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Nieuwsbrief

Van de voorzitter:
Zoals u vast al vernomen heeft is
2015 een feestelijk jaar voor de
OVB, we vieren namelijk ons 70jarig jubileum!

Zoals gebruikelijk sluiten we dit
jaar af met ons najaarsconcert.
De gedachte is om met zoveel
mogelijk betrokkenen dit jubileumconcert op zondagmiddag 22
We begonnen dit jaar met de Mat- november uit te voeren: de kinder
thäus-Passion. Die voerden we
- en jeugdkoren die ieder jaar de
twee keer uit in ‘onze’ MartiniMatthäus-Passion met ons meekerk. Samen met solisten en bazingen, pianist Jan van Liere onze
rokensemble Eik en Linde, welke
vaste begeleider en ook ons puals thuisbasis Amsterdam heeft.
bliek willen we er nadrukkelijk bij
Het ensemble nodigde ons uit om betrekken. Pauli Yap, onze diriin ons jubileumjaar naar Amster- gent, heeft voor een mooi prodam te komen. Op 4 april togen
gramma gezorgd: van Benjamin
wij naar de Westerkerk in Amster- Britten, Psalm 150 en de Saint
dam. Voor het eerst gingen we
Nicolas Cantate alsmede het Glomet elkaar op pad om te zingen in ria van Antonio Vivaldi.
een totaal andere ambiance. Het
Voorafgaande aan het concert
werd een zeer geslaagde dag met geeft dhr. Ebo Reitsma een inleieen sfeervol concert in de volle
ding over het werk van Britten in
Westerkerk. Ondanks het feit dat het Convent, aanvang 13.45 uur.
er die dag meerdere uitvoeringen
van de Matthäus-Passion waren in Beste lezer, namens de OVB hoop
Amsterdam.
ik dat u geniet van deze jubileumuitgave van de Nieuwsbrief.
De evenementencommissie van
Hij ligt voor deze gelegenheid op
het koor heeft bovendien na de
papier voor u en wij wensen u
repetitiedag op zaterdag 3 oktoveel leesplezier.
ber voor alle koorleden een feestelijk samenzijn georganiseerd.
Namens het bestuur,
Lokke Notermans, voorz.

Van de redactie:
Voor de redactie is het een hele
uitdaging om een speciaal nummer van de nieuwsbrief samen te
stellen. Verwijzend naar het jubileumboekje van 10 jaar geleden,
dat u op de website kunt vinden,
kom je tot de gewaarwording dat
er al heel veel gepubliceerd is en
waar je het dan nog over moet
gaan hebben. Door een tip van
koorlid Ineke Brouwer is het ons
gelukt nieuwe feiten te vinden
die plaats vonden nog voor de
eerste uitvoeringen in Bolsward.
Zeg maar: de bakermat van de
OVB. Dat speelde zich allemaal af
op en rond de Hemdijk onder Abbega en Pikesyl.

paar A4-tjes met mededelingen.
De OVB-Nieuwsbrief is meer een
magazine. Dat heeft de redactie
doen besluiten om een nieuwe
naam te zoeken voor ons periodiek. Maar daarvoor vragen we
hulp aan de lezers:
Wie weet een passende en
pakkende naam voor ons
epistel?
Uw bijdrage kunt u mailen aan
de redactie via ons mailadres:
nieuwsbrief@ovb-bolsward.nl
De P.R. commissie zal uit de inzendingen een keuze maken. De
winnaar ontvangt een fles goede
wijn.

De redactie krijgt weleens de opDe redactie,
merking dat onze uitgave eigenHenny van Vugt
lijk de naam nieuwsbrief niet
Hans Nieuwenhuijsen
mag dragen. Onder een nieuwsbrief verstaan we meestal een

Wie helpt
de OVB
nieuwsbrief
aan een
nieuwe
naam?
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Cultuur in oorlogstijd– een kroniek
(of de bakermat van de Oratoriumvereniging Bolsward)
Arnika, Wijnand en ik werden in
de zomer van 1941 overvallen
door de plotselinge sluiting door
de Duitse bezetters van alle Vrije
scholen in ons land en ook die in
Den Haag. Uit de administratie
van de school konden de Duitsers afleiden dat wij een Duitse
moeder hadden: wij werden als
“Groot Duitsers” gezien en
moesten naar een Duitse school,
de zoons op den duur naar een
school voor de Hitler-Jugend.
Onze Duitse moeder zette alles
op alles om dat te verhinderen.
Mijn klasselerares, Jeanne Gerritsen-Hulsker, had een klein
buitenhuisje in Friesland, genaamd “de Stoaterske Tille” aan
de Hemdijk, tussen IJlst/Nijezijl
en Abbega. In Abbega was de
bovenmeester bereid ons als
niet-geregistreerde kinderen op
te nemen.

ting (aan de Bolswardervaart,
tussen IJlst en Bolsward), waar
we de rest van de oorlog hebben
gewoond.

