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et zal bij de meeste Bachliefhebbers bekend zijn dat een aantal
koren en aria's uit het WeihnachtsOratorium (1734) van Bach parodiestukken zijn, dat wil zeggen dat de muziek van deze onderdelen ook voorkomt
met een andere tekst in twee wereldlijke feestcantates, in 1733 door Bach
gecomponeerd voor het Hof van Dresden.
Waarschijnlijk zijn de twee versies in
dezelfde tijd ontstaan. Omdat Bach het
jammer vond dat hij de muziek van de
feestcantates maar één keer kon gebruiken plande hij verschillende onderdelen tegelijkertijd met een andere
tekst voor het Weihnachts-Oratorium.
Dit geldt bijv.
ook voor het
Openingskoor
'Jauchzet,
frohlokket'.
Hieronder
staan onder
elkaar de
tekst van het
Openingskoor
van het Weihnachts-Oratorium en de
tekst van het Openingskoor van Cantate BWV 214 'Tönet ihr Pauken'. Beide
koren hebben hetzelfde metrische en
ritmische schema en beide kunnen klinken op dezelfde bekende muziek.
Weihnachts-Oratorium BWV 248:
A
Jauchzet, frohlokket, auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
stimmet voll Jauchzen und Frölichkeit an!
B
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
lasst uns den Namen des Herrschers verehren!
BWV 214:
A
Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!

Klingende Saiten, erfüllet die Luft!
Singet itzt Lieder, ihr! muntren Poeten,
Königin lebe! wir fröhlich geruft.
B
Königin lebe! dies wünschet der Sachse,
Königin lebe und blühe und wachse!

Veel Bach-onderzoekers, musicologen
etc. hebben in allerlei uitgegeven literatuur steeds terecht geconcludeerd, dat
de openingsklanken van het stuk, met
de bekende paukenslagen en trompetinzetten, eigenlijk beter passen bij de
cantatetekst (BWV 214) dan bij het
openingskoor van het WeihnachtsOratorium.
Ik zat een paar dagen geleden in het
facsimile van het WeihnachtsOratorium te bladeren en ontdekte tot
mijn stomme verbazing plotseling dat
de oorspronkelijke tekst, geschreven bij
de zangstemmen van het openingskoor,
aanvankelijk luidde:
'Tönet ihr Pauken! erschallet Trompeten!
Rühmet was heute der Höchste getan.
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!'

Met andere woorden: het openingskoor
van het Weihnachts-Oratorium begon in
eerste instantie met de eerste regel van
de cantate, die zo mooi bij de muzikale
inzet past. In het facsimile is duidelijk
te zien dat Bach alle eerste regels (dus
niet alleen in het begin) later heeft
doorgestreept en vervangen door
'Jauchzet, frohlokket, auf, preiset die
Tage'.
Ik vermoed dat Bach aanvankelijk de
eerste regel van de wereldlijke cantate
ook in het Weihnachts-Oratorium heeft
willen gebruiken, vooral ook omdat die
nou eenmaal zo goed bij de muziek
(paukenslag en trompetinzet) paste,
maar dat hij bij nader inzien om de een
of andere reden deze regel heeft vervangen door 'Jauchzet, frohlokket, auf,
preiset die Tage'. >>
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Van de voorzitter

O

p het moment dat ik dit
stukje schrijf (eind oktober) is het nog prachtig weer
en toch zijn we als OVB al
druk bezig met Kerst. Het is
een groot genoegen om het
Weihnachts-Oratorium van
Bach in te studeren en we hopen er met barokorkest Eik en
Linde en solisten een prachtig
kerstconcert van te maken.
Het Centrum waar we repeteren is verbouwd, zodat we nu
vier oefenruimtes tot onze beschikking hebben. Dat betekent dat de vier stemgroepen,
voorafgaand aan de gewone
repetitie, nu eerst 35 minuten
per groep ‘nootjes instuderen’.
Dit gaat onder leiding van een
collega zanger uit het koor die
op de piano of keyboard de
zangers begeleidt. Dit alles
met het doel om tijdens de
repetities ‘meer muziek te
kunnen maken’, zoals Pauli
Yap, onze dirigent altijd zo
mooi zegt.

meen bestuurslid en notulist,
Aad Veldhuis. Wilma Post
heeft haar plaats in genomen.

