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Libera me, bevrijd me: de tijd van Verdi
De middelen die Verdi in zijn Requiem hanteert laten in
overvloed zien wat men met koorzang kan doen. Het stuk
is vierstemmig en soms dubbelkorig zoals in het “Sind
Donner sind Blitze” uit onze jaarlijkse uitvoering van
Bach’s Matthaeus-Passion. Het is dan de bedoeling dat
we in onze Martinikerk de donder laten rollen tot over de
balustrade van het orgel achter in de kerk. Maar met een
groot, volumineus orkest zoals in het Requiem van Verdi
is het effect minstens zo groot, zo niet groter. Zoals u zult
horen. Maar ook wij koorzangers worden op de proef
gesteld. Verdi vraagt nogal wat. Versnellen, vertragen,
een andere harmonie? Dat doen we elk jaar al bij de
▲Camillo Boito,(1836-1914) Casa di reposo per
Matthaeus. Snel zachter worden? Geen probleem. Vier
musicisti, gebouwd tussen 1895 en 1899, geopend 1902.
keer zacht (pppp)? Daar vraagt u wat. Oefenen we op. >> Schenking van schatrijke Verdi. Bevat ook graftombes
voor Verdi en zijn tweede vrouw Giuseppina Strepponi.
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Op zondag 12 november
en zondag 19 november
zullen Oratoriumvereniging
Bolsward en Toonkunstkoor Heerenveen tijdens
een gezamenlijk najaarsconcert het Requiem van
Giuseppe Verdi ten gehore
brengen.
De Messa di Requiem is
een meesterwerk vol
prachtige muziek die in
gloeiende tinten, huiveringwekkende stiltes en
apocalyptische uitbarstingen een laatste gang van
de mensenziel weergeeft
als deze het aardse bestaan voor de eeuwigheid
verruilt.

Oratoriumvereniging
Bolsward en Toonkunstkoor Heerenveen laten u
graag genieten van dit
prachtige werk o.l.v. dirigent Pauli Yap, met muzikale begeleiding van het
Promenade Orkest. Sopraan Heleen Koele, alt
Myra Kroese, tenor Leon
van Liere en bas Martijn
Sanders zullen de solo’s
voor hun rekening nemen.
De uitvoeringen vinden
plaats in De Lawei
Drachten (12-11) en in
De Martinikerk Bolsward (19-11), aanvang
15 uur. Voorafgaande aan
de uitvoeringen zal er een

lezing gegeven worden
over het werk door Rudolf
Nammensma.
Meer informatie vindt u op
www. ovb-bolsward.nl
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Van het bestuur
De uitdaging …….

den intensief geoefend.
Dit najaarsconcert biedt, echter, nog een
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van
uitdaging: We gaan het najaarsconcert uitonze vereniging. In deze brief valt weer
voeren in samenwerking met het Toonveel te lezen. Voor de redactie moet het
kunstkoor van Heerenveen. Het wordt een
elke keer weer een uitdaging zijn om een
logistieke uitdaging om koor en orkest een
mooie en leesbare nieuwsbrief samen te
goede plaats te geven tijdens de concerten
stellen. Ze zijn in deze uitdaging ook dit
en het wordt ook een muzikale uitdaging
keer zeker geslaagd.
om met een koor van 150 personen het
Voor mijzelf ligt er ook een grote uitdaging Requiem in forte (dat zal het probleem niet
in het voorzitter zijn van onze vereniging.
worden) en in piano (dat wordt zeker een
Wat betekent dit? Hoeveel tijd gaat erin
uitdaging) te zingen.
zitten? Doe je de goede dingen?
Als je met twee koren gaat samenwerken
Het zijn vragen die bij mij opkwamen toen
vraagt dat ook dat je echt samen wilt gaan
er een beroep op mij gedaan werd om een
zingen. De twee koren moeten als een koor
functie in het bestuur aan te nemen. Geluk- klinken. Pauli heeft na de eerste gezamenkig mocht ik een keuze maken uit verschil- lijke repetitie opgemerkt, dat het koor voor
lende functies.
haar als een koor leek. Dat kwam natuurlijk
Ik heb voor deze functie gekozen, omdat ik ook omdat ze alle leden kent, maar zeker
denk dat deze het beste bij mij past.
ook door de wijze waarop het koor gezonEn dan ga je beginnen aan die nieuwe uitgen heeft. Laten we de uitdaging van sadaging, want het was zeker ook een uitdamen één koor zijn ook tonen in de najaarsging om deze taak te doen in opvolging van concerten.
Lokke Notermans. Zij was een zeer gedreEen uitdaging geeft de mens adrenaline.
ven voorzitter die haar enthousiasme voor
Die hebben we nodig om een goed resultaat
het koor over kon brengen op de leden.
neer te zetten.
Ik hoop, dat ook ik iets van dat enthousias- Mijn uitdaging om voorzitter van deze verme over kan dragen naar het koor.
eniging te zijn geeft mij energie. Energie
Dat deze taak veel tijd kost is een gegeven, die ik nodig heb om alles te kunnen doen
maar het resultaat dat we als bestuur geza- dat van me gevraagd mag worden. Ik doe
menlijk ervaren, geeft een positieve prikdat nu nog naast mijn dagelijkse werk (het
kel en helpt om de uitdaging aan te gaan.
vraagt nu soms extra energie). Vanaf januDe uitdaging ligt er ook voor het koor als
ari heb ik veel meer tijd en hoop dan samen
geheel. We willen weer een prachtig namet mijn medebestuursleden vol energie
jaarsconcert geven.
verder te bouwen aan onze OratoriumvereVoor Pauli en ons de uitdaging om het Reniging.
quiem van Verdi dusdanig neer te zetten,
dat de toehoorders meegenomen worden in (Gerrit) Jan Ankersmit
de sfeer en het verhaal van dit Requiem.
We hebben daarvoor in de afgelopen maan- Voorzitter OVB