Abbegaaster Ketting

Naast de zorg voor de drie kinderen in de strengste winter van
de vorige eeuw waren de Gerretsen ook op andere gebieden actief. In die jaren was Abbega
een heel levendig wereldje. Er
zaten, omdat alles zo afgelegen
was, meer onderduikers dan inwoners en van veel kanten kwamen ook andere mensen uit
“Holland” logeren om bij te komen van alle ellende in de RandAldus werden Jeanne en Frits
stad. Families als Menten (uit
Gerretsen, beiden rond de 40
Warmond) en ter Horst (uit Oosjaar oud en kinderloos, geduren- terbeek) bezaten daar boerderijde bijna een jaar (1941/1942)
en en trokken ook naar het Frieonze pleegouders. In 1942 kocht se land. >>
onze moeder een kleine arbeiderswoning in Abbegaasterket-

Gezicht op Abbega vanaf de Pikedyk

“Omdat Jeanne
op het conservatorium piano
en directie had
gestudeerd,
ontstond het
initiatief om de
Mattheus Passion in te gaan
studeren”.
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Jeanne en Frits Gerretsen wilden heel bewust tegengas geven tegen de nare ervaringen
die met de Duitsers werd opge-

en verre op tijd in Abbega aanwezig waren. Voor veruit de
meeste mensen was de Mattheus Passion een volstrekt
nieuwe ervaring. Aangezien er
toen in Friesland nauwelijks
Duits gesproken werd, moet
het vooral de muziek geweest
zijn die indruk maakte.
Nadien werd de Mattheus Passion nog een keer in IJlst uitgevoerd, daarna pas weer in
1946 en toen in Bolsward,
waar bij die gelegenheid ook
de Oratorium Vereniging Bolsward werd opgericht. Dit jaar
werd het 60e jaarfeest gevierd
met een prachtige uitvoering.
Het echtpaar Gerretsen is er in
en na de oorlog zeker in geslaagd voor Friesland een imGertrudiskerk, Abbega
puls achter te laten die nu nog
werkzaam is.: hoe muziek alle
daan. Omdat Jeanne op het
menselijke verschillen en teconservatorium piano en direc- genstellingen kan overbruggen.
tie had gestudeerd, ontstond
Als drie Meesjes zaten wij midhet initiatief om de Mattheus
den in dat spannende gebeuPassion in te gaan studeren.
ren: zoiets vergeet je je hele
In die tijd had ieder dorp wel
leven niet, het is een geschenk
een of meer koren en er blevoor je hele levensweg.
ken ook goede musici in de niet
Rudolf S.H. Mees
al te verre omgeving te wonen.
Solisten konden uit Holland ge- (Uit Kroniek van de stichting
geslacht mees) <<
ïmporteerd worden.
Er werd heel intensief geoefend; de leden van de koren
konden in de regel geen noten
lezen en kenden evenmin de
Duitse taal. Alles ging dus uit
het hoofd.
De eerst uitvoering van de
Mattheus Passion vond plaats
in het kerkje – op een terp
staand – van Abbega. Ik mocht
meezingen in het knapenkoor
in het eerste deel van het stuk.
Het was 1943 en tot op de dag
van vandaag is het mij een
raadsel hoe musici, koren en
publiek – de kerk was veel te
vol – meestal te voet of hooguit per (oude) fiets van heinde

Stoaterske Tille

Het was 1943
en tot op de
dag van vandaag is het mij
een raadsel
hoe musici, koren en publiek
– de kerk was
veel te vol –
meestal te
voet of hooguit per (oude)
fiets van heinde en verre op
tijd in Abbega
aanwezig waren.

Gerben van der Veen
(componist, dirigent)
gaat met Omrop Fryslân een documentaire
(Fryslân Dok) maken
over het gebeuren
rond de Matthäus Passion in Abbega tijdens
de oorlog. Het wordt
een documentaire
waarin Gerben probeert te achterhalen
hoe het toch in vredesnaam! mogelijk is dat
in de oorlogsjaren een
dergelijk Duits werk is
ingestudeerd en uitgevoerd. Dat gaat in de
vorm van interviews
e.d. maar er is ook een
soort reconstructie. Die
vindt plaats in februari
2016. Het geheel vindt
plaats onder de vlag
van Collegium Vocale
Fryslân, waarvan Gerben van der Veen artistiek leider is. De uitzending wordt voor
Pasen 2016 verwacht.
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De Solisten (en anderen) die meewerken aan het Jubileumconcert
(Rotterdams Philharmonisch Orkest) en de
Vigilia van Rautavaara (Groot Omroepkoor)
Op de agenda staan o.a. de understudy van
Belmonte in die Entführung aus dem Serail
van Mozart (Glyndeboure Opera Festival)
en CD opnames van Schubert, Mendelssohn/
Schumann en Van Hoof (Phaedra) alsmede
recitals in Nederland, België en Duitsland.

Netty Otter
Mezzo-sopraan Netty Otter woont in Joure.
Haar conservatoriumopleiding volgde zij in
Zwolle en Utrecht, onder andere bij Udo Reinemann.
Peter Gijsbertsen
Tenor Peter Gijsbertsen studeerde cum laude af aan het conservatorium van Utrecht. Hij
zet zijn studie voort bij zangleraar Gary
Coward en vocal coach Gilbert den Broeder.
Daarnaast volgde hij lessen bij Cristina Deutekom en Roberta Alexander.

Momenteel volgt ze nog lessen bij Lucia
Meeuwsen. Netty treedt geregeld als soliste
op, bij koren in eigen regio en daarbuiten.