Het project ‘nieuw podium’ is
inmiddels tot ieders tevredenheid afgerond, vooral tot die
van de podiumbouwers. Nu
nog wat handigheid krijgen in
de opbouw en dan kunnen
we hiermee jaren vooruit.
Momenteel wordt gekeken
naar mogelijkheden om de
kaartverkoop verder te automatiseren. Het zo in te richten dat de bezoekers van onze concerten zelf van te voren kunnen zien waar ze
plaatsen bestellen in de kerk.
Daar gaat u zeker nog meer
van horen.
Voorlopig gaan we verder
met de voorbereidingen van
het concert op 14 december
en we hopen u in grote getale
te mogen ontvangen in de
prachtige Martinikerk in Bolsward.

De tijd staat nooit stil. Zo hebLokke Notermans voorzitter
ben we in het bestuur afscheid genomen van ons alge-

Van de redactie

I

n dit nummer nemen we u
mee in het ontstaan van
het Weihnachts-Oratorium
van J.S. Bach. Het artikel
handelt dan met name over
het openingskoor: “Jauchzet,
Frohlocked”. Dit openingskoor
heeft een heel merkwaardige
geschiedenis en aanloop gehad.
De redactie heeft uit elke
stemgroep een koorlid gevraagd wat de herinneringen
zijn aan een vorige uitvoering
van het Weihnachts –
Oratorium, hetzij bij ons koor
hetzij elders. De woorden die
deze leden aan hun herinneringen gegeven hebben zijn
heel divers, maar ook zeer de
moeite van het lezen waard.

Verder vindt u natuurlijk alles
over de solisten die hun medewerking verlenen aan het
concert op 14 december a.s.
En de rubriek ‘Wat doet muziek met mij en wat doe ik
met muziek’ moet u dit keer
beslist niet overslaan. Aletta
Been staat centraal en u kunt
via één muisklik haar zien en
horen zingen.
De redactie wenst u veel leesplezier.
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen

nieuwsbrief@ovb-bolsward.nl
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“Jauchzet, Frohlokket”, of…………………………. (vervolg van pagina 1)
Het heeft er dus alle schijn van dat het aanvanke- overal door Bach is doorgestreept en vervangen
lijk werkelijk in Bachs bedoeling heeft gelegen dat door de nieuwe eerste regel, die nu altijd wordt
de tekst van het openingskoor moest beginnen
gezongen.
met 'Tönet ihr Pauken', net als in de Cantate.
In de koorpartij van dit openingskoor is nog iets
Wanneer je nu vanuit déze invalshoek de volledi- heel bijzonders aan de hand: het koor zet uitzonge tekst en muziek bekijkt, is de tegenstelling
derlijk laag in met een sopraanpartij d-d-d-d-a
tussen het A- en B-gedeelte eigenlijk optimaal:
(maat 33), een letterlijke herhaling van de paukeninzet in maat 1. Deze sopraan- en dus ook
In A hebben de pauken en trompetten een hoofd- koorinzet kan alleen maar gecomponeerd zijn
rol, in overeenstemming met de tekst.
voor de woorden 'Tönet ihr Pauken', en kan nooit
een Inventio zijn geweest voor 'Jauchzet frohlokIn B ('Dienet dem Höchsten mit herrlichen
ket! Als Bach deze laatste tekst als originele had
Chören') zwijgen de pauken en trompetten en
bedoeld had hij andere noten (in een hogere ligkrijgt het koor alle voorrang. De puur vocale daging) hiervoor gecomponeerd, zoals hij dat altijd
lende lijn van het fugatische thema in de koordoet bij woorden als 'jauchzen'. En evenzo is de
stemmen heeft iets van een ingetogen, dienende
plotseling een oktaaf omhoog schietende sopraanrévérence!
partij in maat 36 eigenlijk een drieklankherhaling
Deze B-muziek past bovendien veel beter bij de
van de eerste trompetinzetten en kan dus in eertekst dan in de cantateversie, waar de tekst eiste instantie alleen maar bedoeld zijn geweest
genlijk nogal een beetje belabberd overkomt door voor de woorden 'erschallet Trompeten'.
de herhaling van het tekstgedeelte 'Königin lebe',
dat ook al in het A-gedeelte voorkwam.
Mijns inziens kan de unieke muzikale Inventio van
de orkestinzet (pauken en trompetten), gekoppeld
Bach moet wel een heel bijzondere reden hebben aan de zo opvallend laag beginnende en daarna
gehad om de eerste regel van het openingskoor
plotseling omhoog schietende koorinzet, juist door
van het Weihnachts-Oratorium later te verandezijn uitzonderlijke vormgeving alleen maar begreren. Deze reden kan volgens mij niet van artistie- pen worden vanuit de tekst 'Tönet ihr Pauken,
ke aard zijn geweest, want dan zou hij zijn fraaie erschallet Trompeten'. Iedere andere tekst zou
creatie van tekst en muziek eigenlijk toch nogal
afbreuk doen aan deze muzikale vondst.
geweld hebben aangedaan. En dat is niets voor
Bach. Hij had heel bewust gekozen voor 'Tönet ihr Dus is er maar één conclusie mogelijk: Bach heeft
Pauken, erschallet Trompeten', in relatie tot de
deze openingsmuziek heel specifiek gecompounieke openingsmuziek.
neerd voor deze tekst!! En volgens mij heeft niet
een tekstdichter maar hijzelf de tekst van de eerIk kan eigenlijk maar één reden bedenken waarste regel gemaakt. Muziek en tekst passen niet
om hij deze eerste regel later heeft vervangen
slechts goed op elkaar, nee... het is een volmaakdoor 'Jauchzet, frohlokket'...... Hij werd gedwonte eenheid in toonhoogte, ritme en zwakke en
gen door de kerkelijke overheden, die de eerste
sterke beklemtoningen.
regel veel te wereldlijk en theatraal vonden
En dan nog die schitterende explosieve medeklin(ongepast voor het Kerstfeest!).
kers; de t van 'tönet, de p van 'Pauken', de open
Dat moet gebeurd zijn toen het tekstboekje geklank op 'erschallet' en dan weer die t en die p bij
maakt moest worden. Bij het lezen van de begin- 'Trompeten'. Schitterender kan het niet! Het koor
tekst zal bij sommigen ongetwijfeld in het geheu- kan zich helemaal uitleven en zich vereenzelvigen
gen zijn gekomen dat Bach een jaar eerder, op 8
met de pauken en trompetten (hetgeen in de
december 1733, nota bene in het Zimmermans
tekst! van het A-gedeelte dan ook gebeurt, zoals
Café (!!!!), een wereldlijke compositie had uitgeik boven al schreef).
voerd die met dezelfde tekst begon: het Dramma
per Musica 'Tönet ihr Pauken', een opera-achtig
Zo'n eenheid van tekst en muziek kan slechts één
werk ter ere van de verjaardag van de vorstin van persoon voor elkaar krijgen... de componist.... en
Dresden. En dat deze begintekst op eerste Kerst- in dit geval niet de minste.... Bach!
dag weer gebruikt zou worden...... dat kon natuurlijk niet!
Kees van Houten, organist en publicist <<
Reden waarom later (waarschijnlijk vlak vóór de
uitvoering op eerste Kerstdag) de eerste regel
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De Solisten die meewerken aan het Weihnachts-Oratorium
Daniël is op verschillende CD’s te horen als solist en ensemblezanger i.s.m. onder andere Vox Luminis, Camerata Trajectina en het Egidius Kwartet.

