
Dit jaar trekt de uitvoering  

van de Matthäus Passion in 

Bolsward een andere jas aan. 

Nadat jarenlang de 

Oratoriumvereniging Bolsward 

is begeleid door het Ensemble 

Conservatoire, is het nu de 

beurt aan Barokensemble Eik 

en Linde uit Amsterdam.  

                                           

Bij een barokorkest wordt  

gesproken over 

'Originalinstrumente' of 

'authentieke instrumenten' 

zonder dat daarin het besef 

doordringt van de betekenis 

van de toonhoogte van de 

muziek. Harnoncourt (dirigent 

en pionier van de authentieke 

uitvoeringspraktijk)  heeft eens 

opgemerkt dat ons gehoor van 

huis uit een onbeschreven blad 

is dat door allerlei media, maar 

ook de muziekleraar en de 

pianostemmer wordt 

'beschreven'. Het is dit puur 

subjectieve 'programma' dat 

bepaalt of wij intonatie als 

goed, slecht, zuiver of onzuiver 

waarderen. De opvatting dat er 

een wetenschappelijk 

gedefinieerde of gefundeerde 

standaard voor zuivere 

intonatie bestaat is dan ook 

onjuist. Ieder tijdperk had zijn 

eigen intonatiesysteem en dus 

verschilde ook de intonatie in 

de achttiende eeuw van die van 

nu. Een daarbij optredend 

probleem is de individuele 

beleving van de intonatie, wat 

de een als zuiver en de ander 

als minder zuiver of erger 

ervaart. Dit houdt verband met 

Het ‘beschreven’ gehoor 

Barokorkest Eik en Linde uit Amsterdam 

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 

die elkaar gevonden hebben in 

hun liefde voor de barokmu- 

ziek en hun streven deze uit te 

voeren op een manier die 

zoveel mogelijk recht doet aan 

de bronnen. Zij spelen op oude 

instrumenten of kopieën daar-

van. Artistiek leider en con-

certmeester is Franc Polman. 

Behalve in de thuisbasis Am-

sterdam wil Eik en Linde vooral 

optreden in kleinere plaatsen 

op karakteristieke locaties. 

Sinds 2002 verleent het haar 

medewerking aan een maande-

lijkse serie Bach-cantates in de 

Bullekerk te Zaandam. Buiten 

deze vaste activiteiten treedt 

het ensemble incidenteel op 

met vocale ensembles. Afwis-

seling van bekende en mindere 

bekende componisten zijn 

kenmerkend voor de program-

mering van Eik en Linde. 

 

 

Concertmeester en artistieke 

leiding: Franc Polman 
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klik hier. 

de ingewortelde 

intonatiepraktijk waarin 

spanningen in de 

melodievoering worden 

gecreëerd door naar boven af 

te buigen, van de evenredig 

zwevende temperatuur 

(stemming) af. Als de muziek 

voor een andere intonatie 

bedoeld is geweest zullen bij 

de toehoorder die anders is 

'geprogrammeerd' de haren 

werkelijk te berge rijzen. 

Terwijl die musici toch feilloos 

en consequent binnen het 

harnas van 'hun' 

intonatiesysteem intoneren. 

                                  

Toonhoogten hangen af van de 

gekozen muzikale 

temperatuur.                                              
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Na het najaarsconcert in november zijn we als koor 

enthousiast aan de slag gegaan met het instuderen van 

de Paulus van Mendelssohn, die we gaan uitvoeren in 

het najaar van 2013. Een prachtig groot oratorium, 

voor de meeste koorleden nieuw, dus werk aan de 

winkel. Om voor de Kerst al met de Matthäus Passion 

te beginnen klopt gevoelsmatig niet, maar in het nieuwe 

jaar is het repeteren weer begonnen. Een vroege Pasen 

dit jaar, dus de vaart zat er direct weer in. Voor het 

eerst gaan we uitvoeren met een barokorkest, dus een 

nieuwe uitdaging voor het koor. Onze, immer bevlogen, 

dirigent Pauli Yap oefent extra met ons per stemgroep 

om het straks op de concerten als een mooi geheel te 

laten klinken. 

We hopen velen van u te mogen begroeten in de 

mooie Martinikerk te Bolsward. 

Namens allen, 

 

Lokke Notermans,  

voorzitter.  

Van de redactie 

Van de voorzitter 

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief 

van de Oratoriumverening Bolsward.  

In dit nummer besteden we aandacht aan een andere 

opzet van de Matthäus Passion, zoals die dit jaar zal 
klinken in de Martinikerk op 26 en 27 maart a.s.  

 
Met trots blikken we terug op ons najaarsconcert 

waarbij de prachtige requiems van Mozart en Fauré ons 

nog naklinken in de oren en in de beleving. Zoals u zult 

lezen werd de lezing van onze huismusicoloog Ebo 

Reitsma zeer goed bezocht.  

 

Uw redacteur doet verslag van een koorreis naar 

Duitsland: een koorreis “mit Wehmut”.  

De organisatie van de OVB probeert met de (digitale) 

tijd mee te gaan. Zo is de nieuwsbriefredactie en het 

beheer van de website onderdeel geworden van de PR 

commissie van het koor.  

 
Maar er is nog veel meer te lezen in deze nieuwsbrief. 