Haar repertoire is breed, van barok ( Johannes-Passion, Mattheus-Passion) tot meer hedendaags werk (o.a.Wim van Ligtenberg). Ze
is remplaçant bij het groot Omroepkoor in
Hilversum, en zingt bij Capella Frisiae olv.
Peter ontving in Glyndebourne de John Chris- Hoite Pruiksma.
tie Award. Tevens was hij drievoudig winnaar
Eveneens maakt ze deel uit van het barokenop het Internationaal Vocalisten Concours
semble Ad Libitum. Ook met de pianist Johan
Den Bosch, o.a. van de hoofdprijs voor Lied
Bijhold treedt ze op, o.a. met muziek van
waarna hij met solo recitals optrad in Het
Paulus Folkertsma,
Concertgebouw te Amsterdam en De DoeJohannes Brahms,
len te Rotterdam.
Robert Schumann
Operarollen die Peter reeds zong in Glyndeenz.
bourne zijn de principal tenor in The Fairy
En elk jaar zingt ze
Queen van Purcell, Lucano/Liberto in L’ineen rol uit een van
coronazione di Poppea van Monteverdi, der
Junge Seemann in Tristan und Isolde en The de vele oratoria van
Novice in Billy Budd van Britten (ook in
Händel ( Solomon,
Brooklyn Academy of Music). Daarnaast zong Jephta, Semele,
hij Tamino in Die Zauberflöte van Mozart
Messiah, Judas
(Opera Oviedo), o.a. Le petit Vieillard in L’en- Maccabeus, Samsfant et les sortilèges van Ravel, Licone in Or- on, Athalia)
lando en vele andere rollen.
Onder het uitgevoerde concert- en oratoriumrepertoire behoren onder meer de tenorsolo’s
in de Mattheus Passion van Bach (Koninklijk
Concertgebouw Orkest), Kammermusik 1958
van H.W. Henze (NDR Sinfonieorchester
Hamburg), Pulcinella van Stravinsky

>>
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De Solisten (en anderen) die meewerken aan het Jubileumconcert
Caroline Stam

Het Promenade Orkest

Caroline Stam studeerde zang aan het
Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij
Erna Spoorenberg en Margreet Honig.

Het Promenade Orkest (HPO) is een professioneel symfonieorkest, gespecialiseerd in
het begeleiden van koren.

Zij behaalde het diploma Uitvoerend Musicus na haar studie Docerend Musicus cum
laude te hebben afgesloten. Daarna werd zij
gecoacht door David Pittman-Jennings.

Het Promenade Orkest is in 2004 opgericht
door een aantal musici van het opgeheven
Nederlands Promenade Orkest. Het HPO
heeft als belangrijkste werkgebied de professionele begeleiding van amateurkoren.
Tussen 2004 en nu heeft het orkest een
schat aan koormuziek begeleid, met hoogtepunten als The Sea Symfony (Vaughan Williams), The Dream of Gerontius (Elgar) en
het War Requiem (Britten).

In 1995 behaalde zij de eerste prijs voor
sopraan op de “Grimsby International Competition for Singers” te Grimsby, GrootBrittannië, alsmede de eerste prijs voor de
vertolking van het Franse lied.

De vele positieve reacties van oude en nieuwe klanten zijn het overtuigende bewijs dat
het orkest in zijn huidige samenstelling een
zeer goede koers vaart, zowel in artistiek als
in organisatorisch opzicht.
Het orkest bestaat uit een grote vaste kern
en heeft een duidelijke structuur met als
concertmeester Manon Meijs. Verder werkt
het orkest met vaste aanvoerders en eerste
blazers.

Zij concerteerde in Nederland, Engeland,
Frankrijk, Spanje, Denemarken en Duitsland, tijdens festivals als Les Festivals du
Trégor, La Folle Journée de Nantes, het Festival des Cathédrales de Picardie, het Dollardfestival en het Bremer Bachfest, onder
dirigenten als Robert King, Ivan Fischer, Patrick Peire, Sir David Willcocks, Charles de
Wolff, Roy Goodman, Jan Willem de Vriend,
Jos van Veldhoven en Ton Koopman.
Sinds 1994 verzorgt Caroline regelmatig liederen-recitals voor de vereniging ‘Vrienden
van het Lied’. Ook trad zij op met blokfluitensemble Brisk en het Egidiuskwartet. Zij
verleende solistische medewerking aan de
Cd-opnamen van Purcell’s ‘Fairy Queen’ en
diverse Bach-cantates. Ook verschenen van
haar een opname van Italiaanse barokcantates onder leiding van Patrick Peire en
Bach’s Johannes Passion met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van
Veldhoven.

Het HPO speelt in elke gewenste samenstelling en in elke gewenste grootte. Ook in het
repertoire betoont het zich zeer flexibel: van
barok tot musical. Het orkest speelt in heel
Nederland.

>>
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De Solisten (en anderen) die meewerken aan het Jubileumconcert

Groot jeugdkoor

Pauli Yap, dirigente (algehele leiding)

Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor en Lelielûd

Pauli Yap studeerde piano aan het Arnhems
Conservatorium bij Jacques Hendriks. Zij
rondde deze studie cum laude af en vervolgde haar pianostudie bij Willem Brons
aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. In diezelfde tijd studeerde zij koor
- en orkestdirectie aan de conservatoria van
Tilburg, Zwolle en Amsterdam bij o.a. Daniel Reuβ.

