 
meldde me aan bij Jeen Postma. In 
het voorjaar ’99 mocht ik  voorzin-
gen bij Pauli. Ik kwam door de test, 
ik hoor het wel zei Pauli, je bent 
een Pruiksma! Sindsdien ben ik lid 
van het OVB. Ik realiseer me nu dat 
ik de MP dit jaar voor de 20e keer 
mee zing en het verveelt nooit. Ik 
blijf de muziek, de tekst en het op-
treden geweldig vinden. Daarnaast 
is het leuk om grote koorwerken in 
te studeren en mee te doen met de 
najaarsconcerten. 
Ik vind het mooi om te ervaren dat 
het niveau van het koor vooruit-
gaat. Pauli doet enorm haar best  
en dat waardeer ik enorm. Dit 
houdt mezelf en de andere koorle-
den scherp. 
Twee van mijn zonen (21 en 24 
jaar) hebben ook al een paar keer 
de MP uitvoering  bijgewoond. Zij 
genieten hiervan. Dat vind ik prach-
tig,  de jongeren die komen zijn 
schaars. Al mijn drie zonen hebben 
muziekles gehad en een instrument 
bespeeld. Dat vond ik een must om 
aan de kinderen mee te geven in 
hun jeugd. Mijn zoon Jilles (21 jaar) 
is nog altijd fanatiek met muziek 
bezig en speelt prachtig piano. Elke 
keer weer een cadeau wanneer ik 
thuis kom en hij speelt. Zelf zoek ik 
ook weer andere uitdagingen. Ik 
heb met musicals meegedaan en in 
dubbelkwartetten gezongen. Af en 
toe in periodes zangles gehad van 

Netty Otter en Dini Buis. Ik vind het 
altijd fijn om met zingen bezig te 
zijn. 
Een leven zonder muziek zou ik me 
niet kunnen voorstellen. Ik word er 
blij van en is goed voor de ontspan-
ning. Ik heb via de OVB  nieuwe en 
leuke contacten opgedaan en hoop 
nog lang met jullie te kunnen zin-
gen!                                                                        
 
Groet van Jeltje Hoekman-Nauta 
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Met de hulp van al deze vrijwilligers komen onze con-
certen tot stand. Een onmisbare factor voor het koor.  

  

▲Jan van Liere, 25 jaar pianist OVB. De huldiging was 
op de koordag op 17 februari j.l. Gert Jan Ankersmit 
(voorzitter) overhandigt Jan bloemen en een passend 
cadeau en bedankt hem namens het koor voor zijn mu-
zikale inzet van de afgelopen 25 jaar.  

◄ 7 februari 2018, nam dhr. R. 
Nammensma de koorleden van de 
OVB en het Toonkunstkoor mee in 
zijn verhaal over het Requiem van 
Verdi. 
 
► 27 november 2017 nam Berend 
Weistra afscheid als secretaris en 
als koorlid. Traditiegetrouw ontving 
Berend zijn voornaam in chocola-
deletters. De voorzitter bedankte 
hem voor zijn tomeloze nauwkeuri-
ge inzet voor het koor. 
 
▼ 17 februari 2018 koordag OVB. 
Harjo Pasveer, zangpedagoog te 
Rotterdam gaf het koor lessen in 
stemvorming.  

PR-cie: Adrie Kaspers; 
Hans Nieuwenhuijsen; 
Henny van Vugt; Patricia 
Sijbrandi; Tinus Geerts-
ma 

Podiumploeg: 
Annemarie Viersma; 
Jaska de Bree; Mar-
tje Quarre; Engelbert 
Tiel Groenestege; 
Eric Tigchelaar; Jeen 
Postma; Jan Smitten-
berg; Lokke Noter-
mans; Patricia Sij-
brandi; Rein Hofstra; 
Roelof van der Werff; 
Wouter Schothorst 
Yvonne Tigchelaar. 