Wij hopen dat u wederom deze editie met genoegen 

zult lezen. Reacties zijn altijd welkom via info@ovb-

bolsward.nl  

 
Henny van Vugt  

Hans Nieuwenhuijsen 
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We kennen vele temperaturen zoals die van  Pythagoras, 

Natuurlijk, Gelijkzwevend, Middentoon, Kirnberger I-III en  

Kellner. Kirnberger was een van de leerlingen van Bach. Een 

toonhoogte kan gemeten worden in Hertz (als trillingen per 

seconde), of worden bepaald volgens de evenredig zwevende 

stemming. De halve toon wordt dan ingedeeld in 100 cents of 

komma's. Vertaald in Hz zoals we nu gewend zijn gold in Bachs 

eerste jaren in Leipzig nog a' = 392 Hz, de zogenaamde Franse 

stemming; daarna werd  het a'= 415 Hz, de barokstemming. 

De moderne stemming is doorgaans a' = 440 Hz (wat dus per 

saldo een briljantere klank oplevert, maar met name de vocale 

muziekpraktijk er zeker niet gemakkelijker op maakt). 

                                                                                          

In die jaren was er natuurlijk geen musicus die de stemming 

van muziekinstrumenten met een specifiek aantal trillingen per 

seconde verbond. Van Hertz had vanzelfsprekend niemand 

gehoord. Stemming vond plaats op het gehoor door middel 

van vergelijking. Wel waren er begrippen in zwang zoals 

Kammerton (de uit Frankrijk afkomstige stemmingstoon voor 

instrumentale muziek), Chorton (koor en orgel) en 

Tiefkammerton. De Chorton was een grote secunde hoger 

dan de Kammerton, die weer een kleine secunde hoger was 

dan de Tiefkammertom. Daarmee was de totale afstand binnen 

dit stemmingsblok die van een kleine terts. 

                                                                               

Natuurlijk was de stemming een groot probleem. Het orgel 

kon door zijn pijplengte niet in Kammerton worden gestemd, 

waardoor Bach en zijn tijdgenoten gedwongen waren om de 

voor de houten blaasinstrumenten geldende Kammerton 

daaraan aan te passen. Zo klonk de hobo (in c, omvang c1 tot 

d3, maar zonder cis1!), een typisch Kammerton instrument en 

bij Bach zeer geliefd, een grote secunde lager dan het orgel en 

het koor (dat zich richtte naar de orgelstemming). 

                                                                                        

De klank van het barokorkest werd in hoge mate bepaald 

door de mengklank van viool en hobo (de oboe d'amore, de 

liefdeshobo, en de oboe da caccia, de jachthobo werden door 

hun zo bijzondere klank vooral solistisch ingezet). De strijkers 

konden zich gemakkelijk aan de orgel- en koorstemming 

aanpassen, maar voor de hobo gold dat niet. Het kwam er dus 

op aan om of de partijen voor de houtblazers hoger of het 

orgel lager te noteren. In Weimar noteerde Bach de 

hobopartij zelfs een kleine terts hoger om het verschil met het 

orgel en dus ook het koor en de strijkers te compenseren. 

                                                                                        

Uit “De kerkcantates van Johann Sebastian Bach en de 

historiserende uitvoeringspraktijk” 

©Aart van der Wal, maart 2005 

                                                                                     

Voor het volledige, zeer lezenswaardige artikel, klik op de 

onderstaande link:  

http://www.opusklassiek.nl/componisten/

bach_cantates_praktijk.htm#sthash.dT6U2mrw.dpbs 

 

mailto:info@ovb-bolsward.nl
mailto:info@ovb-bolsward.nl
http://www.opusklassiek.nl/componisten/bach_cantates_praktijk.htm#sthash.dT6U2mrw.dpbsC:/Documents and Settings/PC/My Documents/Belastingdienst
http://www.opusklassiek.nl/componisten/bach_cantates_praktijk.htm#sthash.dT6U2mrw.dpbsC:/Documents and Settings/PC/My Documents/Belastingdienst


Stefanie True                                      Sopraan 
De Canadese sopraan 

Stefanie True begon haar 

zangstudie aan de York 

University in Toronto 

(Canada) waar zij studeerde 

bij Catherine Robbin. In 

2004 kwam Stefanie naar 

Nederland om te studeren 

aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den 

Haag. Ze rondde haar studie 

aan dat instituut in 2009 af.  

 

Inmiddels trad Stefanie reeds 

veelvuldig op in Europa, Noord- en Centraal Amerika. 

Ze zong opera, oratoria en solorecitals en was te horen 

op diverse Nederlandse en buitenlandse festivals, zoals 

het Utrechtse Festival Oude Muziek en het Festival van 

Stresa (Italië). Op het concertpodium was Stefanie te 

horen als solist in de grote werken van Bach, zoals de 

Johannes en Matthäus Passion en in diverse cantates en 

Requiems. 

In de opera zong ze onder meer Cephise in Campra‟s 

L‟Europe Gallante met dirigent William Christie (Festival 

van Ambronay), Poppea in Händels Agrippina, Belinda in 

Purcells Dido and Aneas.  

Haar discografie omvat o.a. Händels Aci, Galatea e 

Polifeo en La Resurrezione en twee solo-opnamen van 

Händels vroege cantates, alle onder leiding van Marco 

Vitale en met zijn ensemble Contrasto Armonico. 

Onlangs kwam een cd uit waarin Stefanie te horen is in 

een programma met Franse barokmuziek van Lully, 

tezamen met het Italiaanse ensemble La Risonanza o.l.v. 