Het Sint Vitus kinder- en jeugdkoor is een
koor van de Titus Brandsma parochie in
Leeuwarden.
Er zijn drie groepen:

- kinderen van 4-7 jaar: door spel, beweging en zingen de stem ontwikkelen.
- kinderen van 7 -11 jaar: het Sint Vituskinderkoor.
- jeugd van 11-19 jaar: het Sint Vitusjeugdkoor.
Naast de liturgische vieringen in de Dominicus- en Bonifatiuskerk, werken we ook mee
aan speciale projecten.
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.

Pauli is dirigente van Oratorium Vereniging
Bolsward en Toonkunstkoor Heerenveen.
Ook het Warnser Bach Ensemble en It Kryst
Kollektyf staan onder haar leiding, evenals
het 16-koppig a-capella ensemble Lyts Vocaal.
Sinds 1999 staat zij voor de Oratoriumvereniging Bolsward. Het koor en zij gaven sedertdien een aantal succesvolle concerten
met o.a. Requiem van Mozart en diens Credo-mis, Stabat Mater en Die Schöpfung van
Joseph Haydn, Weihnachtsoratorium van
Bach, Nicolas Cantate van Britten, Elias en
Paulus van Mendelssohn, Messiah van Händel, ein Deutsches Requiem van Brahms,
Messa di Gloria van Puccini, Schuberts mis
in Es, Requiem van Faure en uiteraard jaarlijks terugkerend de Matthäus-Passion.

Naast het dirigeren treedt Pauli op als pianiste. Vanaf januari 2016 staat ze met actrice Klaasje Postma op de bühne met de
voorstelling ‘Life is Beautiful’, een muzikale
voorstelling over het aangrijpende en inspiHet jongerenkoor Lelielûd komt uit Baard en
rerende leven van pianiste Alice Herz Somstaat onder leiding van Martijn van Dongen.
mer, die als jong Joods-Praagse vrouw saLelielûd is bedoeld voor jongeren vanaf 11
men met haar 6-jarig zoontje Theresienjaar.
stadt overleeft door haar pianospel.
Wekelijks repeteert het koor 70 minuten in
het kerkje van Baard. Het koor zingt van
klassiek tot pop, meestal meerstemmig.
De kinderen hebben al twaalf keer in de
Matthäus-Passion in Bolsward meegezongen.

De kinderen hebben dit voorjaar voor de
derde keer in de Matthäus-Passion in Bolsward meegezongen.
Het kinder– en jeugdkoor zingt in zijn geheel. Ook zijn er een ‘boy-solo’ en een solo
van drie kinderen.
Onze vaste repetitiepianist Jan van Liere en
Jan Andries Dijkstra, zijn vervanger, spelen
quatre-mains.
<<
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Saint Nicolas (opus 42), Benjamin Britten
Heeft dit iets te maken met
onze Goedheiligman? Nou,
een beetje.
De Nicolas in deze cantate
kwam niet uit Spanje, maar
uit Patara in Turkije. Wel was
hij een kindervriend en
kwam op voor de armen en
verdrukten. Veel later heeft
de Angelsaksische wereld
hem omgetoverd tot Santa
Claus. In onze Lage Landen
ging hij een eigen (eeuwig)
leven leiden als Sinterklaas.
Benjamin Britten (19131976) was in vele opzichten
een buitenbeentje. Zo
schreef de beroemde romanschrijver E.M. Foster: “Britten behaalt triomfen
buiten de regels van de
kunst om.” Inderdaad, hij
deed niet mee aan modieuze
stromingen maar volgde zijn
eigen weg: het componeren
van begrijpelijke muziek
(soms speciaal bedoeld voor
amateurs) en het kiezen van
onderwerpen zoals underdogs (de opera Albert Herring) en het pacifisme (het
War Requiem). Hij wilde zijn
muziek toegankelijk maken
voor velen en ook voor kinderen. In zijn jonge jaren
zagen critici hem niet voor
vol aan. Britten trok zich dat
aan en leed ook overigens
onder de toen heersende politieke, maatschappelijke en
morele tendensen en onder
eigen innerlijke strijd. Op de
leeftijd van 26 vertrok Britten voor enkele jaren naar
de Verenigde Staten en Canada, waar hij ook de band
bezegelde met zijn levens-

partner, de tenor Peter
Pears.
De Saint Nicolas Cantata
schreef Benjamin Britten in
1948 voor het lustrum van
het Lancing College in Sussex (de vroegere middelbare
school van Pears). Hij hield
rekening met de uitvoeringsmogelijkheden ter plaatse,
hetgeen resulteerde in een
ensemble van gemengd koor
en enkele jongensstemmen,
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 Britten aangegrepen
voor het componeren van
gedurfde contrasten en opvallende effecten.
Op onze website vindt u de
verhaallijn van deze cantate.

Onze poster is net als andere keren sfeervol ontworpen door Floor Groeneveld. Haar inspiratie was St. Cecilia, patrones van Muzikanten. 22 november, onze concertdatum, is de
naamdag van St. Cecilia. Laat dit nu ook net de geboortedatum zijn van Benjamin Britten.

