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Oratoriumvereniging Bolsward

Beste koorleden en vrienden van de OVB,
k had een heel ander voorwoord voor ons blad Podium geschreven, een voorwoord dat inging op de jubileumeditie van
onze uitvoeringen van de Matthäus-Passion, maar als bestuur
hebben we een moeilijk besluit moeten nemen.
Waarom ervaar ik dit besluit als extra wrang?
De Matthäus-Passion is de bakermat voor het bestaan van ons
koor. We zouden vieren, dat we al 75 jaar lang uitvoeringen hebben mogen geven van dit prachtige werk van Johann Sebastian
Bach.
We hebben in de afgelopen maanden flink gestudeerd om een
prachtige uitvoering te geven. We waren inderdaad op het punt
gekomen, dat Pauli Yap vond dat het liep zoals zij dat graag wilde.
En dan komt een “vijand” als het coronavirus ons land binnenvallen en bepaalt dit virus wat wel en wat niet mag gebeuren.
We hebben nog bekeken of uitstel mogelijk was, maar hebben
moeten besluiten om onze uitvoeringen te cancelen.
Het zal dit jaar een vreemde stille week voor Pasen worden, immers onze uitvoeringen zijn voor velen van ons een deel van de
beleving van Pasen. Voor de anderen zeker ook de beleving van
een prachtig stuk muziek. De stille week zal anders beleefd worden.
Naast dit alles komt ook nog, dat deze uitvoeringen voor onze dirigente Pauli Yap jubileumuitvoeringen waren. Twintig jaar leiding
geven aan onze uitvoeringen en ieder jaar opnieuw ons weten te
motiveren om tot een prachtige nieuwe uitvoering te komen, als
ware het de eerste keer.
Het jubileum van Pauli zullen we deels doorschuiven naar het najaar. We hopen dan uitbundig stil te kunnen staan bij ons jubileum.
Ik wens jullie allen goede paasdagen toe.
Wanneer we weer kunnen starten met onze repetities kan ik op dit
moment niet zeggen, maar zodra dat mogelijk is, zullen we weer
aan de slag gaan met dat mooie, namelijk het samen zingen in een
koor. Met goede moed op naar het najaarsconcert!!
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Jan Ankersmit
Voorzitter

Podium

et is alweer ruim vijf jaar geleden dat er een interview plaats vond
met Pauli Yap. Vanmiddag, 24 februari 2020 zitten Hans Nieuwenhuijsen en Henny van Vugt van de PR-commissie Oratoriumvereniging Bolsward bij Pauli thuis. Voor een gesprek over 20 jaar dirigentschap.
Pratend over de Matthäus-Passion vertelt Pauli dat we als koor elk jaar hetzelfde soort proces weer ingaan. “Hoe je het spel speelt, verandert eigenlijk
niet. De noten liggen vast, maar elk jaar heeft weer andere facetten. We
pakken elk jaar de boeken weer op. Je hebt koorleden in allerlei schakeringen. Je steekt zelf een jaar later anders in elkaar. Iedereen individueel en
met elkaar ben je een collectief. Je bent een van de pijlers en staat zelf ook
in een groep, toegerust met die nootjes. Pauli vergelijkt dit met een school
vissen, die met elkaar als een geheel door de partituur gaan: met elkaar naar
iets moois toe groeien”.
Op de vraag hoe was het twintig jaar terug, was je eerder dirigent, antwoordde Pauli: “Ik woonde toen net in Friesland. Ja, hoe is het gegaan, ik
ben in Utrecht geboren, daarna in Nijmegen opgegroeid en ik studeerde aan
het conservatorium van Arnhem, piano en koordirectie. >> (pag. 3)

Aankondiging uit 2000:

Pagina 2

Voorjaar 2020

Mijn eerste koortje, dat was wel
grappig, was in Steenderen, een
dorpje in de buurt van Zutphen.
Het was een warmbloedig en
actief koor. De sfeer die ik bij
dit koor aantrof heeft een link
met ons koor in Bolsward. Ik
leerde daar veel nieuwe dingen.
Ook daar begon de kooravond,
hoe kan het ook anders, met
stemgroep repetities. Ik zong in
die tijd zelf bij een kamerkoor
maar daar waren voorafgaande
aan de repetitie geen stemgroep
repetities. Ik had geen auto en
werd van de trein gehaald. Ik at
op een boerderij waar de man,
zijn vrouw en hun zoon actieve
koorleden waren. Als ik daar
dan binnenkwam, waren de afzonderlijke repetities al begonnen. Als ik dan mijn soep at
hoorde ik al die kooractiviteiten
in meerdere vertrekken van de
boerderij. Er was veel inzet om
het muzikaal mogelijk te maken.
Hartverwarmend, die sfeer en
inzet welke ik daar aantrof, ervaar ik ook in Bolsward. Ze hadden er veel voor over om het
muzikaal mogelijk te maken. We
doen het allemaal voor de muziek”.