Van de redactie
Beste lezers,

beschrijft Paul op de voor hem zo kenmerkende wijze: compleet en volledig en dit
alles gegoten in een prettig leesbaar geheel, met de nodige illustraties en foto’s.
Dank je wel Paul, je hebt er veel werk van
gehad.
Wat Masaaki Suzuki en de Boazumer Rammen met elkaar te maken hebben, lezen
jullie in de rubriek ‘Wat doet muziek met
mij’. Altijd verrassende informatie en wat
een verborgen talenten zitten er in ons
koor.
Jeen Postma gunt ons een blik in zijn plakboek en dan met name over onze uitvoering van Verdi’s requiem in 1957.
En natuurlijk vinden jullie de gebruikelijke
rubrieken, zoals de informatie over het
najaarsconcert en onze ‘dichter des OVB’s’

Wat is het heerlijk om in deze periode in
Verdi-sferen te verkeren. En ik moet zeggen het komt op verschillende manieren op
me af. Op de eerste plaats door zelf met
het Requiem bezig te zijn als koorlid. Het
is een prachtig muzikaal avontuur wat we
als koren aangaan. En het blijkt dat synergie bestaat: samen zijn we sterker en 1+1
=3. Dat gaat zeker blijken bij onze concerten.
Thuis klinken momenteel naast het Requiem ook de klanken van Nabucco met enige
regelmaat. Mijn vrouw zingt mee in een
projectkoor waar delen van deze opera
gezongen worden. En dan kan het voor mij
nog niet op, omdat ik samen met Henny
van Vugt deze nieuwsbrief samen mag
Veel lees– maar ook kijkplezier
stellen met een hoog Verdi gehalte.
Dit komt zeker dankzij de inbreng van Paul Hans Nieuwenhuijsen
Fluttert die ons meeneemt naar de tijd van Henny van Vugt
Verdi. Dat dit een boeiende tijd was,
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Libera me, bevrijd me: de tijd van Verdi (vervolg pagina 1)
rend. Lees Goethe's Werther. En vreugde wordt uitgeDe vormen van samenzang tussen solisten onderling en schreeuwd. Romantiek is een zaak van uitersten. Een
goed romantisch kunstenaar gebruikte dit, maar wist
met of zonder koor maken het Requiem van Verdi
banaliteiten - die op de loer lagen - te voorkomen.
afwisselend. In de 30 jaar dat ik nu zing, heb ik nog
nooit zo’n grote variatie in samenzang meegemaakt als
bij dit requiem.
Politiek
Wat me het meest raakt zijn de contrasten die voor de
19e-eeuwse romantiek kenmerkend zijn.
Romantiek is iets anders dan de barok van de
Matthaeus-Passion. De lijnen van de melodie zijn langer
en we moeten vaak en sneller schakelen in tempo en
volume. Lange noten die je moet aanhouden, vaak langer dan bij Bach, komen vaak voor. Soms zijn het dissonanten. En dan nog iets: het orkest is groot en bij het
horen van koperwerk moet je als koorzanger sterk in je
schoenen staan. Hoe anders dan de meer bescheiden
effecten van Bachs barokmuziek.

Spektakel en eenvoud maar Verdi is geen Bach

Italiaans en zwarte lijst
De effecten die Verdi wil sorteren, zijn Italiaans. Dus
extravert en uitbundig maar haaks op onze meer nuchtere Nederlandse cultuur. De zanger die dit stuk goed
wil uitvoeren, moet dit cultuurverschil eerst onderkennen en accepteren. Met ons Nederlandse “doe maar
gewoon” is Verdi niet geholpen. Pak uit, zing met overgave en dik zaken aan. Verdi is geen zaak van zuinige
mondjes, maar eerder van met de borst vooruit.
Qua inhoud, vorm en geest is Verdi’s requiem onmiskenbaar een katholieke dodenmis, maar er is een belangrijk verschil. Dat is de overtreffende trap in combinatie met een opera-achtige meeslependheid, die op
een heel bescheiden wijze ook in bijvoorbeeld het
Napolitaanse Stabat Mater van Pergolesi geslopen is.
Men kan hier echter nog kerkmuziek bij denken. De latere Verdi was de verpersoonlijking van de opera. Vandaar de meeslependheid, de pakkende melodieën en
het theatrale, iets waardoor dit requiem als gebruiksmuziek door de katholieke kerk op een soort zwarte lijst
is geplaatst.

Kind van zijn tijd
Romantiek is het tegengestelde van de beheersing en
rationaliteit uit de klassieke 18e eeuw. Romantiek is de
totale uitvergroting van gevoelens die vooral op de natuur en het verleden worden gericht of daardoor worden opgewekt. Die uitvergroting horen we in talloze
werken, waaronder het nog vele malen kolossalere
Requiem van Berlioz. En Verdi's Requiem. Groot wordt
zo groot mogelijk. Alle verdriet is ineens hartverscheuPagina 3

▲ De opera van Garnier (gebouwd tussen 1861-1872) en
geopend in 1875, stamt nog uit de oudere 19eeeuwse traditie.
Het uiterlijk was van het grote gebaar waar in de 19e eeuw
vaak sprake van was, zoals bij de bouw van immense stoomschepen, bij de omvang van Crystal Palace in Londen of bij
de grootse opzet van opera’s.