Stephanie True

Daniël Elgersma
Countertenor Daniël Elgersma (1988) begon op 6 jarige
leeftijd als jongenssopraan bij het Martini Jongenskoor
Sneek, destijds onder leiding van Bouwe Dijkstra. Snel
ontwikkelde hij zich tot solist, wat zich na zijn stembreuk naar countertenor voortzette. Na het afstuderen
aan de afdeling Oude Muziek Zang aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag, krijgt Daniel tijdens zijn
vervolgstudie Master Oude Muziek zangles van Lenie
van den Heuvel, Michael Chance, Peter Kooij en Jill
Feldman. Daarnaast volgde hij masterclasses bij Peter
Kooij, Michael Chance, Barbara Schlick en Miranda van
Kralingen.
Op zijn 17de debuteerde Daniel als countertenor solist
in Bach’s Weihnachts-Oratorium. Een aantal jaren later
zong hij Bach’s alt-solo cantate Geist und Seele wird
verwirret o.l.v. Klaas Stok en gaf hij verschillende solorecitals waaronder een Purcell recital in samenwerking
met Lucy van Dael.
Daniel zong als solist onder andere de MatthäusPassion, Johannes-Passion, motetten, missen en cantates van Bach, Vivaldi’s Gloria en Magnificat, Charpentier’s Messe de Minuit, Te Deum, Gilles Requiem en
Händel’s Messiah in Japan. Tevens specialiseert Daniel
zich in het zingen van vroeg ensemble repertoire zoals
Machaut’s Messe de Notre Dame, Tallis’s Lamentatio de
Jeremiae, Das Schwanengesang van Schütz, Homo Melangolicus, Lagrime di San Pietro en Magnus Opus Musicum van Orlando di Lasso.
Daniel zingt met Bach Collegium Japan (Masaaki Suzuki), Gesualdo Consort (Harry van der Kamp), Vox Luminis (Lionel Meunier), Amsterdam Baroque Choir (Ton
Koopman), Cappella Amsterdam (Daniel Reuss) en Egidius Kwartet (Peter de Groot) in tournees door Japan,
Oman en Europa.

Barokensemble Eik en Linde

Stefanie True trad op in Europa, Noord en Centraal Amerika. Ze zong in opera’s, oratoria, op festivals en gaf solo
-recitals. Als solist zong ze in de grote werken van Bach,
zoals de Johannes-Passion en Cantates, maar ook Mozart's Requiem en Kronungsmesse, Vivaldi’s Gloria,
Graun’s Der Tod Jesu, Handel’s La Resurrezione en
Fauré’s Requiem. In de opera zong ze onder andere Cephise in Campra’s L’Europe Gallante met William Christie
(Ambronay Festival), Poppea in Handel’s Agrippina, Belinda in Purcell’s Dido and Aneas. In 2012 vertolkte zij
een hoofdrol in de uitvoering van Orfeo en Euridice van
Gluck, die in de zomermaanden werd uitgevoerd op de
hofvijver van Paleis Soestdijk.
Haar discography bestaat uit Aci in Handel’s Aci, Galatea
e Polifemo, Maddalena in Handel’s La Resurrezione en
twee solo-opnamen van Handel’s vroege Cantates, allen
onder leiding van Marco Vitale met Contrasto Armonico.
Onlangs kwam de cd uit van Lully’sBallets & Recits Italiens onder leiding van Fabio Bonizzoni met La Risonanza
voor het Glossa Label. Stefanie zong soloconcerten op
festivals zoals het Festival Oude Muziek en het Stresa
Festival (Italy).
Na haar studie aan de York University (Toronto, Canada)
waar zij studeerde bij Catherine Robbin, kwam Stefanie
in 2004 naar Nederland om aan het Koninklijk Conservatorium te studeren bij Diane Folano, Barbara Pearson, Jill
Feldman, and Michael Chance. Ze rondde haar studie in
2009 af.
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tes, de Hohe Messe en het Weihnachts-oratorium. In
2011 werd hij uitgenodigd om in Slovenië “Die Jahreszeiten” van Haydn met het Slovenian RTV Orchestra uit te
voeren. Op het gebied van kamermuziek maakt Jeroen
deel uit van Frommermann en samen met pianiste Shuann Chai en sopraan Tamar Niamut geeft Jeroen regelmatig concerten met diverse lied programma’s.

