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Messiah van Haendel,
een kunstwerk van de
hoogste orde.
Door Paul Fluttert

Na een succesvolle uitvoering van Messiah
moeten publiek en muzikanten voldaan zijn.
Messiah bevat immers prachtige koorwerken en
aria‟s die niet alleen het aanhoren waard zijn,
maar ze zijn ook geweldig om uit te voeren als
solist of als koorzanger. Wie ook nog eens goed
naar de teksten heeft geluisterd gaat opgelucht
en in vrede heen. Messiah betekent verlosser en
wij zijn Het Lam Gods dankbaar voor het
bloedoffer dat ons van onze zonden heeft
verlost. Dit staat in het laatste grote koorwerk
Worthy the Lamb, waarvan de tekst is ontleend
aan de Openbaring van Johannes 5: verzen 12 en
13. Als uitleg moeten we ons houden aan de
eeuw waarin Messiah is gecomponeerd, de 18e
eeuw. In deze eeuw en in vele eeuwen daarvóór
wordt met Het Lam Gods Christus bedoeld, die
door zijn kruisdood ons van de zonden verlost.
Dit koorwerk Worthy the Lamb, maar ook het
Hallelujah- koor, het magistrale Amen en de vele
andere koorwerken hebben we ons na een half
jaar repeteren goed eigengemaakt. Altijd vanuit
de betekenis van de tekst, want dat is barok;
vertolken van de emoties of de waardigheid die
in de muziek zijn gelegd.
Nu ik na al dat repeteren van Messiah (Verlosser)
volledig overtuigd ben geraakt van Gods genade
voor ons zondaars, wil ik meteen een jarenlange

verzwegen zonde opbiechten. Als student heb ik
Messiah van Haendel volstrekt zondig gebruikt.
De laatste drie jaren van mijn studie in
Groningen woonden we op de Aweg no. 15. Bij
de Westerhaven stond een stoplicht waardoor
ter hoogte van mijn voordeur het verkeer
schakelde van de tweede naar de derde
versnelling. Dat was veel herrie en omdat ook
een zekere regelmaat van dat geluid ontbrak, was
het ondoenlijk je te concentreren op
tentamenstof, tenzij je … een geluidsgordijn
maakte. Dat werd Messiah. Ik had een
platencassette met de hele Messiah, bestaande uit
drie platen die bij mijn afstuderen totaal
grijsgedraaid waren. Nou denkt u, waarom dan
geen instrumentale muziek zoals de Inventionen
van Bach op piano of clavecimbel, of Vivaldi of
Scarlatti? Dat is toch heel wat eerbiediger t.a.v
een gewijde tekst en dan zijn er geen woorden
die je afleiden. Allemaal geprobeerd, maar
Messiah bood als enige verlossing van het lawaai.
Misschien wel omdat de muziek vaak opgewekt
en harmonisch is. Bovendien krijg je natuurlijk
door eindeloos vaak draaien een prettige
herkenbaarheid die je altijd aangenaam verrast.
Al met al ontstond harmonie en daaronder gedijt
veel.
Vervolg op pagina 11 of klik hier

Messiah van Händel
Zondag 13 november a.s. om 15.00 uur
Aan dit concert werken mee:
Claudia Patacca (sopraan), Eline Harbers (alt), Aart Mateboer (tenor), Pierre Mak (bas),
Ensemble Conservatoire
Het geheel staat onder leiding van Pauli Yap
Kaarten bestellen? Klik hier of bel naar 0515-231701/ 0515-576178
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Van de Voorzitter
Op maandag 5 september zijn na de zomerstop de repetities voor het najaarconcert
weer begonnen. De muzikale draad werd
weer met veel enthousiasme opgepakt, nadat
we in het vroege voorjaar al een begin hadden
gemaakt met de Messiah van Händel.
Ook stonden de stemtesten dit jaar weer op
het programma voor september, dus het was
direct weer een drukte van belang.
Voor de OVB worden het spannende tijden.
We geven een „groot concert‟ met orkest en
solisten dit najaar. Voor ons zijn de bezuinigingen op cultuur bij de lagere overheden
zoals gemeente en provincie duidelijk voelbaar.
We kunnen ons dan ook gelukkig prijzen met
de „Vrienden van de OVB‟, die ons financieel
ondersteunen.
Volgens de oudgedienden in het koor is deze
vriendenclub in 1995 gestart en kon men
„tientjeslid‟ worden, in die tijd waren dat dus
nog guldens. Op een gegeven moment is de
bijdrage fors verhoogd en had men zo zijn
zorgen over eventuele opzeggingen, maar dat
liep allemaal heel goed af. Er zijn nog steeds
17 leden die vanaf het allereerste begin lid
zijn. Inmiddels is de ( minimale) bijdrage
€ 12,50 per jaar en ook dit jaar zijn er weer
11 nieuwe vrienden bijgekomen wat het
totaal op 140 brengt.

Het is geweldig te weten dat de OVB niet
alleen financieel gesteund wordt, maar vooral
dat er draagvlak en enthousiasme is voor dit
koor, dat elk jaar de Matthäus van J.S. Bach
twee keer uitvoert en in het najaar ook nog
een concert wil geven, liefst met orkest en
solisten.
Heel graag wil ik op deze plek namens de OVB
alle vrienden heel hartelijke bedanken voor hun
vaak jarenlange steun. We hopen ook in de
toekomst op u te mogen rekenen. Aly Wijbenga en Martje Quarre, die de vriendenkring
onder hun hoede hebben hopen u weer te
mogen ontvangen op zondagmiddag 13 november bij de lezing van Ebo Reitsma voorafgaande
aan het najaarsconcert.
Namens het bestuur van de OVB wens ik een
ieder die in de prachtige Martinikerk aanwezig
zal zijn zondag 13 november een geweldige
muzikale middag toe.
Lokke Notermans, voorz.

ons gelukkig
prijzen met de
„vrienden van
de OVB”

Van de redactie
Op dit moment dat ik mijn vingertoppen de
toetsen van het toetsenbord laat aanraken is
het begin augustus. De zomer heeft alle activiteiten van ons koor in rust gezet. Niet overal.
De redactie van de Nieuwsbrief inventariseert
dat wat er tot nu toe is binnengekomen en
maakt een voorlopige lay out. Wij hebben
jullie gevraagd om weer mee te werken en dat
is gebeurd. Hierbij het resultaat: jonge mensen
vertellen over hun Matthäus. Nieuwe
koorleden nemen u mee in hun ervaring. De
redactie sprak met Nel Prins over 60 jaar
Matthäus Passion in haar leven.

