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Als ik dit stukje schrijf, zijn de repetities voor de Matthäus-Passion alweer volop 
aan de gang. Voor een aantal van ons zal het de eerste keer zijn dat ze dit 
prachtige werk zullen zingen, voor de meesten van ons echter zullen de 
repetities  neer komen op verdere verdieping en details. Het bijzondere van 
deze repetities en concerten  is dat er veel ruimte is voor beleving en 
muzikaliteit omdat de meeste noten wel ‘zitten’ en we daardoor meer uit ons 
boek kunnen komen en de dirigent kunnen volgen. Ook de kaartverkoop is al 
redelijk goed op gang. 

We mogen ons verheugen op een flink aantal nieuwe leden, na de openbare 
repetitie in december. Hoewel Pauli aangaf dat de sopranen nog wel wat 
versterking kunnen gebruiken. Nieuwe leden kunnen zich natuurlijk altijd het 
hele jaar door melden, hoewel de alten inmiddels wel een hele grote groep zijn. 
(maar het kan verkeren). 

Ook is er een bestuurswissel geweest. Louw Verwoerd moest ivm. een 
verhuizing het koor en bestuur verlaten, maar heeft een een waardige 
opvolgster  gevonden in de persoon van Janny Bergsma. Verder  zijn 
verschillende koorleden druk bezig met het vernieuwen van de website van de 
Oratoriumvereniging Bolsward. Deze kan wel een oppepper gebruiken. 
Waarschijnlijk zal hij na de Matthäus-Passion in gebruik worden genomen om de 
lopende kaartverkoop niet in eventuele moeilijkheden te brengen. 

Tot slot hopen wij weer op twee mooie, gloedvolle concerten in onze 
‘Bolswarder Matthäus traditie’.  

 

Namens het bestuur, Lokke Notermans, voorzitter. 

Zoals u van ons gewend bent ligt er weer een nieuw exemplaar van de nieuws-
brief van de Oratoriumvereniging Bolsward voor u. Met veel plezier en met dank 
aan alle inbreng die we kregen is het wederom gelukt een informatieve nieuws-
brief samen te stellen.  

In het bijzonder besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan het beleven van 
de Matthäus-Passion bij kinderen. Hoe het uitvoeren heden ten dage wordt 
ervaren leest u uit de ervaringen van het St. Vituskoor uit Leeuwarden en hun 
dirigent. Hoe het in vroeger tijden door één van onze koorleden werd beleefd als 
jongenssopraan leest u in een bijdrage van John de Jager.  

Verder leest u alle bijzonderheden over de komende Matthäus Passion:  

de medewerkenden, maar ook hoe u aan een kaartje kunt komen.  Dat de Mat-
thäus-Passion vele geheimen heeft en soms maar moeilijk prijs geeft, komt naar 
voren in de lezing die dr. Jan Luth, hymnoloog aan de Universiteit van Groningen 
onlangs gaf in Sneek.  

De redactie wens u veel leesplezier. 

 

Henny van Vugt 

Hans Nieuwenhuijsen 
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Nienke Oostenrijk studeerde 
geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en 
daarna zang aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam.  
 
Ze volgde masterclasses bij onder 
andere Arleen Auger en Elly 
Ameling. Zij is een veelgevraagd 
concertsoliste. Met dirigenten als 
Jaap van Zweden, Frans Brüggen, 
Jac van Steen, John Nelson, Jos van 
Veldhoven en Jan-Willem de Vriend 
was zij onder meer te horen in de 
Matthäus Passie en het 
Weihnachtsoratorium van Bach.  
 
De cd Bach aria’s voor sopraan en 
hobo, die zij maakte met haar zus 
Pauline, werd in de pers geprezen 
vanwege de stijlvastheid en 
virtuositeit van uitvoering.  
 
In april 2004 soleerde Nienke 
tijdens het huwelijk van Prins Friso 
en Prinses Mabel in de Oude Kerk te 
Delft, met de aria ‘Magna Res est 
Amor’ van Hendrik Andriessen. In 
november 2005 zong Nienke ter 
gelegenheid van het Zilveren 
Regeringsjubileum van Koningin 
Beatrix in de Gotische Zaal van de 
Raad van State.  
 
Nienke betreedt ook het terrein van 
de eigentijdse klassieke muziek, 
zoals o.a. met het 2e strijkkwartet 
van Schönberg en composities van 

Jeff Hamburg en Leo Samama. In dit 
verband werkte zij met o.a het 
Schönberg Kwartet, het Orpheus 
Kwartet en het Daniël Kwartet en 
het Leo Smit ensemble. Onlangs 
zong zij met het Schönberg Kwartet 
het sextet ‘Maiblumen’ van 
Zemlinsky in het Muziekgebouw 
“het IJ”.  
 

    
Mezzo-sopraan Netty Otter woont 
in Joure. Haar conservatorium- 
opleiding volgde ze in Zwolle en 
Utrecht, onder andere bij Udo 
Reinemann. Momenteel volgt ze 
lessen bij Lucia Meeuwsen. 
 
Netty treedt geregeld als soliste op, 
bij koren in eigen regio en 
daarbuiten. Haar repertoire is 
breed, van barok ( o.a de passies 
van Bach) tot hedendaags werk 
(o.a.Wim van Ligtenberg). 
 
Netty is remplacant bij het groot 
Omroepkoor in Hilversum, en zingt 
bij Capella Frisiae olv. Hoite 
Pruiksma. Eveneens maakt ze deel 
uit van het barokensemble Ad 
Libitum. 
 
Met pianist Johan Bijhold treedt ze 
op in recitals met romantische en 
hedendaagse muziek en met 
liederen van Paulus Folkertsma. 
Elke zomer zingt ze bij het centrum 
voor oude muziek & dans een rol in 
een van de oratoria van Händel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Na het VWO, het propedeusejaar 
aan de Kleinkunst Academie en een 
jaar Schoolmuziek studeerde de 
tenor Mark Omvlee (1977) in 2003 
af als student van Hein Meens aan 
het Conservatorium van 
Amsterdam. Sindsdien werd hij 
gecoacht door Gemma Visser, 
Marcel Reijans en Miranda van 
Kralingen. Nog voor zijn afstuderen 
werd Mark aangenomen bij het 
jeugdoperagezelschap Xynix Opera 
(tegenwoordig Holland Opera) waar 
hij zowel op buitenlocaties als in de 
theaters door heel Nederland 
diverse rollen zong.  
 
