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Bij toeval stuitte Floor Groeneveld, de ontwerpster van onze
poster, op een mooi schilderij
van Felix Mendelssohn– Bartholdy. Dit schilderij heeft zij
gebruikt als beeldmerk voor
ons Najaarsconcert. Toen de
redactie erachter kwam dat het
om een schilderij van Mendelssohn ging, ontstond al snel het
idee om hieraan een artikel te
wijden in OVB-Podium.
De meeste mensen kennen
Mendelssohn van zijn prachtige
en geniale composities. Het is
minder bekend dat hij een virtuoos pianist was, dirigent en
Gezicht op Luzern 1847
talenwonder. Op zijn twaalfde
jaar sprak hij vloeiend Grieks.
In zijn bibliotheek trof men later boeken aan in vele talen, zoals de romans
van Walter Scott (Engels), Decamerone (Italiaans) en Don Quixote (Spaans).
Mendelssohn schreef vele brieven. Hiervan zijn er zo’n 7000 bewaard gebleven. Niet onvermeld mag blijven, dat hij een fervent schaker was, aan turnen
deed, goed kon zwemmen, en verdienstelijk kon paardrijden. >> pagina 3

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat
bij het najaarsconcert naast begeleiding van het
orkest, ook gebruik zal worden gemaakt van het
Hinsz-orgel in de Martinikerk. Dat neemt met zich
mee dat koor, solisten en orkest zich verplaatsen
onder het Hinsz-orgel. Normaal worden de kerkbanken gebruikt voor de toeschouwers. Nu zal bovenop de banken een speciale constructie geplaats
worden, waarop het podium voor koor en orkest
gebouwd zal worden. U, als publiek zal plaats kunnen nemen op stoelen tot in het koor, waar anders het podium opgebouwd wordt.
In het verleden is er al eerder onder het orgel gespeeld en gezongen. De foto hiernaast stamt uit
de 80-er jaren.

We verwelkomen u graag op 18 november.

OVB-Podium

Alles was Odem hat lobe den Herrn
Met deze woorden begint het Lobgesang van Mendelssohn: Alles wat
adem heeft looft de Heer.
Adem is een teken van leven. Soms is
het nodig om even op adem te komen.
Dit kan na een tijdelijke hevige inspanning, maar ook na een periode
van lang gewerkt te hebben.
We hebben allemaal kunnen genieten
van een periode waarin Nederland op
adem kon komen door vakantie te
houden. Het stralende weer werkte
daaraan mee.
Of je nu nog werkt of al met pensioen
bent, je merkt in deze periode dat er
minder verplichtingen zijn. Ook als
koor hebben we twee maanden rust
genomen om waar dan ook op adem
te komen.
Deze zomervakantie werd in onze provincie gekenmerkt door veel bijzondere gebeurtenissen.
Zo was er het skûtsjesilen. Mensen die
hiervan genieten konden twee weken
de wedstrijden volgen.
Het leidde tot een adembenemend
slot.
Verder waren de reuzen in Leeuwarden een uitzonderlijke trekpleister
voor onze provincie. Letterlijk honderdduizenden kwamen naar Leeuwarden om mee te maken wat deze reuzen, een staaltje van technisch vernuft, zouden gaan beleven. Het was

Het gebeurt maar bij weinig
componisten dat er zoveel talenten
een rol spelen in zijn of haar leven.
Wat dat betreft is Felix MendelssohnBartholdy een ‘kadootje’. In dit OVBPodium gaat het hoofdartikel over
zijn gave op het tweedimensionale
vlak: zijn schilderkunst.
Hierbij dank aan Floor Groeneveld,
onze ontwerpster van poster en logo.
Zij kwam met het schilderij ‘Gezicht
op Luzern’ van Mendelssohn op de
proppen. En zoals het een echte redacteur betaamt: dat maakt nieuwsgierig of er nog meer te vinden is
over de componist van dienst van
ons najaarsconcert. Dat valt te lezen
in ‘Mendelssohn=Multitalent’.
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niet alleen de aanwezigheid, maar ook
het verhaal dat mensen trok. Toeschouwers keken met open mond en
ingehouden adem naar alles wat er
gebeurde. Velen zullen de reuzen op
alle drie dagen gevolgd zijn.
Een derde opvallende activiteit was de
11-steden zwemtocht van Maarten van
der Weijden. Velen kwamen kijken en
hem aanmoedigen. Hij haalde niet zijn
doel, maar bereikte wel een ander
doel, namelijk het inzamelen van heel
veel geld voor onderzoek naar kanker.
Het was voor hem een volhouden tot
het uiterste ten bate van dit doel. Een
inspanning die adembenemend was.
Voor ons komt er nu een periode
waarin de inspanning gevraagd wordt
om alles te doen om te komen tot een
fantastische uitvoering in november.
Uitgerust en vol adem gaan we werken
aan ons doel. Het concert op zich zal
een prachtige gebeurtenis worden,
mede door het feit, dat we dit concert
op een bijzondere wijze zullen uitvoeren.
Ik wens ons allen toe, dat het Lobgesang samen met Psalm 42 een echt
loflied mag worden, waar velen met
ingehouden adem van zullen mogen
gaan genieten in onze prachtige Martinikerk.
Gerrit Jan Ankersmit (voorzitter)

