
R 
embrandt en Bach. Ze worden in de paastijd 
geregeld in één adem genoemd. 
Waar de eerste met talloze schilderijen, etsen 
en tekeningen de verbeelding voedde bij het 

lezen en overdragen van Bijbelse verhalen, zorgde 
Bach met minstens zoveel emotie en kleur voor de 
verklanking ervan. 
Kunsthistoricus Paul Fluttert uit Hieslum zet de twee 
meesters graag in hetzelfde perspectief. 
“Zonder dat we veel weten van het geloofsleven van 
Rembrandt en Bach, kun je stellen dat er in hun grote 
werken parallellen zijn die eenzelfde inspiratiebron 
verraden.’’ 
Ze hebben elkaar niet gekend, laat dat duidelijk zijn. 
Toch durft Fluttert, die geregeld lezingen geeft waarin 
hij muziek en beeldende kunst voor een groot publiek 
toegankelijk probeert te maken, het wel aan om 
Bachs passies te laten klinken als ‘ondertiteling’ van 
werken van Rembrandt. >> pagina 4 
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O 
p dinsdag 16 en woens-

dag 17 april 2019 geeft de 

Oratoriumvereniging Bols-

ward haar jaarlijkse uit-

voering van de Matthäus-Passion van 

Johann Sebastian Bach. Ook dit jaar 

zullen vele trouwe bezoekers uit het 

hele land deze gebeurtenis niet willen 

missen. De monumentale en sfeervol-

le Martinikerk in Bolsward draagt on-

getwijfeld haar steentje bij aan het 

grote succes van de uitvoeringen. 

Dankzij dirigente Pauli Yap ontwikkelt 

de “Bolswarder Matthäus” zich naar 

een steeds hoger niveau.  

Op de achterzijde van dit OVB-

Podium staan de verdere bijzonder-

heden over medewerkenden, de 

kaartverkoop en aanvangstijden.                      
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A 
ls ik dit schrijf zijn we als 
bestuur op allerlei terreinen 
bezig met voorbereidingen 
van onze uitvoeringen van 

de Matthäus-Passion en ik heb een 
enorm plezierig gevoel over de  
wijze waarop alles verloopt.  
Om te beginnen het nieuwe podi-
um. Het wordt een heel mooi  
podium, dat veel sneller geplaatst 
kan worden en veel lichter is qua  
constructie dan het vorige eigen 
gemaakte podium, dat we gebruik-
ten voor ons najaarsconcert 2018. 
We weten nu zeker, dat het nieuwe 
podium geleverd wordt in de 
maand maart, dus ruim op tijd om 
te gebruiken bij onze uitvoeringen 
in april. 
Tevens heb ik vandaag, 1 februari, 
de stand van het aantal verkochte 
plaatsen berekend. Ik heb dat  
alleen gedaan voor de beschikbare 
plaatsen in het middenschip en het 
koorgedeelte. In deze ruimte zijn 
529 zitplaatsen beschikbaar.  
Daarnaast hebben we aan de  
zijkanten nog 100 zitplaatsen met 
een vrije zit. In totaal kunnen we 
dus 629 toehoorders ontvangen. 
Dat is meer dan in het verleden. 
Voor het concert op dinsdagavond 
zijn in het middenschip + koorge-
deelte 357 zitplaatsen verkocht en 
op de woensdagavond 387 zitplaat-
sen. Samen 744 kaarten van de in 
totaal 1058 beschikbare plaatsen 

op beide avonden. Dit betekent, dat 
ongeveer 70% van de beschikbare 
plaatsen in het middenschip en 
koor verkocht zijn en dat ruim twee 
maanden voor onze uitvoeringen. 
Ook dit maakt mij heel blij. 
Het derde dat me blij maakt is het 
feit, dat we met bijna alleen eigen 
koorleden de uitvoeringen kunnen 
verrichten. Alleen bij de bassen zijn 
twee gastzangers, die we van harte 
welkom heten. 
Vandaag ontvingen we vanuit ons 
koor van een nieuw koorlid een 
mail waarin ze haar zeer positieve 
ervaringen met ons als koor en 
Pauli als dirigent deelt. 
Het zal jullie duidelijk zijn, dat al 
deze gebeurtenissen mij blij  
maken.  
We zijn een goed koor, we willen 
met z’n allen een fantastisch resul-
taat neerzetten, we zijn een koor 
met een heel positieve uitstraling 
naar ons publiek en we zijn een 
koor dat het aandurft om  
vernieuwingen aan te gaan. 
Naar mijn mening zou Bach heel 
tevreden zijn met ons als uitvoe-
rend koor van zijn prachtige  
Matthäus-Passion. 
 
 
Met vriendelijke groeten van  
Gerrit Jan Ankersmit (voorzitter) 
 

 

 

V 
ele jaren heeft Henny van 
Vugt samen met ondergete-
kende garant gestaan voor 
het nieuwsblad van onze  

vereniging: OVB-Podium. Henny gaat 
zich nu uitsluitend richten op haar PR
– en haar bestuurstaken.  
Henny heb ik ervaren als een zeer 
accuraat en scherp redactielid. Zo 
vulden we elkaar goed aan om tot 
een resultaat te komen waar we te-
vreden over konden zijn.  
Henny dank je zeer voor je inbreng!  
Verheugend is het dat koorlid en 
kunsthistoricus Paul Fluttert de  
redactie komt versterken.  
Welkom bij de redactie Paul!  
Paul heeft in het verleden al mooie 
bijdragen geleverd aan OVB-Podium. 
Achtereenvolgens was dat Händels 
Messiah (2011), verslag lezing dr. 
Luth (2012), Rembrandt als de apos-
tel Paulus (2013) en het Requiem 

van Verdi (2017). Paul treft het, 
want 2019 is een Rembrandtjaar 
(350e sterfdag). Het valt te raden 
waar we Paul in deze Podium tegen-
komen: de journalist van de Leeu-
warder Courant Hans Willems, haalt 
Paul aan in een overdruk van het 
artikel “Rembrandt en Bach.” 
Koorlid Reinier Tuitman (een van de 
zes predikanten die van de OVB lid 
zijn) schreef een grondig stuk over 
het koraal “O Haupt voll Blut und 
Wunden.” Een ander koorlid dat lid is 
van de pr-commissie, Adrie Kaspers 
schreef over haar ervaringen als 
nieuw lid en over wat muziek met 
haar doet. Beide schrijvers deden al 
schrijvende verrassende ontdekkin-
gen. 
 
