
In de vorige eeuw heeft de Matthäus-

Passion in Nederland furore gemaakt, ook 

in Bolsward. Hoe is dat zo gekomen.   

D E MATTHÄUS-PASSION is 'een reli-

hit', schrijft Martin van Amerongen in 

het boekje ‘Zijn bliksem, zijn donder’. 

Toch blijft de belangstelling in de rest van 

het land achter bij die van Amsterdam. 

Jettie Heemskerk vertelt dat het optreden 

in bijvoorbeeld Nijkerk slechts een halfvol-

le zaal opleverde. Ook heeft zij onderzoek 

gedaan in het buitenland: in België prefe-

reert men de Johannes-Passion, in Enge-

land houdt men het op de Messiah van 

Händel. In Nederland strekt de populariteit 

van de Matthäus-Passion zich uit tot aan 

Het Kruidvat en Blokker waar de mooiste 

aria's en koren al verkrijgbaar zijn voor de 

afbraakprijs van € 4,29.  

DE LEGENDARISCHE uitvoering door Men-

gelberg op 8 april 1899 was niet de eerste 

Matthäus-Passion in Nederland. In Rotter-

dam kwam het stuk al in 1870 onder lei-

ding van Woldemar Bargiel tot klinken. 

Vier jaar later vond de Amsterdamse pre-

mière plaats door het Toonkunstkoor en 

het Parkorkest, gedirigeerd door Johannes 

Verhulst. 'Heilige plechtige ernst maakte 

zich van ons meester, toen de eeuwige 

schoonheden van het reuzenwerk zich aan 

ons geestelijk oog voordeden', sprak de 

recensent van het Algemeen Handelsblad. 

Een deel van het publiek dacht daar an-

ders over. Ondanks de coupures duurde 

het velen te lang en tijdens het slotkoor 

stommelden zij de zaal uit. De overleve-

ring vermeldt dat Verhulst zich in tranen 

omkeerde en riep: 'Menschen, wat doen 

jullie nou, nou loopen jullie weg bij het 

mooiste keur, dat er ooit geschreven is!'  

Vijftien jaar later was de beurt aan Men-

gelberg. Alleen al op papier ziet zijn uit-

voering eruit als een vloek in de kerk. Hij 

trommelde een groot orkest op, het koor 

telde zo'n 450 leden, 

hij gebruikte een 

romantisch orgel, 

een piano in plaats 

van basso continuo, 

klarinetten in plaats 

van oboe da caccia 

en oboe d'amore, en 

geen luit of viola da 

gamba. >>>                                                                           

                         Voorjaar 2015                 Nieuwsbrief OVB 

In deze nieuwsbrief 

Van de voorzitter; 

Van de redactie 

2 

Dirigent, solisten, 

begeleiding    Mat-

thäus-Passion 

2015 

4 

Stemtesten 

Stemvormen 

8 

JongerenZangPro-

ject 

9 

Wat doet muziek 

met mij en wat 

doe ik met muziek 

11 

Jubileumactivitei-

ten 

12 

Dichter des OVB’s 13 

Verenigingsnieuws 15 

Concertoverzicht 16 

Verliefd op Matthäus in de 20e eeuw  

Mengelberg 

MP 2015 Bolsward MP 2015 Amsterdam MP 2015 Bolsward 

http://www.eiklinde.nl/beeld/Matthaeus-Wester-flyer-A6-v4.pdf
http://www.eiklinde.nl/beeld/Matthaeus-Wester-flyer-A6-v4.pdf
http://ovb.development.devenz.nl/Matthaus Passion
http://ovb.development.devenz.nl/flyer%202015%20bolsward


Pagina 2 Nieuwsbrief 

Van de voorzitter 

A lweer 70 jaar actief als Oratorium-

vereniging Bolsward en nog steeds 

vol geestdrift en vernieuwing. Nadat 

vorig jaar veel energie gestoken is in 

een nieuw, stevig en veilig podium, 

stond de afgelopen tijd de digitalise-

ring van de kaartverkoop centraal.  

Dat dit geen gemakkelijke klus zou 

worden werd al snel duidelijk toen een 

werkgroep vanuit bestuur en leden 

hiermee aan de slag ging. Toen we 

een betrouwbare partner vonden bij 

Theater Sneek en Active tickets, 

kwam alles in een stroomversnelling. 

Maar tot het laatst aan toe moesten er 

oneffenheden en te verwachten pro-

blemen getackeld worden. Het resul-

taat mag er zijn. Op onze website 

vindt u een professioneel uitziende 

bestelomgeving, die zoals nu blijkt 

goed aan de verwachtingen voldoet.  

Het koor stevent enthousiast en met 

verve af op het voor de 70e keer uit-

voeren van de Matthäus-Passion in 

Bolsward. Onze dirigente weet ons in 

haar enthousiasme mee te nemen in 

steeds weer nieuwe gezichtspunten 

van de Matthäus-Passion die we nog 

niet eerder tegen kwamen. Zo blijven 

we scherp en vol zelfvertrouwen naar 

de volgende uitvoeringen uitzien. Na-

tuurlijk hopen de leden en het bestuur 

dat u dat ook weer mee komt luiste-

ren. Wat mooi is om te vermelden, is 

dat twee jongeren uit het Leeuwarder 

Sint Vitus kinder- en jeugdkoor de 

hele uitvoering met ons mee zullen 

zingen in het kader van het Jongeren-

Zang-Project. Zo ziet u hoe een Mat-

thäus-Passion generaties kan over-

bruggen. Om ons 70-jarig jubileum 

verder luister bij te zetten, reizen we 

met het koor op 4 april naar Amster-

dam, alwaar we in de Westerkerk nog-

maals de Matthäus-Passion zullen uit-

voeren.  

Rest mij u van harte welkom te heten 

op onze komende concerten, ook dit 

najaar bij ons jubileumconcert. 

Lokke Notemans, 

Voorzitter OVB 

Van de redactie 

E en nieuwe nieuwsbrief ligt weer 
voor u, en dat is bijzonder omdat 

in de geschiedenis van het 70 jarig 
bestaan van ons koor ook de nieuws-
brief een niet meer weg te denken 
plaats inneemt. Namelijk alweer de 
15e jaargang. 

De eerste nieuwsbrieven werden sa-
mengesteld door Jan Laansma, Jan 
Mooi, Mieke van der Sluijs en hadden 
als bedoeling: terugblikken op concer-
ten die geweest zijn en vooral voor-
uitkijken naar concerten die komen. 
Ook leuke of curieuze voorvallen en 
andere zaken die van belang zijn wor-
den opgenomen.  

Dat alles hebben wij weer zeer toege-
past. U leest over de Matthäus passie 
in de 20e eeuw; alles over de solisten 
en het ensemble die dit jaar weer 
meezingen/spelen in de MP; De jon-
geren komen aan bod en de redactie 
blikt vast vooruit op ons concert in 
Amsterdam in de Westerkerk op 4 
april aanstaande. Jan Mooi –dit jaar 
30 jaar lid van de OVB- vertelt over 

zijn geschiedenis met muziek en de 
OVB in het bijzonder.                      

En lees over andere zaken. 

70 jaar waarin muziek en zingen ons 
verbindt. Dat is een bron van energie 
waaruit wij ook nu weer putten, veel 
leesplezier, namens de redactie 

Henny van Vugt 



Pagina 3 Nieuwsbrief OVB 

Vervolg voorpagina 

In navolging van Mendelssohn kortte hij het stuk gena-

deloos in. 

