
Ze houdt niet van schrijven, wel van 

vertellen. Pauli zit aan de koffietafel in 

haar nieuwe woning en werpt zich op 

onze vragen: de Oratorium Vereniging 

Bolsward staat aan de vooravond van 

de uitvoering van de Matthäus-Passion 

in de Martinikerk van Bolsward. Voor 

de 69ste keer. Het is ieder jaar een 

terugkerend feest, hoe staat Pauli als 

dirigent in deze traditie? Het Barok 

Ensemble Eik en Linde neemt ook dit 

jaar de begeleiding voor haar rekening. 

Welke reden ligt eraan ten grondslag 

om wederom de verdieping in de ba-

rokke sfeer te zoeken? En hoe houd je 

het zich steeds vernieuwende koor, 

waaronder ook de jeugdkoren, eigen-

lijk bij de les?  

Door Hans Nieuwenhuijsen en  Henny 

van Vugt  

Op 15 en 16 april is Bolsward voor 

even Barok, waarom hebben jullie we-

derom voor een Barokke uitvoering 

gekozen?  

“De interactie, die er tussen de muziek 

en de mensen die dat uitvoeren is, dat 

is de ontwikkeling. Daar staan we nu 

als mensen in deze tijd, begint Pauli. 

In de ontwikkeling van de Oratorium-

vereniging is het een logische stap.    
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Bolsward en de Oratoriumvereniging:                                                   

    De Matthäus-Passion en Pauli Yap 

Op 15 en 16 april om 19.00 uur bent u van 

harte welkom bij onze uitvoeringen van de 

Matthäus-Passion. In deze nieuwsbrief 

vindt u een overzicht van alle medewerkers 

aan deze uitvoering van de Matthäus–

Passion. 

 

Als u op onderstaande link klikt, komt u 

vanzelf bij het bestelformulier voor entree-

kaarten.  

www.ovb-bolsward.nl/kaartverkoop  

http://ovb.development.devenz.nl/uploads/2014Bolsward-matthaus-Email (1).jpg
http://www.ovb-bolsward.nl/kaartverkoop
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E 
n alweer is er een nieuwe 
nieuwsbrief. De voorjaarsva-
kantie dient zich aan en 
soms zit er al voorjaar in de 

lucht! Tijd voor de Matthäus-
Passion, maar Pasen is laat dit jaar, 
behoorlijk laat. Sinds januari wordt 
er met Pauli Yap volop gerepeteerd 
om in april weer mooie concerten te 
kunnen geven. De samenwerking 
met het barokensemble Eik en Linde 
is vorig jaar goed bevallen. Zij zul-
len ook dit jaar van de partij zijn. In 
het Jongeren Zang Project doen dit 
jaar drie jonge mensen mee, zelfs 
twee zusjes, Irene en Eloise Spoel-
man, alt en sopraan en Jorn de 
Boer, bas. Als koor zijn we trots op 
hun aanwezigheid en hun enthousi-
aste inzet. 

Op dit moment wordt gewerkt aan 
een nieuw podium! Een hele inves-
tering, dat wel. Het had iedere keer       
veel voeten in de aarde om het ou-

de houten podium te vervoeren naar 
de kerk, op te bouwen en daarna 
weer af te breken en weer weg te 
brengen. Het huidige podium was 
inmiddels behoorlijk aan slijtage 
onder hevig. In samenwerking met 
de Martini Kerk, kan dit moderne 
lichte podium in de kerk opgeslagen 
worden. Het kan gemakkelijk wor-
den opgebouwd, zodat ook de kerk 
desgewenst van dit podium gebruik 
kan maken.  

Namens de OVB wens ik u allen een 
mooi voorjaar toe. We hopen u in 
april tijdens de uitvoeringen weer te 
mogen begroeten. 

 

Lokke Notermans, voorzitter OVB.  

Van de redactie 

Van de voorzitter 

D 
e Nederlandse schaats-

ploeg heeft zojuist zijn 

eerste gouden Olympische 

medailles veroverd. Een 

prachtige beloning voor keihard 

werken.  

In deze nieuwsbrief kunt u lezen 

over de inzet en prestaties van mu-

sici en onze dirigent. Zij vertellen 

over hun belevenissen achter die 

tomeloze inzet om tot hun overwin-

ning te komen. 

De OVB is op weg naar weer een 

uitvoering van de Matthäus-

Passion. Daarom treft u als vanouds   

informatie aan over solisten en en-

semble, die met ons voor een unie-

ke uitvoering willen gaan.  

En onze tenor Hans van Beusichem  

heeft een prachtig gedicht geschre-

ven na de uitvoering van de Paulus 

in november j.l. Uiteraard staat ook 

dit gedicht in de Nieuwsbrief. 

Al deze  geleverde prestaties, wij 

noteerden ze als medailles! 

 

Hans Nieuwenhuijsen en Henny van 

Vugt 
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De filosofie van wat een authentieke 

uitvoeringspraktijk is, is het continue 

zoeken naar een waarheidsbevinding en 

die is niet te vinden. Muziek beleef je in 

het moment, zoals het daar staat en 

klinkt. De luisteraar, de uitvoering, het 

is een nooit stilstaand gegeven. Authen-

ticiteit is een eeuwige zoektocht naar 

wat je denkt dat een componist bedoeld 

heeft met het stuk. Mede door een Ba-

rokke uitvoering ontwikkelt het koor 

zich in deze authenticiteit. Grote koren 

zijn uit de tijd van Mendelssohn. Bach 

schreef de Matthäus-Passion voor 

slechts 32 koorleden. Een groot koor is 

dus eigenlijk niet authentiek. Het is in-

teressant om zo’n groot werk uit te 

voeren met een flink koor waar alle lij-

nen hoorbaar gaan worden en tegelij-

kertijd samen een monumentale com-

positie vormen. 

“Volgens Pauli vinden ook de solisten 

een uitvoering met barokensemble fijn. 

Niet alleen vanwege het feit dat zij dan 

een halve toon lager zingen, maar ook 

omdat zij door het samenspel met het 

orkest verfijning en meer klank kunnen 

aanbrengen in hun zang. Het gaat ook 

om het verlangen van 

waar je naar toe wilt. 

Bijzonder is dat er reac-

ties van luisteraars wor-

den gehoord die de uit-

voering korter vinden 

worden. Men gaat meer 

onderscheiden!“ 

Authentieke instrumen-

ten hebben met hun 

415 Hertz een andere 

waarde dan de moderne 

instrumenten (440 

Hertz). Wat betekent 

dit? 

“25 Hertz minder is op zich niet specta-

culair, het is wellicht meer ontspannen, 

omdat het minder trillingen heeft. In de 

tijd van Bach waren er verschillende 

stemmingen. Tijdens het componeren 

van de Matthäus-Passion had Bach die 

hoogte van 415 Herz in zijn hoofd.  

Tegenwoordig is de input om ons heen 

(waarde van A=) 440 Hertz. Wat betreft 

de tempi lijkt het wel of alles steeds 

sneller moet. Maar muziek is geen uit-

gemaakte wedstrijd, voegt Pauli toe. 

Het samenspel van de noten en het oe-

fenen daartoe blijft elke keer opnieuw 

belangrijk. Het denken het te kennen is 

een valkuil.”   

De komende uitvoering wordt begeleid 

door een barokensemble. Dat betekent 

authentieke instrumenten. Welke in-

vloed heeft dat op de muziek? 