nen rijpen omdat we het elk jaar
zingen.
De Matthäus-Passion is jaarlijks
gebonden aan een bepaald moment, na Kerst ga je weer dit
proces in. In het stuk zelf zit
ook zo veel, als je dat met elkaar hebt doorgemaakt, bent je
weer een beetje herboren, er
komt na Pasen meer ruimte”.
Pratend over die synergie,
merkt Pauli op: “je wacht op het
moment dat het een meerwaarde gaat worden. De verklanking
van dit grote werk, de verschillende lijnen die je kan ontwaren. Als je ziet hoe je zo’n
bouwwerk mooi neer kan zetten. En dan zijn er natuurlijk de
facetten, kies je voor een barokorkest, zoals bedoeld door
Bach? Daarin zit wel de zoektocht om dingen op zijn plek te
laten vallen. Het is barok, zo is
het geschreven. De vraag is ook
moet je waarheidsgetrouw of
moet je zoeken naar hoe Bach
het heeft bedoeld. We leven in
een andere tijd. Wat boeit ons
met z’n allen, die wereld achter
de noten, daar heb je het wel
degelijk over, dat is die wereld
die je emotioneel raakt. Dat je
ze met ze allen in een “flow”
“Daarna ging ik naar het Toon“Toen Bolsward: de eerste Bach kan komen. Die overdracht is
kunstkoor in Deventer. Daar
MP. Wat was de inspiratie toen
toch heel erg belangrijk. We zijn
zong het koor in de Grote Lebui- en wat is die inspiratie nu. Het
niet meer de mensen uit de 17e
nuskerk. Toen heb ik mijn eeris mensenwerk om het daadwer- of 18e eeuw. Het draait om
ste Matthäus-Passion uitgekelijk uit te voeren. Met elkaar
meer dan alleen maar de vertolvoerd. Dat was een sprong in
het proces aan te gaan, daar zit king van die noten. Dit spel is
het diepe. Dit koor had hetzelf- iets heel moois in. De noten
de weg die ik wil gaan. We kiede repertoire als de OVB en qua staan vast. Als ik hier in mijn
zen voor een barokorkest, want
grootte kwam het overeen. In
stoel ga zitten en ik hoor in mijn dan maak je op een andere wijdie tijd volgde ik een zomercur- hoofd hoe het gaat worden, ja
ze muziek. Omdat je weet dat
sus orkestdirectie. De Christus- dan blijft het hier bij mij in mijn die instrumenten wat dunner
recitatieven van de Matthäusstoel zitten. Het met elkaar een zijn van klank, meer flexibel. De
Passion stonden op het proproces in gaan, dat inspireerde
barokinstrumenten hebben zo’n
gramma. Dan stopte men op
mij toen al en nu eigenlijk nog
levendigheid. Ze blazen daadbepaalde plekken, waarop ik
steeds. Alle puzzelstukjes worwerkelijk leven in en dat doe je
vroeg waarom hier stoppen?
den bij elkaar gelegd en met
ook met een koor als de OVB.
Omdat ze het gewend waren en elkaar ga je naar iets gemeenHet ene jaar monumentaler en
zo doen we het al jaren. En dan schappelijks toe. Dat proces is
een andere keer levendiger of
word je een beetje recalcitrant. bij de Matthäus-Passion niet an- ‘verstilder’. Je hoeft het niet per
Wat hoezo, heb je een rechtders dan bij het najaarsconcert, se te sturen maar het ontstaat.
streeks lijntje met Bach of zo?” alleen heeft bij de Matthäus de
Dat kan wel eens anders zijn,
muzikale diepgang langer kun
dan het jaar daarvoor”. >>
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“Bolsward was mijn eerste koor
in Friesland, eigenlijk zo lang als
ik hier nu woon. Het was rond
‘Simmer 2000’. Ik deed mee
met de opera ‘Orpheo’. Dat was
werken tot midden in de nacht,
rond zonsopgang. Ik had daarnaast ook nog een studentenkoor in Nijmegen. Je was 20
jaar jonger, je had makkelijker
de energie om van het een in
het ander te stappen. Je bent
druk met vergaderingen even
bijslapen en verder. Je rijdt veel
kilometers. Dat was een intensieve tijd”.
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Vroeger luisterde Pauli de opnames af, ter lering voor haarzelf.
De laatse jaren niet meer. “Dat
heeft te maken met de muzikale
bagage en ervaring die ik in de
loop der jaren heb opgebouwd
en dat ik de interactie deels ook
graag aan het moment zelf
overlaat. Het najaarsconcert is in die zin
unieker, daar moeten
vaak alle noten nog
goed ingestudeerd
worden.
Wat betreft de functie
van het groot Hinszorgel is het logisch
dat je bv. voor
Lobgesang het groot
orgel gebruikte, want
dat is voorgeschreven
door Mendelssohn. Bij
Händel’s Messiah,
daarentegen heb ik
ervoor gekozen om
orgel in te zetten als
toegevoegde waarde,
namelijk als ondersteuning voor het
koor en mag het in
vol ornaat te horen
zijn. Het moet wel
synchroon lopen en in
balans zijn met het geheel. Als
publiek komt de uitvoering in
nog voller ornaat op je af. Tot
het laatste moment blijft het
spannend”. “Oh wat fijn het
koor wordt opgetild, het hoeft
niet alle klank uit zichzelf te halen. Het heeft steun aan het
groot orgel.”