De reacties waren gemengd. Naast veel complimenten 

barstte ook gelijk de discussie 

los. Met name het mega-koor 

stuitte op veel verzet. Overi-

gens bleef Mengelberg in de 

daaropvolgende jaren experi-

menteren met allerlei aspecten 

van het stuk en de bezetting. 

Maar de toon was gezet. Elk 

jaar doopten de recensenten de 

pen in vitriool. Matthijs Ver-

meulen bijvoorbeeld, die in 

1916 het legendarische trage 

tempo van Mengelberg aan de 

kaak stelde: 'Reduceer het Christus-tempo tot eene 

normale "wijding" en goddelijkheid (die niet onafschei-

delijk is van traag gezang) en gij wint tijd genoeg om 

een groot gedeelte der coupures weer in te lasschen.' 

'Een artistieke daad van beteekenis' en 'grandioos van 

schoonheid en perfectie' - dat waren de complimenten 

die Mengelberg eveneens incasseerde. Anderen vroe-

gen zich af of een muzikaal kunstwerk 'als een biefstuk 

is, waar men ter wille van iemand met een zwakke 

maag, een gedeelte kan afsnijden?'  

De eerste daad van de Nederlandse Bachvereniging, die 

vanaf 1929 de Matthäus-Passion in de kerk van Naar-

den uitvoerde, was dan ook de complete versie ten 

gehore te brengen. De Matthäus-Passion in Naarden 

zou in de loop der jaren steeds meer de ontwikkelingen 

in de oude-muziekpraktijk volgen. Maar aanvankelijk 

waren de verschillen tussen Amsterdam (Mengelberg) 

en Naarden (Anthon van der Horst) niet zo groot omdat 

gebruik werd gemaakt van dezelfde musici 

(Concertgebouworkest) en solisten. De zangeressen 

hadden het monopolie op de Passion, zo vertelt de be-

faamde alt Annie Hermes. 'Op een gegeven moment 

werden de Passion-data naar mijn agenda samenge-

steld. Ik weet nog, ik moest 'm eens met Jo Vincent in 

Groningen zingen, en dezelfde dag in Naarden. Toen 

zijn we teruggevlogen vanaf Eelde. Jo zei: als er nou 

toch wat met dat vliegtuig gebeurt, dan gaat er geen 

Passion meer door. En ik zei: nee, dat is waar.' 

NAARDEN is voor de fijnproevers. Wat Bayreuth voor 

Wagner is, is Naarden voor Bach. De ware geest. An-

thon van der Horst werd op handen gedragen. Hij werd 

geroemd om zijn sobere opvatting en strakke lijnen 

tegenover de 'wierook en zoete geuren' van Mengel-

berg. In 1965 werd hij opgevolgd door Charles de 

Wolff, een dirigent met een omstreden reputatie. De 

Wolffs stokpaardje was tempo. Hij ging er prat op de 

snelste Matthäus-Passion in Nederland op zijn naam te 

hebben staan. 

Na zijn conflictueuze vertrek in 1983 werd Naarden de 

tempel van oude-muziekspecialisten als Ton Koopman, 

Jos van Immerseel en Jos van Veldhoven. Tot groot 

ongenoegen van de vedettes van weleer. In het boekje 

Het geheim van Naarden dat bij het 65-jarig bestaan 

uitkwam, stelt Jo Vincent dat ze 'er tegenwoordig maar 

een potje van maken'. Collega Erna Spoorenberg fulmi-

neert: 'Alsof ze een privé-telefoonlijn met Bach heb-

ben.' 

Ruding, Vonhoff, Lubbers, Kok, 

Bolkestein, Vredeling - elke politi-

cus die wil laten zien dat hij niet 

helemaal van de straat is, maakt 

geregeld de bedevaart naar Naar-

den. Goede Vrijdag is de dag van 

de society, de dag dat de crème de 

la crème van politiek en bestuurlijk 

Nederland zijn beste culturele 

beentje voorzet. Vroeger bereikte 

een foto van de socialist Den Uyl 

die gebroederlijk naast de KVP'er 

Schmelzer op de kerkbankjes zit, 

nog de voorpagina. Terecht noemt Van Amerongen de 

Matthäus-Passion een 'interconfessioneel standbeeld': 

alleen tijdens dit ruim drie uur durende oratorium be-

stond de verzuiling even niet. Tegenwoordig is het een 

verantwoord uitje voor het kabinet, waarmee de Neder-

landse Bachvereniging op haar beurt weer kapitaal-

krachtige sponsors aan de haak slaat. 

Hoe komt het dat de Matthäus-Passion zo'n onweer-

staanbare aantrekkingskracht heeft op politici? Jos van 

Veldhoven: 'Politici vertellen mij vaak dat ze het fantas-

tisch vinden om een dag niet te werken en in zo'n mo-

numentale kerk naar zulke indrukwekkende muziek te 

luisteren. De sfeer is heel bijzonder.' 

Als artistiek leider stelt hij zich de opgave de uitvoe-

ringstraditie levend te houden. Van Veldhoven: 'Dat is 

heel moeilijk omdat de musici het stuk vaak uitentreu-

ren gespeeld hebben. Maar ook bij het publiek is weinig 

spontaniteit merkbaar. Om routine te vermijden nodig 

ik vaak dirigenten uit die het stuk niet eerder gedaan 

hebben. Ton Koopman, Ivan Fischer en René Jacobs 

maakten hier hun debuut. Dit jaar heb ik een jonge 

dirigent uit Dresden gevraagd, Hans-Christoph Rade-

mann. We hebben nog niet eerder iemand gehad die zo 

vertrouwd is met de taal en met de streek waar Bach 

woonde. Hij heeft een heel pure opvatting en zijn repe-

tities met het orkest hebben echt het effect van een 

schoonmaakbeurt.' 

WAAROM IS de Matthäus-Passion uitgerekend in Ne-

derland zo krankzinnig populair? Volgens Martin van 

Amerongen is het antwoord zo evident dat je er over-

heen kijkt. Bij de zesde druk van Zijn bliksem, zijn don-

der voegde hij een nieuw hoofdstukje toe waarin hij het 

geheim onthult: Mengelberg. 

Vijfenveertig jaar lang, jaar in jaar uit, dirigeerde Men-

gelberg de Matthäus-Passion. In verband met verblijf in 

het buitenland werd hij een enkele keer vervangen of 

werd het stuk buiten de Lijdenstijd uitgevoerd, maar 

geen jaar werd overgeslagen.  

In 1944 moest Mengelberg zijn stokje neerleggen. Na 

de oorlog kreeg hij een dirigeerverbod. Maar de Mat-

thäus-Passion ging onverdroten voort.  

     >>> 
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De solisten die meewerken aan de Matthäus-Passion 

Lauren Armishaw 

S opraan Lauren Armishaw 
(1978) is geboren in Nieuw 

Zeeland. Daar is zij afgestudeerd in 
zowel zang als wiskunde aan de 
Victoria Universiteit in Wellington.  

In 2002 verhuisde ze naar Neder-
land en studeerde hier aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den 
Haag waar ze lessen volgde bij Rita 
Dams, Jill Feldman en Michael 
Chance. In 2007 behaalde zij cum 
laude haar Master`s diploma in 
oude muziek. Lauren is een veel 
gevraagde solist voor zowel barok- 
als klassieke muziek en werkt sa-
men met koren en orkesten in heel 
Europa. 
 