Nieuwsbrief OVB
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Psalm 150 Benjamin Britten
Psalm 150, de grote lofpsalm en de laatste
in de rij psalmen is een typische compositie van Benjamin Britten voor scholen. Hij
componeerde deze psalm in dit geval voor
de jubilerende Old Buckenham Hall School,
welke zijn 100-jarig bestaan vierde. De
componist had een speciale band met deze
school omdat hij deze school als kind bezocht. Er was Benjamin Britten veel aangelegen om met zoveel mogelijk kinderen,
liefst aangevuld met eigen instrumenten,
deze compositie uit te voeren. Het maakte
hem niet zoveel uit met welke instrumenten de kinderen meespeelden: van blokfluit tot viool en van basgitaar tot fagot.
Zoals te verwachten valt bij Britten maakt
hij gebruik van verschillende nuances van
het begrip Praise, zoals dat ook in de oorspronkelijke psalm tot uiting komt. Daarmee geeft hij veel
sfeer en kleur aan
deze compositie. Het
opgetogen ritme van
“Praise him with the
sound of the trumpet” getuigd van een
onweerstaanbare
vrolijkheid, overgaand in het hoogtepunt: “Let every
thing that can breath, praise the Lord”, in
canon gezongen. Tot slot geeft het Gloria
de compositie een naar een climax toewerkend, passend eind.

Venetië en Antonio Vivaldi
Aan het begin van de achttiende eeuw was
Venetië, hoewel de stad bijna geen politieke macht meer had en zijn economische
ondergang tegemoet ging, nog steeds
aantrekkelijk voor reizigers, vooral musici,
door de bekoring van het kleurrijke, uitbundige leven aldaar. Het was een op muziek gezet leven, een soort permanente
opera. Mensen zongen in de straten en op
de lagunes; de gondeliers hadden hun eigen liederenrepertoire en declameerden
de poëzie van Tasso (een Italiaanse dichter in de zestiende eeuw) op traditionele
melodieën. Aristocratische families bezatten operatheaters. Ze speelden en zongen
zelf en waardeerden en beloonden goede
musici. Publieke festivals, waarvan er in
Venetië meer waren dan elders, waren
muzikaal gezien luisterrijke aangelegenheden. De kapel van San Marco was nog
steeds beroemd. De stad was trots op zijn

traditionele rol als centrum
van muziekdrukkunst, kerkmuziek, instrumentele composities en opera’s. In de achttiende eeuw had Venetië nooit
minder dan zes operagezelschappen, die samen in totaal
vierendertig weken per jaar
optraden. Tussen 1700 en
1750 zag en hoorde het Venetiaanse publiek per jaar tien of
meer nieuwe opera’s. Particulieren, religieuze
broederschappen die men scuole noemde en
academies financierden regelmatig muzikale programma’s en op feestdagen waren kerkdiensten
niet zozeer religieuze ceremonies als wel grote
instrumentale en vocale concerten.
Antonio Vivaldi (1678-1741), zoon van een van
de meest vooraanstaande violisten van de kapel
van de San Marco in Venetië, had een dubbele
opleiding: als musicus en als priester. Hij begon
zijn priesterlijke plichten in 1703, maar werd een
jaar later vanwege een chronische ziekte vrijgesteld van het opdragen van de mis. Van toen af
wijdde hij zich aan de muziek. Van 1703 tot
1740 was Vivaldi met talrijke onderbrekingen
werkzaam als dirigent, componist, leraar en algemeen hoofd van muziek aan het Pio Ospedale
della Pietà in Venetië, een combinatie van weeshuis, conservatorium en meisjesschool. Hij reisde veel om te componeren en opera’s te dirigeren in andere Italiaanse steden en elders in Europa.
Voor zijn baan bij de Pietà moest hij oratoria en
kerkmuziek schrijven, waarvan een grote hoeveelheid in manuscript bewaard is gebleven.
Veel van zijn concerten waren ook bestemd voor
de Pietà, maar een groot aantal gepubliceerde
concerten was opgedragen aan buitenlandse patronen. Vivaldi was in zijn tijd zeker succesvol:
in de jaren dat hij opera’s schreef (1713-1739)
brachten de theaters van Venetië meer werken
van hem op de planken dan van welke andere
componist dan ook en zijn roem was beslist niet
beperkt tot zijn eigen stad en land. Uit de weinige beschikbare voorbeelden van zijn kerkmuziek
blijkt dat ook in dit genre Vivaldi een componist
van formaat was.
Het Gloria is door vele componisten op muziek
gezet; één van de beroemdste versies is die van
Antonio Vivaldi. Hij heeft het stuk geschreven
rond 1715, toen hij voor het Pio Ospedale della
Pietà werkte. Het stuk is een hele tijd onbekend
gebleven tot het in Italië ergens op een festival
gespeeld werd, in 1939. Sindsdien is het onafgebroken populair en beroemd.
Bron: geschiedenis van de westerse muziek.
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De jubileum-uitvoering van de Matthäus-Passion in Amsterdam,
Koorleden van de OVB schreven tijdens de busreis hun gedachten op over het
jubileumconcert in de Westerkerk in Amsterdam.
Gedachten in de vorm van een haiku of een elfje of anderszins. Het is een prachtige
verzameling geworden. Hierbij een kleine sfeerimpressie.
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Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek?