“we kunnen

Kaarten voor ons najaarsconcert - De Messiah
van G.F. Händel - op zondagmiddag 13 november, kunnen met een eenvoudige klik
besteld worden; Paul Fluttert is over grenzen
gegaan om ons gedegen informatie over
schoonheid te verstrekken. Er zit meer muziek
in, leest u zelf maar. Dit is onze tweede
nieuwsbrief. Op de eerste kregen wij fijne
reacties en opmerkingen waar wij blij mee
waren. Wij hebben dat gewaardeerd en daarvoor nog onze hartelijke dank.
Veel leesplezier, ook namens Hans
Nieuwenhuijsen,
Henny van Vugt-Batteram
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60 jaar passie in het leven van Nel Prins
Onze lieve Heer heeft rare kostgangers, dat kreeg
Nel mee in haar vroege jeugd van een
onafhankelijke geest in haar omgeving. Van zichzelf
zegt zij: ”Uiteraard ben ik dus niet een introvert
mens, ik maak graag maar ook makkelijk contact.”
Als de redactie het over haar wil hebben zegt zij:
“Kort, heel kort hoor want ik ben gauw
uitverteld.” De realiteit? Nel Prins vertelt ons
twee uur over haar leven waarin zingen de rode
draad blijkt te zijn. De basis van Nel haar
muzikaliteit ligt “thuis, mijn opvoeding van mijn
vader en moeder. Mijn moeder was een stralende
sopraan. Prachtig, zij had zangles moeten hebben.
Wij hadden een zogenaamde Voorhoevebundel,
mijn moeder kende die bundel voor driekwart uit
haar hoofd en die liederen zong zij altijd. Vader
sloeg de maat. En als zij aan: Er ruist langs de wolken
toe was dan zong hij mee. We zongen altijd
tweestemmig. Mijn tweede broer, de broer die 15
jaar ouder was dan ik, zong altijd hetzelfde als wat
ik zong. Hij woonde later in Amsterdam en zong
bij de Koninklijke Christelijke Oratorium
Vereniging. Toen hij een keer Ein Deutsches
Requiem zong zijn wij er met de hele familie naar
toe geweest. Van hier naar „t Concertgebouw, dat
onderga je. Bolsward had een Christelijk gemengd
koor, daar is mijn moeder op geweest, daar is die
bewuste broer op geweest en een zus, een of
twee jaar jonger dan hij. Jaren later heeft een
jongere zus ook nog op het koor gezeten. Ik niet,
ik was een van de eerste leden van het Vocaal
ensemble. Wij komen uit een echt zanggezin, mijn
vader genoot ervan. Het maakte altijd een groot
deel van mijn leven uit. Ook vanwege de
onderwijzer in de vijfde en zesde klas. Hij was ook
een liefhebber van zingen, want we zongen erg
veel. Dan liep hij door de rijen en moest weer
lachen want dan zat ik –zoals altijd - te zingen met
mijn mond wijd open.”
“Het begon op de kweekschool in Sneek. We
hadden daar een muziekleraar meneer Teule, hij
was dirigent van de Christelijke Oratorium
Vereniging in Heerenveen. Ik had een wat
gespannen verhouding met die man. Hij vond
vrouwelijke dirigenten maar niks. Toen bestond de
Oratorium Vereniging in Bolsward al en daar was
een vrouwelijk dirigent, de oprichtster Mevr.
Jeanne Gerritsen. Mijn eerst baan was in
Oudehorne, 13 km. achter Heerenveen. Meneer
Teule zei: als jij in Oudehorne komt, dan kom je
bij mij op het koor. Zo is het begonnen op 1 juli
1950 en in 1951, inderdaad 60 jaar geleden, heb ik
mijn eerste Matthäus Passion gezongen. Het is zo‟n
wonderlijk idee dat je er zestig jaar geleden mee
begonnen bent. Ik heb een heel boek vol met
groene en rode strepen. Twintig jaar geleden ben
ik bij de tenoren begonnen. Met dezelfde
partituur? Hij is wel praktisch versleten zegt Nel
en hij ziet er niet uit, ik heb het kaftpapier al klaar
liggen. Aangeschaft dus in 1950 en ik heb hem al

een keer laten inbinden. Het blad lijkt net alsof het
stof wordt. Ik heb weleens moeite met omslaan,
het is niet glad meer en vergeeld. Het is krekt as
dy âlde, het gaat met mij de kist in! Ik denk dat ik
40 à 45 keer in de afgelopen 60 jaar de Matthäus
Passion heb meegezongen. Ik heb tussen mijn
dertigste en veertigste – door
privéomstandigheden - niet veel gezongen.
Daarna ben ik twee dingen gaan doen. Ik ben
zangles gaan nemen en dat andere staat er haaks
op: ik ben voetbaltrainster geworden. Ik moet
alles zo goed doen, de voetballertjes zeiden dat ik
precies en streng was. Dat voetballen hield me
ook wat van het zingen af. Elke woensdag zangles
en trainen en je gezin en werken.“ Waarom ze op
haar veertigste dan wel weer voor „t zingen
gekozen heeft, “wij hadden op de muziekschool in
Bolsward een zangleraar: Foppe Wiersma, ik weet
niet meer of ik eerst zangles ging nemen of dat het
Vocaal ensemble net was opgericht. Vrouwen
beginnen na hun veertigste aan een tweede leven.
Ik ben toen serieus met zingen begonnen. De
docent meende dat hij mij aan het solo zingen kon
krijgen, maar daar ben ik mentaal niet sterk
genoeg voor. Dan sloeg ik dicht. Dat is wel
jammer hoor. Ik kon heel leuk zingen en wat een
voorrecht, dat ik het nog kan. Het is zo
verschrikkelijk ingrijpend! Ruhe sanfte, sanfte ruh is
toch onvoorstelbaar. Ik heb een aantal soli zelf
ingestudeerd met mijn zanglessen. Maar er zijn
bepaalde dingen - daar krijg ik nog altijd - wat wij
dan op zijn Fries noemen - einepikefel van. Vooral
het beginkoor: Kommt ihr Tochter! Kommt. Ik moet
je zeggen dat ik de laatste delen mooi vind: Der du
den Tempel Gottes zerbrichts. Andern hat er
geholfen… Nee het mooiste stuk is wat koor Een
als middenstuk in het slotkoor zingt: Euer Grab
und Leichenstein soll dem ängstlichen
Gewissen……….dat vind ik zo prachtig, Höchst
vergnügt!“
Nel is al geruime tijd repetitor. Het is een
bijzondere taak. “Repetitor zijn is een drive, ik
stap er iedere keer weer in, ik kan het niet laten.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik twee jaar geleden
voor het eerst dacht oh nu weer de Matthäus
Passion. Weer twee á drie maanden stevig
oefenen. Het moeilijkste stuk, vind ik, sein Blut
komme über uns und unsere Kinder. Onze uitspraak
is niet erg Duits. Ik zou zo graag zien dat wij daar
wat meer aan doen. Ik geniet van mijn
repetitorschap. Ik vind het nog altijd prachtig en
leuk als iemand het heeft opgepikt.” De drive blijft
maar ook Nel wordt een jaartje ouder. “Ik heb nu
wel door dat ik moet inbinden. Ik kon niet
achteraan staan, figuurlijk gesproken. Ik kan het nu
ook niet. Ik heb nooit een koor meegemaakt waar
mensen een uur voor die tijd moeten zijn. Terwijl
ik het wel heerlijk vind, zodra je met elkaar bent,
maak je muziek, meteen.“
Vervolg op pagina 4 of klik hier

“Ik kon heel
leuk zingen en
wat een
voorrecht, dat
ik het nog kan.”
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60 jaar passie in het leven van Nel Prins
Vervolg van pagina 3
Natuurlijk is er niet alleen de Matthäus Passion.
“ Vorig jaar heb ik als gastzanger de Johannes
Passion meegezongen. „Wie mee wil zingen is
welkom, zei Pauly‟. Ik zou hem graag mee
willen zingen als alt, zei ik. Maar dat hoefde
niet, maar wel als tenor. Ja ja. Dus nog maar
een keer opnieuw ingestudeerd. In 1957 zong
ik in Sneek, bij de Christelijke Oratorium
Vereniging. Daar zong ik voor het eerst Ein
Deutsches Requiem van Brahms. Als alt! Maar
toen er plotseling 3 tenoren verdwenen gingen
3 alten naar de tenoren (ik ook) en dus nog
maar eens studeren! Het is nog steeds mijn
lievelingsstuk. Het gaat om de muziek en dat
vind ik zo prachtig: wie einen Seine Mutter
tröstet: Tranen.”
Wij vragen Nel of ze nog tips heeft voor het
koor. “Niet te veel praten, hoewel ik daar zelf
erg schuldig aan ben. ‟t Is wel eens wat druk.
De hohe Messe, zou ik nog wel een keer willen
zingen. Aan buitenstaanders wil ze graag kwijt
dat de sfeer in dit koor heel bijzonder is.”
Uiteindelijk ronden we ons gesprek af. “Het is
een prachtige hobby. Je krijgt het mee van

huis.” Redactie: “Je bent heel dicht bij jezelf
gebleven, met wat je hebt gedaan. Volgde je je
hart?” Nel: “Nou ik ben natuurlijk wel een
gevoelsmens. Himmelhoch jauchzend bis zum
Tode betrübt. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik
ben een soort duikelaartje.” Redactie: “Je bent
meegegaan in wat er om je heen gebeurde, dan
moet je soms omliggen.” Nel: “Ik zit nu ook
niet zonder zorgen, ik worstel en ontzwem. Ik
heb zoveel over. Ik was in februari jarig: toen
op een maandagavond werd ik door de
tenoren in het zonnetje gezet. Ik was helemaal
aangedaan. Dat het koor en veel mensen om
me heen staan, dat is zo rijk. Wij hebben bij de
tenoren ook onbedaarlijke lol. Ik ben een
ADHD kind, dat is toch zo…. Ik doe mijn best
en hoop mezelf te blijven. “
De reactie van de Nieuwsbrief spreekt haar
dank uit aan Nel voor haar tijd en
openhartigheid die zij aan dit interview heeft
gegeven.
Mede namens Hans Nieuwenhuijsen/ Henny
van Vugt