In 2010-2011 zong zij met o.a. De 
Nederlandse Bachvereniging, Bach-
koor Nijmegen & Het Gelders Or-
kest, Musica Vocalis Zwolle, Rotter-
dams Barokensemble, Vlissingse 
Oratorium Vereniging, Celeste 
Armonia (Italia), Auckland Choral 
Society (NZ) en Les Muffatti 
(België). Als oratoriumsoliste zingt 
Lauren regelmatig de Messiah van 
Händel, Mattheus Passion en Jo-
hannes Passion van Bach, Vespers 
van Monteverdi en Missen van Mo-
zart en Haydn. Ze werkt o.a. met 
Jos van Veldhoven, Jos Vermunt, 
Rob Vermeulen, Christina Pluhar, 
Rinaldo Alessandrini, Peter van 
Heyghen, Patrick Ayrton en Sigis-
wald Kuijken. 
 
Ook treedt ze regelmatig op met 
haar eigen trio Lacrime Amorose 
(sopraan/barokharp/theorbe) in 
kastelen en andere prachtige loca-
ties. Als specialist in oude opera’s 
vertolkte ze de rol van Laodice in 
Händels Siroe, Susanna in Mozarts 
Nozze di Figaro, Venere in Cavalli's 
Ercole Amante (Festival d’Am-
bronay) en Clori in Händels Il De-
lirio Amoroso.  
 

 

Maria Fiselier                       

D e Nederlandse mezzosopraan 
Maria Fiselier studeerde in 

2013 af aan het Koninklijk Conser-
vatorium te Den Haag met een 
onderscheiding voor 'Artistry and 
integrity in performing'. Ook maak-
te ze deel uit van de National Ope-
ra Studio in Londen in het seizoen 
2012/13. Ze volgde masterclasses 
bij Jard van Nes, Udo Reineman en 
Rudolf Jansen, maar ontving haar 
eerste zanglessen van haar vader, 
bariton Frans Fiselier. 

In 2011 won Maria Fiselier de pu-
blieksprijs van het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours; een jaar 
later won ze zes prijzen tijdens het 
Internationaal Vocalisten Concours 
's-Hertogenbosch, waaronder de 
Vrienden van het Lied-prijs. 

Maria is een veelgevraagd en ge-
passioneerd vertolker van het lied 
repertoire, met optredens door 

heel Nederland, waaronder De 
Doelen in Rotterdam en het Am-
sterdams Muziekgebouw aan het 
IJ. Naast een florissante operacar-
rière (optredens in Aldeburgh, Lon-
don, Berlijn, de Brusselse Munt, de 
Nederlandse Opera, Münchner 
Gärtnerplatz) is Maria een veelge-
vraagd solist in het concertreper-
toire (Duruflé Requiem, Vivaldi Glo-
ria, Honegger Le Roi David, Rossini 
Petite Messe Solennelle en Bach 
Weihnachtsoratorium en Matthäus-
Passion). 

Maria werkt sinds 2011 samen met 
Peter Nilsson. Zij brachten in no-
vember 2014 hun eerste cd uit To 
go into the unknown met liederen 
van Ivor Gurney, Herbert Howells 
en Benjamin Britten. 

 

 

 

Jeroen de Vaal 

Jeroen de Vaal studeerde aan het 
conservatorium te Utrecht bij Eu-
génie 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 Mar-
cel 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 operahui-
zen als De Nederlandse Opera, 
Opera Zuid, De Vlaamse Opera, De 
Munt, Opéra National de Lyon, 
Opéra national du Rhin, Le Grand 
Théâtre de Luxembourg, de Wiener 
Kammeroper en Theater an der 
Wien, waar hij werkte met dirigen-
ten als Hartmut Haenchen, William 
Christie, Ivor Bolton, Daniel Hoyem
-Cavazza, Gérard Korsten, Peter 
Dijkstra, Gijs Leenaars en Boude-
wijn Jansen. 

In seizoen 2011-2012 zong hij on-
der andere de rol van Carlo in “Der 
Turm” (Claude Lenners) aan het 
Grand Théâtre van Luxemburg on-
der leiding van Jean Deroyer, Orfeo 
(pastore/spirito/eco) in Theater an 
der Wien, gedirigeerd door Ivor 
Bolton en zong Jeroen in Parsifal 
(4. Knappe) in bij DNO, met het 
Koninklijk Concertgebouworkest, 
onder leiding van Ivan Fisher en in 
de regie van Pierre Audi.                                    

Jeroen is een veelgevraagd con-
certzanger en is dan ook regelma-
tig te horen in J.S. Bach’s Passion 
en  Cantaten, de Hohe Messe en 
het Weihnachts-oratorium. In 2011 
werd hij uitgenodigd om in Slove-
nië “Die Jahreszeiten” van Haydn 
met het Slovenian RTV Orchestra. 
Op het gebied van kamermuziek 
maakt Jeroen deel uit van From-
mermann en samen met pianiste 
Shuann Chai en sopraan Tamar 
Niamut geeft Jeroen regelmatig 
concerten met diverse lied pro-
gramma’s. 

http://www.vvhl.nl/solisten/instrumentalisten/rudolf_jansen
http://www.vvhl.nl/solisten/zangers/frans_fiselier
http://www.vvhl.nl/nieuws/algemeen/120929_maria_fiselier_ivc
http://www.vvhl.nl/solisten/instrumentalisten/peter_nilsson
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De solisten die meewerken aan de Matthäus-Passion 

Mark Omvlee 

N a het VWO, het propedeusejaar 
aan de Kleinkunst Academie en 

een jaar Schoolmuziek studeerde de 
tenor Mark Omvlee in 2003 af als 
student van Hein Meens aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Sindsdien werd hij o.a. gecoacht 
door Gemma Visser, Marcel Reijans 
en Miranda van Kralingen. 

Nog voor 
zijn afstu-
deren 
werd Mark 
aangeno-
men bij 
Holland 
Opera 
waar hij 
zowel op 
buitenlo-
caties als 
in de the-

aters door heel Nederland diverse 
rollen zong. Naast barokopera’s 
veelal nieuwe muziek. Al in 2006 
debuuteerde hij bij Opera Zuid in de 
titelrol van Stravinsky’s Mavra. Na 
deze voorstelling meerdere seizoe-
nen te hebben gezongen, vervulde 
Mark als lid van het solistenensem-
ble bij Opera Zuid tenorrollen in 
o.a. Le Nozze di Figaro, Der Rosen-
kavalier, Barbe Bleue en Die Zau-
berflöte. Eerstvolgende projecten 
zijn een bijzondere Das Rheingold 
van Wagner op de Rijn in Nederland 
en Duitsland en zijn debuut bij de 
Nationale Reisopera. 

Zijn carrière als concertzanger komt 
hiermee allerminst in de verdruk-
king. Zo stond onlangs Mahlers Das 
Lied von der Erde op het program-
ma en werken als de Nicolas Canta-
ta van Britten. Zo onderhoudt Mark 
naast het operawerk zijn oratorium-
repertoire en is er zelfs ruimte voor 
uitbreiding in het zwaardere vak. Na 
oneindig veel Bach nu vooral ook 
van componisten uit latere periodes 
en concerten met opera-aria’s uit 
het ijzeren repertoire. 

In seizoen 2014-2015 zal Mark Om-
vlee wederom in diverse operapro-
ducties te zien zijn, zoals Brittens 
Owen Wingrave  opnieuw met Ope-
ra Trionfo, Wuorinens Brokeback 
Mountain (Jack) bij het Theater 
Aachen, Rossini’s Il Viaggio a Reims 
bij De Nationale Opera, Mozarts Die 
Zauberflöte (Monostatos) bij de 
Opéra Saint-Étienne en Stravinsky’s 
Le Chant du Rossignol (in de Zater-
dagMatinee, Concertgebouw Am-
sterdam, Radio Filharmonisch Or-
kest onder Charles Dutoit). 