Verdi was niet zozeer politiek georiënteerd maar hing
wel een beweging aan die streed voor de eenwording
van Italië. In zijn vroege jaren componeerde hij strijdlustige opera's met aanstekelijke koren waarmee het

▲ Voorstanders van de Italiaanse eenwording verwerkten in
de letters van leuze Viva VERDI hun roep om het op te richten Italiaanse koninkrijk. Viva (Leve) Victor Emanuel II Rei
D’ Italia.

publiek zich makkelijk kon identificeren. Neem Nabucco. Met zijn Requiem dat Verdi ruim tien jaar na de eenwording schreef, betoonde hij eer aan de dichter en
nationale schrijver Manzoni waarvan Verdi een enorm
bewonderaar was. Manzoni bond het merendeel van de
Italianen door onder andere zijn briljante en aangrijpende roman de verloofden waarin velen de benauwing van
de 19e eeuw voelden. >>
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Het verloofde stel werd namelijk in de wens te trouwen, gedwarsboomd door adel en kerk. Daarnaast gaf
Manzoni een schets van de armoede in Italië en bijvoorbeeld van het belang van de prijs van graan. De titel van
dit artikel verwijst dan ook mede naar het verlangen
naar bevrijding dat veel Italianen hadden. Bevrijding
van armoede, van knellende sociale verhoudingen, en
bevrijding van de overheersing door Frankrijk, Oostenrijk en het Vaticaan.
Door de dood van Manzoni in 1873, was Verdi zo overmand door emoties dat hij diens begrafenis niet wilde
bijwonen. Een jaar later compenseerde Verdi dit ruimschoots. De officiële naam van dit requiem luidt dan
ook: Messa da Requiem per commemorare il primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

oceaanschepen met stoomaandrijving, een demonteerbaar oorlogshospitaal omdat Florence Nightingale daar
om vroeg voor de Krim. Hij legde er met zijn staf bijna
een half jaar ander werk voor stil. Het hospitaal van
canvas en hout, geheel in prefab, met alle bedden, keukens, toiletten en kleine medische apparatuur, maar
ook hele operatiekamers, werd vervoerd met 16 schepen.
En boven al het lawaai en de emoties die deze roerigheid met zich meebracht, klonk het Requiem van Verdi.
Als een niet tastbaar maar minstens zo indrukwekkend
bouwsel. *

Libera me, bevrijd me

Als u het hele Requiem van Verdi bijna volledig hebt
beluisterd, hoort u de sopraan in het laatste nummer
Verdi maakte deel uit van een Europa-in-wording. Door Libera me als enige solist samen met het hele koor zinhet Weense Congres van 1814 – 1815 werden de lands- gen.
grenzen opnieuw getrokken. Door vereniging van lanNa een herhaling van het Dies Irae uit het begin en na
den zoals Nederland met België, zouden grenslanden
een korte fuga van het koor op Libera me, bidt de sovan Frankrijk een versterkte buffer voor de vrede moe- praan in de laatste maten in een solo op eenzelfde
ten worden. Maar die versterking onnoot c, de woorden Libera me, Domiderdrukte soms het onverenigbare.
ne, de morte aeterna, in die illa
In Italië stak het dat het Noorden grotremenda. Bevrijd mij Heer van de
tendeels onder Oostenrijk werd geeeuwige dood op die angstaanjagenplaatst. De strijdende Garibaldi was
de dag. Het is een recitatief dat beeen bekende voorvechter van de Italidrieglijk eenvoudig lijkt. De sopraan
aanse eenwording. Die strijd beroerde
moet dit echter spannend maken en
Italië decennialang tot 1870.
dramatisch afsmeken. De muziek
In heel Europa streefden verlichte geeshelpt daarbij omdat de compositie
ten naar grondwetten en stemrechten
op deze plek nog in mineur staat: cin welk soort staatsbestel dan ook.
klein.
Tegelijkertijd ontrolde de Industriële
Later reciteren de vier koorpartijen
Revolutie zich. Productieprocessen werdeze woorden ook. De sopranen en
den gemechaniseerd. Met ook negatiebassen zingen beiden op een es en
ve effecten die in 1848 in vrijwel heel
alten en tenoren op een bes. Nog
Europa gelijktijdig tot een opstand leidsteeds in mineur.
den.
Wanneer de sopraan voor haar laatAan de andere kant werden er ruiterste solo het Libera me reciteert, steustukjes geleverd. Het immens grote
nen de vier koorpartijen met een
Crystal Palace werd in acht maanden
drieklank C-E-G en antwoorden zij
gebouwd. En passant vond de bouwer
alle unisono (eenstemmig) met de
Joseph Paxton het systeem van prefab
woorden Libera me op een C. De E en
uit.
▲ Isambard Kingdom Brunel (1806- G zijn weggelaten. Maar Verdi ver1859) staande voor de ankerketting laat dan ook de toonsoort c-klein en
Isambard Kingdom Brunel bouwde na
van een van zijn drie oceaanschepen, gaat over naar C-groot: majeur, opde aanleg van een complete spoorlijn
de SS Britain. Hij was o.a. lid van de
met bruggen en tunnels, en na het bou- raad van toezicht op de bouw van
gewekt. Er is zicht op verlossing van
wen van zijn eerste twee immense
de eeuwige dood. >>
Crystal Palace.

Roerig Europa
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In de voorlaatste maat zingen sopraan en alle vier koorpartijen het Libera unisono op een C en zingen zij in de
laatste maat het me eveneens op een C. Met minder
noten kan het niet en het kan niet zachter (pppp). Met
de aanwijzing morendo wil Verdi dat het me wegsterft.

copyright PHM Fluttert, Exmorra, 2017.