Fabio Bonizzoni. 

 

Myra Kroese                                             Alt 
Myra Kroese is een 

veelgevraagde alt - mezzo 

solist. Haar warme maar 

krachtige stem komt zowel uit 

in Bach's Matthäus Passion als 

in Verdi's Requiem.  

Ook in eigentijdse muziek 

mengt haar stem goed met 

uiteenlopende vocale en 

instrumentale combinaties. 

Haar flexibiliteit in ensemble 

zingen zorgt voor een perfecte 

balans in solistische 

kwartetten, zoals ze onlangs 

bewees tijdens de tournee van Frans Brüggen met het 

Requiem van Mozart. 

Vrijwel vanaf het begin van haar studie werd Myra 

Kroese als solist gevraagd. Reeds op haar twintigste 

zong ze haar eerste Krönungsmesse, waadoor ze reeds 

op jonge leeftijd praktijk ervaring opdeed. Sindsdien 

werkte ze mee aan talloze uitvoeringenm o.a.: de grote 

oratoria van Bach en Händel.  

 

Ze zong onder bekende dirigenten o.a. Jos van 
Immerseel, Phillipe Herreweghe, Reinbert de Leeuw, 

Frans Brüggen en Hans van den Hombergh. Myra 

Kroese werkt tevens met kleine ensembles als het 

Gesualda Consort en geeft liederen recitals. Ze 

studeerde zang aan diverse conservatoria, ondermeer bij 

Sophia van Sante en Marianne Dieleman. Privé volgde ze 

lessen bij o.a. Aafje Heynis, Horst Günhter en Jelle 

Draijer.  

 

Jeroen de Vaal                     Tenor (Evangelist)  
Jeroen de Vaal studeerde aan 

het conservatorium te 

Utrecht bij Eugénie Ditewig 

en volgde daar de operaklas 

bij Monique Wagemakers en 

Jan Slothouwer. 

Na zijn studie volgde hij 

lessen bij Eric Tappy te 

Lausanne en bij Marcel 

Reijans. 

Masterclasses volgde Jeroen 

onder meer bij Jard van Nes, 

Udo Reinemann en Jon 

Thorsteinsson. Op dit 

moment wordt hij gecoacht door de tenor Valentin Jar. 

 

Jeroen de Vaal werkte in operahuizen als De 

Nederlandse Opera, De Vlaamse Opera, De Munt, 

Opéra National de Lyon, de Wiener Kammeroper en 

Theater an der Wien, waar hij werkte met dirigenten als 

Hartmut Haenchen, William Christie, Ivor Bolton.  

Hij werkte onder meer met de volgende regisseurs als 

Pierre Audi, Adrian Noble, Laurent Pelly, Francois 

Girard, Waut Koeken, Wim Trompert. 

 

In seizoen 2011-2012 zong hij onder andere de rol van 

Carlo in “Der Turm” aan het Grand Théâtre van 

Luxemburg onder leiding van Jean Deroyer, Orfeo in 

Theater an der Wien, gedirigeerd door Ivor Bolton en 

zong Jeroen in Parsifal in bij DNO, met het Koninklijk 

Concertgebouworkest, onder leiding van Ivan Fisher en 

in de regie van Pierre Audi.   

 

Dit seizoen staat onder meer een productie in België en 

Frankrijk op het programma, Princesse Turandot en zal 

hij wederom te horen en te zien zijn in een productie 

van De Nederlandse Opera, Die Meistersinger von 

Nürnberg. Jeroen is een veelgevraagd concertzanger en 

is dan ook regelmatig te horen in J.S. Bach‟s Passionen 

en Cantaten, de Hohe Messe en het Weihnachts-

oratorium. In 2011 werd hij uitgenodigd om in Slovenië      
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“Die Jahreszeiten” van Haydn met het Slovenian RTV 

Orchestra.  

 

André Post                                   Tenor (aria‟s)  
André Post  studeerde eerst 

klarinet en later orgel, 

alvorens hij aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag 

is gaan studeren bij Diane 

Forlane.  

Na zijn studie in Den Haag 

ging hij zich verder bekwamen 

bij Opera Studio Nederland 

Amsterdam. Thans wordt hij 

gecoacht door Margreet 

Honig. Hij nam met goed 

gevolg deel aan diverse 

concoursen en volgde 

masterclasses bij Charlotte 

Margiono en John Keyes. 

                                                                                 

Zijn opera repertoire omvat o.a. Faust van Gounod 

(Faust), Zauberflöte van Mozart(Tamino), Nabucco van 

Verdi (Abdallo) en op het gebied van oratorium heeft hij 

o.a Bach: Passionen, Hohe Messe, Magnificat, Händel: 

Messiah, Haydn: Jahreszeiten, Schöpfung, Sieben letzte 

wörten, Puccini: Messa di Gloria en Requiem van Mozart, 

Verdi en Schumann.  

 

Hij werd geëngageerd door De Nederlandse Opera 

Amsterdam, Nationale Reisopera, Holland Festival en Rixt 

Opera Leeuwarden. Hij zong o.a. in het Concertgebouw 

Amsterdam, Palais des Beaux Arts, Brussel en 

Philharmonie München. Onder leiding van o.a. Harmut 

Haenchen, Edo de Waard, Jos van Veldhoven, Jaap van 

Zweden, Stefan Soltesz, Richard Bradshaw. 