Jelle Draaier 

T ijdens zijn studie Engels en ge-
schiedenis aan de lerarenoplei-

ding V.L.-V.U. in Amsterdam begon 
Jelle Draijer met zingen als hobby 
en nam hij zanglessen bij zijn tante, 
Heleen Draijer.                           
Na twee jaar besloot hij van het 
zingen zijn beroep te maken en 
ging hij naar het Amsterdams Con-
servatorium waar hij les kreeg van 
Erna Spoorenberg en Ruud van der 
Meer. 

In 1977 werd hij lid van het Neder-
lands 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 buitenland, 
waarbij hij werkte met dirigenten 
als Frans Brüggen, Gustav Leon-
hardt, Ton Koopman, Reinbert de 
Leeuw, Jos van Immerseel, René 
Jacobs, Uwe Gronostay en met ver-
schillende instrumentale en vocale 
ensembles waaronder Il Fondamen-
to, het Combattimento Consort, 
Tragicomedia, Die Musikalische 
Companey en het Gesualdo Con-
sort. 

Op een aantal CD opnamen is Jelle 
Draijer als solist te beluisteren, 
waaronder die van de Krönungs 
messe, de Vesperae Solennes de 
Confessore en het Requiem van 
Mozart met het Orkest van de 18e 
Eeuw o.l.v. Frans Brüggen, de Ves-
perae Beatae Mariae Virginis en 
Vespri di San Giovanni Battista van 
Monteverdi respectievelijk o.l.v. 
René Jacobs en Gustav Leonhardt, 
de Petite Messe Solennelle van Ros-
sini o.l.v. Jos van Immerseel, Jetzt 
immer Schnee van Sofia Gubaiduli-
na o.l.v. Reinbert de Leeuw, werken 
van Mazzochi o.l.v. Stephen Stubbs, 
alsmede als solist op talloze opna-
men van het Nederlands Kamer-
koor. 

Hugo Oliveira                                                              

H ugo Oliveira is geboren in 1977 
in Lissabon en begon op zijn 

zesde zijn muziekopleiding in het 
Gregoriaans Instituut van Lissabon. 
Hij studeerde zang op de Hoge-
school voor Muziek te Lissabon. Hij 
heeft zijn studie voortgezet aan het 
Koninklijk Conservatorium (Den 
Haag) bij Jill Feldman en Michael 
Chance. 
 
Naast zijn specialisatie in Barok 
heeft Hugo zijn flexibiliteit als zan-
ger beproefd met Klassiek/
Romantisch en hedendaags reper-
toire. Hugo Oliveira maakte zijn 
debuut als solist in 1997 op uitnodi-
ging van het Engelse Hilliard En-
semble met het stuk Passio door 
Arvo Pärt (Jesus). Hugo heeft o.a. 
samengewerkt met het London 
Symphony Orchestra, Les Concerts 
des Nations, Schönberg Ensemble, 
Ebony Band, Remix Ensemble, etc. 
 
Hij heeft gezongen in een aantal 
van de belangrijkste nationale en 
Europese zalen (Amsterdam, Lond-
en, Parijs, Madrid, Barcelona) en op 
verscheidene festivals in Europese 
landen.  Voor wat betreft dirigenten 
heeft Hugo o.a. gewerkt onder 
leiding van Jordi Saval , Marcus 
Creed, Laurence Cummings, Stefan 
Asbury, Reinbert de Leeuw. 
Van de vele uitgevoerde werken zijn 
dit enkele van de belangrijkste: 
Matthäus-Passion, Johannes-
Passion, Marcus-Passion en       
Weihnachts-Oratorium door J. S. 
Bach, Vespro della beata vergine 
door C. Monteverdi, Matthäus-
Passion van Schütz, Messias, Nisi 
Dominus en Dixit Dominus van Hän-
del, Christus en Lauda Sion door 
Mendelssohn-Bartholdy, Missa Nel-
son van Haydn, Requiem, Mis in c-
groot, en de Krönungsmesse door 
W. A. Mozart. 



Pagina 6 Nieuwsbrief 

Barokensemble Eik en Linde 

H et ensemble, opgericht in 2000 ter gelegen-

heid van een concert in de bovenzaal van het 

gelijknamige café in de Amsterdamse Plantage-

buurt, 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 ko-

pieën daarvan. Artistiek leider en concertmeester 

is Franc Polman. Behalve in de thuisbasis Amster-

dam 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 ensem-

bles. Afwisseling van bekende en mindere beken-

de componisten zijn kenmerkend voor de pro-

grammering van Eik en Linde.  

 

 

 

 

Begeleiding en kinderkoren Matthäus-Passion 

Sint Vitus Kinder– en Jeugdkoor/ Jongerenkoor Lelielûd 

De kinderkoren staan onder leiding van Hendrikje van den Berg en Martijn van Dongen 

 

Afwijkende bezetting in de Westerkerk: 

De tenoraria’s worden gezongen door Aart Mateboer en de basaria’s door Hans de Vries. 

Het kinderkoor uit Velsen onder leiding van Marianne Hoogenboom. Zij verleenden ook al medewerking aan 

de uitvoering van de Matthäus-Passion in IJmuiden.   

http://www.eiklinde.nl/nl/ensemble/franc-polman.html
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Eduard van Beinum nam de schoonmaak van het ora-

torium gezwind ter hand, hoewel hij natuurlijk wel 

met de erfenis van Mengelberg te maken had. Con-

certgebouworkest en Toonkunstkoor waren door-

drenkt van de Mengelbergiaanse uitvoeringstraditie. 

Zakelijk, nuchter en ascetisch waren de sleutelwoor-

den van Van Beinum. Het koor reduceerde hij via au-

dities van 470 zangers naar 322. In de jaren zeventig 

ging artistiek leider Marius Flot-huis nog een stap ver-

der. Hij forceerde een breuk met het Toonkunstkoor 

en nodigde Nikolaus 

Harnoncourt uit voor 

een optreden. Deze 

herinnert zich hoe hij 

zich met knikkende 

knieën in het hol van 

de leeuw begaf, maar 

'iedereen was buiten-

gewoon aardig'.  

Het grappige bijeffect 

van Harnoncourts 

optreden met het 

Concertgebouworkest 

was dat het orkest 

opeens vele malen 

vooruitstrevender 

voor de dag kwam 

dan de Bachvereni-

ging met de conser-

vatieve De Wolff. De oude tegenstelling tussen Am-

sterdam en Naarden verloor haar laatste restje bete-

kenis toen de Bachvereniging in 1997 zelf optrad in 

het Concertgebouw. 

'Je hoeft niet christelijk of muzikaal te zijn om te we-

ten wat zich dáár heeft afgespeeld', betoogt Kees van 

Houten, auteur van het boek Bach en het getal, terwijl 

hij met zijn vinger naar het hart van het kruis priemt 

dat op een grote flap-over staat getekend. 'Wij ken-

nen allemaal de benarde positie waarin Petrus zich 

bevindt, zijn hachie komt in gevaar en hij weet niet 

wat hij moet doen.' 

Ruim honderd mensen zijn afgekomen op de lezing 

Ich kenne des Menschen nicht - de kruisvorm in de 

Matthäus-Passion van Bach, die twee weken voor Pa-

sen door de Bachvereniging wordt georganiseerd. Mijn 

buurvrouw is een 'beginneling' op Matthäus-Passion 

gebied. 'Op meditatieve momenten zie ik vaak een 

kruis voor me', vertelt ze, 'dus toen ik over deze le-

zing las heb ik onmiddellijk opgebeld.' 