Veel leesplezier! 
Hans Nieuwenhuijsen   
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A 
ls u erbij was, dan heeft u het zelf  
kunnen ervaren bij ons najaarsconcert  
in de Martinikerk te Bolsward: de plaats 
van het podium voor koor, solisten en 

orkest is verplaatst naar de andere zijde.  
Met veel inzet en de nodige kennis en compe-
tenties van vele koorvrijwilligers, is het podium 
geplaatst op de kerkbanken waar anders het 
publiek plaats neemt voor de concerten. En  
waar anders het podium zich bevindt, in het 
koorgedeelte van de kerk, zijn nu stoelen  
geplaatst voor de toeschouwers.  
In de tachtiger jaren heeft men wel vaker  
gekozen voor deze opstelling. Evenals bij het 
laatste najaarsconcert heeft dit te maken met  
de functie van het grote Hinsz-orgel, als  
begeleidingsinstrument bij concerten. De uitge-
voerde werken van Mendelssohn Psalm 42 en 
Symphony nr. 2 (Lobgesang) lenen zich goed 
voor orgelbegeleiding als aanvulling op de  
orkestbegeleiding. Bovendien is dit een  
uitgelezen kans geweest om de organist een 
solopartij te laten spelen van Mendelssohn: 
Sonate nr. 3.  
Wat als koorzanger meteen opvalt bij deze  
opstelling is de reikwijdte van de klank in de 
kerk. Deze is vele malen groter dan wanneer 
we aan de andere kant van de kerk opgesteld 
staan. De verwachting was derhalve dat dit  
voor de toeschouwers tot helemaal achterin de 
kerk de koorklankkleur en de verstaanbaarheid 

van koor en solisten ten goede zou komen.  
En gelet op de reacties was dit ook zo. Dit in  
tegenstelling tot de andere opstelling, waar de 
toeschouwers achterin meer moeite hebben 
met de verstaanbaarheid en de te snel wegeb-
bende muziek.  
Een prettige bijkomstigheid is verder dat de 
‘ongemakkelijke’ kerkbanken niet gebruikt  
hoeven worden en vervangen zijn door  
stoelen tot helemaal achterin het koorgedeelte. 
Een andere prettige bijkomstigheid is dat door 
deze opstelling er meer toeschouwers kunnen 
genieten van het concert.  
Mede dankzij de positieve ervaringen met deze 
opstelling heeft het bestuur besloten hiermee 
door te gaan. Bij de eerstvolgende Matthäus-
Passion en bij het najaarsconcert 2019 zal deze 
opstelling realiteit worden, zo is de verwach-
ting. Bij dit laatste concert zal het Hinsz-orgel 
ook mee begeleiden. Bij de Matthäus-Passion 
wordt nog onderzocht of het kinderkoor op de 
orgelgalerij kan staan.  
Zoals gezegd is er door veel koorleden en  
aanverwanten hard gewerkt om het podium op 
de banken te plaatsen. Daarbij heeft het koor 
het grote voordeel dat er leden zijn, die over 
technische knowhow beschikken. Dat werd bij 
het ontwerpen en bouwen van het podium 
goed uitgebuit.  
 
Hans Nieuwenhuijsen 
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U vindt foto’s van podiumbouw en concert op onze website. 
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,,Beiden zijn meesters in het werken met licht 
en donker, snelheid en rust, ritme en verstilling. 
En beiden hebben in hun Bijbelse voorstellingen 
veelvuldig teruggegrepen op de evangelist  
Matteüs.’’ 
 
Pilatus 
Als voorbeeld haalt de kunsthistoricus twee  
versies aan van de etsen die Rembrandt maakte 
van het verhoor van Jezus door Pilatus. 
Het was gebruikelijk dat van zo’n ets meerdere 
drukgangen werden gemaakt, en bij Rembrandt 
is dan goed te zien dat hij in latere versies  
veranderingen doorvoert die iets zeggen over de  

 
 

 
ontwikkeling van zijn eigen visie op het  
verhaal. 
De scène met de gevangengenomen Jezus voor 
de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus is een 
van de dramatische hoogtepunten in het lijdens-
verhaal. De Joodse religieuze leiders die Jezus 
als een steeds dreigender gevaar voor hun posi-
tie zijn gaan zien, schuiven de afrekening graag 
door naar de Romeinse bezetter, maar Pilatus 
probeert er op zijn beurt onderuit te komen,  
zeker wanneer zijn vrouw in een droom te  
verstaan heeft gekregen dat haar man zich niet 
aan deze heikele kwestie moet branden. 
>> 

 
 

▲ Pilatus laat in de derde versie van de ets van Rembrandt het te hoop gelopen volk kiezen tussen Jezus en de echte 
wetsovertreder Barabbas. 



De stadhouder meent een briljante zet te doen 
door het morrende volk te laten kiezen tussen 
Jezus en de ‘echte’ wetsovertreder Barabbas.  
Een van tweeën mag vrijuit gaan. Tot zijn  
verbijstering kiest het volk tegen Jezus. 
De etsen waarover het hier gaat verbeelden 
dat keuzemoment. De verschillen tussen de 
derde en de achtste ‘staat’ ervan, zijn  
opmerkelijk.  
Fluttert: ,,Aanvankelijk beeldde Rembrandt 
heel veel details af. Hij maakt het de kijker 
moeilijk om ergens op te focussen. Het is druk, 
ook letterlijk, want voor het bordes staat het 
vol met mensen die naar het paleis van Pilatus 
zijn gekomen om de gebeurtenissen te  
volgen.’’ 
Op de latere versie van de ets is dat heel an-
ders. De randen zijn donkerder gemaakt,  
 

waardoor het accent veel meer op Jezus komt 
te liggen. Het volk is ‘weggepoetst’ en ook op 
het bordes is het rustiger geworden. Fluttert: 
,,Door zoveel weg te laten, stuurt Rembrandt 
als het ware het licht, en dat is precies wat 
Bach in de Matthäus-Passion ook doet. Daar 
waar tweespalt en rumoer is, laat Bach twee 
koren tegen elkaar op zingen. Wanneer er 
overeenstemming bestaat, zoals bij de belijde-
nis ‘Waarlijk, deze was Gods Zoon’ voegt Bach 
de twee koren samen en valt alle licht op de 
betekenis van Jezus.’’ 
Dertig jaar geleden woog Rembrandt-kenner 
Hidde Hoekstra, samensteller van de zesdelige 
serie ‘Rembrandt en de bijbel’, de twee prenten 
ook al eens tegen elkaar af. ,,Door de nu lege 
voorgrond wordt de beschouwer rechtstreeks 
geconfronteerd met de scène op het bordes.’’  
>> 
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▲ De achtste versie van de ets: het volk is weggepoetst en de kijker staat als het ware zelf vooraan en voor de keus: Jezus 
of Barabbas? 



Kon hij zich eerst nog verschuilen achter de  
Joden, voortaan is hij het, die in de plaats van 
de opgehitste menigte roept om de vrijlating 
van Barabbas, en vervolgens op de vraag van 
Pilatus: ‘Wat zal ik dan doen met Jezus, Die 
genaamd wordt Christus?’ schreeuwend  
antwoordt: ‘Laat Hem gekruisigd worden!’  
 
Vakman 
Hoekstra, een kasteleinszoon uit Wytgaard die 
door ziekte niet het door hem begeerde pries-
terambt kon vervullen, verzamelde zijn hele 
leven Bijbelse prenten van Rembrandt. 
Hij wenste niet mee te gaan met de negentien-
de-eeuwse romantische visie op de schilder als 
een diepgelovige Bijbelvorser. Van de schilder 
moet je geen theoloog maken. Net als Paul 
Fluttert nu, onderstreepte Hoekstra dat  
Rembrandt eerst en vooral een vakman was, 
en daarnaast een kind van zijn tijd. 
 
Zoals vrijwel alle zeventiende-eeuwse schilders 
greep Rembrandt bij de verbeelding van Bijbel-
se verhalen terug op wat voorgangers ervan 
hadden gemaakt. Hij was een verwoed verza-
melaar van prenten, en gebruikte bijvoorbeeld 
veel werken van Italiaanse kunstenaars en van 
Nederlandse als Lucas van Leyden en Maarten 
van Heemskerck. Het verschil was wel dat hij 
als nazaat van de Reformatie een veel grotere 
vrijheid aan de dag kon leggen dan de aan 
strikte kerkelijke tradities gebonden voorgan-
gers. 
Maar of dat ook betekent dat hij er zelf de  
bijbel op nasloeg, is onzeker. Wel voegde hij 
met zijn talenten zoveel extra’s toe, dat hij  
uiteindelijk met kop en schouders boven ieder-
een zou uitsteken. 
 