Ab Weegenaar vertelt over de orgelsonate van Mendelssohn, welke ten
gehore wordt gebracht op het najaarsconcert.
Berend Weistra laat ons weten wat
muziek met hem doet. Daarbij ook
een groot Mendelssohn gehalte.
En wat is OVB-Podium zonder de
dichtkunst van Hans van Beusichem.
Na elk concert tijdens de
nazit geldt: als Hans gesproken
heeft, dan zit het er op.
Veel leesplezier toegewenst!
Hans Nieuwenhuijsen
Henny van Vugt

Najaar 2018

Daarnaast, voor de buitenwereld nog minder
zichtbaar, ontwikkelde hij zich als tekenaar en
kunstschilder. De ontwikkeling van Mendelssohns
muzikale en componeertalenten lopen parallel
met zijn talent voor tekenen en schilderen.
Net als in de muziek kon Mendelssohn zijn expressie en emotie hierin goed vormgeven.
Tijdens zijn vroege gedegen opleiding, zoals
bij vele goed opgeleide
kinderen in die tijd,
werd veel aandacht
besteed aan het vak
tekenen. Toen hij dertien jaar oud was begon hij in schetsboeken te tekenen. Uit
deze tijd zijn veel tekeningen bewaard gebleven. Deze tekeningen zijn ondergebracht
in meerdere particuliere verzamelingen,
maar zijn ook terug te
vinden bij verschillen
▲ Portret van Felix om- de (openbare) archiestreeks 1822
ven. Er zijn bij benadering driehonderd werken van Mendelssohn bewaard gebleven.
Tijdens zijn opleiding werkte hij aanvankelijk
met pen en inkt om zijn tekeningen uit te werken. Van lieverlee ging hij over op potlood.
Daarnaast kreeg hij interesse voor het werken
met waterverf. De schetsboeken, die behouden
zijn, laten een productieve, talentvolle artiest
zien, die zich volledig inspande om zijn leven in
dienst te stellen van zijn gaven.
Tijdens een familiereis van drie maanden in 1822
naar Zwitserland raakte Mendelssohn geïnspireerd door de indrukwekkende bergen, de vele
meren en de kleine dorpjes. Hij maakte er veertig tekeningen van de verschillende landschappen. Opvallend was dat tijdens die reis goed
zichtbaar werd dat het tekenen met potlood het
won van pen en inkt.
Later, in 1829 in Schotland en in 1830 in Italië,
nam zijn productiviteit tot het maken van tekeningen en schetsen van de adembenemende
landschappen verder toe. De reis naar Schotland
samen met zijn vriend Karl Klingemann, voerde
hen door Engeland. Ze kwamen langs plaatsen
als Durham, waar hij een schets maakte van de
bekende Durham Cathedral. Een jaar later
maakte hij van de schets een waterverfschilderij.
Verder in Schotland stuitte Mendelssohn tijdens
een wandeling op een waterval: the Falls of
Braan. Het geluid van deze waterval was intens
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▲ Durham Cathedral 1830
en dat maakte Mendelssohn nieuwsgierig. Om
deze waterval vanuit een goed perspectief te
schilderen zorgde hij ervoor dat hij er recht voor
kwam te zitten. Dat viel nog niet mee, want de
rotsen waar hij af moest dalen waren erg glibberig. Maar het lukte hem.