In kleurrijke bewoordingen schetst Van Houten hoe in 

Bach twee componeertradities samenkomen: het ver-

langen om in volkomen symmetrische proporties de 

goddelijke perfectie te weerspiegelen en de wil om 

personages van vlees en bloed neer te zetten. En wat 

is het wonder van de Matthäus-Passion? Als je het 

relatief korte eerste deel dwars op het langere tweede 

deel plaatst, ontstaat een kruisvorm. En het genie 

Bach heeft dat zodanig in elkaar gepast dat op het 

kruispunt van de twee delen twee buitengewoon aan-

grijpende momenten samenvallen. De eerste keer 

voorspelt Jezus dat Petrus hem tot drie keer zal verra-

den, de tweede keer vindt het verraad daadwerkelijk 

plaats en moet Petrus met schaamte terugdenken aan 

Jezus' woorden. Waarom doet Bach zoiets? luidt de 

retorische vraag van Kees van Houten. Als eenvoudi-

ge musicoloog heeft hij enkele theologen geraad-

pleegd en het antwoord is de gebruikelijke sombere 

boodschap: Petrus staat symbool voor ons allemaal, 

omdat wij, in het groot en in het klein, Christus voort-

durend verloochenen. 

Aan deze dramatische 

slotsom is veel rekenwerk 

vooraf gegaan. Tot in de-

tail heeft Van Houten het 

stuk gekwantificeerd. Hij 

illustreert zijn bevindingen 

muzikaal door een micro-

foon boven een fikse get-

toblaster te hangen. Een 

van de toehoorders komt 

in de pauze naar hem toe: 

zijn hoofdrekenen is niet 

meer wat het geweest is, 

maar steekt er ook niet 

een 'wortel twee' in het 

kruis? 

Toch gaat de belang-

stelling van de meeste 

Matthäus-Passion liefhebbers uit naar het snijpunt van 

de twee balken: het dramatisch hart van het lijdens-

verhaal. Constant Meijers van de Meezing Matthäus-

Passion: 'Het verhaal gaat over verraad, leven en 

dood, de keus tussen goed en kwaad. Een thematiek 

waarover, in onze huidige maatschappij, weinig uitge-

sproken opvattingen bestaan, terwijl mensen daar wel 

behoefte aan hebben. En dan is muziek een bevrij-

dende vorm. Het dilemma wordt gesteld, maar tege-

lijk ook gesust.' 

Jettie Heemskerk van het Excelsior-koor sluit zich bij 

Meijers aan: 'De maatschappij heeft zich verhard en 

veel mensen zijn op zoek naar een emotionele verin-

nerlijking. In de Matthäus-Passion vinden ze een ker-

kelijk gevoel zonder verstrikt te raken in allerlei regels 

en dogma's. Alleen al het feit dat het taboe van de 

dood in de Matthäus-Passion wordt doorbroken, is 

heel belangrijk. Kijk maar wat een ridicule begrafenis-

rituelen er tegenwoordig worden gehouden.' 

Moeten we concluderen dat Bachs meesterwerk als 

een pseudo-religie fungeert? Een muzikaal placebo 

voor de stichtende donderpreken van weleer? Burge-

meester Patijn gelooft er niets van: 'Met een religieu-

ze opleving of spirituele ervaring heeft het niets te 

maken. Je ziet het aan de mensen die met oude parti-

turen onder de arm komen aanzetten. Ze komen voor 

de Matthäus-Passion en voor niets anders.' <<< 

Overgenomen uit De Groene Amsterdammer  31 

maart 1999 
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Stemtesten en stemvorming 

2 014 was het jaar van stemtesten 

en stemvorming. En ook het jaar 

van de waarheid, voor mij althans. 

Ik had begin december 2013 voor-

gezongen in de vurige hoop dat ik 

als alt (daar zijn er altijd genoeg 

van…) in genade zou worden aange-

nomen. En dat werd ik, gelukkig! Op 

dat moment lag de Matthäus min of 

meer aan mijn voeten – min of 

meer, want ik zou er nog behoorlijk 

op moeten studeren. In Utrecht had 

ik weliswaar jarenlang Bachcantates 

gezongen, maar nooit de Matthäus. 

‘DE OUDERWORDENDE STEM’  

Sinds 2000 had ik niet meer in een 

koor gezongen en dat ging ik toch 

erg missen. De zangtechniek uit een 

grijs verleden was ver weggezakt. 

Om de gaten wat op te vullen dui-

kelde ik de Inzing-oefeningen voor 

koren op, ploegde ik het Tipboek 

Muziek op papier door, schafte ik 

vliegensvlug via bol.com het Tipboek 

Zang aan (voor 23.00 besteld, de 

volgende dag in huis) én keek ik op 

het internet rond onder het kopje: 

Stemvorming.  

Al sneupend kwam ik een stukje 

tegen over De ouder wordende 

stem. Van zo’n titel schrik je op onze 

leeftijd natuurlijk wel even, temeer 

daar de eerste zin heel onheilspel-

lend luidt: Problemen met de stem 

kunnen zo rond het vijftigste jaar 

aan het licht komen. Gelukkig staat 

er meteen daarna Let wel: kunnen - 

want het hoeft niet; sommige men-

sen zingen nog steeds de sterren 

van de hemel op hun tachtigste, 

zonder ooit problemen te hebben 

gekend. Voor de vijftigplussers on-

der ons is er dus nog alle hoop en 

degenen die nog geen vijftig zijn 

hoeven zich voorlopig geen zorgen 

te maken!  

 

STEMVORMING IN KLEIN VERBAND 

MET PAULI EN HOITE 

Dat ook door de OVB en Pauli aan de 

conditie én de kwaliteit van onze 

stemmen wordt gedacht bleek uit de 

oproep om mee te doen aan de 

stemvormingsworkshop die Pauli en 

Hoite vorig jaar juni hebben gege-

ven. Dit keer hoefde er niet individu-

eel te worden voorgezongen, maar 

zong iedereen, geïnspireerd door de 

aanwijzingen van Hoite, in een 

(dubbel)kwartetje een paar vooraf 

ingestudeerde koralen uit het Weih-

nachts Oratorium. Een zeer inspire-

rende aanpak en leuk en leerzaam 

om in klein verband te zingen. Pauli 

legde tijdens onze ‘optredens’ haar 

oor te luisteren en deed daar na-

tuurlijk haar voordeel mee. 

CURSUS STEMVORMING MET NETTY 

OTTER 

Van de stemvormingscursus die 

wordt gegeven door Netty Otter had 

ik intussen al gehoord. Toen de 

nieuwe cursus werd aangekondigd 

heb ik me direct opgegeven. Wie 

niet eerder aan zo’n cursus had 

meegedaan werd ingedeeld bij het 

groepje ‘beginners’. Die status 

bracht mij samen met Inge Laanen, 

Maria Ligthart, Jan Muurling, Tjitske 

Postuma, Wouter Schothorst, Yvon-

ne Tichelaar, Tineke Warringa en 

Willemina Vroegindewij. Samen 

vormden we een vrolijk groepje OVB

-zangers dat zich vol verve én hu-

mor inzette. 

De eerste les begon feestelijk: ieder-

een moest een ballon opblazen…! 

Dat kwam trouwens goed uit want 

Netty was die dag jarig! Of we haar 

hebben toegezongen, weet ik eigen-

lijk niet meer. Ik denk haast van 

wel, de OVB-traditie kennende!  

Waar het natuurlijk om ging was het 

blazen. Door de kracht van het bla-

zen voel je druk op je middenrif en 

dat heeft alles te maken met het 

aanleren en gaan beheersen van de 

juiste ademsteun. Buikademhaling, 

ademsteun en ontspanning waren 

gevleugelde woorden. 