Zijn carrière als concertzanger komt 
hiermee allerminst in de 
verdrukking. Zo zal Mark zeker zijn 
favoriete ‘rol’ als Evangelist in Bachs 
Johannes en Mattheus niet laten 
gaan. Bovendien wil hij zijn nu al 
ruime oratoriumrepertoire 
onderhouden en verder uitbreiden.  
Ook blijft hij tussendoor tekenfilms 
inspreken voor diverse TV-, DVD- en 
bioscoopproducties. Naast zijn 
muzikale carrière is hij namelijk 
exclusief voor Disney de 
Nederlandse stem van Mickey 
Mouse. 
 

 

http://www.noordelijkbachconsort.nl/images/stories/nbc/foto/NettyOtter.jpg
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Tenor Falco van Loon begon al vroeg 
met zingen. Zijn eerste zanglessen 
volgde hij bij Margriet Hoek en 
vanaf 2001 studeerde hij met goed 
gevolg af aan de conservatoria van 
Enschede en Arnhem. Daar 
ontwikkelde hij zich in klassieke solo
- en ensemblezang. Hij studeerde  
nog een jaar aan de Messiaen 
Academie en volgde masterclasses.  
 
Falco is in korte tijd uitgegroeid tot 
een veelgevraagd solist.  
Naast het Weihnachtsoratorium en 
vele andere cantates van J.S. Bach 
oogstte hij veel succes met de rol 
van Evangelist in de Matthäus 
Passion. Zijn vertolking, mede in de 
Nederlandse hertaling van Jan Rot, 
leverde hem brede erkenning op. 
Naast het repertoire van J.S. Bach 
zong Falco in diverse 
oratoriumwerken waaronder het 
Requiem van Mozart, de Elias van 
Mendelssohn, het Stabat Mater van 
Haydn en Schubert en diverse 
andere grote werken. Naast de 
oratoriumwerken kreeg hij veel 
waardering in de liedkunst en ander 
concertrepertoire, waaronder de 
Serenade van B. Britten. 
 
Ook heeft Falco in diverse 
operaproducties gespeeld. Sinds 
2008 heeft Falco een vaste 
aanstelling bij het Groot 
Omroepkoor. Hij zingt ook 
regelmatig bij verschillende 
professionele ensembles zoals 
o.a.het Nederlands Kamerkoor, The 
Amsterdam Baroque Choir onder 
leiding van Ton Koopman. 
 

 
Mattijs van de Woerd studeerde aan 
de conservatoria van  Rotterdam en 
Amsterdam. Daarnaast nam hij deel 
aan masterclasses. In 2001 won 
Mattijs de Vriendenkrans (prijs van 
de Vereniging Vrienden van het 
Concertgebouw en het Koninklijk 
Concertgebouworkest) en de 
Concertgebouwprijs. In 2003 werd 
hem de eerste prijs van de Wigmore 
Hall International Song Competition 
in Londen toegekend.  
 
Mattijs treedt onder andere op met 
de Nederlandse Opera, Nationale 
Reisopera, Opéra La Monnaie 
Brussel, Opéra Monte-Carlo, 
Koninklijk Concertgebouworkest, 
Nederlandse Bachvereniging, Radio 
Filharmonisch Orkest,  
Radio Kamer Filharmonie, 
Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Combattimento Consort, 
NHK Symphony Orchestra Tokyo, 
Orkest van de 18e Eeuw, Ebony 
Band, ASKO Ensemble en vele 
anderen.  
 
Mattijs treedt regelmatig als solist 
op voor concerten in binnen - en 
buitenland. Hij verleende zijn 
medewerking aan cd-opnames en 
radio-uitzendingen met muziek 
variërend van Bachs Johannes-
Passion tot Duruflé’s Messe “cum 
jubilo”. Tevens maakt hij deel uit 
van Frommermann, een ensemble 
dat amusementsmuziek uit de jaren 
30 en 40 uitvoert. 
 

 
Wiard Witholt studeerde aan de 
conservatoria van Rotterdam en 
Amsterdam bij de bariton David 
Wilson-Johnson. Zijn Masters 
diploma behaalde hij in juni 2005 
aan het Amsterdams 
Conservatorium. Als ensemblelid 
was hij verbonden aan Opera Studio 
Nederland en aan het Atelier 
Lyrique van de Opéra National de 
Paris. Vanaf het seizoen 2009-2010 
is hij verbonden aan het ensemble 
van het Anhaltisches Theater 
Dessau. 
Hij was één van de prijswinnaars van 
het Cristina Deutekom Concours in 
september 2006 en in juni 2007 was 
hij de Nederlandse 
vertegenwoordiger bij de BBC 
Cardiff Singer of the World. 
Masterclasses volgde hij bij o.a.: 
Jard van Nes, Brigitte Fassbaender, 
Robert Holl en François le Roux. 
 
Wiard Witholt vertolkte o.a. bas/
bariton partijen in Bach’s Matthäus- 
en Johannes Passion en diens 
Weihnachtsoratorium, de 
baritonsolo in Brahms Ein Deutsches 
Requiem en de titelpartijen in 
Mendelssohns Paulus en Elias. Hij 
vertolkte operarollen als Gugliemo 
in Mozarts Così fan tutte, Papageno 
in Mozarts Die Zauberflöte, Dr. Falke 
in Die Fledermaus van J. Strauss en 
vele anderen. Zijn debuut aan de 
Opéra National de Paris maakte hij 
in februari 2007 met Mahlers Lieder 
eines fahrenden Gesellen in het 
Palais Garnier. 
Sinds 2003 vormt Wiard Witholt een 
vast duo met de pianiste Laura de 
Lange.  
 

Bronnen: Haagsch impresariaat/Solotenor/Falco van 

loon/Mattijs van de Woerd/Wiard Witholt 
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De 
Matthäus-
Passion in 
Bolsward 
wordt al 
sinds vele 
jaren 
bijgestaan 
door het kinderkoor van de 
Sint Vitus parochie uit 
Leeuwarden. Het kinderkoor 
staat al weer lange tijd onder 
de verdienstelijke leiding van 
Hendrikje van den Berg.  