▲ Falls of Braan 1829

Mendelssohn vervolgde zijn reis naar de Schotse
Hooglanden. Ze waren van plan het Hebrideneiland Staffa te bezoeken. ‘Staffa’ betekent
‘eiland van de staven’, basaltformaties gevormd
door snel afkoelend magma van meer dan zestig
miljoen jaar geleden. >>
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Aan de kust bevinden zich in deze basaltformaties meerdere tot de fantasie sprekende grotten,
waaronder ‘Fingal’s Cave’. De sfeer maakte een
overweldigende indruk op Mendelssohn en bracht
hem tot het componeren van de ouverture ‘Die
Hebriden’ ofwel ‘Die Fingalshöhle’.
In de openingsmaten, die het ‘leidmotief’ bevatten, probeerde Mendelssohn te laten horen hoe
de golven tegen de rotsen beuken. Later horen
we een fanfareachtig thema, dat de echo binnenin de grot uitdrukt. In 1831 na een uitvoering in
Londen bewerkte Mendelssohn de ouverture en
bracht verscheidene verbeteringen aan. Dit deed
hij nogmaals in november 1833, waarna de ouverture in première ging in Berlijn.
Zowel Johannes Brahms als de antisemitische
Richard Wagner waren enthousiast over deze ouverture en noemden het een van Mendelssohns
beste composities. De nationaalsocialisten verboden zijn werk dat zij als Joods en dus verwerpelijk beschouwden. Mendelssohn was van geboorte
Joods maar bekeerde zich later tot het protestantisme.
Op 8 augustus 1829 vertrokken Mendelssohn en
zijn reisgenoot Klingemann vanuit Tobermory
naar het eiland Staffa en de grot van Fingal. De
muziek van Fingal’s Cave kwam bij hem op voordat hij de grot ooit zag. Hij schreef de eerste
schetsen en ontwerp voor orkestratie voordat hij
de grot had gezien.

definitief in ‘Die Hebriden’ (De Hebriden).
Verwarring over de titel ontstond in 1834 toen
Breifkopf & Härtel de partituur publiceerde als
Fingals Höhle’ (Fingal’s Cave), maar de orkestpartijen als ‘Die Hebriden’. Tegenwoordig is de
definitieve titel die wordt gebruikt ‘De Hebriden’.
Jammer genoeg is Mendelssohn niet in de gelegenheid geweest Fingal’s Cave te tekenen. Het
verhaal gaat dat toen hij er heen wilde om een
schets te maken, hij overmand werd door zeeziekte. Hij moest het voornamelijk hebben van
de uitleg die Klingemann hem na het bezoek gaf:
de vele pilaren lijken op de binnenkant van een
immens kerkorgel, zwart en zeer groot.

▲ Amalfi

▲ Fingal’s Cave

Mendelssohn maakte in 1830 een tweede studiereis van twee jaar naar Italië en bezocht Venetië,
Rome, Napels, Genua en Milaan. Goethes werk
‘Italienische Reise’ diende hem hierbij als reisgids. Onder de indruk van Italië begon Felix aan
zijn vierde symfonie ‘Die Italienische’. Deze zou
hij pas in 1833 in Berlijn voltooien. De eerste uitvoering vond plaats in Londen met de componist
als dirigent en werd meteen een groot succes. Dit
succes van Mendelssohns vierde symfonie duurt
tot de dag van vandaag. Het is zijn meest uitgevoerde symfonie.
Een opvallend kunstwerk van deze reis is de tekening van de steile kliffenkust bij Amalfi onder
Napels. Deze tekening is te vinden in de collectie
van ‘the library of Congress’ in de Verenigde Staten.