vakmanschap geniet ik iedere
keer weer. Maar ook als muziek
op dat moment gemaakt wordt
door alle spelers, als ze met elkaar in een flow raken. Dat je er
als insiders gezamenlijk volop
van kan genieten. Je hoort het
ook van de solisten. Het valt
solisten en musici op dat
de koorleden van de
OVB veel over hebben
voor de muziek en dat is
oprecht. In Bolsward zit
zoveel warmbloedigheid.
Het level van wat hebben ze er veel voor over
om met elkaar muziek
te maken! Je voelt als
prof dat je wordt gedragen”.
Over toekomstig uit te
voeren werken vindt
Pauli dat het huidig repertoire passend is bij
de mogelijkheden van
het koor in de grote
Martinikerk te Bolsward.
Ze belicht verder nog
facetten van modernere
oratoria, zoals Benjamin
Britten’s Saint Nicolas
Cantate. Dit werk is het
modernste welke Pauli
te, de sfeer en de ziel. De Marti- met de OVB heeft uitgevoerd.
ni is niet zomaar een kerk: de
Pauli zou niet iets atonaal’s met
MP daar uitvoeren, die ervaring het koor willen doen. “Bepaalde
van die specifieke sfeer is uniek. bezettingen, dat ga je niet zoAls ik dan kom aanlopen, dan
maar doen. Het kooraandeel
gaat de rug al recht en dan
moet ook een nieuw stuk in een
gaan we Bach’s passie neerzet- half jaar kunnen instuderen. Of
ten. De traditie is er, dat sluit
bepaalde muziekstukken zijn
allemaal aan bij de sfeer van het geen avondvullend programma.
koor: alles voor de muziek.”
Het geeft ook iets moois om een
“De keuze om de Matthäusoratorium na zoveel jaar te herPassion met het Barokorkest te Pauli geniet van de wekelijkse
halen. Het is een mooie cultuur
gaan spelen, daarin is toch wel
repetities. “Ik hoor al oefenen
die je met elkaar in ere houdt”.
een wereld van verschil geals ik het gebouw aan de Gastmaakt. Bovendien heeft de anhuissingel binnenloop, ik voel
“We mogen wel trots zijn op ons
dere opstelling in de Martinikerk dan de sfeer. We gaan dit met
zelf”. Pauli geniet van het levenecht wel gevolgen. Nu dus een
elkaar maken, wekelijks opbou- dige bij de OVB: “die levendigopstelling van het koor onder
wend. Ik geniet elke week weer heid is in Bolsward mooi. We
het orgel, waarbij het koor hovan de noten van Bach. Die man beginnen wel de laatste der Moger staat, waardoor het hele lij- heeft zo prachtig geschreven.
hikanen te zijn die deze cultuur
nenspel beter te beluisteren is.
Wat een onuitputtelijke bron
in stand houden. Het wordt niet
Het podium werkt als een klank- van mooie noten. Ik geniet van altijd meer gesteund door overkast: het mooie van deze opde compositie op zich, die zit zo heden. In die zin is het aan het
stelling is dat je voelt dat je van evenwichtig in elkaar. Bach is
uitdunnen. Als je bij ons in de
heel intiem, kamermuzikaal,
vindingrijk in zijn thema’s, hij
kerk kijkt, je kijkt bij ons koor,
naar monumentaal, volkswoewerkt het heel erg uit. Van zijn
>>
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des kunt gaan. Dit is in Bolsward een unieke situatie, wij
hebben nu die mogelijkheid”.
Zouden wij de uitvoering ook
wel in een theater kunnen
doen? “Nee, dan mis je toch
echt de binding met een kerk,
de akoestiek maar ook de ruim-
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dan hoef je er niet over te praten of dit voor ons
van waarde is. Anders zit je hier niet bij elkaar,
het bindt elkaar, het spaart een psychiater uit:
het is heilzaam, het is troostrijk. De MatthäusPassion is daar wel een goed voorbeeld van, je
moet een beetje een ingewijde zijn. Je moet erin
groeien. Muziek brengt zoveel mooie dingen bij
elkaar. Teamwork, emoties beleven, fysieke inspanning, hoe sta je ervoor, hoe sta je erbij, je
moet het blijven koesteren”.
“Het is ontzettend leuk, dat er jongelui mee blijven doen. Vorig jaar zong dochter Iris mee, nu
zingt Jorn de zoon van sopraan Thea mee. Het
laat jongeren niet onberoerd, maar het komt verder van het dagelijks leven te staan. Er wordt al
snel gezegd het is ingewikkelde muziek. Jonge
mensen moet je blijven enthousiasmeren. Er is
veel concurrentie op andere terreinen om jongelui met muziek op te laten groeien. In de muziek,
is nu nivellering. Je moet de muziek leren kennen, er oog voor houden, probeer jongelui erbij
te betrekken.
Stel jij hebt een toverstokje: “dan liet ik heel wat
jeugd bij de repetitie binnenkomen. Laat ze maar
een koraal meezingen en kijken of het wat voor
hen is en of het hen wat doet. Ik zou aan de “doe
-kant” gaan zitten, aan de slag gaan. Pauli gunt
iedereen dat hij of zij iets met muziek heeft”.
Hemelum, 24 februari 2020