“Met het authentieke instrument kan de 

verfijning weer worden belicht. Compo-

nisten  schreven destijds voor de kerk 

en voor het hof. In de loop van de tijd 

kwamen de concertzalen die steeds gro-

ter en toegankelijker voor anderen wer-

den. De instrumenten moesten qua 

klank een groter bereik hebben en  on-

dergingen daarom een transformatie. 

De viool b.v. heeft een evolutie doorge-

maakt. Van een snaar van darm naar 

een snaar omwikkeld met metaal. De 

snaren moesten veel spanning kunnen 

hebben om klankvergroting te creëren. 

De verfijndheid is daarmee echter ver-

dwenen. Door een barokensemble in te 

zetten kan deze verfijning en de vibra-

tie weer hoorbaar worden.”  

Jaarlijks worden nieuwe koorleden lid 

van het koor. Die voegen zich en bren-

gen hun ervaringen in. Met het bestuur 

bespreek je de studiemogelijkheden. 

Wat is je/jullie doel? 

“Doel is om tot een eenheid te komen in 

de uitvoering van de Matthäus-Passion. 

Dat staat voorop. Sommige koorleden 

zingen het stuk voor de eerste keer.  

Anderen hebben de MP al meerdere ke-

ren gezongen. Zo gaat het al jaren in 

de kerk in Bolsward en het is ook een 

logische ontwikkeling.                        

>> vervolg op pagina 4                      
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Ik wil graag dat het koor met intentie 

zingt, verfijnder en met een bepaalde 

gemoedsstemming. Ik dwing het koor 

wel om daarin mee te gaan. Vocaal-

technisch gezien, wil ik alle koorleden 

zoveel mogelijk bagage meegeven.  

Uiteindelijk moet het spel gespeeld 

worden. Een  koor is een sociaal ge-

beuren: solisten raken aangestoken 

door het koor en andersom. Die inter-

actie en vitaliteit zijn leuk, daar zit de 

kracht in! Soms is het voor mij als 

dirigent meer het verleiden van het 

koor om gezamenlijk mooi muziek te 

maken dan het daadwerkelijk leiden.  

Het oratorium is een opera met een 

Bijbels thema. Het karakter van de 

tekst en de toon is zo verbonden. Ook 

al zing je al 10 jaar de Matthäus-

Passion, het zit hem in de verdieping 

van het stuk, in het creëren van het 

moment dat je gezamenlijk ingaat. En 

wat is dan je aandeel  ten opzichte 

van het geheel:  iets meer belichting, 

koorscholing. Praktisch dus.” 

Volgend jaar bestaat de Oratorium 

vereniging Bolsward 70 jaar. Dan ben 

je 15 jaar onderdeel van die traditie. 

Hoe sta je als dirigent in die traditie? 

“Zelf vind ik als musicus het fijn om in 

een traditie te komen. De intentie is er 

om met elkaar te bouwen en te zien 

dat dit met elkaar gaat lukken. Dit 

voornemen, deze bedoeling past ook 

in de traditie van Bolsward. Binding is 

dan belangrijk. Ook de samenwerking 

met de kinderkoren is duurzaam. Nog 

nooit heb ik een stuk 

zo vaak uitgevoerd als 

de Matthäus-Passion! 

Muziek raakt het dage-

lijks leven.  

Het blijvend met een 

Barokorkest spelen is 

nog geen uitgemaakte 

zaak. Het kan best 

over een aantal jaren 

weer een orkest met 

modern instrumentari-

um worden. Het terug 

horen van en terugkij-

ken op de uitvoering 

geeft wel kijk op wat 

beter kan. Dan vallen er dingen op. 

Per jaar bekijken het bestuur en ik of 

het gaat zoals we dat wensen.” 

De tijd zit erop. We kijken om ons 

heen en zien uitingen van muziek. 

Pauli heeft ons, te midden daarvan, 

haar antwoorden gegeven. Van klank-

vergroting naar verfijning. Van het 

zoeken naar en het niet vinden van 

een waarheidsbevinding. Over het 

verlangen en de uitdaging. Over 25 

Hertz verschil. Volgens Pauli blijft mu-

ziek uitvoeren, vragen om het oefenen 

van je kunnen. In die vitaliteit zit de 

kracht van muziek. << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een  koor is 

een sociaal 

gebeuren: 

solisten raken 

aangestoken 

door het koor 

en andersom.  



Pagina 5 Nieuwsbrief OVB                          Voorjaar 2014       

Pauli YAP, Dirigente (algehele leiding) 

Pauli Yap studeerde piano aan het Arnhems Conser-

vatorium bij Jacques Hendriks. Zij rondde deze stu-

die cum laude af en vervolgde haar pianostudie aan 

het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. In 

diezelfde tijd studeerde zij koor- en orkestdirectie 

aan de conservatoria van Tilburg, Zwolle en Amster-

dam bij o.a. Daniel Reuss.   

Naast het dirige-

ren treedt Pauli 

Yap op als pia-

niste; samen 

met celliste Co-

rien Kok vormt 

zij een cello-

pianoduo. Sinds 

1999 is zij diri-

gente van de 

Oratoriumvere-

niging Bolsward. 

Het koor en zij 

gaven sedert-

dien een aantal succesvolle concerten met o.a. het 

Requiem van Mozart en diens Credomis, het Stabat 

Mater en die Schöpfung van Joseph Haydn, het 

Weinhnachts Oratorium van Bach, de Nicolas Canta-

te van Britten, de Elias en de Paulus van Mendels-

sohn, de Messiah van Händel, ein Deutches Requiem 

van Brahms, de Messa di Gloria van Puccini, Schub-

erts mis in Es en uiteraard jaarlijks terugkerend de 

Matthäus-Passion. 

Pauli is tevens dirigente van Toonkunstkoor Heeren-

veen. Verder dirigeert zij het Warnser Bach Ensem-

ble, It Kryst Kollektyf en kamerkoor Lyts Vocaal. 

Pauli Yap staat bekend om haar gedreven uitvoerin-

gen van de Johannes- en de Matthäus-Passion en 

haar muzikale overtuigingskracht in oratoriumwer-

ken uit de barokke, klassieke en romantische stijlpe-

riode. 

  

Heleen Koele, Sopraan 

Heleen Koele werkte als solist met orkesten als Con-

certo d’Amsterdam, Amsterdam Sinfonietta en het 

Combattimento Consort. De flexibiliteit van haar 

stem maakt dat Heleen wordt gevraagd voor uiteen-

lopend repertoire, zoals de passies van Bach, het 

Requiem van Brahms, het Requiem van Verdi of van 

Tippett ‘A child of our time’.  

 

Naast dramatische rollen als Suor Angelica (Puccini) 

en Euridice (Gluck) ontdekte Heleen Koele haar ko-

misch talent in de natuur van Friesland: Fra Diavolo 

(Aubert), Il Pittore Parigino (Cimarosa), Figaro, naar  

Le Nozze di Figa-

ro van Mozart.  

Samen met haar 

vaste pianist Ste-

ven Faber vormt 

Heleen een duo. 

Rondom een be-

paald thema, 

bijvoorbeeld ‘wat 

doen verschillen-

de componisten 

met dezelfde 

tekst’ worden 

liedrecitals gege-

ven door het hele land. Heleen maakt sinds 1998 

deel uit van het Nederlands Kamerkoor.  

 

Netty Otter, Alt 

Netty Otter begon al op jonge leeftijd met zingen: op 

haar dertiende begon zij met het nemen van zang-

lessen en tijdens haar middelbare schooltijd was ze 

soliste bij een meisjeskoor. Netty volgde zangoplei-

dingen in Zwolle en Utrecht bij Cilly Dorhout en Udo 

Reinemann en heeft tegenwoordig les bij Lucia 

Meeuwsen en Jelle Draijer.  