De eerste titel die Mendelssohn koos voor de ouverture was ‘Der Einsame Insel Overture’(The
Lonely Isle Overture). Pas tegen de tijd dat hij de In 1836 ontmoette Mendelssohn Cécile Jeanlaatste versie van de ouverture aan het einde
renaud. Zij was een nakomelinge van een Franse
van 1830 had voltooid, veranderde hij de titel
hugenotenfamilie. >>
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met zijn gezin naar Zwitserland, waar
hij 25 jaar eerder met zijn ouders,
broers en zus was geweest en waaraan hij goede herinneringen had. Op
zijn laatste reis in 1847, enkele
maanden voor zijn vroegtijdige dood,
zocht hij troost door het maken van
een serie waterverfschilderijen, die
door zijn neef Sebastian Hensel (de
enige zoon van zijn zus Fanny en Wilhelm Hensel) als bijzonder waardevol
werden ervaren. Wat hem vooral opviel was dat naast het bekende oog
voor detail bij Mendelssohn, hij zich
vrijer en expressiever uitte in zijn
kunstwerken. Hij gebruikte krachtiger
kleuren dan voorheen en het oogde
daardoor veel natuurlijker en puurder.
▲ Groenmarkt Den Haag Aquarel 1836
Hij werd verliefd op haar en trad in 1937 met
haar in het huwelijk. Voordat hij dit besluit
nam, reisde Mendelssohn naar Scheveningen
om zijn gedachten over zijn huwelijksplannen
te ordenen. Tijdens een wandeling door de
stad Den Haag stuitte hij op een fraai tafereel
op de Groenmarkt aldaar. Hij besloot, nadat
hij een schets had gemaakt, hiervan een waterverfschilderij te maken.
In de ontboezemingen, die
Mendelssohn deed in zijn brieven aan zijn vriend Karl Klingemann in 1838, tijdens een reis
door Zwitserland, gaf hij toe
dat hij al een maand lang niet
had gecomponeerd, maar wel
hele dagen aan het tekenen
was geweest. Zijn vingers en
ogen deden er pijn van.
Zijn schilderwerk was voor hem
een creatieve uitlaadklep, wanneer hij de onmogelijkheid van
sommige composities ervoer en
er niet verder mee kwam. Ook
toen zijn geliefde zus Fanny
onverwachts stierf in 1847 lukte het componeren niet, maar
was hij wel in staat te schilderen.
Mendelssohn zocht zijn toevlucht, na het verlies van zijn
zus, in het maken van reizen
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▲ Bild aus Interlaken (unvolendet) 1847
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Op 15 september 1845 verschenen drie edities
eerste fugathema is een citaat van ‘Hüter, ist die
van de zes orgelsonates van Felix Mendelssohn
Nacht bald hin’ uit de Tweede symfonie
Tijdens een vakantie in Frankfurt am Main, in juli (Lobgesang). ‘Aus tiefer Not’ en ‘Hüter, ist die
1844, begon Mendelssohn aan het compileren en Nacht bald hin’ zijn beide afkomstig uit de tekst
componeren van de sonates. Al bestaande stuk- van Psalm 130. De stralende inleiding die na de
ken kregen een plaats in de sonates, nieuw gedubbelfuga terugkeert, is waarschijnlijk een omcomponeerde delen completeerden ze. Een jaar
werking van de bruidsmuziek die Felix schreef
later was het opus voltooid. In totaal zijn er zes
voor het huwelijk van zijn zus Fanny in 1829. Insonates. Misschien heeft Mendelssohn de bedoeling gehad om een overzicht te geven op de wijze teressant om te vermelden: in de tweede helft
van de fuga verlangt hij het versnellen van het
waarop er op het orgel kan worden geïmprovitempo! De slotdeel van Sonata III (en ook van
seerd.
Mendelssohns sonates verschenen oorspronkelijk de VIe) staan in de traditie van het Andante relials Six Grand Sonates, maar eerder had hij titels gioso en Adagio religioso, een genre dat in Mendelssohns dagen geliefd was. Opvallend is dat hij
in zijn hoofd als 12 Studien für die Orgel. Deze
dit vaak sentimentele genre naar een niveau van
titels verraden didactische bijbedoelingen!
In het voorwoord wijst de componist op het begrote fijnzinnigheid tilt.
lang van goed en zorgvuldig gekozen registraties.
Ab Weegenaar,
De sonates trokken veel belangstelling wat op
zichzelf niet zo bijzonder was: Mendelssohn was Stadsorganist gemeente Kampen
als componist ongekend populair; alles wat van
hem verscheen vond gretig aftrek. Zo werden
zijn grote oratoria al binnen een jaar na verschijnen vertaald in het Engels, maar ook in Amerika
uitgevoerd.
Bij toonaangevende componisten was de belangstelling voor kerk- en daarmee orgelmuziek sinds
het midden van de achttiende eeuw sterk verminderd.
De voortschrijdende secularisatie was daaraan debet.
Mendelssohn was de eerste
grote componist die weer
orgelwerken schreef.
Mendelssohns belangstelling
voor het orgel had veel te
maken met zijn passie voor
de orgelwerken van Johann
Sebastian Bach. Critici hebben Mendelssohn vaak verweten dat hij in historische
modellen componeerde, zeker voor orgel maar als uitvoerend musicus en als musicoloog was hij intensief
bezig met de werken van
Bach. In veel van zijn werken gebruikte hij Lutherse
koralen, die ook in Bachs
werken hun plaats kregen.
Zo ook het koraal ‘Aus tiefer Not schrei’ich zu dir’ in
de Sonata III die ik voor u
hoop te spelen.
▲ Een bladzijde uit een van Mendelssohns notitieboeken, waarin de
De melodie klinkt als bascomponist heeft geschetst hoe hij in juni 1842 voor koningin Victoria
partij bij een fuga die later en prins Albert het orgel bespeelt. (The Bodleian Library, Oxford)
een dubbelfuga wordt. Het