Bij de presentatie van ‘Rembrandt en de bijbel’ 
roemde Hoekstra in 1980 het psychologisch 
inzicht van de schilder. ,,Hij weet bij elk  
verhaal tot de kern door te dringen. Zijn type-
ringen van mensen zijn altijd raak. Je kunt bij 
elke afbeelding een zin in de directe rede  
zetten.’’ 
Theologen waren ze dus niet, maar kunste-
naars als Johann Sebastian Bach en Rembrandt 
van Rijn zijn als vertolkers van het evangelie  
misschien wel veel belangrijker geworden dan 
welke kerkelijke dignitaris dan ook. 
In onze westerse beeld- en geluidcultuur 
spreekt de wijze waarop zij het lijden, sterven 
en de opstanding van Jezus verwoorden en 
verbeelden veel meer mensen aan dan de 
leeglopende kerken ooit nog kunnen bereiken. 
 

Niet dat elke beschouwer van Bijbelse  
schilderijen en tekeningen of luisteraar naar de 
Matthäus- of Johannes Passion daarmee een 
gelovige ervaring opdoet. Zeker niet, de bijbel 
behoort tot ons cultuurgoed zoals stillevens,  
staartklokken of sieraden dat ook kunnen 
doen. 
Maar wie geraakt wordt door religieus geïnspi-
reerde kunst zal bewust of onbewust toch ook 
iets meekrijgen van de achtergrond, zonder  
welke de schoonheid van die kunst op een  
onbevredigende manier aan de oppervlakte zou 
blijven. 
 
Zo kan de passie van kunstenaars toch veel 
gaan betekenen in de Passietijd die zondag zijn  
apotheose krijgt in het gedenken van de Op-
standing. 
 
 
Geschreven door Hans Willems, eerder gepubli-
ceerd in de  Leeuwarder Courant dd. 07-04-
2012. 
 
De allround journalist en redacteur Hans Wil-
lems heeft 40 jaar bij de Leeuwarder Courant 
gewerkt. Hij was parlementair verslaggever en 
vervulde daarna diverse chefsfuncties bij de 
LC. Velen zullen hem nog kennen als schrijver 
van het LC- hoofdcommentaar en als waarne-
mende hoofdredacteur. Willems schreef met 
veel gezag over alle mogelijke onderwerpen en 
toetste deze waar nodig op hun effect op de 
samenleving. Hij maakte zich ook sterk voor 
het culturele en geestelijke leven in onze pro-
vincie. Naast dit artikel uit 2012, plaatste de LC 
op zijn gezag in 2009 een paginagroot artikel 
met als titel: “Bach dwingt tot bescheiden-
heid.” 
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O 
f we nu repeteren of uitvoeren, telkens  

opnieuw raken de woorden en de melodie  

van dit koraal mij diep.  Na al het volkse  

geschreeuw  – Laß ihn kreuzigen; Sein  

Blut komme über uns und uns’re Kinder; Gegrüßet  

seist du, Jüdenkönig – volgt dan, in alle verstilling,  

dit zachte, kwetsbare lied. Voor mij is het één van  

de hoofdmomenten van de hele passie. Een lied dat  

zoveel indruk maakt, prikkelt ook nieuwsgierigheid.  

Waar komen deze woorden en waar komt deze  

melodie, eigenlijk vandaan? 

En hoe is het zo gekomen  

dat de grote Bach ze in zijn  

grootse meesterwerk heeft 

opgenomen? 

Vragen te over, maar vragen 

staat vrij. Laat ik beginnen 

met een bekentenis. Toen  

Paul Fluttert mij vroeg om 

voor Podium iets te schrijven 

over de koralen van de MP 

(‘jij bent dominee, en hier is 

zendingswerk te verrichten’) 

wilde ik aanvankelijk voor de 

eer bedanken omdat ik er bit-

ter weinig van wist. Het enige 

dat ik wist, was dat het lied 

ook in het Liedboek voor de 

kerken staat. Het is  

geschreven door Paul  

Gerhardt en vertaald door Jan 

Willem Schulte Nordholt: “O 

hoofd vol bloed en wonden.” 

Vroeger was het Gezang 183, 

tegenwoordig Lied 576. Altijd 

als ik dit lied opgeef om te 

zingen in een kerkdienst,  

moet ik even aan Jan denken.  

Jan ken ik nog uit mijn Gro-

ningse tijd, hij werkte als restaurateur bij orgelbou-

wer Mense Ruiter. Tijdens een klus in een kerkje  

ergens op het Hogeland (een eldorado voor orgellief-

hebbers) ging hij eens voluit op het klavier, terwijl 

zijn collega nog in de orgelkast zat. Deze sprong  

verschrikt op, en stootte zijn hoofd lelijk aan een 

balk. Met bebloed hoofd kwam hij uit de kast,  

waarop Jan onmiddellijk Gezang 183 inzette.   

Maar nu terug naar de vraag. Gek eigenlijk, dat ik  

geen kennis heb van de achtergrond van deze koraal 

die mij zo dierbaar is. Ik besloot daarom de uitdaging 

waarvoor Paul me stelde aan te nemen en mij in de 

materie te verdiepen. De opgedane kennis kan ik dan 

hier delen met elk koorlid dat er eigenlijk ook niet 

zoveel van weet. Mijn wens is dat deze gedeelde  

kennis leidt tot samenzang met heel ons hart, heel 

onze ziel én heel ons verstand. Tot zingen met nog 

meer overgave en hoorbare diepe vreugde. 

De structuur van de MP bestaat in eerste instantie uit 

opeenvolgende delen uit de ongewijzigde tekst van 

de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie naar 

Matteüs. Tussen de evangelieteksten die meestal 

eenheid van plaats en handeling vormen, vind je reci-

tatieven en aria’s, poëtische teksten van de hand van 

Bachs vriend Picander (1700-1764). 

Dit ter verdieping van fragmenten 

uit het Bijbelverhaal.  

Een derde bestanddeel van de MP 

vormen de koralen: oude Lutherse 

kerkliederen, die bij de gemeentele-

den bekend waren. Sommige 16e- 

eeuws, het merendeel 17e- eeuws. 

Bestaande liederen dus, waarvan 

Bach de melodieën meerstemmig 

inkleurde. In de tijd van Bach en 

Picander kwam het  

piëtisme steeds meer op, een  

stroming die ontstond in de 17e 

eeuw waarin de nadruk meer en 

meer kwam te  liggen op een  

persoonlijke geloofsbeleving en op  

innerlijke ervaring. Vandaar de  

populariteit van de 17e- eeuwse 

kerkliederen met hun grote accent 

op ‘ich’ en ‘mein’. Een belangrijke 

vertegenwoordiger van het begin 

van deze stroming was de 17e- 

eeuwse dichter en predikant Paul 

Gerhardt, die vele teksten schreef, 

waaronder ook die van het lied ‘O 

Haupt voll Blut und Wunden.’ (tekst: 

zie volgende pagina) 

 

Het lijkt erop dat Gerhardt bij het schrijven van dit 

lied geïnspireerd is door een reeks van zeven lijdens-

overdenkingen, de zogenaamde Beati Paris Bernardi 

Rhytmica Oratio met als ondertitel ad unum quodlibet 

membrorum Christi Patientis et a cruce pendentis, 

dus: ‘dichterlijke prediking van de zalige vader  

Bernard op elk van de ledematen van de lijdende en 

aan het kruis hangende Christus.’ Overigens: vader  

Bernard is Bernard van Clairvaux, een 12e- eeuwse 

monnik die veel invloed heeft gehad. Dit lied, hoewel 

in zijn geest, is echter zeer waarschijnlijk niet door 

hem geschreven maar door abt Arnulphus van de 

abdij van Villiers in België, dit terzijde.  