In haar repertoire zijn grote werken, cantates en 

missen van onder andere Bach, Vivaldi, Telemann en 

Händel te vinden, maar ook moderne werken van 

Daan Manneke en Wim van Ligtenberg. Bovendien 

zingt Netty ook graag in het Fries: zo vertolkt zij de 

liederen van Paulus Folkertsma, vertalingen van het 

Stabat Mater van Pergolesi, de Vier Ernstige 

Gesänge van Johannes Brahms en zong ze het 

‘Liwadden liet’, het Leeuwarder volkslied, in de 

stadstaal.  

 

Netty Otter is werkzaam als freelancer bij het Groot 

Omroepkoor, Ca-

pella Frisiae o.l.v. 

Gijs Leenaars en 

het barokensemble 

Ad Libitum. Daar-

naast treedt ze re-

gelmatig op met 

vaste pianist Johan 

Bijhold. 

>> 

 

 

Dirigent, solisten en begeleiding van de Matthäus-Passion 2014 
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Jan van Elsacker, Tenor (Evangelist)  

In 1996 werd Jan van Elsacker laureaat van het in-

ternationale concours ‘Musica Antiqua Brugge’ en 

was hij finalist bij de ‘Erna Spoorenberg-presentatie, 

de grote internationale doorbraak van de dan nog 

maar 31-jarige Antwerpenaar wiens voorliefde uit-

gaat naar de vroeg-Italiaanse barok. Het is, naast 

zijn Passievertolkingen, vooral in deze muziek dat 

Jan van Elsacker internationaal een grote reputatie 

heeft opgebouwd waarmee hij uitgebreid naar Ne-

derland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië wordt 

gevraagd. In januari 2008 vertolkte hij in de Natio-

nale Opera van Polen (Warschau) nog de titelrol in 

Monteverdi’s Orfeo in samenwerking met La Fenice 

en momenteel toert hij met ‘Le Poème Harmonique’ 

en hun nieuwste programma ‘Venezia’.  

In 2005 ver-

scheen op CD 

(label ‘Zig Zag 

Territoires’) ‘Il 

Combattimen-

to di Tancredi 

e Clorinda’ 

met Jan als 

verteller 

(testo) ). Hier-

van werd ook 

een DVD ge-

maakt rond 

‘the making 

of…..’. Bij het-

zelfde label 

heeft hij de evangelistenpartij vertolkt in de grootste 

werken van Heinrich Schütz. Deze opnames werden 

uitvoerig geprezen en bekroond in de bekende Euro-

pese muziektijdschriften. 

Jan van Elsacker werkt regelmatig samen met gere-

puteerde gezelschappen als Akâdemia, Le Poème 

Harmonique, l’Arpeggiata, Weser Renaissance, la 

Fenice, Ricercar Consort en andere. Met Jos van Im-

merseel, Claire Chevallier, echtgenote Katia Schoe-

maker en Tom Beghin bracht hij reeds meerdere lie-

derrecitals.  

Jan van Elsackers palmares is nu al indrukwekkend, 

de vrucht van een lange en mooie zangcarrière die 

hij als jong talent in het Antwerpse Kathedraalkoor 

begon. Na zijn studies piano en zang aan het Ko-

ninklijk Vlaams Muziekconservatorium deed hij zijn 

eerste ervaringen op door de samenwerking met La 

Petite Bande, Collegium Vocale en Currende.  

Jan wordt ook regelmatig uitgenodigd in het buiten-

land om daar masterclasses te geven rond de Itali-

aanse vroegbarok. Zo was hij deze zomer te gast in  

 

het Noorse Trondheim en het Franse Troyes.  

 

Jean-Leon Klostermann, Tenor (Aria’s) 

Jean-Léon Klostermann begon zijn zangstudie in 

1998 aan het Utrechtse Conservatorium bij Henny 

Diemer. Aanvankelijk combineerde hij zijn muzikale 

carrière met een baan als manager in het bedrijfsle-

ven. Vanaf een optreden als Tamino in Mozarts 

‘Zauberflöte’ in een productie van de Nieuwe Opera 

Academie in 2002 heeft hij zich volledig op het musi-

ceren toegelegd. Hij volgde masterclasses bij o.a. 

Mark Tucker en Anthony Rolphe-Johnson en drama-

lessen bij Janet Aster en Vladimir Koifmann. 

Jean-Léon Klostermann treedt veelvuldig op als con-

certzanger. Tot zijn repertoire behoren werken van 

alle bekende en concert- en oratoriumcomponisten. 

Hij zong bijvoorbeeld onder leiding van Roy Good-

man met Bachkoor Holland de aria’s uit de Matthäus-

Passion en de Hohe Messe. Verder trad hij diverse 

malen als tenorsolist op bij Zaterdag Matinee Con-

certgebouw, bijvoorbeeld als Trin in Puccini’s ‘La 

Fanciulla del West’ onder leiding van Edo de Waart 

en als Ulrich Eisslinger in ‘Die Meistersinger’ o.l.v. 

Jaap van Zweden. 

Op het operatoneel zong hij de titelrollen in Monte-

verdi’s ‘L'Orfeo, in Nino Rota’s ‘Alladin und die Wun-

derlampe’ (Vlaamse Opera), in Kunnecke’s ‘Der Vet-

ter aus Dingsda’ (De Nieuwe Nederlandse Operette) 

en in Conti’s ‘Don Chisciotte in Sierra Morena’ (Opera 

aan het IJ). In september 2008 debuteerde hij bij De 

Nederlandse Opera als Erscheinung eines Junglings 

in de opera ‘Die Frau ohne Schatten’ van Richard 

Strauss. In mei 2009 maakt hij zijn debuut bij de 

Nationale Reisopera in 'Hyppolite et Aricie' van Ra-

meau. Bij de Nederlandse Opera heeft Jean-Léon 

inmiddels zes 

rollen gezon-

gen waarvan 

de laatste in 

juni 2012: 

Erster Grals-

ritter in Par-

sifal’ (Richard 

Wagner). 

>> 

 

 

 

 

Dirigent, solisten en begeleiding van de Matthäus-Passion 2014 



Pagina 7 Nieuwsbrief OVB                          Voorjaar 2014       

Jelle Draijer, Bas (Christus) 

Tijdens zijn studie En-

gels en geschiedenis 

aan de lerarenoplei-

ding V.L.-V.U. in Am-

sterdam begon Jelle 

Draijer met zingen als 

hobby en nam hij 

zanglessen bij zijn tan-

te, Heleen Draijer.  

Na twee jaar besloot 

hij van het zingen zijn 

beroep te maken en 

ging hij naar het Amsterdams Conservatorium waar 

hij les kreeg van Erna Spoorenberg en Ruud van der 

Meer. 

In 1977 werd hij lid van het Nederlands Kamerkoor 

en zette hij zijn studie bij Heleen Draijer voort. Met 

het werk in het koor kwamen er ook steeds meer 

engagementen buiten het koor in binnen- en buiten-

land, waarbij hij werkte met dirigenten als Frans 

Brüggen, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Reinbert 

de Leeuw, Jos van Immerseel, René Jacobs, Uwe 

Gronostay en met verschillende instrumentale en 

vocale ensembles waaronder Il Fondamento, het 

Combattimento Consort, Tragicomedia, Die Musikali-

sche Companey en het Gesualdo Consort. 