Pagina 6

Najaar 2018

In mijn Friese geboortedorp was (natuurlijk) een
zangkoor, genaamd “Looft den Heer”, waar mijn
moeder lid van was en een muziekkorps
“Harmonia” waarvan mijn vader deel uit maakte.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik lid werd
van het muziekkorps. Mijn eerste voorkeur was
de klarinet, Toen ik net toegetreden was, werd
de houtblazerssectie opgeheven en moest ik omzien naar een ander instrument. Dat werd de
trombone. Ik kreeg les van de plaatselijk trombonist, maar dat werd
geen succes, Nadat ik de
baard in de keel had gehad, ben ik ook een
poosje lid geweest van
het zangkoor. Mijn herinnering daaraan is vooral,
dat we op concoursen –
ik geloof o.a. in de Harmonie te Leeuwarden –
prijzen probeerden te
halen. Vaak was de opmerking van de dirigent
Arnold Feddema, dat een
hoge prijs er niet inzat,
omdat we gezakt waren
in toonhoogte. Maar er
werden geen tips gegeven hoe je dat kon voorkomen. Dat heb ik pas geleerd van Pauli Yap.
Mijn belangrijkste instrument is het orgel geworden. Als jongetje kreeg ik vanaf mijn 7e jaar les
van de reeds genoemde Arnold Feddema uit Murmerwoude. Eerst op het harmonium, dat we thuis
hadden staan en later – vanwege pedaalspel –
oefenen in de kerk. Vanaf mijn dertiende jaar tot
aan mijn pensioen heb ik in alle plaatsen waar ik
gewoond heb wel als (reserve) organist gespeeld.
Dat was een jaar of tien in Rotterdam (Overschie
en Ommoord). Met name in Ommoord heb ik genoten van de orgelbegeleiding bij de gemeentezang door Aad van der Hoeven. Daarna heb ik
een jaar of 30 in Soest gewoond, waar ik mede
het orgel bespeelde in de Open Hof. Een hoogtepunt was een aantal rechtstreekse uitzendingen
van de kerkdiensten op zondagochtenden op de
tv. Soest ligt dicht bij Hilversum en een aantal
kerkleden had contacten in het Hilversumse en
dat zal misschien meegespeeld hebben. Dat was
overigens wel een bijzondere ervaring. De vingers van de organist werden “gepoederd” omdat
er een close up gepland was, waarbij de handen
van de organist in beeld zouden worden gebracht. Toen ik tien jaar geleden in Balk kwam
wonen, is mijn interesse in Mendelssohn vergroot. In de orgelopleiding in mijn jeugd kwamen
vooral de klassiekers uit de tijd van J.S. Bach aan
de orde, zoals Buxtehude, Walther, Pachelbel etc.
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In de Balkster kerk het Breahûs staat een Lohmanorgel dat rond 1845 is gebouwd en daar heb
ik ooit – op verzoek van de toenmalige organist
Zuiderhof - de 2e sonate van Mendelssohn (de
gemakkelijkste) gespeeld, terwijl hij in de kerk
uitleg gaf over alle wijzigingen die het orgel had
ondergaan.
En dan nu naar het Lobgesang van Mendelssohn.
Ooit hoorde ik op een klassieke zender het
Lobgesang in een uitvoering van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio
Abbado. De meeste
indruk maakte de Finse sopraan Karita
Mattila, die schijnbaar
moeiteloos de hoge
bes in “Lobe den
Herrn” zong. Toen in
het (vorige) bestuur
gevraagd werd naar
suggesties ten aanzien van ons repertoire voor het najaarsconcert heb ik Lobgesang ingebracht, wat
uiteindelijk door bestuur en met name Pauli is overgenomen.
En over Mendelssohn en orgels/organisten gesproken: Eén van mijn favoriete organisten is Matthias Havinga – gemakkelijk te vinden via
“youtube” en google. Afgelopen april heeft hij
een Mendelssohn CD opgenomen op het label
Briljant Classics. Ik ken weinig organisten die
zonder partituur de moeilijkste orgelwerken kunnen spelen, maar hij is er een van. Een andere
organist die ik bewonder en die (meestal) ook
geen partituur voor zijn neus nodig heeft is Olivier Latry, titulair organist van de Notre Dame uit
Parijs. Bekijk voor de aardigheid via youtube de
improvisatie Happy Birthday, die hij speelt met
Vincent Dubois, Paolo Oreni en Michael Bottenhorn,
En hoe kwam ik op de OVB? Kortgezegd: als liefhebber van klassieke muziek en met name de
Matthäus Passion kwam ik in gesprek met Wiebe
Geertsma, oud-lid van de OVB, die om de 14 dagen wandeltochten organiseert. Zo raakte ik bekend met de OVB, waarvan ik – met een kleine
onderbreking, met genoegen sinds 30 november
2011 lid ben.
Berend Weistra
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En weer hebben wij de Mattheus gezongen
Hebben wij onze longen gedwongen
Steun te verlenen aan zuiver geluid
Om ook dit keer te constateren
Kwaliteit komt door veel te studeren
Pas dan weet je wat mooi zingen beduidt