* De Friese muziekkenner Rudolf Nammensma geeft op
12 en 19 november, lezingen over Verdi’s Requiem in
respectievelijk Drachten en Bolsward. Bij het afstemmen van dit artikel op zijn lezing, heb ik zijn suggesties
in dank aanvaard.
En er komt een dag, waarop men niet meer van meloWilfred van Leeuwen uit Amsterdam, is specialist 19edie, van harmonie, van Duitse, van Italiaanse school,
van toekomst, van verleden etc. etc. zal spreken, en dan eeuwse geschiedenis en kunstgeschiedenis. Hem dank
ik voor de vele gesprekken die we hadden over de 19e
misschien kan het rijk van de muziek beginnen.
eeuw van Europa en de Italiaanse 19e eeuw in het bijzonder. Wilfred deed fraaie voorstellen voor de lijst
(Verdi in brief aan zijn vriend
met jaartallen in dit artikel.
Arrivabene) <<

Enkele jaartallen over Verdi, zijn tijd en over wat hem kon raken
1602, publicatie van Shakespeare’s The Merry Wives of Windsor.
Verdi gebruikte ook Macbeth en Otello voor zijn opera’s.
1779, introductie van Spinning Jenny, eerste machine waarmee
meerdere draden tegelijk konden worden gesponnen.
Na 1780 werd de stoommachine in fabrieken als aandrijving gebruikt.
Er werd nu veel meer textiel geproduceerd, mede door kinderen.
Milaan, 7 maart 1785, geboorte van Alessandro Manzoni.
Geliefde Italiaanse dichter en schrijver. Auteur van De verloofden.
1787, publicatie Don Carlos. treurspel van Friedrich von Schiller.
1799, Staatsgreep door Napoleon, tot 1804 consulaat, tot 1813 keizerrijk.
3 augustus 1803, geboorte van Joseph Paxton. Kassenbouwer.
9 april 1806, geboorte van Isambard Kingdom Brunel, ingenieur.
1807, vaart van de eerste raderboot op een rivier met een stoommachine.
1812, Erbarmelijke terugtrekking van leger Napoleon uit Rusland.
oktober 1813, Napoleon verslagen in bloedige Volkerenslag bij Leipzig.
10 oktober 1813, geboorte van Giuseppe Fortunino Francesco Verdi.
1814-1815, Congres van Wenen, met als doel blijvende vrede door
herordening en versterking van de staten die grensden aan Frankrijk.
Om die reden werd Noord- met Zuid-Nederland verenigd. Voorts om
bij dreigend conflict een congres te houden voor overleg i.p.v. oorlog
voeren. Tot aan de Krimoorlog van 1853 – 1856, heerste er vrede. >>

▲ Kaart van Europa op grond van Wener congres. De
kop van Italië werd versterkt door Toscane, Milaan en
Venetië onder te brengen in de Oostenrijkse monarchie.
Wat de meeste Italianen niet zinde.

◄ Rusland, la grande
armée van Napoleon
moet zich uit Rusland
terugtrekken, 1812.

▲ Wenen, Diplomaten op het Wener congres 1814-1815.
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1815, Slag bij Waterloo. Napoleon Bonaparte werd definitief verslagen
door een coalitie van Europese landen.
1820, begin van Italiaanse beweging Risorgimento met doel eenwording,
in 1870 bekroond met opname van kerkelijke staat in Italiaanse staat.
1829, Eerste rit van een stoomtrein op het reguliere netwerk
van de Liverpool and Manchester Railway (L&MR).
1830, Julirevolutie, Franse koning Charles X trad af.
1830, scheiding van De Noordelijke - en Zuidelijke Nederlanden.
Start industrialisatie in Europa.
1832-1836, rond zijn 18e vertrok Verdi naar Milaan, maar afgewezen op
het conservatorium, nam hij privélessen bij Vincenzo Lavigna.
Vanaf 1833 was Brunel hoofdingenieur bij de aanleg van de
Great Western Railway van Londen naar Bristol.
1837, doop van Brunel’s eerste stoomschip The Great Western.
1845, maidentrip van Brunel’s tweede schip The Great Britain.
Dit was de eerste oceaanstomer met een schroefaandrijving.
17 november 1839, Milaan Teatro alla Scala,
premiere van Oberto, Eerste opera van Verdi.
1842, premiere van Nabucco: slavenkoor wapen voor Risorgimento.
1842-1851, voor Verdi moeizame periode van opdrachten
voor opera's in de grote Italiaanse centra en in Parijs en Londen.
Met een onderbreking in 1846, door gezondheidsproblemen.
1847 opera Macbeth in Italiaanse versie, Franse versie in 1865.
1848, publicatie van Het Communistisch Manifest, door Karl Marx
en Friedrich Engels: eerste marxistische politieke programma.
22 februari 1848, Parijse Februarirevolutie en opstanden in meerdere
Europese landen over staatsvormen, grondwetten, achterstelling van sociale klassen, stemrecht, positie van vrouwen etc.
1848 Dumas jr. Publicatie van La dame aux camelias (Bij Verdi
genaamd La Traviata).
1850-51 Verdi: opera Rigoletto.
1851 Opening van Eerste Wereldtentoonstelling in Paxton’s Crystal
Palace in Londen. >>

▲ J.M.W. Turner: rain, steam and speed. Olieverf,National Gallery London, 1844. De brug waarop
de trein rijdt, is een van de vele ontwerpen van I.K.
Brunel.

▲ Engeland. Kinderarbeid in textielindustrie.