“Inge wij hadden gedacht
dat het wel leuk zou zijn
als jij iets wilt schrijven,
over wat doet muziek met
mij en wat doe ik met
muziek, voor de Nieuwsbrief van het O.V.B”, zei
Henny van Vugt tegen mij
in de pauze.
Ik hapte naar adem en zei
”whoow! dat is nogal wat.
”Ik zal het proberen”.
Vanaf dat moment kwam
het denkproces op gang.
Ik kwam tot de conclusie
dat het nog niet zo eenvoudig is om in een à
twee woorden te omschrijven wat muziek met
mij doet. Wat ik met muziek doe dat leek mij
makkelijker te doen.
Maar ik ga de uitdaging
aan en verwoord wat muziek met mij doet en wat
ik met muziek doe.

Mijn eerste kennismaking
met muziek kreeg ik als
10-jarig meisje, door de
uitvoering van de Messiah
van G.F. Händel, door het
koor van mijn tante.
Behalve de roze jurk van
de soliste, heeft de koorzang een overweldigende
indruk op mij gemaakt.
Mijn muzikale opvoeding
ontving ik van mijn moeder die mij liet kennismaken met de verbeeldingskracht van de muziek. Om
mijn opvoeding te completeren achtte mijn moeder het noodzakelijk dat ik
op een koor ging, wat een
gouden greep bleek te
zijn.
Daar waar eerst het accent op correct noten zingen lag, ging ik ervaren
dat de muziek een therapeutisch effect op mij
had. Zij werd het instrument om in contact te komen met de diepere lagen
van mijn ziel en mijn
emoties vorm te geven.

Doordat ik in een cantorij
zong en als kerkelijk werker kerkdiensten ging leiden, ging ik het verkondigende aspect van de
koorzang ervaren. Ik ontdekte dat niet alleen de
dominee wat te verkondigen heeft maar dat ook
een koor hierin een taak
mag hebben. Zodat naast
de verduidelijking van “de
Boodschap” van de componist, ook het zicht op
een “andere” wereld zich
kan openbaren en daar
waar nodig, heling in de
ziel van de hoorder kan
plaatsvinden.
Voor deze aspecten zet ik
me, wat betreft mijn bijdrage aan de koorzang,
want dat is wat ik met
muziek doe, met hart en
ziel, in. Zowel bij het OVB
als bij een roomskatholieke kerkkoor.

“Behalve de roze
jurk van de soliste,
heeft de koorzang
een overweldigende indruk op mij
gemaakt”.

Aan “de hoorder” laat ik
graag de ruimte naar eigen inzicht en behoefte,
het gebodene tot zich te
nemen. Op mijn 16e heeft
mijn zang -en leerproces
een aanvang genomen en
zal doorgaan totdat mijn
stem tot zwijgen is gebracht. Als ik weer geboren word dan word ik
solozangeres en dan
zijn alle “Oratoria”
voor mij!

Inge Laanen

de Scratch-Messiah in de Pieterskerk in Leiden. Midden vooraan
ziet u Inge zingen.
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Een filmimpressie van de Oratoriumvereniging Bolsward
Voor de koorleden wordt het
al heel gewoon dat ze geconfronteerd worden met een
man die gewapend is met
een filmcamera. Bert Hanekamp (onder koorleden ook
wel Bert Haanstra genoemd)
en zijn vrouw Ankie zijn
sinds enkele maanden aan
de slag om een film te maken ter gelegenheid van het
70 jarig bestaan van de OVB.
Het accent van de film komt
te liggen op de "the making
of the 70th MatthäusPassion" Als een koor 70 jaar
bestaan is dat al heel bijzonder. Als dat koor dan 70 jaar
lang elk jaar weer de Matthäus-Passion uitvoert is dat
wel heel erg bijzonder.
De afgelopen maanden voor
de uitvoering van de MP
heeft Bert regelmatig met de
camera rondgelopen om
fragmenten te verzamelen:

van een bestuursvergadering, een overleg van de PR
Commissie, een interview
met dirigente Pauli Yap en
voorzitter Lokke Notermans,
een stemgroeprepetitie, een
repetitiedag in Parrega, de
generale repetitie met orkest
en solisten en uitvoeringen
van de Matthäus-Passion in
Bolsward en Amsterdam.
Bert gebruikt hierbij een kleine filmcamera en een eenvoudig microfoontje om zo
weinig mogelijk verstoring te
veroorzaken. Ondanks deze
beperkingen beschikken Bert
en Ankie over vele uren fraai
beeldmateriaal. Ankie is een
artiest op het gebied van
editing en samen zitten zij
nu uren te knippen en te
plakken en te monteren. Wij
zien met belangstelling uit
naar het resultaat.