Het kinderkoor is actief tijdens  
de eerste helft van de 
uitvoering. Zij geven zo hun 
specifieke heldere stemgeluid 
aan enkele koorstukken voor 
de pauze. Na de pauze zijn de 
plaatsen van het kinderkoor 
leeg. Of het nu ligt aan de 
kindvriendelijke opstelling van 
componist Bach: mijn 
Matthäus-Passion is al lang 
genoeg, dus ik beperk de inzet 
van de kinderstemmen tot de 
pauze, daarna kunnen ze naar 
huis toe, laat ik maar in het 
midden.  
De Oratoriumvereniging 
ondervindt goede steun van 
het kinderkoor tijdens de 
uitvoering van de Matthäus- 

Passion. Het is letterlijk en 
figuurlijk een koor wat altijd 
achter ons staat.  
 
Nieuwsgierig geworden 
benaderde de redactie het 
kinderkoor om te horen hoe 
dirigent en kinderen onze 
uitvoering beleven. 
 
Het Sint Vitus kinderkoor 
bestaat nu zo’n 15 jaar. 
Opvallend genoeg bestaat het 
koor voor de helft uit jongens 
en voor de helft uit meisjes. 
Dat in een tijd dat zingen niet 
altijd een favoriete bezigheid 
is van jongens. Gelukkig dat 
dit koor ook jongens aan zich 
kan binden. Wanneer een kind 
lid wil worden van het koor 
zijn er niet al teveel eisen. 
Bovenal moet er veel plezier 
zijn om te gaan zingen. Een 
ieder is dus welkom.  

Het koor is het meest actief bij 
liturgische vieringen in hun 
eigen parochie en elders. Af 
en toe worden er ook 
concerten gegeven of wordt 
er meegewerkt aan concerten, 
zoals bij de Matthäus-Passion 
in Bolsward.  
In het repertoire van het koor 
vinden we bijvoorbeeld een 
mis van Fauré, muziek van 
John Rutter en Benjamin 
Britten. Voor de kinderen was 
het oefenen voor en het 

meedoen aan de Matthäus-
Passion best wel wennen. Ze 
ervaren het als moeilijker dan 
het gebruikelijke repertoire. 
Als de kinderen de stukken 
goed beheersen mogen ze 
meedoen aan de uitvoering. 
Nadien kijken ze veelal terug 
op een geweldige belevenis. 
Uit eigen ervaring zag ik hoe 
verguld de kinderen zijn met 
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de oorkonde, die ze ontvangen 
voor het meedoen met de 
bijbehorende geschenkbon.  
De kinderen zijn zelf vrij 
zelfverzekerd, want de 
meesten vinden het meedoen 
voor de eerste keer het 
spannendst. Een tweede en 
volgende keer wordt het al 
wat gewoner.  Ze staan niet zo 
vaak voor zo’n groot publiek 
als in de Martinikerk. Dat 

brengt bij de meesten wel wat 
spanning met zich mee. Daarin 
verschillen ze ook niet in alles 
met de volwassen koorleden. 
Het minst leuk aan het 
meedoen is het lange wachten 
tot ze weer iets mogen 
meezingen en tot het pauze is 
en ze naar huis mogen.  
 
Ondanks dat binnen het eigen 
repertoire weinig van Bach 
wordt gezongen vinden ze het 
wel heel mooie muziek. 
Wat als jammer wordt ervaren 
is dat ze er niet meer bij zijn, 
wanneer het applaus opklinkt 
na afloop . Dat zouden ze maar 
wat graag mee willen maken, 
Maar ja........!! 

Sommige koorleden denken 
dat als ze volwassen zijn onze 
Oratoriumvereniging 
misschien wel een goed koor 
zal zijn om bij te horen.  
 
We mogen hopen dat de 
samenwerking met het Sint 
Vitus kinderkoor nog lang 
voort mag duren.  
 

Hans Nieuwenhuijsen 
 

  

Website OVB 

Under Constru
ction! 
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In 1948 verhuisden 
mijn ouders met 
mijn zus en mij van 
de stad Groningen 
naar Amsterdam. 
Ook in die stad 
moest ik naar de 
lagere school. Dat 
kwam niet als een 
verrassing. Wel dat 
dit een school met 
een Bijbel was. Dat 
kende ik niet. 
Iedere week moest 
ik een versje leren. 
Een psalm- of een 
gezangvers. 
Maandagochtend 
moest je dat 
kunnen zingen. Ik kon dat 
maar niet voor elkaar krijgen. 
Ook omdat ik meestal pas 
zondagmiddag met het leren 
ervan begon. Mijn moeder liet 
zich daardoor niet 
ontmoedigen: ik werd op het 
jongenskoor Zanglust gezet. 
Iets geheel nieuws voor mij. 
Maar vrijwel alles was dat 
voor mij in die grote stad.  

Zonder Bijbel maar met een 
strenge hand werd het 
jongenskoor geleid door de 
dirigent Willem Hespe. Hij 
kende met zijn jongenskoor 
slechts één opdracht: het 
zingen van de Matthäus-
Passion in het 
Concertgebouw. Van de 
repetities vooraf herinner ik 
mij niets, ook niet van de 
Generale, maar van de eerste 
uitvoering gelukkig wel.  

Om te beginnen moest ik een 

korte blauwe broek met een 
wit overhemdje meenemen. 
Of daar een zwart stropdasje 
of strikje bij kwam, ik weet het 
niet meer. Ik geloof niet dat 
mijn ouders dat broekje 
behoefden aan te schaffen. 
Die had het koor in voorraad. 
Als je eenmaal van stem 
gewisseld had en geen 
jongenssopraan meer was, 
dan moest je van het koor af. 
Onder inlevering van het 
blauwe broekje. Ik vond het 
niet leuk een broekje van een 
ander te moeten aantrekken. 

Voor de uitvoering werden we 
door de ingang opzij het 
Concertgebouw 
binnengelaten.  

Alles was groot: de gangen, de 
trappen, met vaste rode 
vloerbedekking. Het geluid 
was gedempt. Wel hoorde je 
verschillende instrumenten 

met loopjes in de verte 
gespeeld worden. En 
hoog, die muren en het 
plafond. Hier en daar 
lampjes aan de muren. 
Schilderijen met 
portretten. Ingelijste 
concert-affiches. 
Indrukwekkend en wij, 
Amsterdamse jochies, 
werden er zelfs stil van. 
Ergens in het gebouw 
trokken we de 
koorkleding aan. 