Martijn Sanders
Jeroen de Vaal
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, 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 dirigenten
als Hartmut Haenchen, William Christie, Ivor Bolton,
Daniel Hoyem-Cavazza, Gérard Korsten, Peter Dijkstra,
Gijs Leenaars en Boudewijn Jansen.
In seizoen 2010-2011 zong hij de rol van Squeak in
Billy Budd. Bij De Nederlandse Opera onder leiding van
Ivor Bolton en eerder in dat seizoen Die Soldaten van
Zimmermann gedirigeerd door Hartmut Haenchen. In
december 2010 zong Jeroen ook de rol van 3. Knappe in
de Matinee concertserie in het Concertgebouw onder
leiding van Jaap van Zweden tijdens een concertante
uitvoering van Wagner’s Parsifal. In seizoen 2011-2012
zong hij onder andere de rol van Carlo in “Der
Turm” (Claude Lenners) aan het Grand Théâtre de
Luxembourg onder 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.
In 2013 stond onder meer een productie in België en
Frankrijk op het programma, Princesse Turandot, geproduceerd door Walpurgis en geregisseerd door Judith
Vindevogel en was hij wederom te horen en te zien in
een productie van De Nederlandse Opera, Die Meistersinger von Nürnberg, gedirigeerd door Marc Albrecht en
geregisseerd door David Alden.
Jeroen is een veelgevraagd concertzanger en is dan ook
regelmatig te horen in J.S. Bach’s Passionen en Canta-

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 onder andere 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 MatthäusPassion met het Residentieorkest o.l.v. John Nelson.
Martijn Sanders werkte verder samen met orkesten en
ensembles als het Concertgebouworkest, Munchener
Rundfunkorchester, Symfonieorkest Vlaanderen, het Radio kamerorkest, Holland Symfonia, het Nederlands kamerorkest, het Gelders orkest en het Nederlands blazersensemble.

Pagina 6

Nieuwsbrief

Weihnachts-Oratorium toen en nu.

J

auchzet, froh-lo-cket

kon een kaart gekocht worden voor
het 1ste, het 2de of beide delen. Of

Dat is voor mij het Weihnachts-

een paspartout: 2 delen met tussen

oratorium

door een etentje. En zo geschiede.

De stilte vooraf, blij door wat komen
gaat, concentratie en dan...fengt es
an.
Ik zong het W.O. voor het eerst met
Toonkunst Rotterdam, in concertzaal
De Doelen. Ik zal toen een twintiger
zijn geweest, had zangles voor de
mezzo sopraan en zong in het koor
de altpartij. Was ik een beter administrator geweest dan had ik aankondigingen en recencies van concerten bewaard en kunnen zien wat,
met wie en wanneer ik had gezongen. De laadjes van het muzikaal-en
emotioneel geheugen kan ik wel zo
weer open trekken en dan voel ik de
sfeer en hoor ik de klanken weer.
Heel wat jaartjes later... ik woonde
inmiddels in Friesland en zong 1ste
sopraan in het Toonkunstkoor Leeuwarden. Tijdens een nazit ontstond

Alle aangeboden mogelijkheden waren in trek.
En dan nu ons najaarsconcert 2014
met de O.V.B., wederom het W.O.. In
Bolsward, mijn woonplaats, waar ik
sinds 6 jaar met plezier vertoef. En

wat een genoegen om bij de O.V.B.
met haar dirigente Pauli Yap te mogen zingen! Heerlijk. De maandagavond repetities in de
"Sinasappeltjeskerk".- ik hoef maar
de straat uit te lopen en ik ben er-.
En de concerten in de Martini. Wat
een prachtige plek om de muziek in

te beleven. En wanneer ik dan- zo 1
keer in de week- in het zwembad
vlakbij, lekker ronddobber, zie ik
vanuit dat raam de toren van de
Martinikerk en verheug ik me op het
komende Weihnachts Oratorium:
Jauchzet, Fro lo kket!