Fruitmarkt 2015
Op 12 september j.l. organiseerde het Cultuur Kwartier
Sneek voor de tweede maal de frUITmarkt. Voor de
tweede maal gaf de Oratoriumvereniging acte de presence. We presenteerden ons met een fraai vormgegeven marktkraam waarin we aandacht vestigden op ons
najaarsconcert, op de Matthäus-Passion, op belangstelling voor het koor en op het Jongeren-ZangProject. Het is natuurlijk moeilijk voorspelbaar welke
uitwerking de aanwezigheid op deze markt heeft op het
koor. In elk geval hebben we op een goede en laagdrempelige wijze ons koor en onze vereniging onder de
aandacht kunnen brengen. We ontvingen leuke reacties en onze flyers werden in dank aanvaard.
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Dichter des OVB’s: Hans van Beusichem
Wij begonnen met een schone lei
Wiste herinneringen
Geen enkele noot bleef ons nabij
Wij moesten blanco zingen

En denk erom bij de fermaten
Daar waar je eventjes niet zingt
Daar behoor je niet te praten
Hoe zwaar de nood j’ook daartoe dringt

Zelfs Pauli’s nieuwe partituur
Bewees daarbij haar streven
Dit wordt een heel nieuw avontuur
Onthoud dit nu maar even

En zo zijn er wel duizend zaken
Waarop je zeker letten moet
Als je perfect muziek wilt maken
Gedreven en met warme gloed

Voor ons als veteraan
Was dat wel even slikken
Maar al snel pasten wij ons aan
Al was het even schrikken

Nog een ding laat je gezang niet stranden
In de haardos van een vrouw
Laat je geluid niet gaan verzanden
Zorg dat je je hoofd geheven hou(d)

Zo moesten wij op klinkers zingen
De tekst blinderen met papier
Met Pa, Pa, Pa de noten dwingen
te klinken zuiver als saffier

Verdreven werd het automatisme
Er ontstond een splinternieuw geluid
Met een kenmerkend idealisme
Dat op geen barrières stuit

Ook moesten wij een vinger steken
Al zingend in ons eigen mond
Zodat kon worden bekeken
Waar de toon zich in ons mond bevond

Vermeld moet zijn het werk der jong’ren
Geworven voor het jong’ren project
Dank aan deze jonge won’dren
Het was niet goed, maar wel perfect

En zo kan ik hier niet verbloemen
Dat wij de noten zongen saam
door FIS en BES en C te noemen
de noot te noemen bij zijn naam

De gastzangers die met hun vocalen
Ons steunden daar waar zwakheid dreigt
Danken wij zeer voor hun kabalen
Wij zijn tot dankbaarheid geneigd

De intonatie aan te sturen
De klinkers kleuren, maak ze lang
Met klokkentonen de structuren
verzorgen, is van ‘t grootst belang

En toen, toen kwam het grote nieuws
Onze roem gaat over grenzen
Dankzij onze spraakmakende previews
Laat onze faam zich door geen grens begrenzen

Voeg zout en peper bij je zingen
Zing pittig en voor in je mond
Dat waren ook zo van die dingen
Die onze Pauli nodig vond

De Westerkerk in Amsterdam
Die dingt naar onze gunsten
Wat ons nooit eerder overkwam
Zij roemen onze kunsten

Wij oefenden als nooit te voren
We zongen voor we zongen na
Het kon ons Pauli wel bekoren
En meestal zij ze goed, maar ja

Zo gaan wij straks een derde maal
De Mattheus laten horen
En wij weten hier al allemaal
Dat zal ze zeer bekoren

Bij Blitz und Donner moet je hangen
En eigenlijk door de knieën gaan
Daardoor de juiste sfeer gaan vangen
Waaruit deze passage moet bestaan

Wij gaan op reis en in de bus
Naar het zo verre Mokum
Waar wij gaan klaren deze klus
Wij zijn daar meer als Wolkum
>>
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Ja ook dat wordt weer een feest
Ons 70 jarig jubileum
Het is 70 jaar feest geweest
Zingen ad infinitum
Dat Engelbert niet mee kon zingen
Was voor tenoren een grote slag
Dan gaat de vrees je toch bespringen
Als het nou toch maar iets worden mag
De dag der dagen is bereikt
De kerk is volgestroomd
De boekjes zijn ook uitgereikt
Het koor is klaar gestoomd

Er was eventjes paniek
Hij had zijn pak vergeten
Maar het gewaardeerd publiek
Heeft dat duid’lijk niet geweten

Ach u weet het wel, u was erbij
Het was weer wonderschoon
Wij zongen lekker frank en vrij
En op de juiste toon

Mark Omvlee de jonge zanger
Met zijn jonge held’re stem
Werd geroemd door de kerkganger
En dat beviel ons, maar ook hem

Maar heeft u dat nog meegekregen
Dat onze Bert stortte te neer
Vlak voor ’t orkest heeft hij gelegen
Gelukkig deed het weinig zeer

Hugo Olieviera dan tenslotte
Een bas met schoon geluid
Daar kan je niet mee spotte
Zijn keus een goed besluit

De sopraan Lauren Armishaw
Plaatste wiskundig juist haar noten
En van Maria Fiselier
Hebben wij echt van genoten

Het kinderkoor Sint Vitus
En het kinderkoor Lelielûd
Zongen samen deze ritus
Zeer bekwaam en reuzengoed

En wat denk je van Jeroen de Vaal
Die onze roem verdiende
Die loven wij toch allemaal
Voor ons een oudgediende

En Pauli leidde het geheel
zodat wij niet verzanden
buitengewoon bekwaam, professioneel
Wij dragen haar op handen

Jelle Draijjer ons ook bekend
Hij zong als dit keer weer bas
Hij was in zijn jeugd docent
Maar gebruikt nu zijn borstkas(t)

Dank aan het bestuur
Dank alle commissieleden
Bedankt voor deze zangcultuur
Wij zijn meer dan tevreden.