 

In oktober 2007 zong hij tijdens het Pavarotti Memorial 

Event in de Oude Kerk te Amsterdam. Een wereldwijd 

evenement dat georganiseerd werd door het Italiaans 

Cultureel Instituut.  

 

Martijn Sanders                   Bas (Christus) 
Bariton Martijn Sanders 

studeerde aan het Utrechts 

conservatorium bij Henny Yana 

Diemer en aan de Universität für 

Musik und darstellende Kunst in 

Wenen. Ook volgde hij lessen bij 

onder meer Thomas Hampson 
en David Wilson-Johnson en was 

hij lid van Operastudio 

Nederland.  

Nadat hij een eerste prijs won 

op het Nico Dostal concours in 

St Pölten (Oostenrijk) 

debuteerde hij in 1999 in Wenen ter gelegenheid van de 

Wiener Mozartwoche als Papageno(Zauberflöte-

Mozart).Ook zong hij in datzelfde jaar de rol van Dandini

(Cenerentola-Rossini) in het festival van Rheinsberg. 

Daarna zingt hij rollen bij o.a. de Wiener Kammeroper, 

Stadtheater Baden,Opera Trionfo,de Nationale Reisopera, 

De Nederlandse Opera en op verschillende internationale 

festivals.  

 

Tot zijn operarepertoire behoren naast al eerder 

genoemde, rollen als Conte Almaviva en Figaro(Le nozze 

di Figaro-Mozart),Don Giovanni (Don Giovanni-Mozart).  

Ook als liedzanger en concertsolist heeft Martijn Sanders 

een grote reputatie opgebouwd en is hij te horen op de 

belangrijke podia in binnen en buitenland.  

Tot zijn recente engagement behoort Bach‟s Matthäus 

Passion met het Residentieorkest o.l.v. John Nelson. 

Martijn Sanders werkte verder samen met orkesten en 

ensembles als het Concertgebouw orkest, Münchner 

Rundfunkorchester, Symfonieorkest Vlaanderen, het Radio 

kamerorkest, Holland Symfonia, het Nederlands 

kamerorkest, het Gelders orkest, het Nederlands 

blazersensemble. 

 

Mattijs van de Woerd              Bas (aria‟s)  
Mattijs van de Woerd 

studeerde aan de 

conservatoria van Rotterdam 

en Amsterdam bij Sylvia 

Schlüter, Maarten 

Koningsberger en Margreet 

Honig.  

Daarnaast nam hij deel aan 

masterclasses van o.a. Barbara 

Bonney, Sir Thomas Allen, 

Rudolf Jansen en Roger 

Vignoles. In 2001 won Mattijs 

de Vriendenkrans (prijs van de 

Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het 

Koninklijk Concertgebouworkest) en de 

Concertgebouwprijs; in 2003 werd hem de eerste prijs 

van de Wigmore Hall International Song Competition in 

Londen toegekend. 

 

Mattijs van de Woerd treedt onder andere op met de 

Nederlandse Opera, Nationale Reisopera, Opéra La 

Monnaie Brussel, Opéra Monte-Carlo, Koninklijk 

Concertgebouworkest, Nederlandse Bachvereniging,  

Nieuw Ensemble en met onder andere dirigenten Jaap van 

Zweden, Herbert Blomstedt, Ed Spanjaard, Henk Guittart, 

Tomas Zehetmair en Frans Brüggen. 

 

Mattijs treedt regelmatig als solist op voor concerten in 

binnen- en buitenland. Zijn concertrepertoire reikt van 

Carissimi‟s Jepthe en Haydn‟s Paukenmesse tot Brahms‟ 

Deutsches Requiem en Stravinsky‟s Threni.  

Van de Woerd is veelvuldig te beluisteren in liedrecitals; in 

2004 maakte hij zijn debuut in de Vocale Serie van het 

Concertgebouw, begeleid door Graham Johnson. Verder 

verleende hij zijn medewerking aan cd-opnames en radio-

uitzendingen met muziek variërend van Bachs Johannes 

Passion tot Durufle‟s Messe „ cum jubilo‟.  
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Informatie deelnemende kinderkoren Matthäus Passion 
 

Het Sint Vitus kinder- en jeugdkoor is een koor van de Titus Brandsma parochie in Leeuwarden. 

Er zijn drie groepen: 

1. kinderen van 4 - 7 jaar: door spel, beweging en zingen de stem ontwikkelen. 

2. kinderen van 7 -11 jaar: het Sint Vitus-kinderkoor. 

3. jeugd van 11-19 jaar: het Sint Vitus-jeugdkoor. 

 

Naast de liturgische vieringen in de Dominicus- en Bonifatiuskerk, werkt het koor ook mee aan speciale projecten. 

Zoals elk jaar in Bolsward de Matthäus-Passion van J.S. Bach. 

In september 2012 het project Sjong sjingeling met Capella Frisiae. 

Het koor staat onder leiding van Hendrikje van den Berg. Ze is werkzaam als kerkmusicus in de Titus Brandsma 

parochie. Naast het bespelen van de orgels dirigeert ze een aantal liturgische koren van de parochie. 