Op een aantal CD opnamen is Jelle Draijer als solist 

te beluisteren, waaronder die van de Krönungsmes-

se, de Vesperae Solennes de Confessore en het Re-

quiem van Mozart met het Orkest van de 18e Eeuw 

o.l.v. Frans Brüggen, de Vesperae Beatae Mariae 

Virginis en Vespri di San Giovanni Battista van Mon-

teverdi respectievelijk o.l.v. René Jacobs en Gustav 

Leonhardt, de Petite Messe Solennelle van Rossini 

o.l.v. Jos van Immerseel, Jetzt immer Schnee van 

Sofia Gubaidulina o.l.v. Reinbert de Leeuw, werken 

van Mazzochi o.l.v. Stephen Stubbs, alsmede als so-

list op talloze opnamen van het Nederlands Kamer-

koor. 

 

 

Pierre Mak, Bas (Aria’s)  

De bariton Pierre Mak studeerde zang aan de conser-

vatoria van Zwolle en Utrecht, aan het Mozarteum in 

Salzburg en de Schola Cantorum Basiliensis in Basel.  

Hij nam deel aan masterclasses bij Elisabeth Schwar-

zkopf en Robert Holl. Verder volgde hij lessen bij 

Aafje Heynis, Henny Diemer en Margreet Honig. 

Pierre Mak werkt met grote regelmaat als solist mee 

aan oratoriumuitvoeringen. De Passies van Bach, een 

groot aantal 19e eeuwse oratoria (o.a. Requiem, 

Fauré, Ein deutsches Requiem, Brahms, Paulus en 

Elias, Mendelssohn) en enige 20e eeuwse oratoria 

(o.a. Carmina Burana, Orff) behoren tot zijn reper-

toire. 

Ook gaf hij talloze liederenrecitals. Met name het 

Duits-Romantische en het Franse liedrepertoire heb-

ben zijn grote voorliefde. Gedurende de laatste jaren 

hebben zijn werkzaamheden zich uitgebreid richting 

hedendaagse muziek. Hij bracht nieuw werk van Ca-

roline Ansink en Joost Kleppe in première en was te 

horen in een concertante uitvoering van een aantal 

‘Pocket Opera’s’ van Arne Werkman.  

In het najaar van 2007 maakte hij met groot succes 

zijn scenische operadebuut in een productie van 

Operastudio Nederland, waarin hij onder regie van 

Harry Kupfer de rol van ‘Der Gatte in Rei-

gen’ (Philippe Boesmans, 1993) vertolkte. Enige tijd 

later volgde een reprise van deze productie in het 

Théatre de la Bastille in Parijs. 

In 2009 was hij te zien in de reconstructie van 

‘Granida’ van P.C.Hooft door Stichting Ipermestra. 

Onlangs nam hij in de rol van Frank deel aan een 

door Stichting Internationale Operaproducties geïniti-

eerde en door Hans Nieuwenhuis geregisseerde Fle-

dermaus` 

van Johann 

Strauss. De-

ze voorstel-

ling was in 

vele Neder-

landse 

schouwbur-

gen te zien. 

Pierre Mak is 

als hoofd-

vakdocent 

solozang 

verbonden 

aan het Con-

servatorium 

van Amsterdam. 

>> 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent, solisten en begeleiding van de Matthäus-Passion 2014 
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Barokensemble Eik en Linde, Amsterdam  

  

Eik en Linde bestaat uit circa 20 musici die spelen op 

authentieke instrumenten op een manier die zoveel 

mogelijk recht doet aan de oude bronnen. 

Het ensemble, opgericht in 2000 ter gelegenheid van 

een concert in de bovenzaal van het gelijknamige 

café in de Amsterdamse Plantagebuurt, bestaat uit 

professionele musici. Ze hebben elkaar gevonden in 

hun liefde voor de barokmuziek en hun streven deze 

uit te voeren op een manier die zoveel mogelijk 

recht doet aan de bronnen. Zij spelen op oude in-

strumenten of kopieën daarvan. Artistiek leider en 

concertmeester is Franc Polman. Behalve in de thuis-

basis Amsterdam wil Eik en Linde vooral optreden in 

kleinere plaatsen op karakteristieke locaties. Sinds 

2002 verleent het haar medewerking aan een maan-

delijkse serie Bach-cantates in de Bullekerk te Zaan-

dam. Buiten deze vaste activiteiten treedt het en-

semble incidenteel op met vocale ensembles. Afwis-

seling van bekende en mindere bekende componis-

ten zijn kenmerkend voor de programmering van Eik 

en Linde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Sint Vitus kinder- en jeugdkoor uit Leeuwarden 

o.l.v. Hendrikje van den Berg in samenwerking met 

jongerenkoor Lelielûd uit Baard 

o.l.v. Martijn van Dongen 

Dirigent, solisten en begeleiding van de Matthäus-Passion 2014 (slot) 
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Hoe ben je in aanraking gekomen met de Oratorium-

vereniging Bolsward? 

Irene: Ik ben al op jonge leeftijd in aanraking 

gekomen met de OVB en de Matthäus-Passion. Ik 

heb meerdere malen de kinderkoorpartij gezongen 

met het St. Vitus Kinderkoor. 

Jorn:  De eerste Matthäus-Passion die ik live mee-

maakte was er één van de Oratoriumvereniging Bols-

ward. Dit is inmiddels al weer zes jaar geleden. 

Sindsdien kom ik elk jaar samen met mijn moeder 

en soms met vrienden weer luisteren, we gingen 

soms zelfs twee avonden achter elkaar naar de uit-

voering van de Matthäus. Nu mijn moeder ook mee-

zingt, heeft haar enthousiasme mij ook overgehaald 

om mee te zingen.  

Eloise: Ik ben al op jonge leeftijd in aanraking 

gekomen met de OVB en de Matthäus: ik heb meer-

dere malen de kinderkoorpartij gezongen met het 

kinderkoor van Hendrikje. Via Irene ben ik bij het 

jongerenzangproject van de OVB gekomen.  

Bij welke passage uit de Matthäus-Passion beleef je 

het meeste plezier met zingen? 

Jorn:  Dat is het allereerste stuk. Het gebruik van 

cori spezzati (dubbelkorigheid) komt hier geweldig in 

naar voren, zo enorm ingenieus. Het geeft mij een 

machtig gevoel als ik het zing.  

Eloise: De leukste passages om te zingen zijn 

voor mij deel 33 (sind Blitze sind Donner) en deel 35 

(O Mensch bewein). Deel 33 omdat het een heel 

energiek stuk is, dat ineens helemaal stilstaat en 

daarna weer gewoon verdergaat alsof er niets is ge-

beurd, deel 35 omdat ik dat het mooiste stuk uit de 

Matthäus vind en het daarom ook heel leuk vind om 

te zingen.   

Irene: Dit vind ik een lastige vraag. Er zijn heel 

veel passages waar ik gelukkig van wordt. Ik denk 

dat ik het meeste plezier beleef in deel 33. Dat deel 

is heel energiek. Bij ‘Sind Blitze, sind Donner’ zetten 

de verschillende stemmen steeds sneller achter el-

kaar in en plotseling valt de muziek helemaal stil. 

Vervolgens wordt met dezelfde energie opgebouwd 

naar een nieuw hoogtepunt. Overigens vind ik dit 

deel niet de mooiste passage uit de Matthäus Passi-

on.  

Wat raakt je in de klassieke muziek en die van Bach 

in het bijzonder? 

Eloise: Ik heb in principe vrij weinig met klas-

sieke muziek. Ik luister vrijwel alleen tijdens het le-

ren klassieke muziek en heb ook geen voorkeur voor 

bepaalde componisten. Ik luister vooral elektronische 

muziek, maar kan wel genieten van mooie klassieke 

muziek. Toch luister ik het niet vaak - misschien om-

dat klassieke muziek voor mij toch wat ontoeganke-

lijker is of zo.  