Nog een gebeurtenis vermeld ik u hier
Dat was de uitzending Zaterdag j.l. op Radio 4
Daar waren wij reuze gelukkig mee
Zo kon het hele Nederland horen
Waarom wij tot de beste behoren
En dit was een actie van Jaska de Bree

Maar er moet vooraf heel wat gebeuren
Voordat je kwaliteit kan bespeuren
Ook organisatorisch is veel aan de hand
Zo moest Pauli nieuwe leden selecteren
Van beider kunne zowel dames als heren
En dat doet ze met kennis en heel veel verstand

En nog een gebeurtenis vermeld ik u hier
Dat was het jubileum van onze Jan van Lier
Hij begeleidde ons koor reeds 25 jaren
Jan werd bedankt, in de bloemen gezet
En geprezen werd zijn week’lijkse inzet
En wij wensten hem nog veel goede jaren

De open repetitie is een jaarlijks proces
En ook dit jaar oogstten we duid’lijk succes
Vele kwamen en melden zich aan
Maar na dit feest’lijk gebeuren
Moest Pauli de zangers nog keuren
Voordat zij in het koor mochten staan

En toen kwam Hajo zijn achternaam Pasveer
Hij gaf ons zangles, net als de vorige keer
Hij sprak weer van veel holle vaten
Want holle vaten die klinken heel hard
Pas op dat je dat niet met hard zingen verward
Zei Pauli toen, hou dat in de gaten

Bij de evaluatie van het vorig concert
Bleek duidelijk maar ook heel apert
Dat de schulden volledig zijn voldaan
Beide koor verdienden wat centen
Komen er nu meer gezaam’lijke evenementen?
Wij wachten af hoe dat dan zal gaan

Zing, zei ook Hajo, met je borstkas vooruit
Zo maak je pas een voortreff’lijk geluid
Want jij zingt beter als alle and’ren
Jij bent de beste van het hele OVB
Wees daar maar heel gelukkig mee
Daardoor zal je kwaliteit gaan verand’ren

’t gevolg is wel dat drie onzer leden
Tijdelijk bij Toonkunst aan konden treden
Zij zingen daar nu Mozart en Bach
Zij versterken daar de stemgroep tenoren
Laten hun stemgeluid welluidend horen
Oogsten bewond’ring en heel veel ontzag

Adem je in? Doe dat met een geeuw
Kalm en rustig zonder geschreeuw
Heel ontspannen dat moet je steeds wezen
Zet je mond reeds in de kwijlstand klaar
Wacht op het juiste dirigenten gebaar
Volg haar slag, en ga niet racen

Intussen moeten wij heel hard studeren
Ons op het notenplan concentreren
Elleke noot komt weer aan de beurt
Wordt hij zuiver op hoogte gezongen
En zijn wij van de noodzaak doordrongen
Dat hij op de juiste wijze moet worden gekleurd

Zo bracht Hajo ons weer heel veel bij
Schuif ook de schuifdeuren heel ver opzij
En zing heel erg deftig verkouden
Trek ook de ringen uit het plafond
Meng dan jouw klanken met hen in het rond
Dan zal iedereen steeds van je houden