>> 

 

 

 

Over de herkomst van het sleutelkoraal’ van de Matthäus-Passion 
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▲ Christus wordt door Pilatus aan het volk getoond, Lucas 
van Leyden (1494-1533), gravure 1521, publiek domein.  



Zeven stukken dus: op de voeten, op de knieën, op 

de handen, op de zijde, op de borst, op het hart, op 

het hoofd van Christus.  

Paul Gerhardt heeft alle zeven in het Duits vertaald.  

Het laatste lied uit de reeks was de overdenking  

over het hoofd van de lijdende Heiland. Dit couplet  

is met name wijdverbreid geraakt, natuurlijk omdat 

dit in de MP een plaats heeft gekregen. Andere delen 

van het lange gedicht zijn overigens ook terug te  

vinden in de MP, in de koralen 21 (Erkenne mich, 

mein Hüter), 23 (Ich will hier bei dir stehen), en  

72 (Wenn ich einmal soll scheiden). 

De opmerkzame koorzanger heeft nu waarschijnlijk 

opgemerkt dat bovengenoemde koralen alle  

dezelfde melodie hebben. Deze melodie is door  

Bach dus meerstemmig bewerkt, maar oorspronke-

lijk geschreven door de Duitse renaissance- 

componist Hans Leo Hassler (1564), voor zijn  

liefdeslied ‘Mein G’müt ist mir verwirret, das macht 

ein Jungfrau zart’ (1601). Later  is Hasslers zetting 

gebruikt voor een stervenslied ‘Herzlich tut mich  

verlangen nach einem sel’gen End’ (1613). Compo-

nist Johann Crüger was het vervolgens die in zijn 

bundel ‘Praxis pietatis melica’ de tekst van Paul  

Gerhardt op de melodie van Hassler zette (1640).  

Wonderlijk toch, hoe zo’n ontstaansgeschiedenis 

heeft geleid tot de beslissing van Bach om tekst en 

melodie op te nemen in zijn grootse oratorium-

passie. Overigens zijn er daarnaast ook nog acht 

cantates waarin Bach de melodie heeft verwerkt 

(BWV 25, 127, 135, 153, 159, 161 en tweemaal in 

248). En wonderlijk, hoe wij het 5 eeuwen later, nog 

steeds zingen, ieder jaar als nieuw. 

Hoewel er nog veel meer te vinden valt en te  

vertellen, wil ik het hier bij laten. Hopelijk hebt u  

bij het lezen van dit stukje evenveel plezier ervaren 

als ik bij het zoeken en schrijven. Wat ik nog meer 

hoop is dat we samen, bij repeteren en uitvoeren, 

met nog meer passie zullen zingen en musiceren.  

Ter glorie van Bach. Of, zoals hij zelf zou zeggen:  

ter glorie van God alleen. 

Reinier Tuitman 

Geraadpleegde bronnen:  

Mischa Spel en Floris Don (red.), De Matthäus-Passion, 6e 

druk 2017, Meulenhoff 

Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 

gezangen uit het Liedboek voor de kerken, 1977 (Prof. Dr. 

G. van der Leeuw-stichting) 

Websites: Ucepedia, Wikipedia, Kerklied-wiki en  

www.bach-cantatas.com 
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1. 
O Haupt voll Blut und  
Wunden, 
Voll Schmerz und voller 
Hohn, 
O Haupt, zum Spott gebun-
den 
Mit einer Dornenkron', 
O Haupt, sonst schön gezie-
ret 
Mit höchster Ehr' und Zier, 
Jetzt aber höchst schimpfie-
ret: 
Gegrüßet sei'st du mir! 
2. 
Du edles Angesichte, 
Davor sonst schrickt und 
scheut 
Das große Weltgewichte, 
Wie bist du so bespeit! 
Wie bist du so erbleichet! 
Wer hat dein Augenlicht, 
Dem sonst kein Licht nicht 
gleichet, 
So schändlich zugericht't? 
3. 
Die Farbe deiner Wangen,  
Der roten Lippen Pracht 
Ist hin und ganz vergangen; 
Des blassen Todes Macht 
Hat alles hingenommen, 
Hat alles hingerafft, 
Und daher bist du kommen 
Von deines Leibes Kraft. 
4. 
Nun, was du, Herr, erduldet, 
Ist alles meine Last; 
Ich hab' es selbst verschuldet, 
Was du getragen hast. 
Schau her, hier steh' ich Armer, 
Der Zorn verdienet hat; 
Gib mir, o mein Erbarmer, 
Den Anblick deiner Gnad'! 

5. 
Erkenne mich, mein Hüter, 
Mein Hirte, nimm mich an! 
Von dir, Quell aller Güter, 
Ist mir viel Gut's getan. 
Dein Mund hat mich gela-
bet 
Mit Milch und süßer Kost; 
Dein Geist hat mich bega-
bet 
Mit mancher Himmelslust. 

6. 
Ich will hier bei dir stehen, 
Verachte mich doch nicht! 
Von dir will ich nicht ge-
hen, 
Wenn dir dein Herze 
bricht; 
Wenn dein Haupt wird  
erblassen 
Im letzten Todesstoß, 
Alsdann will ich dich fassen 
In meinen Arm und Schoß. 
7. 
Es dient zu meinen Freuden 
Und kommt mir herzlich wohl, 
Wenn ich in deinem Leiden, 
Mein Heil, mich finden soll. 
Ach, möcht' ich, o mein Leben, 
An deinem Kreuze hier 
Mein Leben von mir geben, 
Wie wohl geschähe mir! 
8. 
Ich danke dir von Herzen, 
O Jesu, liebster Freund, 
Für deines Todes Schmerzen, 
Da du's so gut gemeint. 
Ach gib, daß ich mich halte 
Zu dir und deiner Treu' 
Und, wenn ich nun erkalte, 
In dir mein Ende sei! 

9. 
Wenn ich einmal soll  
scheiden, 
So scheide nicht von mir; 
Wenn ich den Tod soll lei-
den, 
So tritt du dann herfür; 
Wenn mir am allerbängsten 
Wird um das Herze sein, 
So reiß mich aus den 
Ängsten 
Kraft deiner Angst und 
Pein! 
10. 
Erscheine mir zum Schilde, 
Zum Trost in meinem Tod, 
Und lass mich sehn dein Bilde 
In deiner Kreuzesnot! 
Da will ich nach dir blicken, 
Da will ich glaubensvoll 
Dich fest an mein Herz drücken. 
Wer so stirbt, der stirbt wohl. 



Reizen met G.F. Handel.* 
 
Op 1 december 2019 voeren we met de OVB 
The Messiah van Handel uit. Met dat oratorium 
heb ik vanaf mijn studietijd van 1971 tot 1978 
een bijzondere relatie.  
 