Mijn eerste MP
Wat hebben we fijn gezongen! Koorleden die
het eerder hadden gedaan en leden van het
publiek zeiden het ook: het ging geweldig. Vanaf
het openingskoor met het kinderkoortje erbij
en eroverheen, had iedereen er gewoon zin in.
Ik had een plaats pal achter een hele grote
basviool, maar gelukkig stond die niet de hele
tijd overeind, zodat ik alles goed kon zien. Ik
genoot van de stukken waar wij niet zongen, ik
kon de fluitisten zowat op de vingers kijken en
wou het liefst mijn ogen sluiten en meedrijven
met de muziek. Maar dat kon niet, want dan zou
ik misschien vergeten dat het gauw onze beurt
weer was! Het was aan alle kanten gewoon een
voorrecht om mee te doen met dit spektakel.
Niet in het minst omdat ik eindelijk eens goed
kennis maakte met Bach zelf, dat heb je als je je
in een stuk moet verdiepen om het goed te
kunnen brengen. We moesten niet gewoon
zingen, maar eigenlijk ook een beetje acteren.
Midden in het verhaal, was het ineens een heel
ander stuk dan toen ik vorig jaar in het publiek
zat. Het is een complex werk; de tenorpartij
had onverwachte strikken en valkuilen, en alles
wat ik ooit, in het verre verleden, in muziektheorie had

geleerd, zat erin – intervallen, asyncopen,
moduleren, enzovoorts. De melodie ging er,
met bepaalde moeilijke stukjes, wel aardig in; ik
had de meeste moeite met het tellen van de
rusten. Gelukkig viel dat o zo mee met het orkest erbij, en bovendien, in een koor valt er
altijd wel iemand op tijd in en dan valt het niet
op dat ik net even te laat was. Zolang ik maar
niet hardop te vroeg ben, ha, ha!
Zelfs met de generale bleek al dat het goed zou
gaan dit jaar; het was een beetje rommelig en
doorelkaar, maar wat we dus niet zagen was
een treurig gezicht van Pauli over dat het koor
fouten maakte, integendeel. Als we het moesten
overdoen, was dat om de samenwerking tussen
koor en orkest te verbeteren, en hoe verder de
avond vorderde, hoe breder het haar aanstond,
dat kon je gewoon zien. Haar enthousiasme en
gevoel voor de muziek werd met succes overgebracht op ons allemaal, en het resultaat was
een uitvoering op dinsdagavond die klonk als
een klok.
Jitske Hart

“Wij hebben bij
de tenoren ook
onbedaarlijke
lol.”
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Mijn eerste MP
"In een opwelling kwam het idee bij me boven om me aan te
melden om de Matthaüs te zingen. "Alleen de Matthaüs", zo
zei ik en men keek moeilijk.
Maar ik mocht komen. Op één keer na heb ik alle repetities
kunnen bijwonen en er van genoten. Thuis studeerde ik de
partijen in achter het orgel of de piano. Ik heb als organist
veel aan kerkmuziek gedaan en af en toe in een
Cantorijtje. Maar dit is andere koek nu ik zelf één van de
middenstemmen (eerste tenor) moet zingen. Het was echt
pittig studeren. De eerste weken nam ik vrijwel dagelijks de
hele Matthaüs door. Later zette ik gewoon een
uitvoering van de Matthaüs op en probeerde mijn partij mee
te zingen, wat steeds beter ging. Tot op het laatst hield ik
moeite met de inzetten van 'Seht' in het openingskoor en
het tweede deel van het 'koor van de Duizend
Bommen en Granaten'. Het tweede deel van de Matthaüs is
me het meest dierbaar geworden.
Ik ben met Bach opgegroeid en heb als organist ook veel
Bach bespeeld en nog. Bach verveelt nooit. Tot op heden
studeer ik nog altijd kerkorgel bij John Terwal, maar daar
stop ik na dit seizoen mee omdat ik graag bij het OVB
wil blijven zingen (als het mag) en af en toe moet woekeren
met mijn tijd.
De Matthaüs heeft me voor het eerst geboeid op mijn 12e
en Bach in het algemeen vanaf die tijd ongeveer ook. Ik heb
behoorlijk veel over Bach gelezen. Omdat ik ook theoloog
ben, houd ik me geregeld bezig met de
theologische en liturgische kant van kerkmuzikale werken.

Maandag, 29 november 2010. Er is een openbare repetitie
avond van de Oratorium Vereniging Bolsward. Ik trek de
stoute schoenen aan en ga er op af.
Ik ben toe aan een nieuwe muzikale uitdaging, maar ben er nog
niet helemaal uit wat dat zal gaan worden.
Het is mijn eerste kennismaking met het zingen van klassieke
muziek en ook het zingen in zo ‟n groot koor is nieuw voor
mij. In de pauze zijn er al een paar belangstellende koorleden
die een praatje met me komen maken. Dat geeft een fijn
gevoel.
Aan het eind van de avond zitten we als nieuwkomers, samen
met Pauli en een paar leden van het bestuur, nog even bij
elkaar. Ik besluit het avontuur aan te gaan en vul een
inschrijvingsformulier in.
Op 15 december mag ik bij Pauli een stemtest komen doen.
Best wel spannend !
Pauli geeft aan dat ze het wel met me ziet zitten.
Ik mag als alt 2 de Matthäus Passion meezingen. Geweldig!
En dan…………………………?
Het is een grote ontdekkingsreis voor mij. Pauli Yap is een erg
inspirerende dirigente. Ik geniet heel erg van haar manier van
werken. Duidelijk, leerzaam en heel erg motiverend.
Thuis oefen ik veel met de oefen CD. Ook maak ik gebruik van
Cyber Bass op de computer. Voordeel hiervan vind ik dat je
het tempo kunt aanpassen aan je eigen niveau. Vooral de
snellere delen uit de MP met veel tekst, vind ik pittig. Ook

Op mijn site vind je daar een paar voorbeelden van. In Sneek
heb ik het als predikant erg getroffen omdat ik geregeld een
dienst heb met het Martini Jongenskoor Sneek
die dan in de avonddienst een Evensong zingen of een Cantate of Mis in de ochtenddienst. In combinatie met de Orgelvespers dwingt het me telkens om opnieuw in de theologie achter de muziek te duiken en daar in de dienst wat
zinnigs over te zeggen. Afgelopen woensdag verscheen er
trouwens in het Friesch Dagblad een artikel van mij over de
theologie van de Matthaüs in vergelijking tot het Matteüsevangelie. Het is een inkorting van een langer
artikel daarover dat op mijn site www.domineeaart.nl te
vinden is.
Ik hoop dat het me lukt om bij de OVB te blijven zingen. Dat
hangt niet alleen van de toestemming om te blijven af, maar
ook van mijn agenda omdat mijn werk zich voor een belangrijk deel in de avonden afspeelt. In
combinatie met huisvlijt hoop ik echter mijn steentje in het
koor bij te kunnen dragen."
Aart C. Veldhuizen,
Sneek.