Het Sint Vituskoor bestaat uit: 

Annatitia Hoogslag 

Annemijn van Dijk 

Berber Borggreve 

Immanuel Zantinge 

Quinn Remme 

Welmoed van Dijk 

Ster van Ekeren 

Lena Scheutjens 

Rozemarijn Remme 

Doeschka van Ginkel 

Maria Boeschoten 

Bas van Dijk 

Isaak de Jong 

Jelger van Haskera 

Joshua Kan 

Thomas Boeschoten 

Matthias Kan 

Marlie Ndi 

 

 

 

Dit jaar wordt het kinderkoor uitgebreid met kinderen van het kinderkoor Lelielûd uit Baard, onder leiding van 

Martijn van Dongen. Jongerenkoor Lelielûd is bedoeld voor jeugd vanaf 11 jaar. Wekelijks repeteert het koor 70 

minuten in het kerkje van Baard. Het koor zingt van klassiek tot pop, meestal meerstemmig. Hoewel gezelligheid bij 

Lelielûd een belangrijke rol speelt, is het koor serieus als het gaat om kwalitatief goed muziek maken.  

 

 

Lelielûd bestaat uit: 

Agnetha Jutte 

Ytsje Koops 

Melissa van der Galiën 

Sarine de Vreugt 

Martzen Kooistra 

Elbrich Bruinsma 

Britt Tervoort 

Imme Lotte Steensma 

Janne Holwerda 

Dagmar Hogendorp 

Elise Jorna 
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Een koorreis mit Wehmut. 

Het is altijd een prachtige ervaring wanneer je door het 

koor waarvan je lid bent geweest gevraagd wordt om de 

gelederen te versterken voor een reis naar Duitsland.  

Dat overkwam Anita en mij toen we gevraagd werden 

door het Interkerkelijk Streekkoor uit Oudemirdum. Dit 

koor dragen we een warm hart toe, immers onze basis 

werd hier gelegd in het zingen van klassiek en religieus 

koorwerk.  

 
In de herfstvakantie vertrokken we voor een lang weekend 

naar het plaatsje Zurow, een klein dorpje tussen de 

hanzestad Wismar en niet ver van de Landeshaupstadt 

Schwerin, de hoofdplaats van Mecklenburg-Vorpommern. 

 
Het was niet voor het eerst dat we met dit koor naar 

Zurow afreisden. Vier jaar geleden, toen we nog lid van 

het streekkoor waren zijn we ook in Zurow geweest. 

Toen is de deal gemaakt, dat wanneer het kerkorgel 

gerestaureerd zou zijn, het koor terug zou komen om dit 

verheugende feit luister bij te zetten.  Vier jaar geleden 

zongen we met begeleiding van een incompleet orgel, er 

ontbraken nogal wat registers. Bovendien moest het orgel 
met een handpomp van lucht worden voorzien.  Om de 

bladmuziek te lezen had de organist de beschikking over 

twee kaarsen. Het liep nog heel goed af, toen nadat de 

pompers wat te ontstuimig aan het pompen waren 

geweest een van de kaarsen brandend op de grond viel en 

onder het orgel rolde. De kaars was gelukkig snel gedoofd. 

Een andere onvergetelijke ervaring de vorige keer was het 

zingen in de Sankt Nicolaikirche in Wismar. In deze kerk 

past de Martinikerk Bolsward, qua hoogte en lengte 

gemakkelijk twee keer. Met een nagalm van jewelste. Dat 

maak je niet vaak mee. 

 
Voor het koor stonden er dit keer 

een drietal uitvoeringen op de agenda 

onder de bezielende leiding van 

Harm van Zuiden. Een eigen concert, 

een bijdrage aan de zondagsdienst in 

Zurow, mede in het teken van het 

gerestaureerde orgel en een 

gezamenlijk concert met plaatselijke 

koren, twee in getal. Centraal bij de 

uitvoeringen stond de Missa Brevis 

van Theodor Dubois. Het is een 

werk van een tamelijk onbekende componist. Zijn 

grootste muzikale wapenfeiten zijn dat hij Camille Saint 

Saëns opvolgde als organist van de Madeleine in Parijs.  

In het jaar 1871 werd hij benoemd tot professor 

harmonieleer aan het Conservatoire de Paris, waarvan hij 

van 1896 tot 1905 directeur was. Dubois werd in 1905 

gedwongen af te treden als directeur van het 

Conservatoire, omdat hij geweigerd had de Prix de Rome 

toe te kennen aan Maurice Ravel. Dat werd hem zeer 

kwalijk genomen. Gabriel Fauré nam het directeurschap 

van hem over. Als componist was Dubois conservatief en 

heeft hij weinig invloed uitgeoefend. Hoewel hij in het 

Franse muziekleven een vooraanstaande positie innam, 

speelde hij in de richtingenstrijd tussen Claude Debussy en 

de door Vincent d'Indy geleide school van César Franck 

slechts een bijrol. In de eerste plaats heeft hij een 

belangrijk oeuvre voor orgel op zijn naam staan. Verder 

componeerde hij o.a. opera's, oratoria, missen, 

orkestwerken, kamermuziek en liederen in een min of 

meer klassieke stijl. 

 
Voor het Streekkoor was de Missa Brevis echter een 

pracht stuk om te zingen. De tenor en baspartij zijn 

goeddeels samengevoegd. Aangezien het aantal mannen in 

het streekkoor beperkt is, was dit dus een goed passend 

stuk. In de kleine dorpsgemeenschappen waar we zongen 

was veel waardering voor ons optreden, maar natuurlijk 

was het ook prachtig om met de andere twee lokale koren 

te zingen. Er stonden dan wel een tachtig zangers bij 

elkaar. Het waren geen grote klassiekers die we met hen 

samen zongen, maar wel leuke canons, zoals Da pacem 

Domine en een Iers zegenlied.  