I 
n de laatste vier jaren van mijn studie sociolo-
gie moest ik tentamens doen met enorm veel 
literatuur. Die las ik meestal met muziek op de 
achtergrond. Instrumentale muziek, want zang 

zou maar afleiden. Het liefst barokmuziek, op gram-
mofoonplaten, met Bach, Handel en Vivaldi. Die  
platen kocht ik bij V&D van het zeer goedkope merk 
Gloria. Niet slecht, maar geen topproducties.  
Veel platen had ik niet, maar een van de betere  
barok-uitvoeringen was een cassette met vier platen 
van The Messiah. Deze had ik in de jaren ’60 eens 
gekregen van wijlen mijn lieve peettante die in de 
USA woonde. Nou was die Messiah natuurlijk wel 
zang, waar je niet bij studeerde maar die platen 
draaide ik ter afwisseling in pauzes met een shagje 
en een kop koffie. The Messiah vrolijkte je weer op, 
maakte alles weer licht en daardoor kon je weer  
verder met het lezen van zware teksten van Max  
Weber, Émile Durkheim of van R.K. Merton.  
 
In 1985 ging ik in de zomervakantie vijf weken bij 
mijn peettante logeren. De tante van mijn Messiah. 
Zij woonde met haar man en twee dochters aan de 
kust van New Jersey. Het waren prachtige weken, 
met zeilen, veel soorten vis eten, een busreis naar 
New York en het maken van veel uitstapjes met 
peettante. Haar grote Chrysler convertible stopte 
automatisch bij elke Mall (winkelressort) waar we 
langskwamen en Walmart was haar favoriet. Daar 
kreeg ik mooie broeken cadeau en allerlei polo’s en 
overhemden met dure merkjes (je had toen zo’n 
merkje van een krokodil). Ik wilde me niet  
schaamteloos laten volstoppen en begon na twee 
weken maar eens te protesteren bij het passen van 
de zoveelste polo met krokodil, maar polo’s namen 
volgens tante weinig kofferruimte in. Na dik drie 
weken was er sprake van een totale make over die 
niet meer was terug te draaien. 
Om tante ook een plezier te doen, gingen we vaak 
naar permanente fleemarkets in Pennsylvania. Op 
een van die fleemarkets was een aardige gave prent 
te koop die ook in de toelichting op mijn Messiah 
stond. Op de prent stond de circa tien jaar jonge 
G.F. Handel die in het donker werd betrapt bij het 
spelen op een clavecimbel. Ik wees peettante erop 
en herinnerde haar aan de cassette van The Messiah 
die ze me eind jaren ‘60 had gegeven. ”Zou U het 
leuk vinden als ik die prent nou eens voor u koop?” 
Die moest ik voor mijzelf kopen en gewoon meene-
men naar Nederland. ”Jij houdt van Handel en Bach 
en ik meer van Chopin.” Om het geld hoefde je de 
prent niet te laten staan en de uit hout gesneden 
lijst was sowieso de moeite waard. Toch was het wel 
een groot ding van ongeveer 55 bij 65 cm. En het 
was tamelijk zwaar, maar niet zeuren. Kopen dat 
ding. 
 
 
 

 

Eenmaal thuis bekeken we de prent beter om meer 
over het verhaaltje te achterhalen. De vader van 
Handel wilde niet dat zoonlief Georg later iets met 
muziek zou gaan doen. Die moest rechten gaan  
studeren. Het verhaal (waar geen bewijzen voor 
zijn) wil dat de moeder van Georg het hier niet hele-
maal mee eens was en een clavecimbel op zolder 
had gezet. Zoonlief speelde hierop stiekem wanneer 
zijn vader sliep. Georg moet toen ongeveer tien jaar 
oud zijn geweest. Kort daarna (en dat is bewezen) 
speelde Handel voor een Duitse vorst die de vader 
van Georg adviseerde om zijn zoon muziekles te 
laten geven. Daarna ging het snel bergopwaarts met 
de vorming en successen van Handel. 
 
Maar alles goed en wel. Die grote zware prent moest 
mee op de terugreis met de KLM. Toch maar de  
balie van de KLM op J.F. Kennedy-airport gebeld 
met de vraag of de prent als handbagage mee kon. 
Dat liever dan in een kist in het bagageruim “zonder 
enig zicht op het ding.“ Volgens de KLM was het  
inderdaad beter om de prent als handbagage mee te 
nemen. Goed inpakken in karton, naam, nummer 
van de vlucht en thuisadres er opzetten. Ze advi-
seerden me ook om voor de douane op een keurig 
vel papier de inhoud en herkomst in het Engels uit 
te typen. Moest je in je colbert of zoiets bij je  
hebben. Een colbert vond ik nogal warm, maar tante 
stond erop dat ik er niet als toerist moest bijlopen. 
Kleren maken de man.  
 
Zij had gelijk. In een linnen colbert op een blauwe 
broek passeerde ik geknipt en geschoren als een 
jonge god, op JFK-airport alle hindernissen en trof in 
het vliegtuig een alleraardigste mooie stewardess 
van bijna mijn leeftijd. En qua lengte scheelde ze 
nog geen tien centimeter van mijn een meter vijfen-
negentig. Met stralende ogen keek ze me aan. “Kunt 
u deze prent ergens kwijt?” hakkelde ik, “er is voor-
af over gebeld met de balie.” Dat kon natuurlijk. “Ik 
heb er een mooi plekje voor” zei ze raadselachtig.  
>> 
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▲ The young child Handel discovered in the attick of his 
family’s house playing the cembalo. 
In het jaar 1900 gefotograveerd in sepia, Bettmann Collecti-
on, reproductie uit collectie Fluttert van Loon. De afbeelding 
voor dit artikel is verbeterd door een lid van de OVB.  



“U vergeet straks toch niet om uw prent weer mee 
te nemen?” 
De vlucht verliep voorspoedig en bij het uitstappen 
hadden de stewardess en ik al op vijftig meter oog-
contact. 
De prent stond al klaar maar ik wilde natuurlijk wel 
weten waar de prent had gestaan. Dat was in de  
cockpit achter de stoel van de piloot in een rekje dat 
speciaal voor dit soort bagage was gemaakt. De  
stewardess vertrouwde me daarna fluisterend toe 
dat ze wel vaker met kostbaarheden in de cockpit 
vlogen. Ze had ook wel eens een kleine Rembrandt 
aangepakt. Die was net zo onschuldig verpakt als 
mijn prent. Maar toen waren het twee mensen van 
een museum die dat schilderij vervoerden. Of ik 
misschien een handelaar was en zo viste ze nog 
naar meer. Ik gaf een beetje mee en zei dat ik “wat 
met de kunstsector had.” De stewardess rondde  af 
met: “Ik wens u veel succes met uw kostbare 

prent.” Ik bedankte haar, wenste haar ook succes, 
liep opgeruimd naar de bagageband en schoot  
opeens in de lach. Dus zo vervoerden ze ook een 
kleine Rembrandt. Weliswaar met hun tweeën, maar 
net zo onschuldig verpakt. Ze moesten eens  
weten. Een beslist aardige en mooie prent, nog  
helemaal gaaf, maar die ik op een vlooienmarkt had  
gekocht voor 5 dollar.  

 
Exmorra, 30 december 2018,  
Paul Fluttert 
 
* Met dankzegging aan twee leden van de OVB die 
me hebben geholpen bij het tot stand komen van dit 
artikel. 
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▲ The child Handel discovered by his parents. 1893, Margaret Isabel Dicksee (1858-1903), olie op doek, 
Brighton Museum&Arts Gallery Brighton. Van dit schilderij is dus in 1900 een fotoreproductie gemaakt. Het 
bestaan van dit origineel in olie op doek, was me onbekend tot aan een vriendelijke mededeling van een 
koorlid van de OVB.  