Irene: Klassieke muziek is iets waarin ik hele-
maal kan opgaan. Ik wordt er heel gelukkig van. 
De regelmatig terugkerende thema’s zorgen ervoor 

dat de Matthäus-Passion heel vertrouwd klinkt. En ik 

vind het grappig hoe Bach in zijn muziek de tekst 

soms letterlijk ‘uitbeeldt’.                                    

>> 

Het JongerenZangProject OVB 2014 

H 
et JongerenZangProject van de Oratoriumvereniging Bolsward kan zich dit jaar verheugen in 

deelname van drie jongeren die dit jaar de Matthäus-Passion meezingen: Jorn de Boer (bas1), 

Eloise (alt2)en Irene (sopraan2) Spoelman. De JZP commissie is erg actief geweest om jonge-

ren te bereiken en te motiveren met de OVB mee te zingen. Het is heel fijn dat er daadwerkelijk 

deelname van jongeren is. De drie jongeren stellen zich voor.  

V.l.n.r. Jorn de Boer, Eloise Spoelman, Irene Spoelman 
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Vervolg JongerenZangProject 

Jorn: De onvoorspelbaarheid intrigeert mij al-

tijd bij klassieke muziek. Het verveelt gewoon nooit, 

zoals bijvoorbeeld top 40 muziek dat wel doet. Bo-

vendien merk ik telkens weer iets nieuws op als ik 

een stuk opnieuw beluister. De emotie die Bach in 

zijn werken gestopt heeft is ongeëvenaard, er is 

geen enkele componist die mij zo weet te ontroe-

ren.  

Wat zijn je verwachtingen van de concerten? 

Irene: Ik vind de Matthäus Passion 

hele mooie muziek en wil ‘m heel graag 

een keer helemaal zingen. Ik hoop dat 

het mooie concerten worden. Daar-

naast lijkt het me een leerzame erva-

ring om in een groot gemengd koor te zingen.  

Jorn:  Ik hoop dat tijdens de uitvoeringen, de men-

sen in de kerk net zo van de muziek kunnen genie-

ten als ik dat ook doe.  

Eloise: Ik verwacht dat de concerten een hele 

mooie ervaring voor mij zullen zijn. Sowieso heb ik 

(vooral op muzikaal) al veel geleerd van de repeti-

ties. Omdat ik niet heel veel muzikale ervaring heb, 

is de Matthäus voor mij een mooie uitdaging, en ik 

vind het geweldig.  

Zie je voor jezelf een toekomst in de muziek? 

Jorn: Dat hangt er van af. Als hobby zal ik ook 

in de toekomst nog muziek maken/luisteren, maar 

om er geld mee te verdienen en van mijn hobby 

mijn werk te maken, nee. Dat lijkt mij in deze tijd 

van economische crisissen en bezuinigingen niet de 

juiste keuze.  

Eloise: Voor mezelf zie ik zeker geen toekomst 

in de muziek. Zingen is voor mij nooit meer dan een 

hobby geweest en gaat ook nooit meer worden. Ik 

studeer rechten, daar ligt mijn toekomst.   

Irene: Ik ben zeker van plan om later muziek 

te blijven maken. Ik stop daar graag veel tijd in, 

maar ik wil er niet mijn beroep van maken.  

Wat doe je nog meer met muziek? Zing je ook el-

ders, of bespeel je een instrument? 

Eloise: Ik zing nog in het plaatselijke kerkkoor 

van Dronrijp. Ook luister ik veel muziek, maar speel 

zelf verder geen instrument o.i.d..  

Irene: Ik zing in het Nationaal Jeugdkoor 

(vrouwen). Vroeger heb ik viool en piano gespeeld, 

maar dat doe ik nu niet meer.  

Jorn: Momenteel zing ik ook in het 

Toonkunstkoor te Heerenveen, daar 

zing ik de Johannes-Passion mee. Dit 

heb ik twee jaar geleden ook gedaan 

en dat beviel mij erg goed. Verder 

speel ik piano, orgel, klavecimbel, elektrische en 

akoestische gitaar, blokfluit en een beetje cello.  

 

Waar luister je het meest naar: Pop, HipHop, Klas-

siek, R&B? 

Irene: Ik luister het meest naar klassieke mu-

ziek.  

Jorn:  Ik luister het meest naar klassieke muziek, de 

barokperiode is mijn favoriete periode. Toch luister 

ik ook naar andere muziek zoals The Doors,         

The Beatles. Zelfs heavy metal is mij niet te gek. 

Zolang het maar met echte instrumenten gemaakt 

is, luister ik er naar.  

 Eloise: Het meeste luister ik naar dubstep, 

dance en house (elektronische muziek) - wat overi-

gens niet betekent dat ik klassieke muziek niet mooi 

vind.  

Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om de 

Martinikerk bij de uitvoering van de Matthäus-

Passion vol jongelui te krijgen?  

Jorn: Dit streven klinkt mij als muziek in de 

oren. Er moet dan wel veel veranderen om dit te 

verwezenlijken. Klassieke muziek wordt helaas door 

de jeugd gezien als iets voor de elite en oude men-

sen. Om dit beeld te veranderen zou er al op de ba-

sisschool een breder scala aan muziek behandeld 

moeten worden. Hierdoor krijg je jeugd met een bre-

dere muzieksmaak en een brede muzieksmaak is uit 

eigen ervaring een verrijking van je leven. De jeugd 

van nu zou gratis toegang moeten krijgen, zo neem 

je een drempel weg. Toch is het probleem wat mij 

betreft dus groter. Voor nu geldt in ieder geval dat 

klassieke muziek moet groeien bij de meeste men-

sen, door de jaren heen ga je het waarderen.  

Eloise: Eerlijk gezegd denk ik dat 

het onmogelijk is om de kerk bij de 

uitvoering van de Matthäus vol jonge-

ren te krijgen. Ik merk in mijn eigen 

omgeving dat er gewoon heel weinig 

jongeren zijn die interesse hebben in klassieke mu-

ziek. De kerk krijg je niet vol met jongeren door 

goede reclame te maken, kaarten goedkoper te ma-

ken of de gemiddelde leeftijd van de OVB omlaag te 

brengen mbv enkele jongeren in het koor: je zou 

iets moeten doen aan de interesses van jongeren en 

dat is (vrijwel) onmogelijk. Overigens lijkt het mij 

ook niet noodzakelijk om de kerk vol jongeren te 

krijgen.  

Irene: Reclame maken op plekken waar jonge-

ren komen, die van klassieke muziek houden.  

 

Heel veel succes en plezier bij het oefenen en 

bij de concerten gewenst!! << 
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 Hoog tijd voor een nieuw podium in de Martinikerk. 

H 
et bestuur van de Oratoriumvereniging 

Bolsward heeft besloten dat er een 

nieuw podium moet komen voor de uit-

voeringen in de Martinikerk. Deze grote 

en ook dure investering was hard nodig. Rein Hof-

stra, lid van de podiumcommissie, geeft uitleg.  

Ons huidige podium kent bij het opbouwen een 

aantal bezwaren en problemen. Het moet van bui-

ten de Martinikerk worden aangevoerd, de onder-

delen zijn tamelijk zwaar, de verbindingen zijn - 

door het vele in- en uitschroeven - steeds minder 

goed te maken. Dit alles heeft ook gevolgen voor 

het enthousiasme van de bouwploeg van het podi-

um om alles goed en veilig op te stellen. 