Concertcommissie: 
Jeen Postma; Maria 
Lighart-vd Meer; 
Sjoukje Nauta 

Gastvrouwen/
heren: dhr. en mevr. 
Stevens; ; Gerrit 
Bakker; Truus Sie-
monsma; dhr Schop-
pert 

Kaartcontrole: Dhr. 
Woba en dhr.Ydema 

Repetitoren: Cecilia 
Bekema; Tineke Warringa; 
Janny Bergsma; Hanna 
Karpers; Lysbeth 
Zwart;Catrinus Corporaal  

Evenementen: 
Annet Kuipers; Hans 
van Beusichem; 
Marjanne vd Wal;  

Koorcommissaris: Annemarie 
Viersma Lief en Leed: Yvonne 
Tigchelaar Bibliothecaris: 
Anneke Schaap  Website: Hans 
van Beusichem; Hans Nieuwen-
huijsen  

Bestuur:  Annemarie Viersma; 
Catrinus Corporaal; Chris 
Schaap; Gert Jan Ankersmit; 
Henny van Vugt; Janny Bergs-
ma; Wilma Post 

Verkoop boekjes:Evelien 
Louw-Kooijstra; Eef Ligthart 

Geluid, techniek, 
opnames: Erik Tig-
chelaar; Maarten Bos 



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: 

De Ielreager 31 

8702 CJ Bolsward  

tel. 0515856733  

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

Oratoriumvereniging Bolsward 
 
 Matthäus-Passion BWV 244  
  o.l.v. Pauli Yap 
  
27 & 28 maart 2018   
aanvang 19.00 uur 
Bolsward, Martinikerk 
 
Barokensemble Eik en Linde 
Heleen Koele, Sopraan 
Mirjam Schreur, Alt    
Adrian Fernandes, Tenor(evangelist)  
Jean Léon Klosterman, Tenor (aria’s)  
Mattijs van der Woerd, Bas (christuspartij)  
Pierre Mak, Bas (aria’s)   
Kinder/jeugdkoor Sint Vitus, Leeuwarden 
o.l.v. Hendrikje van der Berg 
Jongerenkoor Lelielûd o.l.v. Martijn van 
Dongen    
     
Prijzen variërend van € 19,50 tot € 35,-  
Jeugd en studenten 50% korting  
www.ovb-bolsward.nl/kaartverkoop 
Tel. 0515-431400 (Theater Sneek) 
 
  
 
Oratorium vereniging Bolsward  
  
         Psalm 42 
       Lobgesang 
    Felix Mendelssohn Bartholdy 
      o.l.v Pauli Yap 
 
18 november 2018 
aanvang 15 uur   
Bolsward, Martinikerk  
 
Promenade Orkest 
Heleen Koele, sopraan 
Margreet Rietveld, alt 
Ab Weegenaar, organist 
 
Prijzen variërend van € 19,50 tot € 35,-  
Jeugd en studenten 50% korting  
Start kaartverkoop voor leden en vrienden:  
2 juni 2018 (open voorverkoop 16 juni) 
www.ovb-bolsward.nl/kaartverkoop 
Tel. 0515-431400 (Theater Sneek) 
 

Open koorrepetitie: 
Wij zoeken nieuwe le-
den. De Oratorium Ver-
eniging Bolsward (OVB) 
is een gemengd koor 
en heeft ruim 80 leden. 
Grote naamsbekend-
heid geniet de OVB 
door de jaarlijkse uit-
voeringen van de Mat-
thäus-Passion van Jo-
hann Sebastian Bach in 
de Martinikerk te Bols-
ward. De muzikale lei-
ding van het koor is in 
enthousiaste- en inspi-
rerende handen van 
Pauli Yap.  
Lijkt het u niet prachtig 
om samen met ons vol-
gend jaar de Matthäus-
Passion mee te zingen 
of mee te doen aan ons 
najaarsconcert?                                 
Wilt u kennismaken 
met het koor, musice-
ren op hoog niveau en 
genieten van prachtige 
uitvoeringen? Kom dan 
vrijblijvend naar onze 
open repetitie. De kof-
fie staat klaar. U bent 
van harte welkom op       
9 april a.s. 19.30 uur 
in het Centrum, Gast-
huishuissingel 33 
Bolsward. 
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