T 
oen ik onderstaande tekst voor het blad 
Podium op papier gezet had, realiseerde 
ik mij dat muziek eigenlijk als een rode 
draad door mijn leven loopt en ik dat 

weer doorgeef aan mijn kinderen. Zo ben ik als 
achtjarig meisje op de lagere school in Warns 
begonnen met blokfluitles. Met een aantal  
kinderen bleven we na schooltijd langer in de 
klas en speelden we uit het lesboekje ‘De jonge 
blokfluiter’. Prachtig vond ik dat.  
Thuis speelden mijn moeder en mijn vijf jaar 
oudere broer orgel. We hadden een trapharmo-
nium in de hoek van de kamer staan, een erfe-
nis uit mijn moeders familie. Op zondagmiddag 
werd er zo nu en dan gemusiceerd uit de  
bundel 'Johannes de Heer'. Mijn vader zong, 
mijn moeder speelde op het orgel en ik zong 
op de achtergrond mee (mijn fluitspel werd 
daarbij niet op prijs gesteld). Na een paar jaar 
mochten we de blokfluit ruilen voor een ander 
instrument. Ik kreeg een Euphonium in handen 
gedrukt. Omdat ik maar een tenger meisje 
was, leek de koffer met het instrument groter 
dan mijzelf en werd daarmee vaak geplaagd.  
Van het groepje leerlingen bleven er uiteinde-
lijk maar twee over: de échte liefhebbers. We 
fietsten wekelijks naar muziekschool Zuid-West 
Friesland in Koudum waar ik les kreeg van 
Henk Bakker. Mijn Euphonium was ondertussen 
ingeruild voor een bugel. Die was een stuk 
handiger om mee te nemen. Ik vond het altijd 
een mooie uitdaging om moeilijke muziekstuk-
ken onder de knie te krijgen. Wat ik op de mu-
ziekschool echter heb gemist was het met el-
kaar musiceren; het waren altijd individuele 
lessen, spelen uit een oefenboek. Aan improvi-
seren werd helaas niet gedaan.  
Op mijn veertiende jaar kon ik meespelen met 
het korps in Staveren. De bugel moest helaas 
ingeleverd worden en ik kreeg een waldhoorn 
om op te spelen. Dirigent Jappie de Haan gaf 
me bijles om de marsen en koralen in te stude-
ren en toen kon het feest beginnen. Het korps 
Soli Deo Gloria had één vrouwelijk lid, met mij 
dus twee. Maar we stonden ons mannetje.  
 
Toen ons gezin verhuisde naar Sloten nam ik 
afscheid van het korps en hield ik het 'blazen' 
voor gezien. Ik koos voor zingen en meldde mij 
aan bij de muziekschool aan de Schrans in 
Leeuwarden, de stad waar ik ondertussen op 
kamers was gaan wonen. Een aantal jaren 
volgde ik klassiek zangles en werd er elk jaar 
een uitvoering gegeven aan familie, vrienden 
en bekenden. Ik kan me nog goed herinneren 
dat ik het stuk 'Ich liebe dich, so wie du mich' 
van Ludwig von Beethoven ten gehore bracht. 
Een prachtig stuk om te zingen, echt om van te 

genieten. Het is er 
toen echter nooit 
van gekomen om 
mij bij een klassiek 
koor aan te sluiten. 
Wel zong later ik in 
een popkoor, een 
dameskwartet en 
een gemengd dub-
belkwartet.  
 
Ondertussen ge-
trouwd en in Jor-
wert woonachtig 
vroegen andere 
hobby's en het verenigingsleven de nodige tijd. 
Toen er tijdens het dorpsfeest in het jaar 2000 
een muziekband werd opgericht meldde ik me 
aan als zangeres. Weer heel wat anders dan 
klassiek, maar geweldig om te doen. Ik ging in 
Bolsward saxofoonlessen volgen om de sound 
van 'The Mop' compleet te maken en nam 
daarnaast zangles van Jannie Brandsma. We 
speelden ‘Golden Oldies’ uit de jaren 60 en 70 
en 'wegens succes verlengd' gingen we door 
als muziekbandje voor feesten en partijen. Na 
15 jaar deze 6-koppige band vaarwel te  
hebben gezegd, begon het klassieke repertoire 
weer te kriebelen. Ik kreeg de kans mee te zin-
gen in een projectkoor: de Missa Katharina van 
Jacob de Haan. Ik kreeg de smaak te pakken 
en stak de Waddenzee over om mee te doen 
aan de jaarlijkse klassieke koorweekenden op 
de Fryske Folkshegeskoalle Skylgeralân. Dat 
was leuk om te doen, maar vanwege de krappe 
tijd om de stukken met elkaar in te studeren, 
mistte het koor een bepaald niveau. Toen 
hoorde ik van een koormaatje dat er een open 
repetitie werd gehouden bij de OVB. Ik kende 
de OVB natuurlijk van de Matthäus-Passion en 
het leek me geweldig om de Matthäus-Passion 
te zingen, maar was mijn stem daar goed  
genoeg voor? Ik trok de stoute schoenen aan 
en meldde mij aan voor de auditie. Wat was ik 
opgetogen toen Pauli mij liet weten dat ik was 
aangenomen. De stukken thuis oefenen was 
een feestje en de repetities niet minder. De 
klanken van de vier- en soms achtstemmige 
delen, bezorgden me kippenvel en ik was (en 
ben nog steeds) erg onder de indruk van de 
professionele en plezierige leiding welke Pauli 
aan het koor geeft. De Matthäus-Passion horen 
is prachtig, maar de Matthäus-Passion zingen 
is genieten. Op 11 april 2017 was het zover, de 
uitvoering in de Martinikerk Bolsward, zo in-
drukwekkend dat je bijna vergat te zingen.  
>> 
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▲



Tijdens die eerste uitvoering wees een koorlid 
mij op de televisiedocumentaire 'De passie van 
Abbega' over de oprichting van de OVB in 1942 
door Jeanne Gerretsen. Een prachtige docu-
mentaire. Toen realiseerde ik mij dat mijn 
moeder, Durkje Hofstra, geboren in Abbega in 
1928, vroeger vaak vertelde over een mevrouw 
Gerretsen die haar pianoles gaf. 'In hiele 
strange juffrou, mar je learden in protte fan 
har', ik hoor het haar nog zeggen. Toen vroeg 
ik me af of ook mijn moeder ooit de Matthäus-
Passion in Bolsward had gezongen. Ik kan het 
haar helaas niet meer vragen, ze is in 2011 
overleden. In de documentaire kwam haar neef 
Lolke Otter aan het woord. Ik heb hem de vol-
gende ochtend meteen gebeld en ja, ook mijn 
moeder zong de Matthäus-Passion in Bolsward. 
Ze was destijds ook lid van de zangvereniging.  
Die avond, de tweede uitvoering fan de Mat-
thäus-Passion, was voor mij een nog emotione-
lere uitvoering: hier sta ik op dezelfde plek te 
zingen waar mijn moeder zo'n 75 jaar geleden 
als meisje dezelfde prachtige stukken zong. 
Het voelde zó goed. De cirkel was rond. 
Toen ik een tijdje terug het poëziealbum van 
mijn moeder nog weer eens in handen had, 
maakte mijn hart nóg een vreugdesprongetje: 
één van de gedichtjes was van Jeanne Gerret-

sen, geschreven op 23 juli 1942. Wat bijzon-
der! 
Ook mijn kinderen zijn muzikaal en wonen 
graag de uitvoeringen van de OVB bij. Wie 
weet zingen ook zij ooit de Matthäus-Passion in 
Bolsward. Dan is de cirkel opnieuw rond.  
  