▼Joseph Paxton (1803-1865), Crystal Palace, 1851, Londen .
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1852 Verdi: opera Il Trovatore.
1852-1853 Verdi: opera, La Traviata = derde succesnummer uit jaren ’50.
1852-1870 Tweede Franse keizerrijk onder Napoleon III.
1853-1870 Parijs wordt herbouwd door Baron Haussmann.
1853/54-1856 Krimoorlog, eerst beperkt, groeit uit tot Europese zaak.
1856 Antonio Meucci vindt de telefoon uit.
1857 Gustave Flaubert publiceert de roman Madame Bovary
1859 – 1866, diverse kleinere gewapende conflicten in Europa.
1859 Brunel overlijdt na jobstijding over een explosie op een van zijn
schepen.
1859 Lenoir demonstreert eerste motor met inwendige gasverbranding en
bougie.
1860 Garibaldi organiseert een opstandige mars door Italië van 1000
Roodhemden.
1861 Het Koninkrijk Italië wordt uitgeroepen.
1862 Wereldtentoonstelling van Londen, Italië brengt Verdi in.
1866-1886 Verdi: drie versies van Don Carlos.
1866 Brunel’s SS Great Eastern uit 1859 wordt kabellegger van eerste
telefoonkabel Engeland – VS.
1869 opening Suezkanaal.
1870 Frans-Duitse oorlog.
1870 inname van Rome en overdracht van de Vaticaanse staat waardoor
de eenwording voltooid wordt.
1871 Keizer Wilhelm van het nieuwe Duitse rijk laat zich kronen in Spiegelzaal van Versailles.
1871-1914 opnieuw 43 jaar vrede.
1871 Verdi: introductie opera Aida in Caïro.
1872 Mazzini, een groot Italiaans voorvechter van eenwording overlijdt
1873 Manzoni overlijdt.
1874 Verdi schrijft zijn Requiem voor de herdenking van de dood van
Manzoni.
1886 Verdi: opera Otello, (Franse versie in 1894).
1889 Wereldtentoonstelling van Parijs met Eiffeltoren als
openingsgebouw.
1892-1893 Verdi: Falstaff, laatste opera (van zijn 26 opera’s).
1885-1899 Milaan, Bouw van Casa di reposo per musicisti (Rusthuis voor
musici), schenking door Verdi.
1896 Marconi vindt de radio uit.
27 januari 1901 Verdi overlijdt in Milaan door coma na langdurige zwakte bij hoge ouderdom en wordt tijdelijk begraven. Een maand later wordt
hij officieel begraven in zijn Casa di reposo, samen met zijn tweede
vrouw Giuseppina Strepponi. Voor de begrafenisstoet ontstaat in Milaan
de grootste Italiaanse menigte ooit van ca. 250.000 tot 300.000 personen.
2002 Isambard Kingdom Brunel wordt tweede na Churchill op lijst van
100 Greatest Britons.

▲ Op 17 november 1869 wordt het Suezkanaal
officieel geopend. Dit kanaal verbindt de Middellandse zee met de Rode zee, waardoor de
handelsroutes voor de scheepvaart
aanzienlijk worden ingekort.

▲ Claude Monet (1840-1926): Impression, soleil
levant, 1872, Musée Marmottan Monet, Parijs.
Eerste schilderij uit een nieuwe periode van de
schilderkunst waarbij de 19e-eeuwse academische kunst werd verlaten.

▲ Milaan, februari 1901, staatsbegrafenis van
Verdi.
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Dirigent en solisten over Verdi
Pauli Yap - dirigent

Stel je voor, het laatste moment
van afscheid van een dierbare, en
je kunt nog één keer iets voor
diegene betekenen, je kunt nog één
keer iets voor de overledene doen.
Namelijk, dat je, als levende, de
zeer innige wens uitspreekt voor
eeuwige rust voor de overledene en
‘dat het licht over hem of haar zal
mogen schijnen’.
Hoe mooi is dat, als je dat samen
musicerend kan doen?
Het Requiem van Verdi vind ik een
magistrale compositie.
Verpletterend van intensiteit en
zeggingskracht. In zeven delen die
onder een fantastische spanningsboog bijna naadloos in elkaar overgaan, volgt het ene geniale idee het
andere op. De orkestratie en de
uitwerking van de solistische
partijen en koorstemmen zijn bijzonder effectief.
Als een ware dramaturg weet Verdi
de juiste muzikale middelen aan te
wenden om verbeelding te geven
aan universele gevoelens van elk
mens. En telkens als ik bezig ben
met dit Requiem en vanuit mijn
partituur opkijk, de mede-musici in
de ogen zie, overvalt me het gevoel
dat je de som van al die emoties die
in een mensenleven passeren
meekrijgt.
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Heleen Koele – sopraan

Requiem Verdi is een van mijn lievelingsstukken. Mooie ontroerende
ensembles en prachtige solo's.
Er is dramatiek - altijd weer de
rillingen over mijn rug van de
trompetsoli en de orkestinzet
daarná - maar ook ingetogenheid.
Juist die verschillen maakt het werk
zo bijzonder, het is nergens over de
top....
Geweldig dat twee fantastische
koren dit prachtige werk samen
gaan zingen!