studeer ik veel met mijn ouwe trouwe piano.
In januari denk ik : ” Het lukt me nooit dit allemaal in te
studeren !”
Maar na heel veel studie, en de autoritjes met de Matthäus als “
achtergrondmuziek”, is het toch redelijk gelukt. Ik ga steeds
meer van deze prachtige muziek genieten.
Steeds komen we een stapje dichter bij de concerten.
De eerste repetitie in de Martinikerk. Het vinden van mijn
plekje op het podium. Zingen in zo ‟n magnifiek mooie kerk.
Heel overweldigend ! En Jan speelt op de piano weer de
sterren van de hemel: erg knap hoe hij steeds het koor
begeleidt en ondersteunt !
Ik ben heel erg benieuwd hoe het is als het orkest en het
jeugdkoor en niet te vergeten de solisten er bij komen. Dus op
naar de Generale.
Het orkest, de solisten en de stralende, heldere stemmen van
de leden van het kinder-. en jeugdkoor, maken op mij een
enorm grote indruk. De mooie klanken worden gedragen en
meegenomen door “ onze” prachtige Martinikerk.
Het is zo ver. De kerk loopt vol.
Prachtig om onder leiding van Pauli dit enorme muzikale
bouwwerk van Bach, samen uit te mogen voeren.
Het gaat goed. Pauli is tevreden.
Na afloop ben ik er helemaal stil van!Twee avonden de
Matthaus Passion mee mogen zingen was voor mij een
overweldigende en een fantastische belevenis !!!
Hopelijk mag ik er
volgend jaar weer bij
zijn.
Det Zwaagstra – alt 2
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Mijn eerste MP
Van toehoorder tot zanger
Tientallen jaren heb ik in Bolsward de Matthäus Passion
bezocht. Meer dan 50 jaar geleden, letterlijk en figuurlijk aan
de hand van mijn moeder, die mijn vader maar niet kon
overreden om mee te gaan.
Muziek, meer in het bijzonder het orgel, boeiden me.
Thuis hadden we een harmonium, ik oefende daarop, kreeg
orgelles. Helaas school in mij geen goede leerling.
Ik herinner me een dag in december, rond 1957.
Orgelleraar Terpstra had zijn praktijk aan huis, aan de
Stoombootkade, enkele honderden meters van wat nu
'gasthuiskerk' heet. Die middag was mijn spel (weer eens)
traag en onsamenhangend. Terpstra's hoofd werd rood, zijn
geduld was op en hij schopte me eruit met de woorden :
"Ik laat mijn kerst niet door jou bederven ! "
Een wondelijk uurtje door Bolsward gedwaald om de tijd vol
te maken. "En ?", vroeg mijn moeder. Ik kreeg het niet over
de lippen. Mijn vader was arbeider (timmerman) en
orgellessen waren tamelijk duur. Later heb ik het haar
opgebiecht. Ze zuchtte, aanvaardde met spijt dat haar oudste
zoon nooit een goed organist zou zijn. (Later, veel later, is er
nog een fatsoenlijk architect uit gegroeid)
Vanuit onze woonplaats Itens, later Grou, bezochten mijn
vrouw en ik de Matthäus Passion in Bolsward. De laatste jaren
steevast vanuit de voorste bank van de zuidelijke zijbeuk.
Uit de as, terzijde, met zicht op kerk, zijbeuk en koor.
In mijn ogen de best mogelijke plek voor een integrale
beleving. Zeker als de zon door het westelijke venster
ondergaat en het strijklicht binnenvalt - dan is de Martini een
fantastisch gewelfde ruimte.
Na de pauze is dat effect voorbij. Het is donker geworden.
Ik heb het altijd als censuur ervaren, naar mijn gevoel passend
bij het verhaal en de beleving.
En nu zing ik de tenorpartij mee in het grote koor, dat ik van
enige afstand altijd bewonderend heb gadegeslagen.

Half januari breekt er in Bolsward en omgeving een virus uit
waar een specifiek gezelschap door besmet wordt, namelijk
het zogenoemde MP-virus. Na drie jaar geleden voor het eerst
besmet te zijn geraakt, was het dit jaar weer raak. Toen eind
januari mij via mijn moeder ter ore kwam dat versterking bij
de sopranen welkom was, sloeg het virus toe. Ik was blij dat ik
als tijdelijk lid van de OVB mocht meezingen met de Matthäus
Passion.
Dit jaar heb ik de MP anders beleefd dan drie jaar geleden
toen ik meedeed als stagiaire. Het voor de eerste keer zingen
en instuderen van de MP kost veel tijd en energie. Avond na
avond ben je thuis bezig om alle noten en tekst in te studeren.
Hoewel ik drie jaar lang niet had meegedaan, bleek dit jaar dat
het zingen van de MP veel weg heeft van het leren fietsen. Als
je het eenmaal kunt verleer je het niet weer. Hierdoor kon ik
mij nu veel meer inleven en me meer focussen op details.

Hoe dat is ? Wonderbaarlijlk, prachtig en zeer avontuurlijk.
Anders dan de heer Terpstra indertijd, heeft Pauli Yap me er
niet uitgeschopt: ik was welkom.
Van mijn kant ervaar ik haar benadering als creatief, zeer
inhoudelijk en stimulerend. Een soort permanente
"workshop": ongedachte invalshoeken, Bach analiserend,
verklarend, dichterbij gebracht.
Ik heb mijn best gedaan. Ik bevond me temidden van mannen
met vaste en zuivere stemmen. En later naast een prachtige
sopraanstem.
Er werd vrij soepel gewerkt naar de finale, de opbouw van het
podium, de doorloop op zaterdag, de generale op maandag :
solisten, orkest en de bijzondere klank van de instrumenten.
een prachtige aanloop.
Natuurlijk waren de uitvoeringen bijzonder. Maar ik had het
wonderlijk lichte gevoel dat eigenlijk niet anders zou kunnen.
Een beetje euforisch wellicht. Maar alles werkte ook zo
buitengewoon mee, het fraaie lenteweer, de sfeer buiten de
kerk, koorleden ontspannen op het veldje van het joodse
kerkhof.
En opnieuw was er het westlicht in de kerkschip.
Vanwege de late datum bijna noordwestelijk: een gouden
streep licht, schuin over hoofden en ruggen van toehoorders
richting koor. Vanuit mijn nieuwe positie prachtig
waarneembaar. Het versterkte het gevoel. Het gevoel
onderdeel te zijn van een groter geheel,
werkend aan de uitvoering van een zeer bijzonder werk.
Rein Hofstra,
Grou
Het genoegen om dat zo mee te kunnen maken overtrof de
moeite om het allemaal bij te benen.

Het meezingen aan de MP kent vele mooie momenten. Het
zingen in de grote kerk samen met de solisten en het orkest
vind ik altijd heel speciaal. Daarnaast heb ik een aantal
favoriete delen, zoals het openingskoor, So schlafen unsre
Sünden ein (nr. 26), het Erbarme dich (nr. 47), Mein Jesu gutte
Nacht (nr. 77) en het slotkoor.
Ik heb erg genoten van het meezingen met de OVB. Na nog
enkele weken verscheidene stukken uit de MP in mijn hoofd te
hebben gehad, een bijwerking van het virus, lijkt alles nu weer
bij het oude. Wellicht tot ziens, want na eenmaal besmet te
zijn geweest met dit virus is de kans groot dat het opnieuw zal
toeslaan...
Groetjes
Froukje Meijering
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Mijn eerste MP
Eind vorig jaar werd ik geïnspireerd door, niet Bach, maar
door onze Mieke Telkamp. Ik wilde „iets doen waar ik mij
met gevoel aan zou kunnen wijden‟. Dat werd in eerste
instantie privé-zangles bij Sjoukje Kooistra in Groningen/
Opeinde. Maar na een maand of drie werd het me wel
duidelijk dat het „waarheen, waarvoor‟-gevoel mij leidde naar
iets meer richtinggevends. En dat werd de
Oratoriumvereniging Bolsward.
Nu ben ik van nature iemand die vrijheid een groot goed
vind. Ik meldde mij in eerste instantie ook aan met de
intentie om Het-Project-Matthäus-Passion „te doen‟ en
daarna... ach, dat zag ik dan wel. Maar het lot besliste anders
en nadat ik mij in eerste instantie nog wat verzette tegen de
verbintenis, werd ik na twee keer meezingen gegrepen. Maar
niet alleen door de MP! Ook vooral door de enthousiaste en
belangstellende koorleden, de individuele verhalen van de
mensen, de passie die ik met hen bleek te delen evenals de
ambities om met veel goodwill een fantastische, niet van
professionele koren te onderscheiden MP neer te zetten. Je
begrijpt, ik ben lid geworden van deze geweldige vereniging
en hoop hierna met jullie allen de Messiah te gaan instuderen.

Ongeveer 50 jaar geleden achtte mijn harmoniumlerares
voor mij de tijd rijp voor Bach. Als 12-jarige zette ik mij
dan ook aan de studie van het door haar voor mij
aangeschafte boek “Bach harmoniumwerken”. Deze
“harmoniumwerken van Bach” waren bewerkt door ene
Simon Landsman, en op bladzijde 7 stond het slotkoor uit
de Mattheus Passion. Het werd mijn eerste bewuste
kennismaking met de Matthäus Passion.
Ik herinner me dat je met je rechterhand 3 toetsen tegelijk
moest indrukken. En dat niet een enkele keer maar steeds
weer, en steeds weer andere toetsen, en de akkoorden
hoorden elkaar ook nog tamelijk snel op te volgen.
Fascinerend om nu te zien en te horen hoe Jan van Liere