Met allerlei leuke zangoefeningen 

heeft Netty geprobeerd ons iets bij  

 

 

te brengen over de beginselen van 

de zangtechniek. Jammer genoeg 

kan ik niet alles meer reproduceren, 

maar gelukkig heb ik het Tipboek 

Zang. Daarin kan ik het meeste wel 

terugvinden, nog eens nalezen en zo 

goed mogelijk proberen toe te pas-

sen. 

Wat mij moeiteloos zal bijblijven is 

het ‘uitspraakliedje’: 

Babbel en brom een beetje. 

Babbel maar een beetje 

met de malle meute mee! 

En voor wie nooit eerder aan deze 

cursus meedeed: doe de volgende 

keer mee. 

Het is leuk én leerzaam! 

Ypie Attema 

februari 2015 

V.l.n.r.: Yvonne, Tineke, Maria, Net-

ty, Jan, Wouter, Inge en Tjitske 
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JongerenZangProject OVB 2015 

 

H et JongerenZangProject van de Oratoriumvereniging 

Bolsward kan zich dit jaar verheugen in deelname van 

twee jongeren die dit jaar de Matthäus-Passion met ons 

meezingen: Annemijn van Dijk (alt 1) en Rozemarijn 

Remme (sop. 1). Ze stellen zich nader aan ons voor. 

Daaruit blijkt dat ze niet onbekend zijn voor de OVB. 

- Hoe ben je  in aanraking gekomen met de Oratorium-

vereniging Bolsward? 

Annemijn: ik heb negen keer mee gezongen in het kinderkoor 
bij de Matthäus-Passion. Daar ken ik de Oratoriumvereniging 
Bolsward van.  

Rozemarijn: ik ben in aanraking gekomen met de Oratorium-
vereniging door Hendrikje van der Berg onze/de dirigente van 
het Sint Vitus Jeugdkoor. Zij vroeg ons of het ons leuk leek 
om een keer mee te doen in het 'grote' koor. Wij deden name-
lijk altijd mee met het kinderkoor en zongen in het eerste deel 
3 passages. Meezingen met de Oratoriumvereniging leek me 
een geweldige ervaring!  

 

- Bij welke passage uit de Matthäus-Passion beleef je het meeste plezier met zingen? 

Annemijn: ik vind wat het koor betreft de koralen en het stuk van “sein blut komme über uns und unsere kin-
der” erg mooi om te zingen. Maar ik vind de aria “Erbarme dich, mein Gott” (no 39) ook heel erg mooi. 

Rozemarijn: ik vind alles geweldig om te zingen, maar de eerste passage het echte begin van de Matthaus 
zing ik denk ik met het meeste plezier. Ik kan daar dan echt van genieten, zo met het orkest erbij echt heel 
erg mooi. Ik heb ongeveer 9 keer mee gedaan met het kinderkoor en als ik nu de Matthaus zing borrelen alle 
herinneringen weer op. 

 

- Wat raakt je in de klassieke muziek en die van Bach in het bijzonder? 

Annemijn: dat vind ik moeilijk om uit te leggen, het doet iets met je. Het raakt je gevoel aan. De MP van 
Bach is natuurlijk een heel bijzonder en groot stuk, waar heel veel dingen in gebeuren. Maar naast Bach zijn 
er nog heel veel componisten waar ik graag naar luister of die ik graag speel, bijvoorbeeld Vivaldi, Tsjaikov-
ski, Mendelssohn en Chopin. 

Rozemarijn: ik ben opgegroeid met klassieke muziek. Mijn moeder is pianiste en vanaf mijn 8e speel ik viool. 
Ik kan erg genieten van klassieke muziek. Wat me raakt in de klassieke muziek is dat je je gevoel er zo goed 
in kan leggen. Iedereen zingt of speelt een muziekstuk weer op zijn manier en daardoor kan je het ook een 
beetje eigen maken. In de muziek van Bach raakt me de melodie, harmonie en het ritme  ik vind het geweldig 
om naar de muziek van Bach te luisteren. 

 

- Wat zijn je verwachtingen van de concerten? 

Annemijn: dat het een hele bijzondere ervaring voor ons wordt en dat ik hoop dat de mensen ook geraakt 
worden door de muziek. Dat we dat gevoel kunnen overbrengen op de mensen. 

Rozemarijn: ik heb ontzettende zin in de concerten. Ik heb al een aantal jaren meegedaan met het kinderkoor 
aan de Matthäus-Passion dus ik weet hoe de avonden eruit komen te zien. Ik verwacht dat de concerten een 
geweldige ervaring worden. Ik heb de afgelopen jaren de Matthäus-Passion alleen tot de helft gezongen dus 
ik denk dat wel even wennen is om nu ook het tweede deel te zingen. Maar ik kijk er erg naar uit. 
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Vervolg Jongerenzangproject 

- Zie je voor jezelf een toekomst in de muziek. 

Annemijn: ik speel piano en viool, en hoop dat ik als ik mijn studie grafisch vormgever heb afgerond naar het 

conservatorium kan. Dat lijkt me echt super! 

Rozemarijn: ik zie voor mezelf zeker een toekomst in de muziek, maar niet als baan. Ik zal altijd blijven musice-

ren. In mijn vrije tijd zou ik graag in een orkest zitten en het vioolspelen lekker blijven doen. Zingen is ook iets 

wat ik graag doe en ik denk dat ik het ook altijd wel blijf doen. Een koorvereniging zou ik ook heel leuk vinden. 

Misschien coach ik dan wel jongeren voor de Matthäus-Passion ;)  

 

- Wat doe je nog meer met muziek? Zing je ook nog elders of speel je een instrument? 

Annemijn: ik zing in het St. Vitus jeugdkoor van Hendrikje van den Berg. Ik speel viool en piano in de talenten-
klas van de Ferwerda academie, en ik speel in het Frysk Jeugd Orkest. 

Rozemarijn: zoals ik net ook al benoemde speel ik viool 
en sinds vorig jaar alt viool. Ik zit in het Frysk Jeugd 
Orkest en daarmee doe ik veel ervaringen op. Zo zijn 
we afgelopen jaar op tournee geweest naar Zweden en 
daarvoor naar Zwitserland, maar ook in Nederland tre-
den we veel op. Zo ben ik eigenlijk altijd bezig met 
muziek maken. 

 

- Waar luister je het meest naar: pop, rock, jazz, 

r&b, klassiek, wereldmuziek, etc.? 

Annemijn: ik luister het liefst naar klassieke muziek. Daarnaast luister ik ook wel naar pop muziek of soul, dat 
vind ik ook wel mooie muziek. 

Rozemarijn: Dat verschilt, op schoolfeesten of met vrienden word er niet echt klassieke muziek gedraaid dus 
naar wereldmuziek luister ik ook veel. Eigenlijk kan ik van alle soorten muziek genieten, of het nou pop is of 
klassiek. Je heb zoveel verschillende soorten muziek, klassieke muziek is ontzettend gevarieerd, dus het is ook 
niet over een kam te scheren. 

 

- Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om de kerk bij de uitvoering van de Matthäus-Passion vol 

jongelui te krijgen? 

Annemijn: ik denk dat jongeren best wel geïnteresseerd zijn in muziek maar dat ze de toegangsprijzen vaak te 
hoog vinden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Rijksmuseum in Amsterdam, daar is de toegang tot en met 18 
jaar gratis. Daar ga je dus makkelijker even naar toe. Een aansprekende poster voor jongeren kan daar mis-
schien ook een bijdrage aan leveren. 