Myra Kroese – alt

“Ik hoorde het Verdi Requiem voor
het eerst toen ik een beginnende
zangstudente was.
Vanzelfsprekend zong ik enthousiast de mezzopartij door, zoals ik
alles door zong in die tijd. De
betekenis van de tekst drong
nauwelijks tot me door en de
diepgang van het werk ook niet.
Maar zelfs zonder dat alles was het
al heerlijk om te zingen en om het
werk te horen op een oude opname,
met onder meer Christa Ludwig en
Elisabeth Schwarzkopf!
De eerste keer dat ik het Requiem
in een koor zong was rond 1980,
onder leiding van Jan Eelkema.
Ik weet nog heel goed dat ik
(rijkelijk laat…) op de repetitie
aankwam en net het ‘Dies Irae’
ingezet werd, met die
onbarmhartige paukenslagen.
Zo vol eerbied was (en ben ik nog
steeds en nu nog meer zelfs) voor
die fantastische Verdi, hoe hij deze
muziek bedacht heeft!
Pas op mijn veertigste zong ik de
mezzopartij voor het eerst tijdens
een concert, het stond al jaren op
mijn verlanglijst.
Sindsdien zing ik het werk met
enige regelmaat, het is en blijft
mijn favoriete oratorium!”
>>
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Dirigent en solisten over Verdi (vervolg)
Leon van Liere – tenor

Martijn Sanders – bas

Promenade Orkest
Het Promenade Orkest (HPO) is in
2004 opgericht door een aantal
musici van het opgeheven
Nederlands Promenade Orkest. Het
HPO heeft als belangrijkste
werkgebied de professionele
begeleiding van amateurkoren.
Tussen 2004 en nu heeft het orkest
een schat aan koormuziek begeleid,
met hoogtepunten als The Sea
Symfony (Vaughan Williams), The
Dream of Gerontius (Elgar) en het
War Requiem (Britten).

“Het is voor mij zeer bijzonder het
Requiem van Verdi te mogen
uitvoeren. Voor ik naar het
Conservatorium ging heb ik het stuk
vele malen bekeken en beluisterd in
een uitvoering van Herbert von
Karajan met als tenorsolist een zeer
jonge Luciano Pavarotti. Die
uitvoering heeft me mede geïnspireerd om te proberen zanger te
worden. Toen ik het stuk voor het
eerst als solist zong, was het, door
het herhaaldelijk horen en voelen
van die muziek, alsof ik het al vele
malen had uitgevoerd.”
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"Ik ken geen andere componist die
zoveel prachtige melodieën, beklemmende ritmiek en dramatische
contrasten heeft gebruikt om de
indringende dodenmisteksten op
muziek te zetten.
Het verdriet van Verdi om de dood
van iemand die hij vereerde kon
niet duidelijker tot uitdrukking
komen dan in dit geniale werk. Het
is dan ook voor mij een eer om dit
Requiem voor het eerst te mogen
zingen!"

De vele positieve reacties van oude
en nieuwe klanten zijn het
overtuigende bewijs dat het orkest
in zijn huidige samenstelling een
zeer goede koers vaart, zowel in
artistiek als in organisatorisch
opzicht.
Het orkest bestaat uit een grote
vaste kern en heeft een duidelijke
structuur met vaste
concertmeesters, aanvoerders en
eerste blazers.
Het HPO speelt in elke gewenste
samenstelling en in elke gewenste
grootte. Ook in het repertoire
betoont het zich zeer flexibel: van
barok tot musical. Het orkest speelt
in heel Nederland. <<
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Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek
Als kind genoot ik ervan om uren voor de radio te
liggen en alles wat ik mooi vond, op te nemen op een
cassettebandje. Als puber hield ik de tuin bij van een
gepensioneerd directeur van het Muzieklyceum
Amsterdam. Het salaris besteedde ik aan lp's en
muziekbladen. Ik was nieuwsgierig naar alles wat met
muziek te maken had, met name popmuziek. Een
klasgenoot las muziekkrant Oor en zo kwam ik in
aanraking met de minder populaire popmuziek. Rond
mijn 20ste verjaardag gaf mijn toenmalige
schoonvader, pianoleraar op de muziekschool in
Gorredijk, de tip om naar ouvertures van Rossini te
luisteren. Dat waren mijn eerste stappen in de
klassieke muziek. Ook was mijn interesse in opera gewekt.

Mijn vader is jong
overleden en tot
zo'n 12 jaar
geleden kon ik niet
zingen zonder
tranen in mijn
ogen. Op de een of
andere manier had
ik een associatie
bij het zingen. In
die tijd vroeg mijn
nieuwe buurvrouw,
Annemarie, of ik
met Pasen in het
kerkkoortje wilde
komen zingen. Zo
Mijn leven lang verzamel ik al muziek. Soms gaat het
is het begonnen.
met periodes, waarin ik mij focus op rhythm and
Even later stelde
blues, opera, jazz, cantates van Bach, psychedelische
een vriend voor
pop, Afrikaanse muziek, folk, requiems, americana,
om bij een
Zuid-Amerikaans, hardrock, kamermuziek. Andere
operakoor in
keren koop ik van alles door elkaar. Zo kan ik rustig
Franeker te komen
uren in een goede platenzaak doorbrengen, dat is voor zingen. Daar heb
mij het toppunt van geluk. Helaas zijn deze winkels
ik met veel plezier
een uitstervend ras.
een aantal jaren gezongen. Het
bijzondere eraan vond ik dat je met z'n twaalven aan
Het meest intens beleef een complete opera werkt en deze uitvoert, inclusief
ik muziek in het echt.
kostuums en decors. Dat je 'm uit het hoofd zingt en
Daarom ga ik graag naar moet spelen tegelijkertijd. We deden Orfeo et Euridice
concerten. Enkele
van Gluck en de Mikado van Gilbert and Sullivan. In
hoogtepunten: het
ons dorp zing ik voor de gezelligheid bij mannenkoor
Requiem van Berlioz
De Boazumer Rammen. We zijn begonnen met
uitgevoerd door het
shanties en nu zingen we pop, Frysk- en
NNO, Simon Rattle met
Nederlandstalig.
Mahler en Masaaki
Annemarie had de wens om ooit nog eens bij de OVB
Suzuki met Bach, hij is
te gaan zingen en stelde voor om samen auditie te
mijn grote favoriet. Op
doen. Dat was najaar 2010. Ik kwam bij de bassen2
popgebied: Prince, Frank en ben afgelopen winter overgestapt naar tenoren1.
Zappa, Joe Jackson, Lu- Inmiddels zing ik 8 seizoenen de Matthäus en dat vind
cinda Williams en dit
ik iedere Pasen weer heel bijzonder.
voorjaar Neil Young.
Jaap Nieuwenhuis