 
De huidige orgelbegeleiding van Hielke van der Meulen uit 

Nieuwehorne was 

van hoge kwaliteit.  

 

Vervolg op pagina 7 
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Vervolg van pagina 6 

Deze nog jonge organist liet ze in Duitsland even horen 

wat er allemaal uit een orgel kan komen. De 

toehoorders waren over zijn orgelspel erg te spreken. In 

Duitsland wordt volgens hen erg ingetogen orgel 

gespeeld. Hielke is een liefhebber en exponent van Feike 

Asma en de familie Zwart. Dan komt er wel wat los. Hij 

had nu ook het voorrecht om op prachtig 

gerestaureerde orgels te mogen spelen. Hij kon “vol op 

het orgel” gaan, en er kwam veel “stof uit de pijpen”! 

 
 

 

De reis was low budget, dus werden we ondergebracht  

bij gastgezinnen. Voor ons was dit een hernieuwde 

kennismaking met de familie Feddersen, waar we vier 

jaar geleden ook verbleven. Het is een nog vrij jong gezin 

met vier zonen. Ze runnen een gemengd boerenbedrijf, 

waarbij ze op Biologisch Dynamische wijze te werk gaan. 

Het zijn zeer gastvrije mensen, waar het prettig 

vertoeven was. De boerin zong in een van de lokale 

koren. De zonen zijn ook muzikaal. Er speelde er een op 

de bugel en een andere had de viool als instrument 

gekozen. De kinderen volgen antroposofisch onderwijs 

in Schwerin. Op deze scholen is veel aandacht voor 

klassieke (koor) muziek. Zo worden er werken van 

Brahms en Fauré gezongen door de jeugd.  

 
Een lang weekend vliegt jammergenoeg snel om. We 

hopen wel binnen niet al te lange tijd de twee andere 

Duitse koren hier in Fryslân te ontmoeten, zoals is 

afgesproken.    

 

 

Hans en Anita Nieuwenhuijsen 
 

 

OVB leden zingen uit het Weihnachtsoratorium.  

 

 

 

 

 

 

 

In deze samenstelling zongen enkele leden van de OVB op 23 december 2012 tijdens een kerkdienst delen uit het 

Weihnachtsoratorium. Helaas werd Aletta Been de nacht ervoor ziek, zodat ze niet kon meezingen. 
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De OVB gaat met de (digitale) tijd mee 

De PR-commissie en de website- nieuwsbriefcommissie 

gaan samen verder. 

De werkzaamheden van de PR-commissie en van de 

website- en nieuwsbriefcommissie hebben veel met 

elkaar gemeen. Regelmatig was en is er overleg. Maryke 

Wolters heeft vele jaren haar medewerking verleend 

aan de PR-commissie en heeft nu aangegeven met dat 

werk te willen stoppen. Na een gezamenlijk overleg en 

in overleg met het bestuur hebben de leden van beide 

commissies besloten om als een groep verder te gaan. 

De leden van de nieuwe commissie zijn nu Mieke van 

der Sluijs, Jan Laansma, Jan Muurling, Hans 

Nieuwenhuijsen en Henny van Vugt. Technische 

ondersteuning wordt geboden door Erik Tichelaar. Hans 

van Beusichem verzorgt het ledenboek op de ledensite.                            

Tijdens het laatste overleg heeft de PR-commissie 

Maryke bedankt voor haar enthousiasme en de gedegen 

aandacht waarmee ze in de commissie haar werk heeft 

gedaan.  

De nieuwe commissie is aan de slag gegaan in haar 

nieuwe samenstelling. 

Van de 

penningmeester 
Mededeling van onze 

penningmeester: 

 

Bankrekening van het 

koor 

In 2013 zal de 

bankrekening 215.05.89 bij 

de ING-bank komen te 

vervallen. Het enige 

bankrekeningnummer voor 

de gebruikelijke betalingen, 

zoals die voor de 

toegangskaarten voor 

uitvoeringen, contributies 

en bijdragen van "Vrienden 

van de OVB"  aan de 

oratoriumvereniging 

Bolsward is 9112.50.697. 

 

 

 

 

 

Bijdragen door de  

"Vrienden van de 

OVB" 

De vrienden van de OVB 

die hun bijdrage voor 2013 

nog niet hebben voldaan, 

worden vriendelijk 

verzocht dit te doen. De 

minimumbijdrage is vanaf 1 

januari 2013 vastgesteld op 

€ 15,00. De bankrekening 

waarop de overschrijving 

kan gebeuren is 

9112.50.697.  

 

Hopend op uw 

medewerking, 

Chris Schaap 

Penningmeester OVB 

 

Nieuwsbriefschrijvers, 

 

Deze nieuwsbrief kwam weer tot stand,  

dankzij jullie inbreng en enthousiasme. 

 

Onze hartelijke dank, de redactie. 

De OVB bedankt sponsoren en adverteerders: 

Bovenstaande bedrijven en instellingen hebben het de OVB nu en in het verleden mogelijk 

gemaakt uitvoeringen van niveau te geven. Staat uw bedrijf er de volgende keer ook bij? Mail of 
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De Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy,                                                                                   

staat het komend najaar op het programma van de 

Oratorium Vereniging Bolsward. 