Een nieuw podium, welke uit aluminium onderde-

len bestaat, zal veel van de bezwaren kunnen 

wegnemen. Het is aanzienlijk lichter in gewicht, 

het is eenvoudiger qua intern transport, het is 

duurzamer wat betreft verbindingen (schroeven 

ontbreken) en het is voorzien van stelpoten met 

het oog op de ongelijke vloer van de kerk. Daar-

naast kunnen - na overleg met de kerkrentmees-

ters - de onderdelen van het podium in de kerk 

zelf worden opgeslagen. 

Het bedrijf Altrex uit Zwolle is gespecialiseerd in 

demontabele steigers en podia. In samenspraak 

met technici van Altrex is er een podium ontwor-

pen dat in hoofdlijnen lijkt op het huidige, maar 

naast laag gewicht en gemakkelijk monteerbaar-

heid een paar bijkomende voordelen heeft: het 

kan in tweeën worden gedeeld (4 rijen ipv 8) - 

maar ook versmald, wanneer wenselijk voor een 

kleinere bezetting. Bovendien is het toegevoegde 

element (voor het jeugdkoor) in hoogte verstel-

baar. Ergo: een soort meccanodoos die een hoofd-

vorm en afgeleiden daarvan mogelijk maakt. 

 Rein Hofstra 

Huidige situatie 

Nieuwe situatie 



Pagina 12 Nieuwsbrief OVB                          Voorjaar 2014       

Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek 

M 
uziek is mijn dagelijkse 

bezigheid. Ik ben mu-

ziekdocent op het 

voortgezet onderwijs, 

ik werk op het Marne College in 

Bolsward. Ik geef vooral les aan 

de eerste en tweede klassen van 

het VMBO (wat vroeger LTS en 

Huishoudschool was). 

Veel leerlingen vertellen dat ze 

nog nooit een muziekinstrument 

hebben bespeeld en dat ze niets 

over muziek weten. Ze vinden zelf 

ook vaak dat ze “het niet kun-

nen”. Wat is het dan mooi om ze 

te stimuleren om het toch te pro-

beren. Leerlingen komen er achter 

dat na een paar keer oefenen op 

het keyboard ze wel een liedje 

kunnen spelen. En ook dat het 

leuk is om met elkaar een lied te 

zingen of zelf een lied te beden-

ken op de computer. Muziek is 

vooral een middel om leerlingen 

te laten ervaren dat je vaak meer 

kunt dan je zelf denkt. 

Hoe is die passie eigenlijk begon-

nen? Ik raakte geïnspireerd door 

mijn oom, die aan het conservato-

rium studeerde voor “docerend 

musicus” en trompet speelde. In 

de vakantie ging ik vaak bij beppe 

logeren en dan zat ik aan zijn 

voeteneind als hij studeerde. 

Ik denk dat ik vanaf mijn elfde/

twaalfde eindelijk op muziekles 

mocht.  Natuurlijk wilde ik ook 

een trompet! Al snel bleek dat de 

fanfare nieuwe leden nodig had, 

dus samen met mijn lesmaatje 

mochten we snel bij het “grote” 

korps. En daarna ging het als een 

speer: meedoen met provinciale 

orkesten, weekenden weg en bin-

nen korte tijd verschillende diplo-

ma’s halen. Ook werd ik lid van 

nog een orkest; mijn middelbare 

school huiswerk moest altijd wij-

ken voor de muziek. 

Ik wilde ook “docerend musicus” 

gaan studeren na de Havo. Maar 

er waren mensen die me afraad-

den om naar het conservatorium 

te gaan; er is toch niet veel werk, 

je moet wel heel erg goed zijn 

etc. Vandaar dat ik naar de PABO 

ben gegaan. Maar mijn muziek-

bloed bleef kriebelen. Mijn oor viel 

op de opleiding “Schoolmuziek”.  

Na het volgen van deze opleiding 

en het vinden van een baan, vind 

ik het ook erg belangrijk om mu-

ziek als mijn hobby te blijven be-

oefenen. Vandaar dat ik, naast de 

OVB,  ook nog lid van de fanfare 

Excelsior Schraard ben. Zelf bij 

een leuke club musiceren geeft 

veel ontspanning, plezier en inspi-

ratie.  

Via de vereniging ben ik ook be-

trokken bij de jeugdopleiding. Al 

enkele jaren bieden we kinderen 

van de basisschool gratis lessen 

op de blaasinstrumenten aan, zo-

dat ze kunnen ervaren of het wat 

voor hen is. Ook ben ik de diri-

gente van “Excelsior XS”, het 

jeugdorkest van onze vereniging 

en ben ik  dirigente van het 

jeugdorkest “De Trijklank” van 

Heeg, Hommerts, Jutrijp. 

Ook organiseer ik samen met een 

aantal studiegenoten van het Con-

servatorium (waarmee we het 

koperkwintet DREFT hebben) zo af 

en toe een reünie. Een leuke ma-

nier om elkaar weer te spreken, 

maar de dag besteden we ook om 

te musiceren. 

Dus al met al, ben ik dagelijks 

behoorlijk met muziek bezig. Het 

geeft me plezier, ontspanning en 

energie! 

Fenny Haagsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En daarna ging 

het als een 

speer: mee-

doen met pro-

vinciale orkes-

ten, weekenden 

weg en binnen 

korte tijd ver-

schillende di-

ploma’s halen. 
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De theorie voor koorleden OVB werkt effectief 

Afgelopen najaar stond de muziektheorie centraal in het cursusaanbod voor de koorleden. Dat dit door 

de deelnemers gewaardeerd werd blijkt wel uit onderstaande citaten.  

“Ik had nog nooit van Pa-
ralelle toonladders ge-
hoord. Maar dankzij Janny 
wel!!??” 

“Er is een wereld voor mij open 

gegaan nu het mij duidelijker is 

waar al die noten voor staan. 

Je bent nooit te oud om te leren, 

je gaat er zeker beter van musice-

ren. 

De kracht van de herhaling is voor 

mij van toepassing dus ik ga zeker 

nog een keer meedoen zolang ik 

zing”. 

Ontdekkings-                                                             
reis 

“De lessen van Jan-
ny waren leerzaam 
en ritmisch . Ik ga 
voor het vervolg”. 

“Ontdek  door Janny de mu-
ziek in de noten en waarom 
“Friese Boeren Eten Alle Da-
gen Gort” belangrijk is”. 

“Het was bijzonder om 
te ervaren, dat door de 
theorie en kennis van 
noten enz, de muziek 
toch meer gaat leven!” 

“Het is verbazend wat 
OVB leden presteren, 
wanneer zij van Janny 
Bergsma muziekken-
nis leren”. 

“Ik heb nu meer 

noten op mijn 

zang!!” 

“Brainstormen over 
noten met koorle-
den en dat met ge-
voel…. daarmee is 
de toon gezet”. 

"Veel informatie 

in een redelijk 

kort tijdsbestek, 

heel veel geleerd 

in een gezellige 

ontspan-

nen sfeer."  

“Cadans, ritme, 

solvege, noten; 

veel is mij weer 

duidelijk gewor-

den onder leiding 

van onze voor-

treffelijk lerares”.  

 

De opmaat voor een vervolg is gezet. De cursisten van de OVB bedanken Janny Bergsma voor haar inzet voor 

deze theoriecursus.  
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D 
e Matthäus Passion behoort in Nederland tot de meest geliefde klas-

sieke muziek. Dit luisterboek helpt u het meesterwerk te doorgron-

den. 