Natuurlijk is het voor „een groentje‟ als ik nog een hele kluif
om me in slechts twee maanden de hele tekst, de muziek en
vooràl de interpretatie van JSB en de MP eigen te maken.
Gelukkig is daar YOUTUBE (zoek maar eens “Matthäus
Passion Jonathan Miller”), de behulpzaamheid van diverse
koorleden, de inspirerende muzikale leiding van Pauli en niette-vergeten de fantastische muzikale begeleiding van Jan. En
natuurlijk mijn eigen enthousiasme! Dat, gecombineerd met
een lichte vorm van persoonlijke ambitie, hebben er voor
gezorgd dat ik weer een mijlpaal heb bereikt en mag
meezingen op de uitvoering van 19 en 20 april!
Een trotse moeder, een goede vriendin, mijn directeur en
één van mijn klanten (ja ja, zelfs op mijn werk heeft men
meegekregen dat ik meezing) zullen op beide dagen de
uitvoering bijwonen. Ik weet zeker dat zij door mijn
enthousiasme en gedrevenheid, gecombineerd met dat van
jullie en hier-en-daar broodnodig aangevuld met jullie
ervaring, een fantastische uitvoering zullen meemaken!
Thérésa Leistra-Oost

schijnbaar moeiteloos over het pianoklavier fladdert.
Bij de eerste kennismaking is het niet gebleven. Vele malen
heb ik samen met mijn geliefde de Matthäus Passion
beluisterd, ook in Bolsward. En nu, …. nu sta ik zelf in het
koor. Een vernieuwende kennismaking met Bach. Met om
me heen geroutineerde zangers en zangeressen die hele
passages uit hun hoofd kennen. Ik heb in veel koren
gezongen, maar nooit eerder heb ik voor een concert
zoveel gestudeerd.
Het is, net als 50 jaar geleden de moeite meer dan waard!
Henk van den Berg
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Mijn eerste MP (jongerenwerkplaats)
Matthäus passion 2011.
Net voor kerst kreeg ik een briefje van Martje Quarré met
de woorden “Is dit misschien niet iets voor jou?”Ik had
uiteraard wel van de Matthäus Passion gehoord en dat het
heel mooi was maar ik had nog nooit één seconde van de
Matthäus Passion gehoord. Maar ik dacht toen ik het briefje
kreeg wel gelijk “dat lijkt me wel een mooie uitdaging” want
ik zing eigenlijk nooit klassieke stukken. Toen besloot ik toch
maar een stukje Matthäus Passion te gaan opzoeken op YouTube en ik kwam terecht bij het openingskoor. En na dit
gehoord te hebben wist ik het zeker, dit jaar ga ik meedoen
met de jongerenwerkplaats! Want als het openingskoor al zo
mooi is, dan belooft dat wat voor de rest van het stuk en dat
bleek ook zo te zijn. Na de eerste repetitie besloot ik om de
volgende repetitie te gaan voorzingen, dat ging goed en ik
kwam bij de sopranen in koor 2 terecht.
En zo reed ik elke maandagavond mee op en neer naar
Bolsward met Aly Wijbenga en Martje Quarré. En toen bleek
dat niet alleen de Matthäus heel mooi is maar dat het ook
heel gezellig was tussen alles door. Kletsen bij het koffie
drinken, het kwam zelfs tot afspraakjes met Kaisa en Alette.

Ik ben Kaisa uit Finland en ik woon een jaar hier in Friesland
als uitwisselingstudent. Een van de prachtigste dingen in mijn
jaar was dat ik mee mocht zingen in de koor van Matthäus
Passion.
Eerst twijfelde ik of het zou gaan lukken. Je moest niet alleen
maar zuiver en op tijd zingen, maar tegelijk ook soms
verdrietig, soms boos. Gelukkig had ik een heel lieve mentor
die geduld genoeg had om alles voor mij uit te leggen.
Langzamerhand leerde ik ook meer van andere mensen
weten dan alleen dat ze van zingen hielden. Repetities waren
tegelijk gezellig en hard oefenen.
Het oefenen was echter de moeite waard. Snel gaven de
repetities meer energie dan ze kostten. Ik keek uit naar
maandagavond en de repetities. Vaak klonk het zo

Maar tussendoor werd er natuurlijk ook veel gerepeteerd,
en we kwamen zelfs nog in het Plus Magazine. Dat heb je dan
ook maar weer bereikt, als 19 jarige in het Plus Magazine,
haha!
Na weken repeteren was het dan zover, mijn eerste
uitvoering van de Matthäus Passion op 19 April. Letterlijk
mijn eerste want zoals ik al zei voordat ik aan de
jongerenwerkplaats begon was ik nog nooit naar een
uitvoering van de Matthäus Passion geweest. Maar wat was
het mooi! Ik was een kwartier na de 1e uitvoering nog onder
de indruk van het slotkoor. Het koor, het orkest, de
solisten, er leek een soort van magie te ontstaan die je alleen
bij een uitvoering kan voelen. Ook mijn ouders, die ook voor
het eerst naar de Matthäus Passion kwamen vonden het heel
mooi!
Het was een geweldige ervaring en misschien kom ik volgend
jaar weer terug om weer mee te zingen of anders kom ik bij
één van de uitvoeringen kijken!
Groetjes,
Bente

ongelooflijk mooi: Pauli-dirigente en Jan-pianist wisten hoe je
goed een koor moet begeleiden.
De uitvoering vond ik een beetje spannend totdat het orkest
begon met „’Kommt, ihr Töchter’’. Toen was alle spanning weg.
Hoe mooi ik het vond, kan ik niet beschrijven. Zo veel
Nederlandse woorden ken ik ook niet eens. De muziek bleef
weken lang in mijn hoofd hangen. Later las ik de verslagen in
een krant. Ik weet niet of ze elk jaar dezelfde complimentjes
weer schrijven. Maar het maakt me niet uit. Voor mij was
het een erg mooie ervaring. Ik ben blij dat ik mee mocht
zingen.
Kaisa
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Onze huisdichter draagt voor.
door Hans van Beusichem
Wij zongen het al zo menig keer
Het zit in onze genen
En het duurt jaren en nog meer
Voordat dat is verdwenen

Wat ook heel verheugend was
Dat waren de nieuwe leden
Er was geweldige aanwas
Dat geeft meer mogelijkheden

En zelfs ons eigen DNA
Vertoont duidelijke sporen
Zingt vaak spontaan een aria
Of één van d‟and‟re koren

Ook de stageplekken zijn dit jaar
Weer door jongeren gevuld
Wij hopen dat echt aantoonbaar
Hun verlangens zijn vervuld

Wij zijn dus erfelijk belast
Van de Mattheüs gans doortrokken
Ons leven wordt weer aangepast
Het wordt weer zwoegen, blokken

Er is er één bij ons in ‟t koor
Die wil ik even noemen
Dat is onze sergeant majoor
Die moet ik even roemen

Want Bach die kwam weer aan de beurt
Het vast programmapunt
De partituur ietwat besmeurd
Zoals u begrijpen kunt

Nel is haar naam, u kent haar wel
U weet dat ik haar acht
Zij hoort ied‟re foute decibel
Die wordt aan‟t licht gebracht

En altijd weer en ieder jaar
Begint het weer te kriebelen
En begin ik weer in „t openbaar
Op mijn stoel te wiebelen

De i‟s die spreek ik nu feilloos uit
Haar wil is wet en machtig
Zij vormt en zuivert het geluid
En dit jaar werd ze tachtig

Het Paasgevoel dat groeit in mij
sanctum Evangelistam Mattheum
Ik pak snel de partituur erbij
Ad infinitum in aeternum

En nog steeds gaat zij krachtig voort
Moeder van de tenoren
Wij worden door haar aangespoord
Om tot de besten te behoren

Wij kregen eerst nog onderricht
Hoe je perfect moest zingen
Geheel op de praktijk gericht
Voor ons beginnelingen

Wij kregen ook publiciteit
Het mocht de PLUS bekoren
Om onze hoge kwaliteit
Aan hun lezers te laten horen

Door Netty Otter voorgedaan
Wij moesten in een kring gaan staan
Met oh‟s en ah‟s en veel gevoel
De juiste vorm van mond en smoel

Ons toptalent dat werd gevraagd
Die van Une Voce Particulare
En wie werd er toen uitgedaagd?
Reinder Jan Postmare

De ademhaling in de buik
Voor het juiste ademhaalgebruik
De buikwand bolt daardoor wat uit
Dat komt ten goede aan t‟geluid

Dus is het nu alom bekend
Dat Reinder Jan Postmare
Iedere dag naar een fragment
van zijn noten zit te stare

Zing dan ook nog geheel ontspannen
En laat de kaak in kwijlstand hangen
De wangen zet je dan op steeltjes
Dan klinkt het vriendelíjk uit de keeltjes

Hoe laat hij start wordt niet vermeld
Wel dat de koeien dan eten
Maar hij heeft heel zijn aandachtsveld
Aan de Mattheüs toegemeten

De tonen zuiver en op maat
En niet te vroeg en niet te laat
Het geluid met kern voor in de mond
En punctueel juist afgerond