Rozemarijn: dat is best een lastige vraag. Ik heb een groep vrienden die graag zouden willen komen en zo 
neemt iedereen mensen mee. Je moet wel van klassieke muziek houden als je naar de Matthäus-Passion gaat. 
Ik kan me namelijk goed voorstellen dat de gehele Matthäus-Passion best lang is voor iemand die niet zo van 
klassieke muziek houdt. Ik denk dat er goed reclame moet worden gemaakt, zoals er nu ook al gebeurt en dat 
jongeren zoals Annemijn en ik de Matthäus ook gewoon een beetje moeten promoten onder de jongeren. 

Let op ons: wij 

komen terug voor 

de hele MP in 2015 
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Wat doet muziek met mij en wat doe ik met mu-

ziek……. 

Thuis werd niet veel aan muziek gedaan, veel te druk. 

Maar er werd wel  veel gezongen. Mijn vader en opa 

hadden  koorervaring maar met een eigen bedrijf 

kwam dat er niet meer van. Op school zat ik naast 

een jongen die ieder jaar met hun gezin naar de Mat-

thäus-Passion ging of moest. Hij vertelde daarover op 

school. Toen ik 17 jaar was ben ik voor het eerst naar 

de Matthäus-Passion gegaan in de Martinikerk en ik 

vond het prachtig en daarna ieder jaar. In die tijd 

begon ik me ook voor klassieke  muziek te interesse-

ren. Mijn eerste plaat was een cassette van Readers 

Digest met de Messiah  die ik vrijwel grijs gedraaid 

heb en ook de orgelconcerten vind ik heel mooi. Later 

kwamen  de pianoconcerten van Beethoven. Toen 

kwam Bach natuurlijk ook via de Matthäus-Passion. In 

militaire dienst trof ik een maat die zong de Matthäus-

Passion bij Christelijke Oratoriumvereniging Heeren-

veen en samen zijn we dat jaar drie keer geweest, in 

Bolsward, Heerenveen en in Leeuwarden waar we op 

de vliegbasis zaten. In 1985 kwam Sjors Visser bij mij 

langs aan de zaak en vroeg of ik lid wilde worden van 

Oratoriumvereniging Bolsward want er was een tekort 

aan mannen. Met een eigen zaak en altijd druk moest 

ik daar wel even over nadenken. Maar ik ben toen in 

april lid geworden. Wij repeteerden destijds in de 

Doele. De dirigent Ad Houtman, organist en cantor 

van de Martinikerk, nam mij mee naar boven waar ik 

moest voorzingen. “Ga jij maar naar de tenoren” zei 

hij. Daar stonden wij met vier tenoren waarvan ik nog 

helemaal blanco was. Tinus van der Weide heeft met 

zijn zoon Peter (tegenwoordig pastoor in Sneek)  mij 

de muziek bijgebracht, we hadden toen nog geen oe-

fenbandjes of cd’s. Dat was best wel lastig. De OVB 

zong toen koor 2 en koor 1 werd gezongen door COV 

“Noordwest Veluwe”.  Dus stapten wij  als koor voor 

de uitvoering een paar keer in de bus om naar Ermelo 

te rijden en daar te repeteren en weer terug natuur-

lijk. Het koor uit Ermelo was groter dan ons koor in 

die tijd en wij moesten dus stevig aan de bak met vier 

tenoren waarvan eentje de neiging had om met de 

sopranen mee te zingen. Het viel wel in de smaak bij 

het publiek want er 

waren ruim duizend 

bezoekers in de kerk. 

Het podium stond 

toen opgesteld voor 

het orgel. Ik heb 

daarna nog heel wat 

dirigenten gehad b.v  

Frans Tersteeg de 

stadsbeiaardier die 

ook een paar keer 

ons koor heeft gedi-

rigeerd. Hij wilde 

alleen met de dames 

verder en dat ging 

natuurlijk niet. Bram 

Feenstra heeft toen de OVB gered voor korte tijd. 

Daarna kwam Jan Kruisselbrink de dirigent van COV 

Heerenveen. Vanaf die tijd zongen we de MP met COV 

Heerenveen. Jan Kruisselbrink was boekhouder bij 

OAD ergens in Twente dus hij  moest een heel eind 

rijden om op tijd bij de repetitie te zijn. Op een keer 

bij de generale wilde hij een hobopartij anders ge-

speeld hebben, de hoboïst zei dat het niet kon. Kruis-

selbrink zei toen zal ik even voorspelen. Hij speelde 

zelf ook hobo. Daarna kwam Rixt Zijlstra-Witteveen. 

Haar man was predikant en hij werd beroepen in Oos-

terend, dichtbij Bolsward. Er kwamen ook een aantal 

nieuwe leden bij uit Oosterend. In die tijd werd al 

begonnen met naast de MP ook een Najaarsconcert 

uit te voeren. Vanaf 1996 begonnen we de MP twee 

dagen achter elkaar uit te voeren wegens grote be-

langstelling. Het begon ermee dat er vrij veel publiek 

kwam bij de generale repetitie. Dat kon zo niet door-

gaan want dan liepen wij het risico dat we het orkest 

en de solisten hier ook voor moesten betalen. Met 

hart  en ziel ben ik lid van de Oratoriumvereniging 

Bolsward en ik zie ieder jaar er weer naar uit om de 

Matthäus-Passion of officieel  Passio  domini  nostro 

J.C. secundum  Evangelistam  Mattheaum  te zingen. 

 

Jan Mooij. 

Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek…………... 
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D it jaar zal de oratorium-

vereniging Bolsward 

drie maal de Matthäus-

Passion uitvoeren. Zoals 

gewoonlijk tweemaal in de 

Martinikerk te Bolsward en 

een eenmalige uitvoering in 

de Westerkerk te Amster-

dam. (zie voor details van 

alle concerten de achterpa-

gina) 

Deze uitvoering heeft de 

oratoriumvereniging te dan-

ken aan de goede en pretti-

ge samenwerking met ba-

rokensemble Eik en Linde 

uit Amsterdam. Oratorium 

Vereniging Bolsward en Ba-

rokensemble Eik en Linde 

voeren sinds 2013 jaarlijks 

samen de Matthäus-Passion 

uit onder leiding van Pauli 

Yap. Dit jaar bestaat het 

koor 70 jaar. Omdat Eik en 

Linde de samenwerking met 

dit koor wil omarmen geven 

zij als verjaarscadeautje 

een extra uitvoering in de 

weliswaar bijna een eeuw 

jongere, maar niet minder 

karakteristieke Westerkerk 

van Amsterdam, de thuisba-

sis van Eik en Linde.  

Voor de leden van de orato-

riumvereniging wordt dit 

een hele uitdaging: drie 

uitvoeringen, de gewoonlij-

ke voorbereidingen en de 

generale repetitie. Maar 

voor een 70-jarig jubileum 

heb je dat er graag voor 

over.  

Voor zover u uw familie, 

vrienden en kennissen uit 

het westen, zuiden en mid-

den van het land nog niet 

heeft verwittigd over onze 

uitvoering in Amsterdam, 

laat hen weten dat ze wel-

kom zijn en dat er nog 

kaarten verkrijgbaar zijn via 

kaartverkoop@eiklinde.nl   

Feestelijk najaarsconcert  

O p 22 November 2015 bent u 

van harte welkom op ons fees-

telijk najaarsconcert. Behalve het 

Gloria van Vivaldi en psalm 150 

van Benjamin Britten, voert de 

oratoriumvereniging van laatstge-

noemde componist de Saint Nico-

las cantate uit.  