Aankondiging najaarsconcert 2000

it najaar bestaat het koor van de Oratoriumvereniging Bolsward 75 jaar. Dit heuglijke
feit zal niet onopgemerkt voorbij gaan.
De activiteiten die gaan plaatsvinden zijn in ontwikkeling en daarover meer in de volgende OVB-Podium.
Sponsoractie
De oratoriumvereniging is een sponsoractie gestart in het kader van het 75jarig jubileum.
Alle leden zijn op pad gestuurd om een sponsor te vinden, welke een eenmalige
bijdrage wil geven. Het streven is er op gericht om tenminste 75 sponsors te
werven.

Wellicht zijn er vrienden van de OVB die een geschikte sponsor weten of zelf
een bedrijf hebben en willen sponseren. Ze kunnen contact opnemen met Jacob
van der Valk, mailadres: ovbvrienden@gmail.com
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n de kerk hanteren we meestal een leesrooster, zodat belangrijke Bijbelteksten een keer in
de drie jaar aan bod komen en de dominee
niet teveel stokpaardjes berijdt. Meestal houd
ik me aan dat rooster. Eén Bijbelboek sla ik liever
over, het boek Hooglied, waarin zeer beeldende
erotische taal wordt gebruikt. Het geeft rode oortjes
om het verhaal in de kerk te lezen.
Daarom intrigeerde het mij toen Pauli Yap de Matthäus-Passion linkte aan het Bijbelboek Hooglied.
Met potlood schreef ik dat in de kantlijn van mijn
partituur.
Toen ik werd gevraagd om iets te schrijven voor
OVB-Podium, besloot ik mij daar eens in te verdiepen. Kan ik meer vinden over de achtergrond tussen de Matthäus-Passion en Hooglied? Hier een kort
verslag van mijn speurtocht.