We gingen een paar 
trappen omhoog en 
stonden voor twee 
gesloten hoge deuren. 
Een grote man in een 

mooi zwart pak met flappen 
aan de achterkant en een wit 
vest en een strikje hield ons 
daar halt en stelde ons op in 
twee ordelijke rijen. Hij 
maande ons tot nog grotere 
stilte. We moesten wachten, 
lang wachten, en nog eens 
wachten. Hij keek door een 
kier tussen de twee deuren af 
en toe naar binnen. Maar naar 
wat? 

Ja.....nu! En de twee deuren 
gingen open.  

Tot mijn grote verbazing 
opende zich een enorme 
ruimte, schuin naar beneden 
toenemend, schier eindeloos. 
Ook naar boven, zelfs nog 
hoger dan waar wij stonden. 
Na enige tijd zag ik ook 
wanden.                                                          

Vervolg op pagina 8 
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Overal zaten mensen, in rijen,  
in de zaal en ook in een 
uitbouw langs de zij- en 
achterwanden. Het woord 
balkon kende ik nog niet. Er 
was een sfeer van gedempt 
licht over alles heen, met hier 
en daar wat donkerder 
gebieden, en verspreid in dat 
alles lampen, die wel kaarslicht 
leken te geven. En het geluid 
was als van een kalme 
branding op het strand met 
rustig over elkaar buitelende 
schelpjes, die op het zand 
ruisend werden neergelegd, 
om vervolgens met het water 
weer terug te ritselen, maar 
dan zachter, heen en weer , 
heen en weer. 

Wij liepen de trap af, Willem 
Hespe voorop. Alleen in het 
begin had je aan de 
rechterkant een leuning. 
Verder naar beneden was er 
niets waar ik mij aan vast kon 
houden. Duizelig werd ik er 
een beetje van. Vreemd was 
ook dat bij de trap zo hoog en 
achteraan ook mensen zaten. 

We werden naar twee rijen 
stoelen geleid, daar moesten 
we gaan zitten en stil zijn. 
Achter ons dames van een 
koor van grote mensen, voor 
ons mannen, ook in zwarte 
pakken met flappen en vest en 
strikje, zittend op stoeltjes of 
op hoge krukken, met 
muziekinstrumenten en 
lessenaartjes waar boeken op 
lagen. Wij van het jongenskoor 
hadden dat allemaal niet. We 
zongen uit ons hoofd. En als je 
ouders er aan gedacht hadden 

dan had je pepermuntjes van 
thuis meegekregen. 

We zongen dapper ons 
partijtje mee, gedirigeerd door 
Willem Hespe, die én ons én de 
echte dirigent in de gaten 
hield. Al met al duurde het niet 
eens zo lang. In de pauze 
werden we teruggebracht naar 
de plek waar onze gewone 
kleren en overjasjes nog lagen.  
Omkleden en naar huis, met de 
tram. 

Ik heb van mijn moeder een  
boekje geërfd: “De Matthäus-
Passion van Bach. Met 
inleiding en muzikale 
toelichting door O. de 
Moor.” (7e druk, Bosch  & 
Keuning te Baarn). 

Achterin heeft zij met potlood 
geschreven: 

Evangelist: Peter Pears 

Christus-partij: Laurens 
Bogtman 

Sopraan: Jo Vincent 

Alt: Annie Woud 

Tenor: Ernst Haefliger 

Bas: Willem Ravelli 

Bas, kleine partijen:  

Leo Rommerts 

Toonkunstkoor Amsterdam 

Jongenskoor Willem Hespe 

Concertgebouworkest dirigent 
Eduard van Beinum 

10 april 1949. 

 

Pas veel later realiseerde ik 
me, met dat boekje, hoe 
bijzonder dat concert in 
Amsterdam geweest moet zijn, 
met zo’n bezetting en ik erbij. 
Nog wel op Palmzondag, met 
mijn ouders en zus in de zaal! 

De Matthäus-Passion zong ik 
als jongenssopraan daarna o.a. 
in Naarden, Den Haag en in 
Edam. 

En als bas met ingang van 2002 
ook jaarlijks in Bolsward, met 
de OVB. Maar dat hebben mijn  
ouders niet meer kunnen 
horen, helaas. 

John de Jager 

Page 8  
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Dr. Jan R. Luth is hymnoloog 

(deskundige van geestelijke 

liederen) aan de Universiteit 

van Groningen. Hij gaf op 

dinsdag 10 januari een 

prachtige lezing in het 

Bogerman College in Sneek.  

Luth was uitgenodigd door Ds. 

Roozendal die een cursus over 

theologie coördineert. De 

lezing heette  “De invloed van 

Het Hooglied op het 

openingskoor van de    

Matthäus-Passion”.  Tijdens 

deze zeer goed bezochte lezing 

(ca. 50 personen) hield de 

deskundige en welbespraakte 

Luth zijn gehoor voor dat de 

wereld van de 18e-eeuwse 

gelovige voor ons vaak 

onbegrijpelijk is. Hij toonde dat 

aan met teksten van grote 

koorwerken, recitatieven en 

aria’s uit de Matthäus. In het 

openingskoor zingt het koor 

bijvoorbeeld “Holz zum Kreuze 

selber tragen.” Wij denken dan 

dat  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jan Luth  

Christus zijn eigen kruis draagt, 

maar dat gaat veel dieper en 

verwijst als eerste naar het 

Oudtestamentisch verhaal 

waarin Isaäk voor zijn eigen 

offer het hout moet 

aandragen. Deze kennis is nog 

lang geen gemeengoed en zo 

zijn er veel nieuwe zienswijzen 

die voortvloeien uit de 

ontdekking dat Bach zijn 

tekstschrijver Picander een 

prekenboek heeft aangereikt 

van Heinrich Müller. Vooral zijn 

8e Lijdenspreek is een sleutel 

voor een nieuwe visie op ons 

idee over de betekenis van 

allerlei teksten in de    

Matthäus- Passion. In concreto 

houdt dit bijvoorbeeld in dat 

het slotkoor “Wir setzen uns 

met Tränen nieder” eerder 

slaat op het huwelijk tussen de 

Bruid (de gelovigen) en de 

Bruidegom (Christus als Het 

Lam Gods dat voor ons is 

geofferd) dan op het begraven 

van Christus. In dat geval mag 

het slotkoor iets vrolijker 

klinken dan we gewend zijn.  