Onze vereniging is momenteel op twee plaatsen actief op Facebook:
een zogenaamde vriendensite en een site welke bedoeld is voor de
promotie van ons koor.
De Pr-commissie heeft besloten dat de vriendensite binnenkort uit de
lucht gaat. Immers de belangrijkste functie die Facebook heeft voor
ons koor is bekendheid en promotie. Daarvoor is eenduidigheid een
kracht, dus voortaan is de OVB op één pagina te vinden.
We willen de Facebookgebruikers er op wijzen dat het van het grootste belang is om de site en de daarop geplaatste berichten te liken.
Dat komt de bekendheid en de promotie zeer ten goede. Hoe meer
likes, hoe verder een bericht komt.
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Heb je als OVB-lid een idee? Laat dit het bestuur weten. Zie het ledengedeelte
van de website: Ik heb een idee voor de OVB.
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OVB+TKKH (1+1)= 3
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Foto’s gemaakt door Hans van Beusichem op 7 oktober 2017 op de korendag te Bolsward
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Dichter des OVB’s door Hans van Beusichem
Nu de klanken zijn verklonken
En de rust is weergekeerd
Wij nog in de brein verzonken
Nog niet op aard zijn teruggekeerd

Bij getalenteerde leden
Jannie en Cecilia
Kon je je kennis gaan verbreden
Over Do en Re en Mi en Fa

Het kinderkoor met hel’dre stem
Zo zuiver geïntoneerd
zongen, ik zeg het hier met klem
grandioos en geen noot verkeerd

Kunnen wij indachtig wezen
Op het werk door ons volbracht
Hebben wij hier weer bewezen
Onze schoonheid, onze kracht

Cecilia is echt een kei
Van haar kan je veel leren
Wij waren echt bijzonder blij
Dat zij ook kan dirigeren

De Mattheus telkenkere,
Steeds weer op een hoger plan
Wij lieten ons weer activeren
Gingen er weer tegen an.

Wat ik beslist hier moet vermelden
Is het bezoek van Harjo Pasveer
Die ons heel veel nieuws vertelde
En daarnaast nog heel veel meer

De solisten die waren meer dan perfect
Zowel de dames als heren
Ik kan hun hier met alle respect
Daarvoor bedanken en complimenteren

Er kwam een “Keerpunt” in ons leven
In ons OVB bestaan
Wij zijn van de Gasthuiskerk even
Naar een ander repeteerpunt toe gegaan

Op de koordag moet u weten
kwam deze man uit Rotterdam
wij zullen nooit kunnen vergeten
wat ons die dag toen overkwam

Wat mij het meest is bij gebleven
Wij zitten nu theater wijze
Is hoe geweldig wij wel zijn
En op stoelen reuze net
Als we de armen opgeheven
Die door het bestuur, zij zijn te prijzen
Super zangers geworden zijn
In een hoefvorm worden neer gezet
Begonnen wij eerst met Verdi
Spoedig werd het and’re koek
Van muziek van zacht naar herrie
Gingen we weer naar ’t Mattheus boek
Om ons koor meer op te stoten
Naar de hoogste sublimiteit
Had de koordirectie besloten
Daaraan te besteden heel wat tijd
Dus wij leerden klokketonen
Leerden over groepsdynamiek
Leerden de koralen zingen
Leerden ook over ritmiek.

Kom zangers de borst naar voren
Jou past geen bescheidenheid
Trots met passie, laat je horen
Dan pas krijg je kwaliteit
En sopranen toon je kunnen
Zo van IeIeIeIe
Laat je stem de ruimte vullen
Met een weinig hysterie
De alten doen het nuffig aan
Wat vijandachtig en wat boze
Wanneer zij aan het zingen gaan
Die Rozen, ja die Rozen

Toen een keer Pauli moest verzuimen
En haar man, Hoite haar verving
Nam hij tijd om dat in te ruimen
en te doen zijn real thing

De tenoren wat getergd en dwars
En met beheerst dedain
Venijnig en een beetje bars
Oh nee hè, Oh nee hé

Op de vraag of hij deze avond
Ook nog aan het zingen dacht
Zei hij met gepaste passie
Ik voldoe aan Pauli’s opdracht

En dan de bassen al te saam
Die maken zich dan klaar
En tonen zich dan heel bekwaam
Van Ach laat maar, laat maar.