Over Hooglied
Het boekje Hooglied staat in de Joodse bijbel en
hoort bij de feestrollen. In het Joodse geloof zijn er
vijf feestrollen die gelezen worden op de Joodse
feesten: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en
Esther. Het boek Hooglied wordt gelezen bij het
joodse Pascha, het feest van de uittocht uit Egypte,
de bevrijding uit de onderdrukking. In Hooglied
gaat het over de liefde tussen de bruid en bruidegom. Je kunt dit allegorisch uitleggen, de liefde tussen de jongen en het meisje staat voor de liefde
van God en zijn volk of Christus en de gemeente.
Ook kun je denken aan Christus en de gelovige. Het
hangt van je theologie af. De uitleg van Christus als
bruidegom en de gemeente als bruid is een gangbare in de tijd van Bach. We herkennen deze symbolische/allegorische uitleg.
>>

De bruid van Christus (de gemeente) zit onder een appelboom in een bloementuin en ontvangt bloemen van Christus die
naast haar staat. Links en rechts personen uit het Oude Testament. De prent heeft een Latijns onderschrift over het Hooglied van Salomo. Gravure, Johann Sadeler, Brussel 1550– Venetie 1600, Collectie Rijksmuseum, publiek domein.
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De bruid heeft natuurlijk bruidsmeisjes en daar is
In Hooglied 3: 11 staat:
de link met de dochters van Sion. Over deze bruids“Gaat uit, dochters van Sion,
meisjes lezen we in Matteüs 25, vlak voor de tekst
aanschouwt koning Salomo,
waar de Matthäus-Passion begint. De dubbelkorigmet de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde
heid heeft hier alles mee te maken.
op de dag van zijn bruiloft,
op de dag van de vreugde van zijn hart”. (vertaling
Openingskoor deel 1
NBG 1951)
De Matthäus-Passion begint met een groots openingskoor. In dit koor wordt Jezus voor het eerst
Müller legt vooral de nadruk op het lijden van Jezus.
‘bruidegom’ genoemd. Hier is de link met het boek De dag van de bruiloft is de dag dat Jezus zijn lijden
Hooglied. Op andere plaatsen in de
ingaat en zijn liefde toont, volgens Henrich Müller.
Matthäus-Passion komt dit verband terug.
Met de kroon in dit Bijbelgedeelte wordt de doorCollega Aart Velthuizen doet verslag van een onder- nenkroon bedoeld. Het lam en de bruidegom zijn
zoek naar de theologische ideeën van Bach. In de
dezelfde. Dit komt terug in het openingskoor:
Matthäus Passion zingen we uit het evangelie van
O kommt ihr Töchter hilft mir klagen
Matteüs de hoofdstukken 26 en 27 in stemmen en
Sehet -- wen?
koren, onderbroken door vrije teksten, gedichten en
den Bräutigam
liederen. Picander is de dichter van deze vrije tekSehet -- wie?
sten.
als wie ein Lamm!
In het slotkoor keert dit terug en dan omgekeerd,
het lam is de bruidegom.
Openingskoor deel 2
In de opening van het tweede deel komt de
dialoogvorm terug. Dit gedeelte is gebaseerd op
Hooglied 6: 1
Waarheen is uw geliefde gegaan, o schoonste der
vrouwen? Waarheen heeft uw geliefde zich gewend?
Want wij willen hem met u zoeken.
Aria 36. Alt van koor 1:
Ach, nun ist mein Jesus hin.
Koor 2:
Wo ist denn dein Freund hingegangen, o du
Schönste unter den
Weibern.
Alt 1:
Ist es möglich, kann ich schauen?
Koor 2:
Wo hat sich dein Feind hingewandt?
Alt 1:
Ach, mein Lamm in Tigerklauen. Ach wo ist mein
Jesus hin?
Koor 2:
So wollen wir mit dir ihn suchen.
Alt 1:
Ach, was soll ich der Seele sagen,
wenn sie mich wird ängstlich fragen?
Ach wo ist mein Jesus hin?