Ook de leden die reeds vele malen
Dit notenschrift mochten vertalen
Worden bepaalt bij de ernst van dit spel
Op een laag tempo steeds weer herhalen
En dan opnieuw steeds weer bepalen
Is deze noot goed of behoeft hij herstel

Ja en toen kwam de dag van de uitvoering weer
Iedereen gespannen ook weer dit keer
Wat is het gevolg van al ons studeren
En worden alle kaarten wel allemaal verkocht
Onze concerten door genoeg mensen bezocht
Of gaat ’t daar misschien aan mankeren

Een lezing die door de heer Mannesma zou worden verteld.
Moest door het slechte weer uit worden gesteld
Maar in februari kwam dan het Verdi gebeuren
Zij lezing was boeiend en heel interessant
Maar jammer genoeg was er iets aan de hand
En moesten wij technisch gebrek daar betreuren

Er werd geflyerd en gepubliceerd
Ook op facebook werd gecommuniceerd
Gemaild naar familie en bekenden
Iedereen deed zijn uiterste best
Iedere mogelijkheid werd uitgetest
Om aan iedereen het bericht te verzenden
>>
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Het podium werd o.l.v. Rein Hofstra gebouwd
Een aantal leden hebben daar meegesjouwd
Groot zei de dank der koorleden
De eerste repetitie daarna in de kerk
Hoe klinkt het hier dit meesterwerk
Na afloop was Pauli tevreden.
Dan staan wij daar, en alle orkestleden
Ook de solisten zijn aangetreden
De kinderkoren staan bovenaan klaar
Pauli heft haar handen naar boven
Nu moeten wij er echt aan geloven
En Pauli vervolmaakt nu haar gebaar
De muziek zwelt aan en als door eng’len gedragen
Komen de koorleden om hulp nu vragen
Kommt ihr Töchter helft mir klagen
Waarna de evangelist ’t verhaal verder verteld
Waarin Jezus zijn vonnis zal worden geveld
En hij in doodsnood zal raken
Maar jullie kennen allen dit lijdensverhaal
Wij studeerden en zongen dit allemaal
De uitvoeringen hebben wij prachtig gezongen
Met schoonheid, met klasse, met zuiver gevoel
Professioneel en integer da’s wat’k bedoel
Van heilige noodzaak doordrongen
Het kinderkoor dat schitterde en praalde
Met hun heldere stemmen ons zo overstraalde
Zongen ze toen als een echt engelenkoor
Hun stemmen rezen en wanneer hun stemmen
daalden
Waren het hun stemmen die de klankkleur bepaalden
Waardoor het stuk niets aan diepte verloor
De solisten met zorg hier gekozen
Kunnen wat mij betreft worden herkozen
Stuk voor stuk stemmen met inhoud en pracht
De voordracht die door hen werden gekozen
Zorgden vaak voor stille echt ademloze
Momenten van forte, mezzo piano en fluisterzacht
Het geheel werd geleid door onze dirigente
Waarvan wij allen fan zijn, en wel hele fervente
Zij leidt ons steeds naar een hoger doel
Want haar ambitie en haar inspiratie
Bezorgen ons naast transpiratie
Een steeds meer verheven gevoel
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Rein Hofstra zorgde voor een ommekeer
Want wanneer wij Mendelssohn zingen de volgende keer
Dan zullen wij onder het orgel staan zingen
Dat worden het Lobgesang, en het schreiende
hert
Zo wordt het bij het volgende concert
En dat zijn toch heel mooie dingen
Ik moet hier bedanken het hele bestuur
Die ons bestuurde met heel veel structuur
Jullie streden voor de belangen van het koor
Wij zijn jullie heel veel dank verschuldigd
Jullie worden daarom namens het koor hier gehuldigd
Hartelijk dank en ga zo maar door
Ook alle leden die zonder te vragen
Aan’t welzijn van ’t koor bij mochten dragen
Betonen wij hier veel dank en eer
Zonder de bijstand van die vele leden
Behoorde het koor al lang tot’t verleden
Daarom bedanken wij deez leden zeer
Voor ieder van ons komt eenmaal het einde
Wij verlaten het koor dan op het bittere einde
Op weg naar de stilte op weg naar de rust
Maar toen Ik hoorde bij het gezaam’ijke praten
Dat mijn zangmaatje Piet ons gaat verlaten
Vond ik dat onplezierig, en dat zeg ik gerust