Voor het niveau van de koorleden
Is veel interesse en aandacht
Vele koorleden besteden
Daaraan tijd en veel geestkracht

Veel poëzie, een heel gedicht
Zou ik aan hem kunnen weiden
Maar ik zou jullie hier wellicht
Niet mee plezieren of verblijden

Cursussen over de muziekleer
En solfège bovendien
Kun je volgen voor een schijntje
Waar je leert wat meer, misschien

Één ding is zeker na deze les
Zongen wij als ware helden
En brachten de Mattheus met succes
Dat kan ik hier vermelden
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En Pauli die telkenkeer weer
De Mattheus weet te verdiepen
Waardoor ons koor steeds meer glorieer(d)
En steeds betere koorwerken schiepen
De commissies die steeds paraat
Onze hulp en bijstand zijn
Dat zijn de hulpen van formaat
Zonder hen geen koorfestijn
Het bestuur dat met hun wijs beleid
Het koor laat triomferen
Bedanken wij tot in eeuwigheid
Wij moeten hen blijvend adoreren
Ook de NRC had aandacht voor ‘t koor
Was bij het repeteren aanwezig
Zij schreven daar een hele pagina voor
Ja het koor is al 75 jaar bezig
Een enkel woord voor hem en haar
Die ons nu gaan verlaten
Het afscheid valt ons allen zwaar
Wij zullen tranen laten
Het gaat jullie goed en zeer bedankt
Wij zullen jullie missen
Als straks Verdi wordt verklankt
Hoe? dat zal Pauli gaan beslissen.
Ik wou het hierbij dan maar laten
Dan mogen jullie nu nog even praten.
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Verdi’s Requiem klonk in 1957 in Sneek en Bolsward

Ons koorlid Jeen Postma dook in
zijn OVB archief en vond aankondigingen en recensies van een
uitvoering in 1957. En wat stond
er toen op het programma?

Voor meer knipsels uit Jeen’s plakboek klikt u hier.
Pagina 14
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Wij zien u graag als vriend van de Oratoriumvereniging Bolsward
U toont daarmee dat u ons koor een warm hart toedraagt en onze muzi-

kale activiteiten apprecieert en financieel steunt.
Met uw bijdrage helpt u ons om een mooie traditie van halfjaarlijkse uitvoeringen in de Martinikerk voor Bolsward en ver daar buiten te behouden.
Wat krijgt u er voor terug?
•

U ontvangt tweemaal per jaar per email de OVBnieuwsbrief.

•

Twee weken voordat de vrije kaartverkoop begint, kunt u
als vriend kaarten bestellen.

•

U bent uitgenodigd om voorafgaand aan het
najaarsconcert aanwezig te zijn bij een lezing over het uit
te voeren werk.

Vriend Worden? Dan ontvangen we uw aanmelding graag op
vrienden@ovb-bolsward.nl dan nemen wij contact met u op.
U bent al vriend voor €15.00 per jaar.

Wij zien u graag als sponsor van de
Oratoriumvereniging Bolsward
Wij zien uw bedrijf, organisatie of stichting graag als sponsor van de

Oratoriumvereniging Bolsward.
Hiervoor beschikken wij over een uitgebreide informatiefolder.
Neem gerust contact op via het mailadres info@ovb-bolsward.nl voor
verdere informatie.
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Oratoriumvereniging Bolsward

Activiteitenoverzicht 2017-2018

Colofon

Sopraan

Heleen Koele

OVB-Podium verschijnt
tweemaal per jaar enkele
weken voorafgaand aan
een concert.

Alt

Mirjam Schreur

Redactie & Samenstelling:

Bas (Christuspartij)

Matthijs van der Woerd

Bas (aria’s)

Pierre Mak

Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen

Tenor (evangelist)

Adrian Fernandes

Tenor (aria’s)

Jean-Léon Klosterman

Begeleiding

Barokensemble Eik en Linde

Algehele leiding

Pauli Yap

Matthäus-Passion BWV 244 op 27 & 28 maart 2018 aanvang 19.00 uur
Medewerkenden:

De kaartverkoop voor leden en vrienden start op 9 december
2017 om 14 uur. De vrije voorverkoop begint op 13 Januari
2018 om 14 uur. Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd
onze website voor de laatste informatie over de kaartverkoop.

Open koorrepetitie:

Wij zoeken nieuwe leden.
De Oratorium Vereniging
Bolsward (OVB) is een
gemengd koor en heeft
ruim 80 leden. Grote
naamsbekendheid geniet
de OVB door de jaarlijkse
uitvoeringen van de
Matthäus-Passion van
Johann Sebastian Bach in
de Martinikerk te Bolsward.
De muzikale leiding van het
koor is in enthousiaste- en
inspirerende handen van
Pauli Yap.
Lijkt het u niet prachtig om
samen met ons volgend
jaar de Matthäus-Passion
mee te zingen?
Wilt u kennismaken met
het koor, musiceren op
hoog niveau en genieten
van prachtige uitvoeringen?
Kom dan vrijblijvend naar
onze open repetitie. De
koffie staat klaar. U bent
van harte welkom op
27 november 2017 om
19.30 uur in het Centrum, Gasthuishuissingel
33 Bolsward.

Najaarsconcert 2018
De Oratoriumvereniging Bolsward
is voornemens om op zondag 18
november 2018 Psalm 42 en
Lobgesang uit te voeren. Beide
werken zijn van Felix Mendelssohn
Bartholdy. Zoals gebruikelijk vindt
het concert plaats in de Martinikerk te Bolsward. Bijzonderheden
over uitvoerenden zijn bij het ter
perse gaan van dit OVB-Podium
nog niet bekend. Nadere berichtgeving hierover vindt u op onze
website.

Emailadres voor uw bijdragen en reacties:
nieuwsbrief@ovbbolsward.nl

Contactgegevens
Oratoriumvereniging
Bolsward:
Suvelstrjitte 32
8561EZ Balk
tel.06-11304498
info@ovb-bolsward.nl
Bankrekening:
NL52RABO0126036845

Dirigent:
Pauli Yap

Pianist:
Jan van Liere

Felix Mendelssohn Bartholdy

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

De redactie heeft alle
moeite gedaan om
rechthebbenden van
artikelen, foto’s en
afbeeldingen te benaderen.
Mocht u toch menen
rechthebbende te zijn
neem dan contact op met
de redactie via
bovenstaand emailadres