Portret van Heinrich Müller (Lübeck 1631– Rostock 1675. Kopergravure van Philipp Kilian
(1628-1693), The picture art collection.
Bach zette Picander op het spoor van predikant
Heinrich Müller, wiens ideeën Bach inspireerden.
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We zien dat de bijna letterlijke tekst uit Hooglied 6:
1 wordt gezongen. Er is ook een ander beeld toegevoegd, dat we niet kennen uit de bijbel. Blijkbaar
was er ook enige ruimte voor andere teksten. Tezamen met de woorden uit Hooglied wordt hier gezongen: het lam dat in tijgerklauwen is gevallen. Het is
een heel nieuw beeld. (Het beeld komt van Salomon
Franck. Hij is de hofdichter van Weimar in het begin
van de 18e eeuw)
Voor de goede verstaander zijn er nog meer elementen uit Hooglied in de Matthäus-Passion te vinden. Bijvoorbeeld in Aria 60, waar het gaat over het
komen in Jezus armen. In het uitspannen van
Christus’ armen kun je zowel een zegenend als een
liefdesgebaar zien.
>>
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Slotkoor
In de slotdelen komt het beeld van de bruid (de gemeente) en de bruidegom(Jezus) terug. Weer heeft
Bach zich hier laten leiden door de uitleg van Heinrich Müller van Hooglied 3:6-11. We herkennen de
kroon en de dochters van Sion uit het openingskoor. Heel interessant is dat hier het bed wordt genoemd.
Hooglied 3:
6 Wat trekt daar op uit de woestijn,
als zuilen van rook,
omgeurd van mirre en wierook
en allerlei reukwerk van de koopman?
7 Zie, dat is Salomo’s draagstoel,
omringd door zestig helden,
uit de helden van Israël,
8 allen het zwaard houdend,
geoefend ten strijde,
elk met het zwaard aan zijn heup
vanwege de verschrikking in de nacht.
9 Koning Salomo maakte zich een draagkoets
uit hout van de Libanon.
10 De spijlen maakte hij van zilver,
de leuning van goud,
de zitting van purper,
het binnenwerk met een bekleding van liefdesgeschenken,
afkomstig van de dochters van Jeruzalem.
11 Gaat uit, dochters van Sion,
aanschouwt koning Salomo, met de kroon,
waarmee zijn moeder hem kroonde
op de dag van zijn bruiloft,
op de dag van de vreugde zijns harten.
De draagstoel van Salomo in vers 7 is volgens Heinrich Müller het (rust)bed van Salomo. Hij vergelijkt
in één van zijn preekbundels dit (rust)bed met het

graf waar Christus en de gemeente elkaar ontmoeten. Zo eindigt het verhaal van de MatthäusPassion. In het sterven van Jezus ontmoeten Christus en de gemeente elkaar, de bruid en de bruidegom. Bij het sterven van Christus is de verzoening
tussen God en mensen tot stand gekomen. Nu kunnen bruid en bruidegom samen op één stoel zitten,
of (in mystieke taal) het bruidsbed delen. In de
woorden van het slotkoor:
“Euer Grab und Leichenstein soll dem ängstlichen
Gewissen ein bequemes Ruhekissen und der Seelen
Ruhstatt sein”.

(Letterlijk vertaald: uw graf en grafsteen zal voor
het angstige geweten een aangenaam rustkussen
en rustplaats voor onze zielen zijn)
Slotopmerkingen
Deze korte studie naar het verband tussen het Bijbelboek Hooglied en de Matthäus-Passion heeft mij
meer inzicht gegeven in de theologie van die tijd.
Het beeld van de bruid en bruidegom is liefdevol.
Tegelijkertijd vraag ik me af of deze mystieke manier van kijken nog van deze tijd is, waar elke seksuele toespeling grote gevolgen heeft. Laat mij
maar gewoon lekker zingen en genieten van de
prachtige muziek.
Aafke Nicolai
Geraadpleegde bronnen:
Mischa Spel en Floris Don (red.), De Matthäus-Passion, 2016,
Meulenhoff
Willem J. Ouweneel, Bach, Mattheüs en het drama, 1994, Kok
Voorhoeve-Kampen
Websites : aartveldhuizen.nl ; Barend Schuurman