En zo staan wij nu allen in de Plus
Onze roem snelt ons vooruit
straks kent ieder homo sapius
Ons wonderschoon geluid

De toon op de juiste plaats geprojecteerd
Zo werd het ons door Netty geleerd
Dus zingen wij nu wonderschoon
Met veel bravoure en synchroon

En ied‟re maandag rijden wij
Trouw naar de repetitie
Van woning of van boerderij
Om te zingen met ambitie
Vervol op pagina 10 of klik hier
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Onze huisdichter draagt voor.
Vervolg van pagina 10

En ied‟re keer weet Pauli weer
Een nieuw iets toe te voegen
Aan ‟t stuk dat wij zo menig keer
Aan het publiek voordroegen

Gespannen maar ook licht nerveus
Klaar voor het groots gebeuren
Dit machtig stuk zo religieus
Superieur onder de superieuren

Dit keer moesten wij onverwacht
Zingen met and‟re klemtonen
Dat had Pauli zo bedacht
Ter verbetering van de polyfonen

De spanning stijgt ‟t publiek wordt stil
De spanning is te snijden
Wanneer Pauli en haar gevolg
De kerk komt binnenschrijden

Wat dacht u van Tempo rubato
Wat dat dan ook mag wezen
Maar het werd ons toch maar aangereikt
Als attribuut geprezen

Dan kleuren klanken het gebouw
En strelen de gewelven
Ontroeren weer traditiegetrouw
Het publiek maar ook ons zelve

En dan is er het kantelen
Het duikelen met een toon
De toon geheel omkantelen
Dat vindt zij doodgewoon

Het passie verhaal wordt weer ontvouwd
Ihr Töchter helft mir klagen
Het openingskoor dat klinkt vertrouwd
Zoals wij het bespraken

Hier met spanning, daar laconiek
Daar dansend, en hier zuur
Maar denk aan de akoestiek
Schrijf het in je partituur

Onze soliste bereidt zich voor
Het is weer Heleen Koele
Die mengt zich bij ons in ‟t koor
Je kunt haar warmte voele

Wat Bach hier neergeschreven heeft
Wat hij heeft gecomponeerd
Dat hebben wij intens beleefd
En uit ons hoofd geleerd

Heleen met haar held‟re stem
Sprankelende collaratuur
Met diepgang alsof j‟in Jeruzalem
Vertoeft deze paar uur

En toen kwam toch die grote dag
Die dag waarvoor wij leven
Dat je de Matthäus zingen mag
4 uur en dus niet even

Martine Straesser is de alt
Zij zingt met veel furore
Zij is ‟t die beslist opvalt
Het is schoon om aan te hore

Eerst moest het podium gebouwd
Door noeste specialisten
Die vakbekwaam en zeer vertrouwd
Een veilig podium te bouwen wisten

Pascal Pittie is tenor
Een flamboyante zanger
Hij kwam op en ging er voor
werd positief ontvangen

Dan moeten de plaatsen ingedeeld
Gewikt en steeds geschoven
Want ieder moet in Pauli‟s beeld
Van onderen en van boven

Kolpa heeft uitdrukking in zijn stem
En dat was goed te merken
Je verstond de tekst heel goed van hem
Hij‟s thuis in tal van werken

Als alles is gecontroleerd
Alles geperfectioneerd
Als alles goed is niets verkeerd
Alles bediscussieerd

Jelle Draijer onze bas
Zong zijn partij beheerst
Hij zong met heel veel charitas
Zijn kunde overheerst

Dan wordt het tijd voor ‟t grote spel
De uitvoering gegeven
Dat weet een ieder zeker wel
Je mag je nu gaan geven

En dan hadden wij nog Pierre Mak
Een ouwe en getrouwe
Die zong de aria‟s met gemak
Die moeten we maar houwe

Wij kwamen op in het gelid
Gevuld werd de tribune
Wij namen van ons plaats bezit
Wij stonden op de bühne

En dan het orkest Conservatoire
Die ons weer begeleidde
Die zijn flexibel, handelbaar
Bij deze muziek arbeiden

En Pauli, onze dirigent
wat moet ik daar van zeggen
Wij houden allemaal van haar
Dat hoef ik niet uit te leggen
Wat was zij weer geweldig
Een rustpunt in ‟t gewoel
De spil waar het omdraaide
Harmonisch klankgevoel
Tot slotte dan het koor bestuur
Geleid door onze Lokke
Die kent geheel geen tijd nog duur
En da‟s niet overtrokken
Zij zorgen dat de kwaliteit
Organisatorisch wordt geborgd
Dat doen ze in hun vrije tijd
Gedegen en verzorgd
Een driewerf hoera hier voor ons koor
Wij gaan voor hoog niveau
En jaren gaan wij nog zo door
Con fuoco Con spirato
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Messiah van Haendel, een kunstwerk van de hoogste orde
door Paul Fluttert
Vervolg van pagina 1

Het leven van Georg Friedrich Haendel (Halle
1685 - 1759 Londen)
Haendel werd evenals Bach in Duitsland geboren, maar sloeg
andere wegen in. Na een kort verblijf als muzikant bij de opera
van Hamburg, vertrok hij op jonge leeftijd naar Italië en
maakte daar furore als componist van opera‟s in de Italiaanse
taal. In 1710 werd hij hofkapelmeester van de keurvorst in
Hannover, wat hem maar korte tijd kon boeien. In datzelfde
jaar vertrok hij naar Londen en pakte de opera weer op.
In 1719 richtte hij met anderen “The
Royal Academy of Music” op en
werd een van de drie directeuren.
Hij componeerde tot 1728 ongeveer
35 opera’s in het Italiaans en
behaalde daarmee grote successen.
In 1728 sloeg het noodlot toe door
het immense succes van The Beggars
Opera van concurrent John Gay.
Deze opera was in het Engels
geschreven en bevatte bekende
volkse liederen. In een klap werd de
Afb. 1 Georg Friedrich
Italiaanse opera met haar
Haendel, gravure.
gekunstelde libretto ontmaskerd.
Bijna een jaar lang bestond The Academy even niet meer. De
waarschuwing nam Haendel ter harte door oratoria in de
volkstaal, het Engels, te gaan componeren. En met ouderwets
succes. Haendel werkte harder dan ooit en werd in 1737 door
een beroerte getroffen waar hij een jaar later weer van was
genezen.
In augustus en september van 1741 componeert Haendel zijn
Messiah die in april 1742 voor het eerst wordt uitgevoerd. Als
liefdadigheidsconcert in Dublin, met eclatant succes. In 1743
wordt Messiah in Londen uitgevoerd, waarna Haendel een
onverdeeld hoog respect verwerft dat hij niet meer zal
kwijtraken tot zijn dood in 1759.

Tijdens zijn leven mag hij al het zeer grote genoegen smaken
dat zijn Messiah elk jaar in Londen wordt uitgevoerd. Deze
traditie bestaat nog steeds waardoor Messiah nummer 1 is op
de lijst van uitvoeringen van klassieke muziek.
Haendel werd zeer eervol als Engels staatsburger begraven in
Westminster Abbey. Zijn leven was ook rijk door de
geweldige levenslust die hij opbracht om Anno 18e eeuw een
beroerte te overwinnen.