Pas van de pers, van woensdagmorgen
Lof in de Leeuwarder Courant
Daardoor maakten wij ons vandaag geen zorgen
Ons optreden daar werd significant.
En de Unesco wereld erfgoedlijst
Dat zou ons wel bevallen
Als die door ons wordt opgeëist
zouden wij nog hemelser gaan schallen
<<
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Nieuws uit de vereniging

Jubilaris:

Bestuurswisseling:

Jan Mooij is 30 jaar trouw koorlid.
Jan kreeg
felicitaties,
bloemen en
een oorkonde van
onze voorzitter. Proficiat Jan!

Penningmeester Chris Schaap geeft
na 3 jaar zijn functie over aan Jaska
de Bree. Chris wordt hartelijk beFacebook
dankt voor zijn bijdrage aan het financiële reilen en zeilen van onze
vereniging. We wensen Jaska de
Bree veel succes bij haar taak als
penningmeester binnen het bestuur.

De Oratoriumvereniging
Bolsward is
sinds kort te
vinden op
PR-commissie:
Facebook. Patricia Sijbrandi van de
Mieke van der Sluijs en Jan Laansma PR-cie is hier de drijvende kracht
nemen af- achter. Samen met haar hoopt de
scheid van OVB dat u deze site zult bezoeken.
Door op de Like knop te drukken
de PRcommissie. zorgt u er voor dat de site bij steeds
Zij hebben meer mensen op gaat vallen.
zich onder- Sponsoren:
scheiden
De PR-cie gaat actief op zoek naar
door hun
(zakelijke) sponsoren. Als OVB wilbekwame
len we op hoog niveau blijven presen zorgvulteren bij onze uitvoeringen. Sponsodige bijdraren kunnen er op rekenen dat we
ge aan de
een gepaste tegenprestatie zullen
PR-commissie. Onze hartelijke dank
bieden in de vorm van publiciteit en
voor al jullie inzet. Tinus Geertsma
concertarrangementen. Binnenkort
en Patricia Sijbrandi zijn hen opgeverspreiden we een speciale folder
volgd. Veel succes gewenst!
met ons aanbod. Weet u particulieren, instellingen of bedrijven die
hiervoor open staan, laat dit de PRcie weten.

Via aankopen in onze clubwinkel steunt u de Oratoriumvereniging Bolsward financieel met een kleine bijdrage. Maar al deze kleine bijdragen kunnen toch oplopen tot een aardig bedrag. Denkt u daar eens aan
als u bijvoorbeeld nieuwe inktpatronen nodig heeft!
www.onzeclubwinkel.nl
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Concertoverzicht 2016
Matthäus-Passion BWV 244 22 & 23 maart 2016 19.00 uur
Medewerkenden:

Colofon
Redactie &
Samenstelling:
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen
Emailadres voor uw
bijdragen en reacties:
nieuwsbrief@ovbbolsward.nl

Contactgegevens
Oratoriumvereniging
Bolsward:
Suvelstrjitte 32
8561EZ Balk
tel.0611304498
info@ovb-bolsward.nl
Bankrekening:
NL52RABO0126036845
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.

Sopraan

Hanneke de Wit (22 maart); Heleen Koele (23 maart)

Alt

Marjolein Niels

Bas
(Christuspartij)

Pierre Mak

Bas (aria’s)

Robert Muuse

Tenor
(evangelist)

Jeroen de Vaal

Tenor (aria’s)

Jan Willem Schaafsma

Begeleiding

Barokensemble Eik en Linde

Algehele leiding Pauli Yap
De kaartverkoop voor leden en vrienden start op 12 december 2015 om
14 uur. De vrije voorverkoop begint 9 januari 2015 om 14 uur.
ProgrammaNajaarsconcert 2016:
Rossini ,Stabat Mater; Puccini, Messa di Gloria
Volg de berichten hierover op onze website.

Open koorrepetitie:
Wij zoeken nieuwe leden.
De Oratorium Vereniging
Bolsward (OVB) is een gemengd koor en heeft ruim
80 leden. Grote naamsbekendheid geniet de OVB
door de jaarlijkse uitvoeringen van de MatthäusPassion van Johann Sebastian Bach in de Martinikerk
te Bolsward. De muzikale
leiding van het koor is in
enthousiaste handen van
Pauli Yap. Dit jaar bestaat
ons koor 70 jaar. Dit vieren
wij met een feestelijke uitvoering van de Saint Nicolas Cantate van Britten en
het Gloria van Antonio Vivaldi op zondag 22 november.
Wilt u kennismaken met
het koor, musiceren op
hoog niveau en genieten
van prachtige uitvoeringen?
Kom dan vrijblijvend naar
onze open repetitie. De
koffie staat klaar. U bent
van harte welkom op 30
november 19.30 uur in
het Centrum, Gasthuishuissingel 33 Bolsward.