“Shir HaShirim,”
Een prachtige
micrografie van
het boek Hooglied. (publiek
domein)
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Als Messiah in je genen zit
En je ziel een lied moet zingen
En je als Oratorium lid
Het zingen maar niet kan bedwingen
En je voelt het als levensbelang
Om je lichaam in klanken te hullen
En met deze klanken levenslang
Vele ruimten daag’lijks te vullen
Als je deze behoefte, deze drang
Deze noodzaak prangend voelt dringen
Dan duurt het beslist niet lang
Voordat hij of zij een lied gaat zingen
Een lied wordt in de ziel geweven
Door’t hart verwarmd en ingekleurd
Door longen, keel, mond doorgegeven
Waarbij de brein wordt opgefleurd
Ook wij hier in het koor vereend
Voelen diezelfde drang
En worden hier graag afgetraind
Voor wonderschone zang
Wij voerden Handel’s “Messiah” uit
Voor wel 600 mensen
En vervulden met ons keelgeluid
Wel 599 dierbare wensen
Met and’re woorden t’was subliem
Zelfs in de hoogste noten
En hebben de luisteraars ultiem
Van onze zang genoten
Geen demonstranten voor de deur
Zoals in Handels dagen
Die demonstreerden bij deze primeur
Om godslasterlijkheid te beklagen
Nee iedereen die was vervuld
Van de schoonheid onzer klanken
En waren ook vol ongeduld
Om ons na afloop te kunnen bedanken.

Maar voordat dit resultaat werd bereikt
Was het studeren, en repeteren
En werden wij met kennis verrijkt
En moesten veel aanwijzingen noteren
Het evangelie van Christus de Heer
Wordt in dit stuk bezongen
En wij werden door deze sfeer
Gelouterd en doordrongen
En wat ook nieuw was, was de taal
Het is in’t Engels geschreven
En dat maakt het voor ons allemaal
Toch wel heel anders even
Because we had to speak
as a native English speaker
And use the utmost wright technique
To make the sound not weaker

So we spoke from Godde and purify
And iniquitie and glory (i)
We listened and than verified
Sounds this word nice and easy (i)
And Halleluja is not wright
You don’t pronounce the age
So it is far more favorite
To say Alleluja now in place
En het stuk bloeide en het groeide
Groeide naar volwassenheid
Maar toen zei een wat vermoeide
Pauli, maar we zijn wel de cadans nog kwijt
Tellen moesten toen de leden
Van 1 naar 2 en 3 en vier
Wat de leden toen ook deden
Heel nauwkeurig, met plezier
Genoeg over het repeteren
En het hele groeiproces
Repeteren constant leren
Steeds aanwezig bij de les
>>
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Nee het was het feest der feesten
Met een goddelijke klank
En daarvoor verdienen ook de meesten
Heel veel eer en heel veel dank
Toen het Amen had geklonken
En de laatste klank verstierf
Was iedereen stil, verzonken
Totdat het applaus dit moment bedierf
Maar het publiek was opgetogen
Toonde dat met luid geklap
Ja de tijd was omgevlogen
Tijdens de Bijbelse boodschap

4X mag je absenteren
Anders wordt je stem gekeurd
Geen lid wil zich zo blameren
Wil niet dat dat hem of haar gebeurd
Koordagen en soep met ballen
Heel smakelijk uit geserveerd
Eten wij dan met z’n allen
Waarna er weer wordt gestudeerd
En toen kwam de dag der dagen
En wij kwamen aangekleed
In het zwart met strik opdragen
Ook de dames in’t zwart gekleed
De spanning was haast te betasten
Ieder lid was zich bewust
Veel verwachten onze gasten
Daarop zijn wij gefocust
Maar toen de eerste klanken klonken
En onze stemmen paarden zich
Werden ook wij volgeschonken
Door de cadans en ‘t hemels licht
En de organist en leden
Van het Promenaat orkest
Die voor ons niet onderdeden
Deden ook heel goed hun best
Pauli die weer heel bedreven
Iedereen hield bij de les
Bracht het hele stuk tot leven
Ook de kleinste syllabes
De solisten uitverkoren
Voor dit hemelse festijn
Lieten hunne stemmen horen
Helder, zuiver als cherubijn
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En toen kwamen ze in drommen
Broers en zusters, echtgenoot
En wij straalden en wij glommen
Want hun bewondering was groot
Ja wij hebben weer geschitterd
Een uitvoering van hoog niveau
Zelfs Trump heeft al getwitterd
Goed gedaan en houden zo
Maar dit niveau was niet te halen
Zonder steun van menig lid
Wij kunnen niet schit’ren of stralen
Zonder leden met wat pit
Het is toch meer dan wonderbaarlijk
Dat voor ied’re vraag of taak
Leden zijn te vinden daad’lijk
Mannen maar ook vrouwen vaak