 

Uit het boek Toonzetters, sleutels tot de klassieke 

muziek:                                                                     

Hierin schrijft Martin Kaaij het volgende over: 

 

Boekenwurm: Felix Mendelssohn  Bartholdy,  

1809 – 1847,  

 

Terug naar het begin: 

Felix Mendelssohn Bartholdy was de kleinzoon van de 

filosoof Moses Mendelssohn, die in 1761 zijn 

Philosophische Schriften 

anoniem publiceerde en 

daarmee indirect de ban 

brak op het schrijven 

van Duitstalige boeken 

door Joden. De vader 

van Felix plakte 

Bartholdy aan de 

achternaam om het 

bestaan van het 

inmiddels christelijk 

geworden bankiersgezin 

te veraangenamen. Een 

christelijk tintje aan de 

naam doet wonderen, 

moet hij hebben gedacht.                                                                            

Felix was een wonderkind en groeide op in de luwte van 

een rijk nest. Hij hoefde niet op tournee om zijn kunstjes 

te gelde te maken, want zijn ouders sprongen voorzichtig 

met zijn talent om en gaven hem alle gelegenheid om 

zich muzikaal te ontplooien. Zo huurden zij een orkestje 

voor hem om zijn jeugdcomposities uit te proberen en 

tekenden zij gretig in op nieuwe publicaties van de 

Europese muziekuitgeverijen. Het is aardig dat 

Mendelssohn Bartholdy met zo‟n kennelijke overvloed 

aan partituren binnen handbereik, toch een verwoed 

bibliotheekvorser werd. In London aangekomen 

verdween hij al snel  naar de bibliotheek van het British 

Museum om zestig dikke delen met manuscripten van 

Handel uit te pluizen; In Rome stond de indrukwekkende 

bibliotheek vol kostbare oud-Italiaanse manuscripten van 

abbé Fortunato Santini spoedig tot zijn beschikking; en 

als muziekdirecteur in Dusseldorp struinde hij de 

bibliotheken van de omliggende domeinen af op zoek 

naar nieuw repertoire. Daarover schreef hij: „Ik stapte in 

een rijtuig en reed naar Eberfeld, waar ik Palestrina‟s 

Impropria en de Misereres van Allegri en Bai ontdekte, en 

ook de orkestpartij en vocale partijen van Handels 

Alexanders Fest. Ik stopte ze in mijn tas en reisde verder 

naar Bonn, waar ik de hele bibliotheek overhoop haalde 

en enkele prachtige dingen vond. Ik vertrok met zes 

missen van Palestrina, een van Lotti en een van Pergolesi, 

psalmen van Leo en Lotti enzovoort. Tenslotte kwam ik 

in Keulen de beste Italiaanse stukken tegen die ik nu ken, 

met name twee motetten van Orlando di Lasso‟. De 

composities die Mendelssohn bij elkaar scharrelde 

bestrijken een goede twee eeuwen. Zo gemakkelijk was 

dat toen nog.                                                                                                             

Tegenwoordig zijn de grote meesterwerken van de 

beroemde componisten wel te voorschijn gehaald, al 

worden er zelfs van Bach nog steeds stukken gevonden 

die prompt uitgevoerd en op cd gezet worden. Maar 

voor de ware 

ontdekker is er altijd 

wat te doen. Een 

anonieme veertiende-

eeuwse mis uitvoeren, 

een onvoltooide 

symfonie afmaken, 

laten horen wat de 

charme is van een 

jeugdopera van 

Rossini. Voor een 

pionier is iets ouds als 

nieuw laten klinken het 

mooiste wat er is. 

 

Het najaarsconcert (een vooruitblik) 

 

De OVB maakt u erop attent dat de 

kaartverkoop van de Paulus start meteen na 

de uitvoeringen van de Matthäus Passion via 

onze website: 

 

www.ovb-bolsward/kaartverkoop 

 

De Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy 

staat het komend najaar op het programma 

van de Oratoriumvereniging Bolsward: 

 

zondag 17 november 2013 om 15.00 uur 

In de Martinikerk te Bolsward 

http://www.ovb-bolsward/kaartverkoop
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Lezing Requiem van Fauré en Requiem van Mozart,  

door de heer Ebo Reitsma 

Voorafgaande aan de uitvoering van het Requiem van Fauré en het Requiem van Mozart werd een boeiende 

lezing gegeven door de heer Ebo Reitsma over beide Requiems. 

Hij weet de muziek aan de aanwezigen zo uit te leggen, dat zij later bij het horen van het concert weten waarom 

iets op die manier wordt uitgevoerd.  

De heer Reitsma vertelt uitgebreid over de voorgeschiedenis van beide Requiems.  

 

Voor deze lezing was veel belangstelling. In de beschikbare ruimte pasten ook de bijgeschoven stoelen. 

Na een kopje koffie of thee kon Ebo Reitsma van start. Aansluitend konden de toehoorders genieten van een 

prachtig concert. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Aly Wybenga en Martje Quarré,  

Vrienden van de O.V.B. 

V.l.n.r. Martje Quarré, Ebo Reitsma, Aly Wybenga 

De huisdichter hult zich in raadselen. 

De huisdichter van de OVB 

Draagt graag zijn steentje bij. 

Maar dit keer viel dat niet mee 

Want waar was de copy? 

 

Verdwaalt in het digitale woud? 

Was het bericht wel of niet gestuurd? 

De deadline nadert, het werd benauwd, 

Maar geen probleem wat voortduurt. 