Het staat op nr. 1 van de top 300 van de Radio 4 Hart & Ziellijst en 

maakt onderdeel uit van een Paastraditie waarin zelfs kopstukken uit de pop-

muziek zich wagen aan aria's uit dit oratorium. De complexiteit van het werk 

blijft intrigeren. De Matthäus-Passion behoort in Nederland tot de meest ge-

liefde klassieke muziek.  

In Govert Jan Bach over de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach 

reikt Bachkenner en ver familielid Govert Jan Bach in twaalf hoofdstukken 

sleutels aan om dit meesterwerk beter te doorgronden. Op toegankelijke wijze 

gaat hij in op onder meer de ontstaansgeschiedenis, de gelaagdheid van het 

stuk, de diverse tekstbronnen en de Matthäus-Passion als Nederlands cultuur-

monument. Govert Jan Bachs heldere uitleg in dit luisterboek zorgt voor meer 

begrip voor de achtergronden van de Matthäus-Passion en biedt een verrijking 

van de luisterervaring. Hij maakt veelvuldig gebruik van muziekvoorbeelden van verschillende uitvoerin-

gen. 

Met een gesproken voorwoord van Joop van Zijl, oud-presentator van het NOS Journaal en presentator 
van het programma Geen dag zonder Bach op Concertzender.nl.   

Titel: De Matthäus-Passion 

Auteur (muzikant): Johann Sebastian Bach 

Voorgelezen door: Govert Jan Bach  

Luisterduur: Ruim 4 uur 

Prijs: € 24,95, boek met 4 cd's 

De Matthäus-Passion als luisterboek 

Het Paulus oratorium, wat een belevenis! 

Z 
ondag, 17 november j.l. was ik aanwezig bij een concert van 

de Oratoriumvereniging Bolsward, waarbij mijn broer Reinder 

Jan Postma ook zingt. Uitgevoerd werd het oratorium Paulus 

van Mendelssohn. Ik kende dit oratorium niet. Ik vond het 

een belevenis. Wat een mooi oratorium, wat werd er prachtig gezon-

gen zowel door het koor als door de solisten, zo zuiver en de muziek 

was ook prachtig. Ik was geroerd.                                                 

Zo nu en dan ga ik naar concerten in het Concertgebouw in Amster-

dam. Dit concert doet daar niet voor onder. Wat ik ook nog een extra 

plus vind dat het concert in de Martinikerk plaatsvond, waar eigenlijk 

een oratorium uitgevoerd hoort te worden net zoals de Matthäus-

Passion, die ik ook gehoord heb in de Martinikerk. Ook een prachtige 

uitvoering.                                                                                    

Ik hoop dat de Elias nog eens uitgevoerd wordt. Dan ben ik van de 

partij.  

Hinke Bouma,                                                                                                                         

Amsterdam 
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Z 
ittend achter mijn bureau 
laat ik de stilte komen, 
zodat van uit mijn dichtdepot 
de woorden weer gaan stromen 

 
Ik voed mijn brein, en denk terug 
aan maar één jaar geleden. 
De tijd passeerde vliegensvlug 
van toen naar nu, het heden. 
 
Wij zongen de Matthäus weer, 
brachten Paulus op de planken. 
Ons niveau dat stijgt steeds meer en 
meer, 
dat hebben wij aan Pauli te danken. 
 
Ons koor dat groeit in kracht en tal, 
sommigen moeten ons verlaten. 
Met stille trom of hoorngeschal, 
daar zal ik straks van praten. 
 
Maar eerst toch maar de keus 
om de Paulus te gaan zingen. 
Dat was, in elk geval voor deze Beus 
één van de mooiste dingen. 
 
Een stuk vol passie en geloof, 
onstuimig, vol van leven. 
Waaraan menig theoloog 
een diep’re zin kan geven. 
 
Ik weet dat sommige onder ons 
schrokken van wrede teksten. 
Maar ik wijs er op, nu in response 
nog steeds bestaan deze reflexen. 
 
De marteling, de steniging 
voor ons  achterhaalde zaken. 
Maar ook in westerse vereniging 
kunnen wij daar geen eind aan maken 
 
Zie het maar als geschiedenis, 
lessen waarvan wij moeten leren. 
Om alle ongerechtigheid 
uit onze maatschappij te weren. 
 
Dus wij stortten ons op de muziek, 
de tekst en ook de noten. 
Ook deze waren weer uniek, 
werden in vorm gegoten 
 
Wij werden stevig aangespoord 
om uit het boek te komen. 
Ik had van de Google bril gehoord 
en begon daarvan te dromen 
 
Wat ook heel bijzonder was: 
je ogen dicht bij’ t zingen. 
Dan worden je oren als van glas 
en hoor je andere dingen. 
 
Of stampend door de kerk gaan, 
uit elkaars ogen drinken. 
Waardoor je oren openstaan 
en de klanken schoner klinken 
 
Hoe is het karakter van het stuk, 
brengt het leed, triomf of verwachting. 
Is het de opmaat voor hemels geluk, 
of volgt er een volgende slachting 

Voor Nel is het de laatste keer, 
het is voor haar genoeg 
Heel verstandig zoals ik hier expliqueer, 
maar voor mij altijd te vroeg 
 
Al op mijn allereerste dag 
kreeg ik een plaats naast Nel. 
Kwam daardoor onder haar gezag, 
dat paste wonderwel. 
 
Ik moet nu verder zonder haar, 
maar moet haar toch bedanken 
Mijn lieve Nel het was wonderbaar, 
al die samen met jou gevormde klanken. 
 
Het gaat je goed, nog jarenlang. 
Ga voor ons niet verloren 
en kom ook in het koor belang 
naar onze concerten horen. 
 
Je verlaat ons koor met hoorngeschal, 
je daden zijn bekend. 
Je talenten zijn haast zonder tal, 
want jij bent eminent. 
 
Namens Frida nog een woord. 
Zij vroeg mij te vertellen 
van jullie ritjes naar het koor, 
ik wil haar niet teleur gaan stellen. 
 
Vele zaken werden besproken, 
over kerk en politiek. 
Niets bleef dan onuitgesproken, 
veel opbouwende kritiek. 
 
Ook zij zal voortaan jouw gaan missen, 
ook jou analyse over ‘t weer. 
Zij moet nu voortaan maar gissen 
over politiek en ’t milieubeheer. 
 
Maar terug nu de werkelijkheid, 
het hedendaags bedrijf. 
Onze muzikale bezigheid, 
onze liefde en tijdverdrijf. 
 
Iedere keer weer is de vraag: 
wordt de poster een buitengewone, 
want die willen wij zo zielensgraag 
aan de buitenwacht gaan tonen 
 
Dit keer bracht onze Floor 
Paulus met een zuidwester. 
In oliepak als metafoor 
van de christelijke grondvester. 
 
Jannie Bergsma leert de onbekwame 
de kennis en kunde der muziek. 
En zij die daar naar horen kwamen, 
leerde heel snel en bijzonder kwiek 
 
Zij weten nu een heleboel: 
van toonladders en syncopen. 
Waarin Jannie hen met veel gevoel 
letterlijk heeft verzopen 
 
Ook het bestuur dat zit niet stil, 
want zij verkoopt ondertussen 
voor ieder die zacht zitten wil, 
het unieke OVB kussen                         
>> 

Geniet wederom mee met de dichter des OVB 
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En langzaam nadert het concert, 
de spanning stijgt ten top. 
En iedereen zelfs Engelbert 
voert nu de spanning op 
 
De laatste loodjes wegen zwaar, 
verfijnd wordt de muziek. 
En Pauli leidt ons emancipatoir 
langs toon en dynamiek. 
 