De opbouw van Messiah

Dit oratorium bestaat uit vele losse teksten uit het Oude- en
Nieuwe testament. Ze staan alle in logisch verband met de
Oudtestamentische titel Messiah, namelijk Verlosser van het
Joodse volk. Deze teksten werden geselecteerd door de semi
professionele Charles Jennens die aan Haendel vaker met
succes een libretto leverde.
Anders dan in de Matthäus-Passion van Bach, kent Messiah
geen verteller noch koralen. In Messiah worden de teksten
wel evenals in de Matthäus afwisselend gezongen door solisten
en koor.
Het eerste deel van Messiah behandelt voorspellingen over de
verwachte Messiah.
In het tweede deel volgen het lijden, de dood, opstanding en
verbreiding van de leer.
In het derde deel bezingt het oratorium de overwinning van
de dood en verlossing van de wereld.
Messiah wortelt niet in de Italiaanse opera waar Haendel zeer
vaak in heeft gecomponeerd. Het is een werk in juist de
landstaal, het Engels maar dan volgens de beste Duitse traditie
van vrome Passionen en kerkcantates.
Het bekendste koorwerk van Messiah is het “Hallelujah”
waarmee het tweede deel eindigt. Er wordt wel naar iets meer
verwezen dan alleen naar hallelujah, namelijk naar twee verzen
in twee hoofdstukken in de Openbaring van Johannes.
Het Hallelujahkoor is gebaseerd op Openbaring11:15, 19:6 en
19:16. Het hele 19:6 luidt:
“En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem
veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen,
zeggende: halleluja, want de Heere, de almachtige God,
heeft als Koning geheerst;”(in cursivering wat het koor
werkelijk zingt)
Openbaring 11:15 luidt. “En de zevende engel heeft
gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel,
zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes
Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen
in alle eeuwigheid.”
Vervolg op pagina 12 of klik hier

Afb. 2 De ontdekking van de muzikaliteit van de jonge Haendel (19e-eeuwse prent.)
Er bestaan vele verhalen over ruiterstukjes in het leven van Haendel. Anekdotisch lijkt me de ontdekking van zijn muzikaliteit toen
hij door zijn ouders als jong kind in de nacht werd betrapt bij het spelen op het klavecimbel. Een mierzoete 19 e-eeuwse prent
daarvan heb ik ooit op een Amerikaanse rommelmarkt gekocht voor vijf dollar. Goed ingepakt en voorzien van een indrukwekkend
douaneformulier dacht een stewardess op mijn terugweg dat het minstens een Oude Hollandse Meester was. Dit heb ik bevestigd
noch ontkend. Mijn vijf dollar prent ging 1e klas mee achter de stoel van de captain in de cockpit.
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Openbaring19:16 verwijst in het Hallelujahkoor naar de titel King
of Kings, Lord of Lords = Koning der koningen en Heere der
heren. Daarover straks meer.
Verder worden al eeuwenlang dezelfde aria‟s als topstukken
beschreven. Er zijn vele verschillende uitvoeringen te beluisteren,
waarbij sommige minder beroemde aria‟s verrassend werden
vertolkt. Een zekere onbevangenheid lijkt me daarom beter door
er hier niet een te noemen.
Wel lijkt het me bijzonder nuttig weer de volledige verzen te
citeren waar het slotkoor de Verlossing bezingt. Het Worthy is
the Lamb verwijst naar Openbaring 5: 12 en 13, maar vers 11
moet worden vermeld als uitleg over wie het lam loven. (In
cursivering wat werkelijk wordt gezongen.)
Vers 11: “En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom
den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien
duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;
Vers 12: Zeggende met een grote stem: Het Lam Dat geslacht
is, is waardig te ontvangen, de kracht, en rijkdom, en
wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
Vers 13: En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en
onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles,wat in dezelve is,
hoorde ik zeggen: Hem Die op den troon zit, en het Lam, zij
de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid en de kracht in
alle eeuwigheid.”

De verlossing als centraal thema in twee grootse
kunstwerken

Juist door het mysterieuze karakter van het moeilijke boek
Openbaring zou je graag bij de woorden uit de muziek een beeld
voor ogen willen zien.
De aanbidding van het lam zelf dat geslacht is, dus wat we
letterlijk zingen, zou je heel beeldend kunnen verbinden aan het
meest centrale paneel van het Gentse Altaarstuk Het Lam Gods
van de gebroeders Van Eyck (ca. 1424 - 1432).
Beide kunstwerken hebben de verlossing als centraal thema. Ook
op dit altaarstuk met in totaal 26 schilderwerken, staat elke
afbeelding in logische relatie tot de verlossing, zoals elke tekst in
Messiah.
Beide kunstwerken verbinden het Oude testament (met de
voorspellingen) met het Nieuwe testament waarin de verlossing
wordt bewaarheid. De keuze van de profeten en andere citaten
uit de Bijbel verschillen wel eens, maar niet de inhoud en de
strekking.

Het Lam Gods in Gent (afb. 3)

Het Lam Gods is een imposant altaarstuk met veel beschilderde
luiken.* Alleen al door de sensationele toepassing van de
herontdekte olieverf, verspreidde de roem van het schilderwerk
zich over heel Europa. Verder werden figuren met individuele
trekken weergegeven, wat nieuw was. Ook een poging om met
perspectief te schilderen oversteeg alle overige kunst uit die tijd.
Het Lam Gods bevindt zich vanaf de 15 eeuw nog steeds in Gent
en wel in De St. Bavo die eerder de St. Janskerk heette.
Het altaar werd rond 1424 besteld door het rijke Gentse
echtpaar Joos Vijd en Elisabeth Borluut.
Zij overleden respectievelijk in 1439 en 1443. Mede omdat ze
kinderloos waren regelden ze bij leven hun eigen nagedachtenis
en de voortdurende attentie voor hun zielenheil. Dit door
schenking van het altaar en door een legaat na te laten voor de
dagelijkse viering van een mis in de kapel voor hun altaar. In
geopende toestand viel licht op een van de twee belangrijkste
panelen, namelijk de Aanbidding van Het Lam Gods.
Het centrale thema van dit veelluik is de verlossing van de
mensheid door de kruisdood van Christus. Zijn kruisiging is niet
afgebeeld maar wordt gesymboliseerd door Het Lam Gods. Dit

Pagina 12

Afb.3 Het Lam Gods volgens de 19e eeuwse schilder
de Noter. In de 20e eeuw is voor het altaarstuk een
aparte kapel ingericht. Hier zien we het nog op de
oorspronkelijke plaats met de lichtinval op de plek
waar het was bedoeld.
symbool is gemeengoed tot ver in de 18e eeuw zoals dit symbool
ook wordt verklankt door het kinderkoor in het openingskoor
van de Matthäus-Passion van Bach.
Algemene Opbouw (afb.4)
Het altaarstuk bestaat uit acht beweegbare luiken met zoals
gezegd in totaal 26 schilderingen, de kleinste meegerekend. Het
altaarstuk kent een geopende en gesloten toestand. Het is
geopend bij feestelijke dagen en op niet-feestelijke dagen treft
men in somberder kleuren afbeeldingen aan op de achterkant van
de panelen die kunnen bewegen.
Elke afbeelding van voor- of achterkant staat in relatie tot de
verlossing. Zelfs de afbeeldingen van de schenkers Vijd en Borluut
op de achterkant zijn hiertoe te herleiden. Ongetwijfeld wilde
ons Gentse echtpaar er bij hun overlijden zeker van zijn dat hun
zonden zouden worden vergeven.
We zien uit Het Oude Testament (OT) de zonden waarvan de
mensheid moet worden verlost en zien de aankondigingen van de
komst van Christus. Uit het Nieuwe testament (NT) zien we de
aankondiging aan Maria en Het Lam Gods dat zijn bloed vergiet
voor de verlossing van de mensheid..
Beide kanten van het altaarstuk vertonen afbeeldingen uit OT en
NT. De reden hiervoor is m.i. dat elke toestand, zowel gesloten
als open, het verhaal afzonderlijk moet kunnen uitbeelden. Het
offer van het Lam Gods treffen we uitsluitend aan op de
voorkant.
Vervolg op pagina 13 of klik hier
*Een altaarstuk bestaat uit meerdere beschilderde houten panelen van de
gewijde tafel waarop de eucharistie (mis) wordt gevierd. Binnen een katholieke
kerk is een mis de viering van Christus‟ offer voor de mensheid door zijn
lichaam en bloed te hebben gegeven. Door dit offer heeft hij de mens van de
zonde verlost.
Altaarstukken met luiken worden in geopende en gesloten toestand getoond
naar de aard van een dag binnen de kerkkalender. In de regel en zeker bij
feestdagen staat het luik in pracht en praal volledig geopend, bij niet feestelijke
dagen worden de luiken gesloten en zien we de beschilderde achterkant van de
luiken, ook wel retabel genoemd.
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“En hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen
naam geschreven: Koning der koningen en Heere
der heren”.
Aan beide kanten van dit middenpaneel ziet men een
engelenkoor. Zie daarvoor afb. 4. Deze panelen tezamen
zouden de hemel kunnen voorstellen. “Zouden kunnen”
omdat er geen enkel document bestaat waarin precies
de bedoelingen van de opdracht zijn vastgelegd.
De smalle buitenste panelen worden gedomineerd door
Adam en Eva met daarboven twee andere zonden uit
het OT. (afb. 8)
Vervolg op pagina 14 of klik hier

Afb. 4 Het Lam Gods in geopende toestand, volledig
Op de achterkant bevindt zich slechts een passief lam in de
armen van Johannes de Doper. In de regel staat het altaarstuk
open. Wie nu naar Gent reist om dit zelf te aanschouwen, moet
proberen om ook de achterkant van de luiken te bezien.
Gesloten toestand (achterzijde) (afb. 5 & 6)
In gesloten toestand zien we in de top de Cumaeïsche sibylle en
de Eritreïsche sibylle. Laatste is een heidense Griekse profetes
en de Cumaeïsche sibylle is een heidense Romeinse profetes.
Beiden voorspellen het Laatste Oordeel en de komst van de
verlosser.
Naast de twee sibyllen
zijn borststukken
afgebeeld van twee
profeten. Zij
veroordelen de
zondige mens en
profeteren de komst
van de Verlosser.
Hieronder bevinden
zich de vier middelste
luiken die volledig zijn
gewijd aan de Blijde
verkondiging aan
Maria.