Mij is niet bekend hoeveel 

dirigenten die de Matthäus-

Passion leiden, van deze 

nieuwe visie op de hoogte zijn 

en zo ja, hierover in discussie 

zijn. Voor mij was het als 

gewone koorzanger in ieder   

 

geval nieuw. 

Tot slot. Ongeveer een maand 

geleden merkte journalist Atze  

Jan de Vries van de Leeuwarder 

Courant op, dat over 

bijvoorbeeld Messiah altijd 

over de muziek wordt 

geschreven, maar niet over de 

inhoud.  Het lijkt me dat er 

tenminste in Fryslân voor de 

inhoud van barokke zang wel 

degelijk belangstelling bestaat. 

Zo werden alle leden van de 

Oratoriumvereniging Bolsward 

(OVB) door de 

bestuurssecretaris als de 

normaalste zaak op deze lezing 

van Dr. Luth gewezen. Het gaat 

hier om een vereniging die 

jaarlijks tweemaal (2 x 750 

plaatsen) een uitverkochte 

Matthäus-Passion uitvoert. 

Verder bevatte de laatste 

vriendenbrief van deze 

oratoriumvereniging (najaar 

2011) een uitgebreid artikel 

over de inhoud van…Messiah. 

 

drs. Paul Fluttert 

Kunsthistoricus en koorzanger 

bij de OVB       

  

 

ä
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De redactie van de nieuwsbrief 

was eigenlijk wel benieuwd wie de 

persoon is die zich al veertig jaar 

inzet voor onze Oratorium 

vereniging. We hoorden namelijk 

dat Jan van Abbema uit Schettens 

zich al heel lang als 

podiumbouwer verdienstelijk 

maakt. Vorig jaar was dat veertig 

jaar en de podiumcommissie 

heeft hem toen van harte bedankt 

en namens ons koor een attentie 

gegeven. Hij is actief voor ons 

koor terwijl hij geen koorlid is. We 

maken daarom een afspraak en 

gewapend met fototoestel vertrek 

ik voor een bezoekje aan Jan van 

Abbema.  

 

 

 

 

 

 

De deur zwaait open en 

binnengekomen zitten we aan de 

ronde tafel en vertelt Jan in 

vogelvlucht over zijn werk voor 

ons koor.”Veertig jaar geleden 

werkte ik bij Bouwbedrijf 

Jorritsma uit Bolsward. Het 

bouwbedrijf sponsorde de OVB 

toen door materiaal voor het 

podium beschikbaar te stellen”. 

En minstens zo belangrijk: 

mankracht, waaronder Jan. Op 

een gegeven moment hield dat 

op. Er moest een nieuw podium 

komen en wie ging dat maken? Er 

werd een tekening gemaakt (door 

de heer Stellingwerf). Jan van 

Abbema en meer vrijwilligers 

maakten een nieuw houten 

podium in een loods in Schettens. 

Spanten en planken, alles werd 

ook genummerd. De 

podiumcommissie kan bij het 

opbouwen van het hele gevaarte 

nog steeds op dit systeem 

terugvallen. Het geeft de 

structuur. Belangrijk is de 

stabiliteit. Jan hamert er altijd 

weer op: “eerst de ondergrond, 

de basis stabiel, dan verder 

bouwen”. Hij herinnert zich koster 

de Way nog. “In de jaren zeventig 

van de vorige eeuw stond het 

podium voor het Hinsz-orgel. Het 

podium werd opgebouwd en de 

koster was heel duidelijk: het 

knapenkoor – dat bovenaan stond 

– mocht beslist niet met de 

handen bij het orgel komen”. 

Overal werd rekening mee 

gehouden. Ongeveer 10 jaar 

geleden is het podium 

gerenoveerd. “Dat was wel nodig 

zegt Jan, alles heeft zijn 

onderhoud nodig. Eigenlijk zegt 

Jan moeten er wat jonge mensen 

bij, dat zou mooi zijn”. Intussen 

heb ik een foto gemaakt en 

bedank hem voor zijn tijd en 

gezellige ontvangst. Hij zwaait mij 

energiek uit, er liggen nog meer 

klussen te wachten. 

Redactie: Henny van Vugt 

 

 

Ook dit  jaar heeft weer een 

groot aantal leden van de 

OVB meegedaan aan de 

Grote Clubactie. Deze actie is 

een loterij voor Nederlandse 

verenigingen.  

Door loten te verkopen, 

krijgen clubs en verenigingen 

extra inkomsten voor het 

dekken van hun kosten: 80% 

van de opbrengst gaat direct 

naar de clubkas!  

De totale netto-opbrengst 

voor de OVB was dit jaar 

€1.284,=.  Dit bedrag had nog 

hoger kunnen zijn. We 

hadden dit jaar helaas nogal 

wat loten over. 

Toch blijkt dat we als leden 

van de OVB in staat zijn, in 

korte tijd en met een klein 

beetje moeite een behoorlijk 

bedrag binnen kunnen halen 

voor het koor. 

Volgend jaar zeker weer! 

Henny Bosma 

Penningmeester 
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Op zondag 11 december 2011 

verzorgde een dubbelkwartet, 

samengesteld  vanuit leden van 

de OVB een bijdrage in een 

adventsdienst in de Mauritiuskerk 

in IJlst. In de dienst verweven 

zong het dubbelkwartet enkele 

stukken uit de Messiah.  

Eén keer oefenen moest 

voldoende zijn, zo was de 

inschatting vooraf. Achteraf 

gezien misschien wat magertjes, 

maar het resultaat mocht er toch 

wel zijn.  

Bij het oefenen was mijn 

gedachtegang: waar blijft de rest 

van het koor toch! Waarna de 

realiteit weer boven kwam: we 

hebben 90% van het koor 

thuisgelaten, dus  moeten we 

roeien met de riemen die we 

hebben. Kan ik nog terug?? Nee 

dus, want ik en mijn basmaatje 

waren al als ingeplande reserve 

op komen draven. Met dank aan 

de voorzienigheid van John de 

Jager. Jammer dat hij als mede 

initiator hier niet bij kon zijn.  

Onze delen uit de Messiah 

vormden een mooie aanvulling 

van het thema van deze dienst: 

“Wonderbaarlijk: het wordt weer 

licht door het zonnekind”, naar 

het boek Richteren.  

We zongen achtereenvolgens 

“And the Glory”, “O Thou that 

tellest”, “For unto us a child is 

born”, “Glory to God” en last but 

not least “Hallelujah”.   