Hart’lijk dank voor deze daadkracht
Hart’lijk dank o steunplilaar
Hart’lijk dank dat u niet afwacht
Maar altijd staat tot helpen klaar
Het bestuur zij onvolprezen
De commissieleden ook een pluim
U zult altijd aanwezig wezen
Zonder morren of verzuim
Éen naam wil ik hier wel noemen
De penningmeester dat is Chris Schaap
Hem wil ik apart hier roemen
Onze meest efficiënte financiële koorknaap
Jaar in jaar uit beheert hij de centen
Behoedt ons voor kommer en zorgen en pijn
Behoedt ons voor pijnlijke desastreuze momenten
Is onze meesterlijk deskundige chirurgijn

Het is dan ook te zot voor woorden
Dat, nu hij werk’lijk stoppen moet
Er niemand naar zijn woorden hoorde
En aan zijn verzoek voldoet
>>
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Maar de rest dat is in orde
Pauli hartelijk bedankt
Ik heb begrip dat je soms wat morde
Maar jij hebt het koor weer schoon verklankt

Wees daarbij ook zo bedreven
Dat je uitstekend inzetten kunt
Overal waar we zijn gebleven
In ieder deel op ieder punt

Maar nu moet ik ernstig preken
Niet alles is geur en maneschijn
Fouten die zich steeds weer wreken
En die te vermijden zijn

Ja, Pauli moet frustraties lijden
Zij onze vuurtoren, ons signaal
En haar licht moet helder schijnen
Tot meerdere glorie van ons, allemaal

Luistert iedereen wel naar Pauli
Wanneer zij ons onderwijst
Hebben wij ook, per saldi
De aandacht die dit woord vereist

Nee ik zal geen namen noemen
Wie de schoen past trekt hem aan
Opdat een ieder ons kan roemen
En glorieus blijft onze naam

Worden aanwijzingen opgeschreven
En op de juiste plaatsen genoteerd
Dat is wel des dirigente’s streven
Anders gaat het steeds verkeerd

Dit’s genoeg koordiscipline
Wij gaan weer verder op ons pad
Beschouw dit als een vitamine
In liefde gegeven, op waarde geschat

En dan in de repetitie’s pauze
Drink de koffie na de plas
Want er zijn er, en je zou ze
Daarop wacht de hele klas

Volgend jaar weer mooie stukken
En ook een jubileumjaar
Dan gaan wij weer vruchten plukken
Ja dat is zeker, reken maar…

Gebruik ook de notities
Over dynamiek of een accent
In de stemgroep-repetities
En dat geldt voor vrouw en vent
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Hans van Beusichem

Oratoriumvereniging Bolsward

Colofon

Oratoriumvereniging Bolsward

Matthäus-Passion J.S. Bach
BWV 244
o.l.v. Pauli Yap

OVB-Podium verschijnt
tweemaal per jaar enkele
weken voorafgaand aan
een concert.
Redactie & Samenstelling:
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen

7 & 8 april 2020 aanvang 19.00 uur
Bolsward Martinikerk

Met dank aan de
‘meelezers’.

Barokensemble Eik en Linde
Wendy Roobol, Sopraan
Netty Otter, Alt
Marcel Reijans, Tenor(evangelist)
Seil Kim, Tenor (aria’s)
Michiel Meijer, Bas (christuspartij)
Jelle Draijer, Bas (aria’s)
Kinder/jeugdkoor Sint Vitus
en jongerenkoor Lelielûd

Emailadres voor uw bijdragen en reacties:

(in het programmaboekje staat uitgebreide informatie over de solisten en het
uit te voeren werk)
Prijzen variërend van € 22,00 tot € 37,Jeugd en studenten 50% korting
www.ovb-bolsward.nl
Tel. 0515-431400 (Cultuur Kwartier Sneek)

nieuwsbrief@ovbbolsward.nl

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

Oratoriumvereniging Bolsward

Bankrekening:

Jubileumconcert

NL52RABO0126036845

W.A. Mozart
o.l.v. Pauli Yap

Dirigent:

Requiem en Krönungsmesse
29 november 2020 aanvang 15 uur
Bolsward Martinikerk
Het Promenadeorkest
Heleen Koele, Sopraan
Netty Otter, Alt
Jeroen de Vaal, Tenor
Robbert Muuse, Bas
Raadpleeg in juni 2020 de website voor de
kaartverkoop.
Om alvast te noteren:
Matthäus-Passion 30 en 31 maart 2021
Najaarsconcert 14 November 2021

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

Pauli Yap

Pianist:
Jan van Liere

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