We nemen afscheid, het doet zeer, 
de virtuoos op de klavieren. 
Maar ja hij heeft geen functie meer, 
bedankt toch Jan van Liere. 
 
De dag is daar, wij haasten ons 
naar de Martinikerk. 
Om daar gezamenlijk, onder ons 
te doen ons mooie werk. 
 
Het orkest zet in, de pauken slaan, 
het koperwerk gaat schallen. 
Waarna het koor rechtop gaat staan 
om tijdig in te vallen. 
 
Ach u kent allen het gevoel, 
zo machtig, zo verheven. 
Je zweeft ver boven het gewoel, 
bent in de hemel even. 
 
We doen het voor en met elkaar, 
maar ook voor het publiek. 
Die ademloos de klanken hoort 
van Mendelssohn’s muziek. 
 
En Pauli leidt en dirigeert 
bekwaam en heel bedreven. 
Zij is degene die regeert 
en brengt het stuk tot leven. 
 
De leden van het dames kwartet, 
om hun talenten gekozen. 
Kwijten zich van hun takenpakket, 
verdienen bewondering en.. Rozen. 
 
En ach de solisten zij zijn ons bekend 
en door velen al vaak geprezen. 
Hun wordt ook nu eer toegekend, 
die er ook nu weer mag wezen 
 
 
 
 
 
 

 
Neem nu Netty de mezzo sopraan, 
onze Netty mag ik wel zeggen. 
Daarmee kunnen wij nu en voortaan 
nog veel roem mee gaan inleggen. 
 
En Heleen die reeds menig maal 
bespeelde ons gevoelen. 
Haar gouden stem, haar kapitaal, 
op en top Heleen Koele. 
 
Harry van Berne de tenor, 
geroemd in vele streken. 
Ook dit keer weer excelsior, 
zoals hier is gebleken. 
 
De bas dat was Frans Fiselier, 
ook nu één van de groten. 
Daar hebben wij met veel plezier 
intensief van genoten. 
 
En ook het orkest t‘ was kwaliteit, 
het ensemble Conservatoire. 
Daaraan zullen wij nu en altijd 
de beste herinnering bewaren. 
 
We gaan weer verder met het koor, 
verslaafd aan de muziek. 
Die nooit voor ons haar glans verloor, 
haar mythe, symboliek. 
 
Veel dank aan allen die dit feest 
gaven vorm en ook gestalte. 
Het is wonderbaar geweest 
en van een hoog gehalte. 
 
Pauli en het bestuur, 
alle commissie leden. 
Zei allen wil ik in dit uur 
met lauwerkrans bekleden. 
 
Het werk dat wacht, komt treedt dan aan, 
het Weihnachts Oratorium gaan wij kwe-
len. 
Totdat wij weer aan de Matthäus gaan 
met zoet gevooisde kelen. 
 
En tenslotte nog dit: 
Koop voor uw familie,  
broers en zussen 
het OVB promotie kussen. 
 
Hans van Beusichem - 17-11-2013 



Pagina 17 Nieuwsbrief OVB                          Nieuwsbrief OVB 

Verenigingsnieuws 

OVB zitkussens 

Weet u dat onze OVB vorig jaar zitkussentjes in de handel heeft gebracht? Smaakvolle, sierlijke kussentjes 

van zeer solide kwaliteit, die ook nog eens lekker zitten. Bij het Najaarsconcert waren ze voor het eerst ver-

krijgbaar. Daar is toen veel te weinig gebruik van gemaakt. Er zijn er nog tientallen over! Dat begrijpen we 

niet, vandaar dat we graag nog eens onder uw aandacht brengen dat u voor een prikje, namelijk slechts    

€ 10, in het bezit kunt komen van zo’n uniek en aangenaam kussentje, waarop u niet alleen onze concerten 

tot in lengte van tijd comfortabel kunt uitzitten, maar waar u de rest van het jaar ook volop plezier van kunt 

hebben. Ze lenen zich namelijk ook uitstekend voor gebruik op uw tuinmeubilair of in de caravan. Dan hebt 

u wel iets bijzonders in handen. Met een setje van 4 stuks komt u piekfijn voor de dag en kunt u echt jaren 

vooruit.  

Mogen we erop rekenen dat u ons snel van onze voorraad afhelpt? De opbrengst komt ten goede aan ons 

koor.  

Haast u, op = op! 

Jan Muurling, voorzitter PR-commissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zitkussentjes worden verkocht bij onze concerten. En op repetitie-avonden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De penningmeester heeft het afgelopen jaar €26,23 ontvangen van 

Onze Clubwinkel. Dat is een mooi begin!  

Misschien heeft u er nog niet aan gedacht om als u een online bestel-

ling doet, u dit via Onze Clubwinkel kunt doen. Behalve uw eigen 

voordeel levert het onze vereniging een leuk bedrag op. Iedereen 

heeft van tijd tot tijd printerinkt nodig, om maar iets te noemen. Be-

stel het eens via www.onzeclubwinkel.nl en kies dan voor de Oratori-

umvereniging Bolsward als uw club. Alvast bedankt.  

  

http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl
http://www.onzeclubwinkel.nl


Concertoverzicht Oratoriumvereniging Bolsward: 

Matthäus-Passion Johann Sebastian Bach 

Op 15 / 16 april 2014 aanvang 19.00 uur 

 

Medewerkenden: 

Sopraan  : Heleen Koele 

Alt   : Netty Otter 

Tenor (evangelist) : Jan van Elsacker 

Tenor (aria’s)  : Jean Leon Kloostermann 

Bas (Christuspartij) : Jelle Draijer 

Bas (aria’s)  : Pierre Mak 

Begeleiding  : Barokensemble Eik en Linde 

 

Algehele leiding  : Pauli Yap 

Voor kaartverkoop klik hier 

 

Weihnachtsoratorium Johann Sebastian Bach 

Op 14 december 2014  

 

Medewerkenden: 

Sopraan   : Stefanie True 

Counter Tenor  : Daniel Elgersma 

Tenor   : Jeroen de Vaal 

Bas   : Martijn Sanders 

Begeleiding  : Barokensemble Eik en Linde 

 

Algehele leiding  : Pauli Yap 

 

De kaartverkoop start na 16 april 2014. Verdere informatie via onze website: 
www.ovb-bolsward.nl 

 

Matthäus-Passion 2015 

De Matthäus-Passion wordt uitgevoerd op 31 maart en 1 april 2015. 

Medewerkenden: Barokensemble Eik en Linde, Stefanie True sopraan, Maria 

Fiselier alt, Jelle Draijer Christus, Jeroen de Vaal evangelist, Mark Omvlee 

aria’s, Hugo Oliveira aria’s 

Algehele leiding: Pauli Yap.  

Colofon 

 

Redactie &  

Samenstelling: 

Henny van Vugt 

Hans 

Nieuwenhuijsen 

 

Emailadres voor uw 

bijdragen en 

reacties: 

nieuwsbrief@ovb-

bolsward.nl 

 

 

Contactgegevens  

Oratoriumvereniging 

Bolsward: 

Suvelstrjitte 32 

8561EZ Balk  

tel.0611304498 

info@ovb-

bolsward.nl 

 

Bankrekening: 
NL63ABNA0911250697 

 

Dirigent 

Pauli Yap 

 

Pianist 

Jan van Liere 

 

De redactie heeft 

alle moeite gedaan 

om rechthebbenden 

van artikelen, foto’s 

en afbeeldingen te 

benaderen. Mocht u 

toch menen 

rechthebbende te 

zijn neem dan 

contact op met de 

redactie via 

bovenstaand 

emailadres. 
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