Zeer verdienstelijk, 

ondersteunend en aanvullend 

was het begeleidend pianospel 

van Sierk Hondema.  

Sopranen: Aletta Been en Annet 

Kuiper;  

Tenoren Gerrit Jan Ankersmit en 

Engelbert Tiel Groenestege; 

Alten: Jeltje Hoekman en Det 

Zwaagstra;  

Bassen: Jaap Nieuwenhuis en 

Hans Nieuwenhuijsen. 

Page 11  

 

Op 18 november 2012 om 15.00 uur in de Martinikerk van Bolsward ons najaarsconcert: 

het Requiem van Mozart.  Dit Requiem behoort tot de meest geliefde en gewaardeerde  

werken aller tijden en het Requiem van Fauré is wonderschoon.  

Uitvoerenden: 

De Oratoriumvereniging Bolsward, dirigente Pauli Yap 

Roelien van Wageningen (sopraan) 

Netty Otter (alt) 

Henk Gunneman (tenor) 

Ben Brunt (bas)  

Het ensemble Conservatoire  o.l.v. Rob Engels 

Kaartverkoop voor bovengenoemde uitvoering start op 5 april a.s. Zie hiervoor onze website: 

www.ovb-bolsward.nl 

Voorafgaand  aan dit concert geeft dhr. Ebo Reitsma een lezing over beide werken.             

Aanvang lezing om 13 uur in het convent bij de Martinikerk. 
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Weer ben ik in de pen geklommen 
Om u te melden, zoals het hoort 

Hoe wij de bergen weer beklommen 
Heel toegenegen onverstoord 
 
Wij zijn een koor hecht van 
gemeenschap 

Iedere repetitie is een festijn 
Een bont en veelkleurig gezelschap 
Terwijl velen van ons Pake en Beppe 
ruim zijn 
 

Toch zingt ons koor met veel furore 
Zuiver van klank, en helder van toon 
Heeft zijn jonkheid nog lang niet 
verloren 
Wij zingen bekwaam en altijd 
synchroon 

Wij begonnen op 5 mei de Messiah te 
leren 
Gecomponeerd door George Friedrich 
Händèl 
weer moesten wij veel afprakkiseren 

Ja het was zeker geen bagatel 
 
Wij moesten harmonieën maken 
Van the glory, the glory  of the Lord(e) 
Daarover maakten wij strakke 
afspraken 
Hier is het piano daar is het ford(e) 
 
Een steen des aanstoots is het tikken 
De maat gaan tikken met je voet 

Je vraagt om dodelijke blikken 
En wordt hardhandig opgevoed 
 
Onze dirigente werd ontboden 
Aan het  koninklijk paleis 

Om voor een korte periode 
Te geven daar muziekonderwijs 
 
Met angst in ’t hart gaven wij permissie 
Want stel ze ontdekken haar kwaliteit 

Dan volgt er snel een 
beroepingscommissie 
En dan zijn wij onze Pauli kwijt 
 
Maar hemel zij dank, zij kreeg een 
nieuw stekkie 
Want zij betrok een eigen nieuw home 
Het is een huis met een tuin en een 

hekkie  
Zij leeft nu voortaan als in een droom 

 
Ik zag al jullie aangezichten 
Voorbij gaan aan mijn speurders oog 
Die ik verdonkerde of verlichte 
Al naar gelang ik overwoog 

 
Ik haalde hier een vlekje weg 
Een puistje en wat rimpels 
Deed daar aan wat accent aanleg 
En meer van dat soort simpels 

 
Nu staan jullie weer fris te pronken  
In het nieuwe koor leden boek 
Het boek dat werd aan u geschonken 
Met een kleurrijke outlook 

 
Pauli ging weer stemmen testen 
En je weet wel hoe dat gaat 
Zij doet dat niet om ons te pesten 
Zij neemt ons graag ook eens de maat 

 
Dat betekent heelveel stressen 
Heel veel spanning en gedoe 
Vrezen zangers, zangeressen 
Als ik die stemtest maar goed doe 

 
Want het zal je maar gebeuren 
Dat je stem wordt afgekeurd 
En dat je je dan los moet scheuren 
Dat wordt hogelijk betreurt 

 
IJlings vormden wij dus groepen 
Oefenden samen telkenkeer 
Werden vaak bijeen geroepen 
Voor nog meer gerepeteer. 

 
Eind’lijk kwam de dag des oordeel 
Pauli had het mooi bedacht 
Doe vooral hiermee je voordeel 
Als stemvorming werd het gebracht 

 
Roelien van Wageningen heeft ons 
onderwezen 
De zangerskunde in korte stond 
Want 20 minuten waren aangewezen 

In die tijd werd de zangkunst 
doorgrond 
 
Maar Pauli keek en Pauli hoorde 
En zij schreef alle foutjes op 

Zij sprak daarbij niet zo veel woorden 
Maar borg de papieren veilig op 
 
We mochten wel de Messias zingen 
Pas daarna horen wij hoe ’t was 

Pas dan komen aanmerkingen 

Dan komt de aap uit het mouwtje pas 
 

 
Hoe goed was het om te ontvangen 
De nieuwsbrief vol van pracht en praal 
Over onze koor gezangen 
En ook ditmaal digitaal 

 
Wat een werk en motivatie 
Duidelijke betrokkenheid 
Wat een kund’en inspiratie 
Innovatieve kwaliteit 

 
Van ’t verleden naar het heden 
En ook de toekomende tijd 
Geen onderwerp dat werd gemeden 
Een blad vol van belangrijkheid 

 
Hulde aan Hans en ook aan Hennis 
Voor hun vakgerichte werk 
Wat een kunde, en een kennis 
Dit is duidelijk teamwerk. 

Ik meld niet alleen vreugdenissen 
Soms is er ook groot verdriet 
Als wij leden moeten missen 
Dan past een treurig klaaglijk lied 
 

Ja het is als aderlaten 
Het hele koor dat is ontroerd 
Want hij die ons gaat verlaten 
Is niemand minder dan Louw 
Verwoerd 

 
Niet alleen kan hij goed zingen 
Is als bestuurslid zeer bekwaam 
Maar hij doet nog and’re dingen 
Ja zo iemand is zeldzaam 

 
Zo loopt hij dikwijls sans culotte 
En verkoopt hij Franse wijn 
Dat nu juist hij op gaat rotten 
Moest bij wet verboden zijn. 