Adriana Kaspers 
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Met fluiten, kwelen, zingen, spelen 
Kun jij mens en oren strelen. 
Met de heilge kunst der engelen 
Mens en zielen samenstrengelen. 
Wil door muziek gezegend wezen, 
Kommer, zorg daarmee genezen. 
Ga, Durkje, met muziek door’t leven 
Veel schoon is jou daarmee gegeven. 
J. Gerretsen 

 

Mem van Adrie 



S 
teeds weer mag ik jullie verhalen 
Mag ik geschiedenis voor jullie 
vertalen 
Mag ik de her’inneringen die drei-

gen te sneven 
Weer voor het voetlicht brengen, doen 
leven   
Hoe wij met ons koor kunnen stralen en 
pralen 
En hoe dat vermeld staat in onze anna-
len 
 
Ook dit keer mag ik dit genoegen sma-
ken 
Hopende jullie met mijn woorden te ra-
ken 
Te gedenken wat is gepasseerd 
Hoe wij aan deze stukken begonnen 
Hoe wij steeds meer aan kwaliteit won-
nen 
En hoe ons dat heeft gepassioneerd 
 
Maar er gebeurde ook andere dingen 
Dingen die gebeurde onder het zingen 
Zaken die hier de vermelding zijn waard 
Gebeurtenissen om te vermelden 
Belangrijke zaken die zich deden gelden 
En die met onze inzet gingen gepaard 
 
Wat hebben wij in ons koor veel kennis 
en kunde 
Leden die ons hun wetenschap gunde 
Neem bijvoorbeeld Paul Fluttert een bas 
Hij verklaarde ons Mendelssohn’s werken 
Liet ons de ins en outs daarvan opmer-
ken 
En gaf ons de achtergronden zoals het 
eens was 
 
Van nog meer kennis en kunde der za-
ken 
Mochten wij met genoegen smaken 
toen het blad Podium uit werd gereikt 
Zo werd daarin uitvoerig beschreven 
Heel Mendelssohns vruchtbare leven 
Het wonderkind dat veel heeft bereikt 
 
Over vruchtbaarheid geschreven 
gedenken wij hier ook nog even 
Jona Storm, Aneliek Zantinge’s zoon 
Zij was het die ons bij de nazit vertelde 
Dat de liefde zich deed gelde(n) 
En dat een zwangerschap was toen haar 
loon 
 
Ook een lid van de 2e tenoren 
Laat regelmatig veel van zich horen, 
hij is een bouwer, en heeft heel perfect 
gezorgd voor een omkeer der dingen 
zodat we andere kant op konden zingen 
 
Dat gaf, met het orgel, het gewenste 
effect 
Wij hebben een koor vol verschillende 
mensen 
Mensen met allerlei verschillende wen-
sen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij komen hier van heinde en ver 
Maar één ding wat wij niet kunnen be-
dwingen 
Is onze drang om mooi te moeten zingen 
En dat bindt ons en maakt ons ook uni-
tair 
 
Ook je hart kan geraakt zijn, dat kan 
gebeuren, 
En dan moet je een operatie betreuren 
Ook een voorzitter kan treffen dit lot 
Maar zie hij mocht snel weer herstellen 
En kon zijn verbeterschap hier komen 
vertellen 
En zong met ons mee ter ere van God 
 
Het bestuur meldt wat wij mogen zin-
gen. 
maar Pauli beslist, da’s één van haar 
dingen 
Zij kent het koor, en kent ons niveau 
Zij weet van ons ieder zijn/haar kwalitei-
ten 
zaken die voor of tegen ons pleiten 
Ja zij kent de kleuren van het tableau 
 
Neem nu de stukken die werden gekozen 
Die wij samen noot voor noot uit hebben 
geplozen 
Die door ons ten tonele werden gebracht 
Wij brachten Psalm 42 en Lobgesang tot 
leven  
Hebben onze ziel, onze zaligheid gege-
ven 
Forte, piano maar ook fluisterzacht 
 
Wij droegen onze lofzang op aan de Heer 
Na iedere regel telkenkeer 
Onder het motto, oef’ning brengt kunst 
Om de intonatie te verhogen 
op de juiste toonhoogte te komen mo-
gen 
Wij beoefenden hierbij zelfs de boek-
drukkunst 
 
Wij studeerden vol ijver en ambitie 
Verzuimden geen enkele week de repeti-
tie 
Tenminste dat’s koor’s regel en wet 
Maar ook thuis hebben koorleden men-
sen 
Die op zo’n dag ook wel eens hebben 
hun wensen 
En dan is het soms uit met de pret 
 
Zo repeteerden wij terdege 
Elke noot kwamen wij tegen 
Répèter toujours toujours 
Bij het fietsen, auto rijden 
Bij ’t eten voorbereiden 
In de tuin, onder de douche 
 
>> 
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Maar wat er ook nog moest gebeuren 
dat was dat het gehele interieure 
van de kerk moest worden gekeerd 
Vele van onze leden deden  
met deze grote operatie mede 
 
En zo ging het goed en liep het ge-
smeerd 
Evenals een moede hinde naar het 
klare water smacht 
Zo hebben wij onze gezangen naar  
de Martinikerk gebracht 
 
Roem en eer was daar ons deel 
Maar omdat te kunnen volbrengen 
Moesten wij eerst tranen plengen 
Bloed, zweet, tranen, maar wel pro-
portioneel 
 
En eind’lijk kwam die dag der dagen 
Dat wij ons pronkstuk voor mochten 
dragen 
Zowel de dames als heren stemmig 
gekleed 
Geheel vervuld en met grote ambitie 
Namen wij plaats op onze positie 
In gepaste stilte en heel discreet 
 
Daar zaten wij dan omgekeerd 
Het voelde goed en niet verkeerd 
In brede ondiepe rijen 
En terwijl Pauli voor ons dirigeert 
kunstig met haar baton de muziek 
figureert  
Kunnen wij ons van onze noten be-
vrijden 
 
Mooi was het, ja onvolprezen 
Mochten wij weer zangers wezen 
Op een bijzonder hoog niveau 
O moge onze lied’ren leiden 
Tot een vrede zonder lijden 
Wereldwijd ultissimo 
 
Zoals het hijgend hert in ons geval 
Zocht naar een klare waterval 
Spattend rondom met gans zijn 
kracht 
Zo heeft Felix geloofd in eeuwig leven 
Heel zijn wezen aan ons gegeven 
En hebben wij, zijn levend water ge-
bracht 
 
En het Lobgesang, wat wij zongen 
Werd met kracht en met pracht be-
dwongen 
Alles was Odem hat lobe den Herrn 
Zeker is dat de engelenkoren 
Die in de hemel ook naar ons horen 
Dit voor zijn voetlicht hebben ge-
bracht 
 
Dat Ab Weegenaar ons kon begelei-
den 
En zijn klanken door de kerk mocht 
verspreiden 
Met zijn grandioos en kleurrijke spel 
Zijn spel was als een waterval van  
klanken 
Waarvoor wij hem van harte danken 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jij vervolmaakte het geheel wonder-
wel 
 
Reeds vele malen mocht Heleen Koele 
Ons met haar prachtige stem over-
spoelen 
Iedere noot op het juiste moment 
Ook Margriet Rietveld die mag ik hier 
noemen 
Haar zuivere stem moge wij roemen 
Het is al klasse en kunde die men 
herkend 
 