Weer hebben wij het hoogste bereikt
Heeft onze naam op posters geprijkt
En Mendelssohns werken zijn ons volgende doel
Ook dan zal het weer zonklaar blijken
Dat wij naar het hoogste reiken
Met kennis en kunde en inlevingsgevoel
Hans van Beusichem
dichter des OVB’s
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VRIEND-elijk Verzoek
De Oratoriumvereniging Bolsward is erg blij
met de steun van vele vrienden. Hun bijdrage
aan onze vereniging is onmisbaar. Echter binnen ons vriendenbestand komt het geregeld
voor dat we de volledige gegevens niet door
krijgen. Het gaat dan om adres– en emailgegevens. Deze vrienden ontvangen derhalve
geen OVB-Podium en kunnen niet profiteren
van de leden-en vriendenvoorverkoop van onze concerten. Wellicht kent lezer dezes vrienden die nog niet profiteren van hun vriendschap met ons. Een vriendelijk verzoek hen
hier op te wijzen. En het liefst via de mail de
benodigde gegevens te versturen:
info@ovb-bolsward.nl
Dank voor uw moeite.
Het bestuur.

▲ Tijdens onze laatste ledenvergadering
hebben we twee jubilarissen gehuldigd.
Attje Elgersma en Ada Stel. Zij zijn respectievelijk 40 en 25 Jaar lid van onze
vereniging. Hulde!!

▲ Het is hard werken om alles wat het podium
betreft in de Martinikerk te Bolsward op orde te
krijgen. Tijdens de werkzaamheden is het wel
goed toeven met koffie en appeltaart. Welverdiend!!

Oproep:
▲ Ben en Baukje Stevens zijn al 25 jaar bij
onze uitvoeringen in de Martinuskerk actief als
gastheer en gastvrouw. Als OVB zijn we erg
blij met de zorg en toewijding voor de bezoekers van onze uitvoeringen.
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De redactie van OVB-Podium is op zoek naar
leden of vrienden die met regelmaat een bijdrage willen leveren aan ons blad. Het kan dan
gaan om een vaste rubriek, een column of verdiepende artikelen.
Het is niet noodzakelijk om vergaderingen van
bijvoorbeeld de PR-commissie bij te wonen.
Reacties graag naar Hans Nieuwenhuijsen of
Henny van Vugt.
Dat kan door ons te vragen bij de repetities of
via mailadres: nieuwsbrief@ovb-bolsward.nl

Oratoriumvereniging Bolsward
Colofon
OVB-Podium verschijnt
tweemaal per jaar enkele
weken voorafgaand aan
een concert.
Redactie & Samenstelling:
Zondag 18 november 2018: Felix Mendelssohn
Bartholdy
Sonate nr 3 (deel1); Psalm 42; Symfonie nr 2
(Lobgesang); .
Met medewerking van Heleen Koele (sopraan);
Margriet Rietveld (sopraan); Pascal Pittie (tenor); Ab Weegenaar (organist); Promenadeorkest; Pauli Yap (algehele leiding).

Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen
Emailadres voor uw bijdragen en reacties:
nieuwsbrief@ovbbolsward.nl

Contactgegevens
Op 16 en 17 april 2019 wordt de MatthäusPassion uitgevoerd. Met medewerking van Heleen Koele (sopraan); Mirjam Schreur (alt); Jeroen de Vaal (tenor-evangelist); Leon van Liere
(tenor-aria’s); Jelle Draaier (bas–
Christuspartij); Robbert Muuse (bas-aria’s);
Barokensemble Eik en Linde; Pauli Yap
(algehele leiding)
Aanvang kaartverkoop leden en vrienden:
8 december 2018 om 14 uur.

Oratoriumvereniging
Bolsward:
De Ielreager 31
8702 CJ Bolsward
0515 856733
info@ovb-bolsward.nl
www.ovb-bolsward.nl
Bankrekening:
NL52RABO0126036845

Dirigent:
Noteert u alvast: op 1 december 2019 zal de
Messiah van George Friedrich Händel worden
uitgevoerd. Nadere bijzonderheden vindt u te
zijner tijd op website en Facebook en in de volgende OVB-Podium.

Pauli Yap

Pianist:
Jan van Liere

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 MatthäusPassion 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 26 november 2018 om 19.30 uur in
het Centrum, Gasthuishuissingel 33 Bolsward.

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