 
Als echtgenoot van jufrouw Jansen 
Doet de scheiding mij veel pijn 
Ik moet weer opnieuw gaan sjansen 
En zal er een alimentatie zijn? 
Vervolg op pagina 13 
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Vervolg van pagina 12 

Maar het koor, het koor moet doorgaan 
En wij gaan van tree naar tree 
Tot wij op het hoogst niveau staan 
En daarbij helpt Pauli mee 

 
In mijn boek staan tal van kreten 
Smalend, honend, hier charmant 
De dynamiek  niet gaan vergeten 
Koninklijk, maar amusant 

 
En zo vochten wij ons verbeten 
Naar ons glansrijk hoogtepunt 
Want ons koor kan het vergeten 
Als je dat niet halen kunt 

 
Op deze dag, de dag der dagen 
Opgepoetst en vol van vuur 
Mochten wij ieder behagen 
Met onze schone belcantuur 

 
Pauli leidde vastberaden 
En met vakbekwame hand 
Ons langs alle kronkelpaden 
Zeer gedreven, weer briljant 

 
 
 
 
 

 
 

Schoon waren de solisten 
Elk één naar zijn/haar postuur 
Zoals de grote specialisten 
Het aangaven in de partituur 

 
Het publiek kwam weer in drommen 
Luis’tren naar ons hoog niveau 
Ook zij die van ver moesten kommen 
Kwamen naar ons schoon concerto 

 
Hulde aan de medewerkers 
Velen hebben meegewerkt 
Ik gun hun bloemen of iets sterkers 
Ja het blijft niet onbemerkt 

 
Het bestuur, commissieleden 
Mannen van de tribune groep 
Hulde u vandaag en heden 
Aanvaard hier ons dank geroep 

 
Pauli, voer ons ook straks op de paden 
Leer ons Bach, Mozart en Fauré 
Deel ons zonder jeremiade 
Alle accenten en komma’s weer mee  

 

Zo gaan wij voort gedwongen te zingen 
Gedwongen door onze inner’lijke 
kracht 
Wij zijn in staat tot heel grote dingen 
Zingen forte, maar ook fluweelzacht 
 
 

Hans van Beusichem 
 

 

Majesteit in Bolswarder 
Martinikerk 
 
BOLSWARD - Aan iedere noot van 
Händels Messiah werd recht 
gedaan, zelfs de snelste en de 
kleinste. Yap’s tempokeuze hielp 
natuurlijk, die altijd doordacht en, 
gelukkig slechts hier en daar, 
té gecontroleerd aandeed. Maar 
wat wil je ook, in een drie uur 
durende zangmarathon als deze, 
boordevol op- en neergaande 
trappetjes van zestienden? Dat is 
afzien! Yap behoedde het koor 
even zorgzaam als vakkundig voor 
ook maar de geringste tekenen 
van uitputting, terwijl ook  
nergens de artistieke integriteit 
van de uitvoering in het gedrang 
kwam. Een knap staaltje.  
 
Grote hulde aan het koor, dat zelf
- en trefzeker en, heel belangrijk: 
als één kwalitatief en kwantitatief 
geheel voor de dag kwam. 
Amateurs? Je zou het niet zeggen. 
Er waren maar een paar 
momenten waarop je daaraan 
subtiel herinnerd werd. De 
inzetten in de meer 
polyfonische passages, 
bijvoorbeeld, werden zo nu en 

dan niet met durf opgepakt, iets 
wat mogelijk te maken had met 
ziekte onder de heren – die 
sowieso al een numerieke 
minderheid in het koor vormen. 
Hoe dan ook: een fantastische, 
professionele koorprestatie.  
 
De doorgewinterde solisten 
vormden een kleurrijk kwartet. 
Waar alt Eline Harbers een 
invalshoek koos die veel weg had 
van Emma Kirkby’s aanpak, was 
sopraan Claudia Patacca een 
meer operaësque interpretatie 
toegedaan. Beide benaderingen 
vloekten gelukkig niet met 
elkaar, leken elkaar zelfs hier en 
daar te versterken. Tenor Aart 
Mateboer moest zich, na wat 
ontbrekende overtuigingskracht 
in Part the First aanvankelijk nog 
wat bewijzen maar herstelde zich 
goed en bereikte in de rest van 
het oratorium grote hoogtes. En 
de warmte waarmee bas Pierre 
Mak in zijn aandeel wist te laden 
was ongekend; een stabiel en 
fundament onder dit 
solistenkwartet. Net zo stevig als 
het orkest, het Ensemble 
Conservatoire onder leiding van 
Rob Engels, dat een comfortabel 
bedje voor koor en solisten 
spreidde maar ook goed haar 
eigen feestjes wist te bouwen.   
 
En hoe groots werd toch dat 
Hallelujah aangezet! Het verzoek 
vooraf aan het publiek om toch 
vooral, conform oud Engels 
gebruik op te staan tijdens dit 
majestueuze deel, was werkelijk 
niet nodig: het publiek was 
sowieso wel en masse opgestaan 
voor alle majesteit die het koor 
en orkest ten toon wisten te 
spreiden. Proficiat! 
 
Ingezonden door: een luisterend 
oor ‘Incognoto’  
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. 

Op 1 december 2005 trad ik toe 
tot de gelederen van de OVB; 
eerst als koorlid en een klein jaar 
later, in oktober 2006, ook als 
bestuurslid. 

Ik zong elk voorjaar vol ontroering 
mee met de Matthäus-Passion, de 
eerste drie jaar als bas I en de 
laatste drie jaar als bas II. De 
najaarsconcerten voerden me 
langs ‘Die Schöpfung’, de ‘Mis in 
Es’ en ‘Psalm 42’, het 
‘Weihnachtsoratorium’, de ‘Elias’, 
‘Ein Deutsches Requiem’, het 
‘Schicksahlslied’ / ‘Nänie’ en de 
‘Messiah’; een muzikale 
ontdekkingsreis, die ik om een 
veelheid van redenen mijn leven 
lang niet zal vergeten. 