 

Enkele strofen bleven toch nog bewaard 

Echter niet in een tekstbestand 

Met een loep is het wellicht geklaard 

En voor u lezenswaardig en interessant. 
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Zingen in het Warnser Bachensemble 

Al eerder had ik bij Pauli aangegeven dat ik het ook 

leuk vind om in een klein koor te zingen. 

Nu ze nog een alt kon gebruiken bij het WBE heeft 

Pauli mij gevraagd  mee te doen. 

„Wel even voorzingen om te kijken of je stem in de 

altgroep past‟. Ondanks mijn verkoudheid had ze er 

wel vertrouwen in.   

De muziek werd mij keurig thuisgestuurd. Twee 

werken uit de Franse barok. 

Deprofundis van Delalande en Messe des Morts van 

Jean Gilles. 

Toen begon het avontuur. 

Eerst maar eens op Youtube om een indruk te 

krijgen van de te zingen werken. 

Ik hou van deze muziek dus dat is veelbelovend.  

De studie kan beginnen. 

 

De noten moeten zitten voordat we de eerste koor 

repetitie hebben. We repeteren een zondag, een zaterdag 

en een vrijdagavond met 24 zangers. Het gaat goed, dat 

belooft wat te worden. Op zaterdag een repetitie met het 

orkest met daarna de generale en „s avonds het eerste 

concert in de Spylder in Warns. Het was prachtig. Het 

werd met een warm applaus door het publiek gewaardeerd. 

De volgende dag nog twee concerten in Oosterlittens en in 

Woudsend.  

Het is een mooie formule: drie keer een uitvoering op 

verschillende locaties. Iedere kerk heeft z‟n eigen charme.  

De concertgangers hebben het voor het uitkiezen. Het gaat 

allemaal goed, eigenlijk gaat het steeds beter. Zelf vond ik 

de uitvoering in Woudsend de beste. Geslaagde concerten 

ook volgens de recensie in de krant. Franse barok met een 

Fries tintje [FD] 

 

De sfeer in de groep was erg goed. Als nieuwkomer voelde ik me snel thuis in het koor. De organisatie van Pauli 

en Piet was perfect. Net zoals de verzorging van de maaltijden door Bep en Piet. 

Na ongeveer een maand van intensief met dit project bezig te zijn geweest is het nu voorbij, een mooie ervaring, 

en… Jean Gilles zingt nog steeds in mij. 

 

Annemarie Viersma 



De grote clubactie van het najaar 2012 is 

een groot succes geworden. In eerste 

instantie denkt het bestuur altijd: “zullen 

we het dit jaar wel of niet doen”. Toch nog 

maar een keer geprobeerd. 

Bestuurslid Aad Veldhuis bestelt de loten 

en meteen krijgt de penningmeester een 

afschrijving van 360 euro.  

Gelukkig laten de OVB-leden Aad niet in de 

steek. Er worden flink wat loten verkocht. 

Het ene koorlid gaat er mee de boer op en 

andere koorlid mikt ze thuis in een la. 

Bij die laatste categorie hoorden ook Hans 

en Anita Nieuwenhuijsen. Nog nooit viel er 

een prijs op de door de OVB bestelde 

loten, maar bij Hans en Anita was het deze 

keer raak.  

De verkoop van loten heeft uiteindelijk  

1245 euro opgebracht. De kas van de OVB 

is er dus 885 euro zwaarder van geworden. 

Dat stoppen we natuurlijk in de mooie 

uitvoeringen die we dit jaar willen geven.  

 

Chris Schaap 

Penningmeester 

Colofon 

 

Redactie en samenstelling: 

Henny van Vugt             

Hans Nieuwenhuijsen 

 

 

 

Contactgegevens OVB: 

De Gear 5 

8701 LX Bolsward 

0515-576178                        

info@ovb-bolsward.nl 

 

 

Bankrekening OVB 

91.12.50.697  

 

Dirigent:           Pauli Yap 

 

Pianist:             Jan van Liere 

 

 

De redactie heeft alle moeite 

gedaan om rechthebbenden 

van artikelen en foto‟s te 

benaderen. Mocht u toch 

menen rechthebbende te zijn 

van een afbeelding of artikel, 

neem dan contact op met de 

redactie via bovenstaand 

emailadres.  

 

Vorig jaar werd een documentaire uitgezonden door de NTR, Hemelse klanken. Dirigent 

Jan Willem de Vriend van het Nederlands Symphonieorkest en zijn musici vertellen 

over hun passie voor Bach. De Matthäus Passion staat hierbij centraal. 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261259?id=1261259#00:15:13 

 

Op 17 maart a.s.( herhaling op 23 maart) is Kees van Houten te gast in het TV pro-

gramma Het Vermoeden. Hij vertelt over zijn nieuwe boek „Johannes Passion versus 

Matthäus Passion‟. Kees van Houten is bekend geworden door publicaties over de ge- 

tallensymboliek bij de werken van Bach. De Uitzending begint om 11.30 uur.  

Kijktips 

Business Tagline 

or Motto Loten Grote clubactie vallen bij de OVB in de prijzen. 

De gelukkige winnaars van een 

Voucher van Center Parcs en een 

heuse tablet. (gezamenlijke waarde 

300 euro) 

De kaartverkoop van de   

Matthäus Passion 2013 is alweer in 

volle gang!  

Klik hier als u kaarten wilt bestellen 

of reserveren. 

 

Tot ziens op 26 of 27 maart a.s. in de 

Martinikerk te Bolsward. 
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