De Nicolas in deze cantate kwam 

niet uit Spanje, maar uit Patara in 

Turkije. Wel was hij een kinder-

vriend en kwam op voor de armen 

en verdrukten. Veel later heeft de 

Angelsaksische wereld hem omge-

toverd tot Santa Claus. In onze 

Lage Landen ging hij een eigen 

(eeuwig) leven leiden als Sinter-

klaas. 

Benjamin Britten (1913-1976) was 

in vele opzichten een buitenbeen-

tje. Zo schreef de beroemde ro-

manschrijver E.M. Foster: “Britten 

behaalt triomfen buiten de regels 

van de kunst om.” Inderdaad, hij 

deed niet mee aan modieuze stro-

mingen maar volgde zijn eigen 

weg: het componeren van begrij-

pelijke muziek (soms speciaal be-

doeld voor amateurs) en het kie-

zen van onderwerpen zoals under-

dogs (de opera Albert Herring) en 

het pacifisme (het War Requiem). 

Hij wilde 

zijn mu-

ziek toe-

gankelijk 

maken 

voor velen 

en ook 

voor kin-

deren. In 

zijn jonge 

jaren za-

gen critici 

hem niet 

voor vol 

aan. Brit-

ten trok zich dat aan en leed ook 

overigens onder de toen heersende 

politieke, maatschappelijke en mo-

rele tendensen en onder eigen in-

nerlijke strijd. Op de leeftijd van 

26 vertrok Britten voor enkele ja-

ren naar de Verenigde Staten en 

Canada, waar hij ook de band be-

zegelde met zijn levenspartner, de 

tenor Peter Pears. 

De Saint Nicolas Cantate schreef 

Benjamin Britten in 1948 voor het 

lustrum van het Lancing College in 

Sussex (de vroegere middelbare 

school van Pears). Hij hield reke-

ning met de uitvoeringsmogelijk-

heden ter plaatse, hetgeen resul-

teerde in een ensemble van ge-

mengd koor en enkele jongens-

stemmen, met een hoofdrol voor 

de tenor-solist en begeleiding van 

strijkers, piano, orgel en slagwerk. 

Voor het schrijven van de tekst 

werd een beroep gedaan op Eric 

Crozier. Na bestudering van leven 

en heldendaden van de Heilige 

Nicolaas, besloot hij, daar een 

schepje bovenop te doen, ter wille 

van de dramatiek. Dat heeft Brit-

ten aangegrepen voor het compo-

neren van gedurfde contrasten en 

opvallende effecten. 

Voor concertdetails zie laatste pa-

gina van deze nieuwsbrief 

mailto:kaartverkoop@eiklinde.nl
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Hans van Beusichem: dichter des OVB’s  
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Vervolg dichter des OVB’s 
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OVB verenigingsnieuws 

Vrijwilligers zijn onmisbaar! 

Dankzij onderstaande vrijwilligers verliep het najaarsconcert 

weer optimaal:  

Dhr. en Mevr. Stevens, Dhr. W Bleeker, Dhr. K Schoppert, 

Dhr. R Ydema, Dhr. J Wobma, Dhr. T Cuperus, Dhr. H van 

de Wouw, Dhr. van der Ploeg. 

De meeste van bovengenoemde vrijwilligers zijn al meer 

dan 10 tot 15 jaar actief. De vrijwilligers reageren altijd 

heel spontaan op ons verzoek om weer mee te willen wer-

ken. Voor sommigen is het al vanzelfsprekend: staat al in 

mijn agenda; of ik heb het al gelezen in de stad; ik hoop 

weer aanwezig te zijn. 

 

Als dank ontvangen deze vrijwilligers namens de OVB enke-

le dagen na de uitvoering een mooi boeket bloemen. 

 

Ymkje Falkena                                               

OVB contactpersoon vrijwilligers 

Jeen secretaris af! 

Tijdens de laatste ledenvergadering van de 

OVB in 2014 heeft Jeen Postma zijn secre-

taristaken beëindigd. 

Vier jaar lang heeft Jeen met accuraatheid, 

ijver en vriendelijkheid het secretariaat van 

de OVB onder zijn hoede gehad. 

De kaartverkoop is inmiddels digitaal ge-

gaan. Jeen heeft tot dat moment vele jaren 

zorg gedragen voor een zeer punctuele 

verkoop. Geld innen, administratie bijhou-

den, kaarten in enveloppen, brandjes blus-

sen, etc. In de pauzes van de repetities 

kaarten uitgeven en vele andere handelin-

gen uitgevoerd rond de kaartverkoop. 

En zo kennen we hem! 

Op de foto: Jeen ontvangt namens het be-

stuur en de leden van de OVB bloemen. 

  

De nieuwsbrief is er voor en door iedereen die bij het koor betrokken is. 

Wil je (leden en vrienden) iets schrijven of heb je nieuws, we ontvangen het graag voor de nieuwsbrief 

- Teksten aanleveren in een Word bestand 

- Foto’s ook als bijlage insturen  

- Aantal woorden en plaatsing in overleg met de redactie. 

kopij  voor de eerstvolgende nieuwsbrief voor 1 september 2015 

Tip voor het OVB-jubileumnummer, najaar 2015: 

 Schrijf voor de nieuwsbrief een leuke herinnering of een pakkende anekdote die je wilt delen met anderen.   

Vraag van de redactie: 

 We zijn op zoek naar een verslaggever die ons Amsterdamse ‘avontuur’ wil gaan beschrijven. 

Reacties: nieuwsbrief@ovb-bolsward.nl  

Bestuur OVB: Wilma Post; Jan Muurling; Chris Schaap; 

Lokke Notermans; Bert Hanekamp; Berend Weistra; Janny 

Bergsma. (v.l.n.r.) 
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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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Concertoverzicht OVB 2015-2016 

Matthäus-Passion BWV 244  

Bolsward: 31 maart/1 april 2015  aanvang 19.00 uur 

Amsterdam: 4 april 2015 aanvang 13.30 uur !!! 

Medewerkenden: 

Sopraan   : Lauren Armishaw 

Alt   : Maria Fiselier 

Tenor(evangelist) : Jeroen de Vaal 

Tenor (aria’s)  : Mark Omvlee (Bolsward); Aart Mateboer (A’dam) 

Bas (christuspartij) : Jelle Draaijer 

Bas (aria’s)  : Hugo Oliveira (Bolsward); Hans de Vries (A’dam) 

Kinderkoren  : o.l.v. Hendrikje vd Berg, Martijn van Dongen (Bolsward) 

     Marianne Hoogenboom (Amsterdam) 

Begeleiding  : Barokensemble Eik en Linde 

Algehele leiding  : Pauli Yap 

Kijk op   onze website voor kaartverkoop meer informatie.  

 

Jubileum–najaarsconcert  

Zondag 22 november 2015 Aanvang 15 uur 

Bolsward Martinikerk 

De volgende werken worden uitgevoerd: 

 Gloria van Antonio Vivaldi 

 Psalm 50 opus 167 van Benjamin Britten 

 Saint Nicolas Cantate van Benjamin Britten 

Solisten: 

 Peter Gijsbertsen  Tenor 

 Netty Otter   Alt 

 Caroline Stam  Sopraan 

Verdere medewerking: 

 Groot jeugdkoor 

 Boy solo en solo van 3 kinderen 

 Quatre mains piano 

Begeleiding:   Promenadeorkest 

Algehele leiding:   Pauli Yap 

 

Matthäus-Passion 2016  

Dinsdag 22 en woensdag 23 maart 2016 

Martinikerk Bolsward 

Nadere bijzonderheden te zijner tijd op de website en de volgende nieuwsbrief.  
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