Afb.4 Het Lam Gods in geopende
toestand, volledig

Afb. 6 Het Lam Gods, gesloten. Boven in sibyllen en de
profeten Zacharias en Micha.

Daaronder staan vier
luiken met in de
flanken de schenkers
Joos Vijd en Elisabeth
Borluut en in de
middelste twee luiken
staan twee apostelen:
Afb. 5 Het Lam Gods in gesloten toestand Johannes de Evangelist
en Johannes de Doper.
= retabel = achterkant
Johannes de Doper
draagt een lam dat een dubbele verwijzing biedt: beschermheilige
van de wolstad Gent en Christus als Lam Gods.
Geopende toestand (voorzijde), bovenste register (afb. 7 & 8)
In geopende toestand zien we in de top een tronende Christus
met in de zoom van zijn mantel geborduurd Openbaring 19:16.

Afb. 7 Het Lam Gods, geopend, bovenste
register met Christus en naast zich Maria en
Johannes de evangelist.
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Afb. 8 Het
Lam Gods,
geopend,
details: Adam
en Eva, met
daarboven het
offer van
Abraham en
de strijd
tussen Kaïn en
Abel

Geopende toestand, onderste register (afb. 9)
Het onderste schilderij dat zich direct boven de altaartafel
bevindt, geeft de naam aan dit altaarstuk, Het Lam Gods,
waarvan we de aanbidding zien.

Afb. 9 Het Lam Gods, geopend met centraal middenpaneel De
Aanbidding van Het Lam Gods.

kunstsoort behoren.
In de barokke muziek bereik je bij de luisteraar een effect door
het gevoel bij een woord ook zo te verklanken. Smart,
wroeging, lijden zal vaak in kleine terts en met dissonanten
worden gecomponeerd. Vreugde, lof, dank, juist consonant in
majeurklanken. Verder kun je door soort maat, bijv. 3/8 of 4/4
een dans of juist statig schrijden suggereren. Andere middelen
zijn de omvang van een koorwerk, de plaats in het geheel, het
volume, versnellen, vertragen, crescendo of decrescendo enz.
Voor een schilderij gelden in het algemeen middelen als
compositie, kleurgebruik, belichting of sterke lichtinval. In een
veelluik zoals Het Lam Gods kun je goed gebruik maken van de
luiken zelf. Hoe centraler en groter een paneel is, hoe
belangrijker. Dit combineer je dan met sterke lichtval uit een
venster (zie nogmaals afbeelding 3) op het centrale middenstuk.
Als je nu het koorwerk Worthy The lamb met De Aanbidding
Van Het Lam Gods vergelijkt drukt elke werk met eigen
middelen hetzelfde uit. Beide kunstenaars geven hetzelfde
gewicht aan het belang van de tekst die wordt verklankt of
afgebeeld. Het gewicht dat met muziek aan Worthy The Lamb
wordt gegeven, bestaat o.a. uit de plaats in het gehele oratorium
Messiah, de lengte, het tempo en het karakter van de
vierkwartsmaat die statig is. Bovendien zijn veel gedeelten
unisono, dus dat elk (of drie) van de vier zanggroepen (sopraan,
alt, tenor en bas) dezelfde noot zingen. Ook dit wekt een statig
en nadrukkelijk gevoel op.
In Het Lam Gods is de Aanbidding het meest centrale paneel
met de meeste lichtinval. Bovendien staat Het Lam in het paneel
zelf ook nog eens centraal. Alle andere afbeeldingen zijn erop
gericht.
Eenzelfde vergelijking is mogelijk tussen het grootse
Hallelujahkoor en de panelen met de getroonde Christus in Het
Lam Gods. Het vreugdevolle, luide, lange en meeslepende
Hallelujahkoor heeft af afsluiting van deel II een enorm aandeel
binnen de hele Messiah. Zo’n aandeel heeft ook de getroonde
Christus door de centrale plaats van dit paneel direct boven De
Aanbidding. Ook in tekst komen de beide kunstwerken hier
absoluut overeen. Zoals eerder gezegd. In het machtige
Hallelujahkoor koor zingen we “King of kings, Lord of Lords.” In
het altaarstuk draagt de getroonde Christus een tekst in de
zoom van zijn mantel volgens Openbaring 19:16 “... en op Zijn
dij dezen naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der
heren.”

Een stap verder is de stelling dat G.F. Haendel en of Charles
Jennnes zelf Het Lam Gods in Gent hebben gezien en zich er
door hebben laten inspireren. Daar heb ik echter nog geen
Bovenin dit centrale schilderij zien we beboste heuvels, welige harde bewijzen voor aangetroffen. Je kunt dit wel
weiden, met bloemen en vogels. We zien torens en spitsen van veronderstellen omdat Haendel door zijn vele reisbewegingen
tussen Engeland en het continent, Gent met haar beroemde
Het Hemels Jeruzalem. In het midden staat zelfs de Domtoren
altaarstuk gepasseerd moet hebben of er zelfs met de boot is
van Utrecht. Onder een hemels licht staat een altaar omringd
aangekomen. Tussen Gent en Engeland bestond permanente
door engelen waarop het Lam Gods zijn bloed in een kelk laat
scheepvaart door de handel in wol. Afgezien daarvan passen
vloeien. Op dezelfde hoogte staan twee grote scharen van
heilige vrouwen. Links onderaan zien we martelaren en profeten zowel het Gentse Altaarstuk als de tekst van Messiah binnen
dezelfde traditie van Bijbeluitleg. Jennens dacht vanuit een 18een links van hen op twee luiken de ridders van Christus en de
eeuwse Anglicaanse traditie die weinig afwijkt van de Rooms
rechtvaardige rechters. Rechtsonder in witte gewaden de
apostelen, pausen, bisschoppen en andere geestelijken. Op twee katholieke traditie waarin het Lam Gods is geschilderd.
Hoe dan ook drukken deze twee kunstwerken, zij het elk op
luiken zien we pelgrims, kluizenaars en St. Christoffel.
hun eigen wijze, de verlossing weergaloos uit.
Overeenkomsten tussen Messiah en Het Lam Gods
Copyright: Kunst-Apart, drs. Paul Fluttert
Na deze beschrijving ligt een overeenkomst voor de hand van
Het Lam Gods met de centrale koren van Messiah. Dit qua tekst
maar ook qua techniek. Elke soort van kunst kan ons raken
door een goed gebruik van de middelen die juist bij een
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Beleving en luistergenot bij de lezing over de
“Messiah van Händel”
Voorafgaand aan het najaarsconcert (aanvang 15 uur) geeft dhr. Ebo Reitsma een lezing over
de

Messiah van Händel.
Vrienden van de OVB, maar ook koorleden en andere belangstellenden zijn van harte
welkom.

Colofon
Redactie en
samenstelling:
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen

Zondag 13 nov. 2011
In het Convent [t.o. de Martinikerk].
Aanvang 12.00 uur.
U wordt ontvangen met koffie/thee. Na de lezing is er tegen een geringe vergoeding soep te
krijgen. U kunt uw zelf meegebrachte broodjes hierbij nuttigen.
Dhr. Reitsma kan u als geen ander enthousiast maken voor het najaarsconcert!

Contactgegevens OVB:

We rekenen op uw komst.

De Gear 5
8701 LX Bolsward
0515-576178
info@ovb-bolsward.nl

Martje Quarre en Aly Wijbenga

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

We’re on the web
www.ovb-bolsward.nl

Uw bijdrage nog niet betaald?
Vrienden van de OVB kunnen vanaf nu hun bijdrage
overmaken naar
Bankrekeningnummer 2150589
o.v.v. uw vriendennummer.
Namens de OVB, bedankt .

Het wordt op prijs gesteld wanneer u uw emailadres
doorgeeft aan info@ovb-bolsward.nl
U ontvangt de nieuwsbrief dan via de mail in full color.