Ik heb genoten van de 
maandagavondrepetities, 
waarvan ik er niet graag (en alleen 
als het echt niet anders kon) één 
miste en van alle andere 
repetities. Ik bewonderde de 
manier waarop Pauli deze 
avonden en dagen leidde; met 
passie voor muziek, met geduld 
en begrip als het even niet wilde 
vlotten, met humor, met een 
scherp oor voor alle geledingen 
van het koor en met oog voor elk 
individu, met tomeloze inzet en 
met niet aflatend enthousiasme. 
Ik genoot van de geweldige sfeer 
in het koor, van de warmte en de  

 

vriendschap, van de gezellige 
koffiepauzes, van de afzakkertjes 
in ‘De Wijnberg’ en van de overige 

nazitten. 

In de kerstvakantie verhuizen we 
naar Steenwijk, waar onze 
kinderen wonen en waar sinds 
vorig jaar augustus ook onze 
kleindochter woont. We hebben 
er in Sneek bijna 30 jaar op zitten 
en met ons vertrek naar Steenwijk 
laten we veel achter ons, maar we 
hopen daar in de toekomst 
natuurlijk ook weer veel te 
vinden. 

Ik ben nog lang niet uitgezongen 
en ik wil na de verhuizing dan ook 
zeker weer verder met deze 
prachtige hobby. Ik had me al wat 
georiënteerd op Steenwijk, waar 
ook een oratoriumvereniging is. 
Maar Pauli vroeg me tijdens de 
nazit van de Messiah of ik er niet 
voor voelde om bij het 
Toonkunstkoor Heerenveen te 
komen zingen (Pauli is ook 
dirigent van dat koor, vandaar...). 
Inmiddels heb ik besloten om na 
de kerstvakantie te beginnen in 
Heerenveen en op 25 maart mee 
te zingen met de Johannes-
Passion aldaar. Ondertussen ga ik 
in januari of februari een keer 
kijken in Steenwijk en dan beslis ik 
na de Johannes wat ik doe; verder 
in Heerenveen of van start in 
Steenwijk. 

                                                            

 

Ik zal hoe dan ook m’n muzikale 
draai wel weer vinden, maar ik                              
ben er zeker van, dat het lang zal 
duren voor het TKK Heerenveen 
of de COV Steenwijk bij mij hoger 
in het vaandel staan dan de OVB. 

Ik dank iedereen, bestuur, 
dirigent, pianist en koorleden 
voor alles wat ik in Bolsward aan 
moois heb ondervonden. 

 

Het waren zes fantastische 
jaren!!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Louw Verwoerd. 
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Colofon 

 

Redactie en 

samenstelling: 

Henny van Vugt     

Hans Nieuwenhuijsen 

 

 

 

Contactgegevens OVB: 

De Gear 5 

8701 LX Bolsward 

0515-576178                        

info@ovb-bolsward.nl 

info@ovb-bolsward.nl 

info@ovb-bolsward.nl 

 

Bankrekening OVB 

91.12.50.697  

 

Dirigent:                 

Pauli Yap 

 

Pianist:                    

Jan van Liere 

 

 

De redactie heeft alle moeite 

gedaan om rechthebbenden van 

artikelen en foto’s te benaderen. 

Mocht u toch menen 

rechthebbende te zijn van een 

afbeelding of artikel, neem dan 

contact op met de redactie 

 

 - Hebben wij uw 
mailadres nog niet, of is er 
een wijziging, dan 
ontvangen wij dit graag 
van u.   

-  Ook na het 
najaarsconcert mochten 
we weer nieuwe vrienden 
verwelkomen.                 

138 vrienden steunen nu 
de OVB.        

- Heeft u uw bijdrage van 
2011 nog niet 
overgemaakt, wilt u dat 
alsnog overmaken op  
rekeningnummer:  
2150589 t.n.v. 
Oratoriumvereniging 

Bolsward (vrienden). 
Automatisch overschrijven 
is uiteraard ook prima!                                   

                                                                               
- De kaartverkoop van ons 
najaarsconcert start op 5 
april 2012. Voor verdere 
informatie zie onze 
website.  

Op 13 november werd 

door de Oratorium 

vereniging Bolsward de 

Messiah van Händel 

uitgevoerd. Vooraf aan dit 

concert werd een lezing 

gehouden voor de 

vrienden van de OVB en 

andere belangstellenden. 

Onder het genot van een 

kopje  koffie en koek kon 

men luisteren naar de 

lezing over de Messiah 

door de heer Ebo Reitsma. 

Hij deed dit weer op een 

voortreffelijke manier ook 

met een stukje humor. Zo 

werd uitgelegd hoe dit 

prachtige werk in elkaar 

steekt.  

Na de uitleg kon men een 

boterham eten en er was 

soep verkrijgbaar. 

Iedereen ging vol 

verwachting naar de 

mooie Martinikerk om te 

gaan luisteren naar de 

uitvoering van de              

”Messiah”.  

Het is geweldig dat zo veel 

vrienden van de OVB ons 

koor willen ondersteunen 

door hun financiële 

bijdrage. Wij willen u als 

vrienden dan ook hartelijk 

bedanken voor deze 

ondersteuning. Wij hopen 

dat u nog van veel mooie 

concerten in de toekomst 

mag komen genieten. 

 

Namens de commissie 

Vrienden van de OVB, 

Aly Wybenga en      

Martje Quarre.   

Lezing Rembrandt en het 

Passieverhaal  

Vanaf 1995 zingt 

kunsthistoricus en 

koorzanger Paul Fluttert 

de Matthäus-Passion.* 

Het verbaast hem dat we 

wel spreken over De 

Matthäus-Passion van 

Bach maar niet over De 

Matteüs-Passie van 

Rembrandt. Beide zijn 

echter onovertroffen 

kunstenaars uit de Barok. 

Bach vertelt het 

Passieverhaal met zijn 

Barokke muziek en 

Rembrandt met Barokke 

schilderijen, met 

tekeningen en met etsen. 

In zijn lezing gaat Fluttert 

in op parallellen tussen 

beiden. Zie ook: 

www.kunstapart.nl 

Op 20 maart, 20.00 uur, 

parochiezaal  Sint 

Fransciskerk. Grote 

Dijlakker 7, 8701 KV. 

Kosten euro 9.00 inclusief 

consumptie.  

* Zie ook publicatie   

“Bach dwingt tot 

bescheidenheid” op: 

www.ovb-bolsward.nl  

mailto:info@ovb-bolsward.nl
mailto:info@ovb-bolsward.nl
mailto:info@ovb-bolsward.nl
http://www.ovb-bolsward.nl/
http://www.ovb-bolsward.nl/
http://www.ovb-bolsward.nl/publicaties.htm
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