 
En wat hier van Pascal Pittie te mel-
den 
Die zich als helden tenor deed gelden 
Met kracht of gevoelig daar waar dat 
hoort 
Ook het orkest, en daarvan alle leden 
speelden met hun grote kundigheden 
En hebben ons met hun spel bekoort 
 
En ook onze dirigente 
Die een grote eminente 
rol in dit geheel bekleed 
Moeten wij heel hartelijk danken 
Zonder haar geen koor geen klanken 
Zij maakte ons hiervoor gereed 
 
Ja en ook dit wil ik hier melden 
Het aantal jaren dat zij telden 
Want zij werd onlangs 50 jaar 
Nou dat heeft ze ook geweten 
geen enkel koorlid heeft haar verge-
ten 
feliciteerde hun gewaardeerde leraar 
 
Ook dit keer zijn er tenoren  
Die voor ons koor nu gaan verloren 
Bert en Tinus die zeggen op 
Dat mijn naasten ons gaan verlaten 
Daar kan ik moeilijk over praten 
Maar het gaat ze goed, dat staat 
voorop 
 
Alle die om welke reden 
Voor het koor hun taken deden 
Zij des leden grote dank 
Jullie staan in onze annalen  
Jullie zorgden dat het koor kon stralen 
Zorgden voor verwer’k’ling van onze 
klank 
 
Nu het koor zich aan de Mattheus 
gaat wijden 
Mag Jan van Liere het koor weer be-
geleiden 
En staat Pauli weer fier voor ons koor 
Ik wens dat het koor tot in lengte van 
jaren 
Zijn jeugdige uitstraling moge bewa-
ren 
Dat is ons streven, en daar gaan wij 

ook voor. 
 
 
Hans van Beusichem, 

Dichter des OVB’s  
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◄ Martje Quarre en Aly Wijbenga zijn al voor langere tijd een 
vertrouwd gezicht voor het ontvangen van onze vrienden bij de 
lezingen voorafgaand aan de najaarsconcerten. Ze hebben nu 
besloten om hier een punt achter te zetten. Dat hun inzet met 
genoegen werd gewaardeerd door onze vereniging bleek uit het 
dankwoord van onze voorzitter. Deze dankwoorden werden 
vergezeld van een mooie bos bloemen. Martje en Aly erg  
bedankt voor jullie inzet. (v.l.n.r. Martje Quarre; Gerrit Jan An-
kersmit, voorzitter; Wilma Post, bestuurslid; Aly Wijbenga) 
 
Maar onze vereniging laat de vrienden niet in de steek. Jacob 
van der Valk staat in de startblokken en zal in de toekomst 
contactpersoon worden voor de vrienden van onze vereniging. 
Hierover in een volgend OVB-Podium meer.  
 

► De podiumploeg heeft voor het  
najaarsconcert veel kundigheid,  
creativiteit en inzet ten toon gespreid. 
Iedereen geniet nog na van dit concert, 
mede door de ‘opstelling andersom’ in 
de Martinikerk.  
Jaska de Bree heeft veel foto’s ge-
maakt van de opbouw van het podium 
en heeft voor de gelegenheid een boek-
je gemaakt voor de betrokkenen. Het 
boekje werd hier uitgereikt.  
(v.l.n.r. Eric Tigchelaar, Rein Hofstra, 
Gerrit Jan Ankersmit, Jaska de Bree en 
Roelof van der Werff) 
 

◄ De PR-commissie van de Oratoriumvereniging Bols-
ward draait op volle toeren om voldoende ruchtbaar-
heid te geven aan de vereniging in het algemeen en 
aan de concerten in het bijzonder.  
In deze commissie zijn in de loop van de tijd enkele 
mutaties geweest. Tinus Geertsma (foto links) heeft 
afscheid genomen van de PR-cie en helaas ook van het 
koor. Tinus erg bedankt voor je inzet,  
De huidige samenstelling van PR-cie is als volgt: 
Henny van Vugt (voorzitter en afvaardiging bestuur 
OVB);Adrie Kaspers; Annemarie Zijsling; Patricia Sij-
brandi, Paul Fluttert; Hans Nieuwenhuijsen.  
 
Jacob van der Valk zal ook deel gaan uitmaken van de 
PR-cie met als speciale taak het contact met de  
vrienden van de OVB.  



Colofon 

OVB-Podium verschijnt 

tweemaal per jaar enkele 

weken voorafgaand aan 

een concert. 

Redactie & Samenstelling: 

Paul Fluttert 

Hans Nieuwenhuijsen 

Emailadres voor uw bijdra-

gen en reacties: 

nieuwsbrief@ovb-

bolsward.nl 

 

Contactgegevens  

Oratoriumvereniging    

Bolsward: 

De Ielreager 31 

8702 CJ Bolsward 

0515 856733 

info@ovb-bolsward.nl 

www.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 

Oratoriumvereniging Bolsward 

 

 Oratoriumvereniging Bolsward 
 

    Matthäus-Passion  
              BWV 244  
                       o.l.v. Pauli Yap 
  
16 & 17 april 2019  aanvang 19.00 uur 
Bolsward Martinikerk 
 
Barokensemble Eik en Linde 
Heleen Koele, Sopraan 
Mirjam Schreur, Alt    
Jeroen te Vaal, Tenor(evangelist)  
Leon van Liere, Tenor (aria’s)  :  
Jelle Draijer, Bas (christuspartij)  
Robbert Muuse, Bas (aria’s)   
Kinder/jeugdkoor Sint Vitus  
en jongerenkoor Lelielûd  
 
(in het programmaboekje staat uitgebreide informa-
tie over de solisten en het uit te voeren werk)   
     
Prijzen variërend van € 20,00 tot € 35,-  
Jeugd en studenten 50% korting  
www.ovb-bolsward.nl 
Tel. 0515-431400 (Cultuur Kwartier Sneek) 
 
  
 
 
 Oratorium vereniging Bolsward  
 

  Messiah 

                George Frideric Händel 
   
  o.l.v Pauli Yap 
 
 
1 december 2019  Martinikerk Bolsward 
 
Promenade Orkest 
Wendeline van Houten, sopraan 
Eline Harbers, alt 
Leon van Liere, tenor 
Pierre Mak, bas 
Ab Weegenaar, orgel 
 
Prijzen variërend van € 20,00 tot € 35,-  
Jeugd en studenten 50% korting. 
Start kaartverkoop:  
- voor leden en vrienden:  
eerste zaterdag van juni  
- open voorverkoop derde zaterdag van juni. 
    www.ovb-bolsward.nl 

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

Open koorrepetitie: 
Wij zoeken nieuwe 
leden. De Oratorium 
Vereniging Bolsward 
(OVB) is een ge-
mengd koor en heeft 
ruim 80 leden. Grote 
naamsbekendheid 
geniet de OVB door 
de jaarlijkse uitvoe-
ringen van de Mat-
thäus-Passion van 
Johann Sebastian 
Bach in de Martini-
kerk te Bolsward. De 
muzikale leiding van 
het koor is in en-
thousiaste- en inspi-
rerende handen van 
Pauli Yap.  
Lijkt het u niet 
prachtig om samen 
met ons volgend jaar 
de Matthäus-Passion 
mee te zingen en de 
Messiah van Händel?                                 
Wilt u kennismaken 
met het koor, musi-
ceren 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  

6 mei a.s.  
19.30 uur  
in het Centrum, 
Gasthuishuis-
singel 33  
Bolsward. 
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