het idee om het W.O. in z'n geheel uit
te voeren. Het concert gedeeld. Er

Annet Kuijpers

“De laadjes van het

muzikaal-en
emotioneel geheugen
kan ik wel zo weer
open trekken”
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L

ieve lezers,

1950
Kerstmis beleven en het Kerstfeest
vieren staat al van jongs af aan, voor
mij gelijk aan zingen en muziek maken.

“ Brich an,
o schönes
Morgenlicht”

In mijn herinnering aan die tijd, zie ik
ons hele gezin om de beurt weer
(oudste eerst – jongste laatst) voor
het kerststalletje staan, om een
liedje te zingen voor ’t Kindje in die
voederbak.
Nog schor van de vele Sinterklaasliedjes, die we voor de schoorsteen
hadden gebruld. Toch niet helemaal
voor niets, gezien de cadeautjes, die
we hadden gekregen.
Het zingen van kerstliedjes was een
héél ander geval (gevoel). Met
traantjes in de ogen zongen we over
dat ’t zo hagelde en sneeuwde en hoe
koud ’t wel niet was. Zo’n klein baby’tje en ook nog onderweg en geen
plaats in geen enkele herberg.

2008
De Martinikerk in Bolsward zit vol.
We staan in de rij te wachten, tot
we naar ’t podium mogen gaan. De
stoelen staan klaar. Ja hoor! Als we
allemaal staan, wachten we op Pauli
en de solisten. Het orkest zit al
klaar. En dan kan ’t beginnen. Als ’t
orkest begint rolt de vreugde over je
heen als ’n deken: Jauchzet, frolocket. En begint het verhaal weer
opnieuw. Weer voel ik de ontroering
in me opkomen: “Hoe zal ik je ontmoeten, hoe ontvankelijk zal ik kunnen
zijn”.
Ik zie in mijn herinnering mezelf weer
als kind voor ’t stalletje staan. In
volle concentratie om ’t liedje te
zingen, wat ik deze keer had uitgekozen.

2014
Zal ’t dit jaar anders zijn? ’t Gevoel
omtrent ’t gebeuren vast en zeker
niet. Is en blijft alles hetzelfde?
Weer zal ik me overgeven aan mijn
1970
Kerstgevoel en het verhaal opnieuw
Als zanger in het kerkkoor was er beleven en vol overtuiging: “Brich an,
toch steeds hetzelfde gevoel. De
o schönes Morgenlicht” zingen.
prachtigste kerstcantates, meerstem- Maar dat, doe ik eigenlijk elke dag
mige kerstliederen, maar ook de tra- wel!
ditionele liedjes zongen we met hetzelfde gevoel van ontroering. Al
vroeg ik me wel af, of ’t daar in die Engelbert Tiel Groenestege
streek in Israël wel zo koud was, dat
’t hagelde en sneeuwde. ‘’t Deed er
niet toe, maar toch!
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E

r is mij gevraagd iets te
schrijven over mijn ervaringen met het WeihnachtsOratorium.

voering was in de Gertrudiskerk
in Workum. De koren werden
begeleid door Collegium Musicum uit Groningen o.l.v. Johan
Brouwer. We deden de eerste 3
Ik wil beginnen met iets te vertel- cantates uit het Weihnachtslen over mijn vroegste herinne- Oratorium en eindigden met het
ringen aan de muziek van Bach. Gloria uit de Hohe Messe.
Als kind van ongeveer 9 jaar
moest ik na schooltijd in de klas Wat mij raakt in het W.O. is de
de planten water geven.
blijdschap, de extase, met name
Ik floot daarbij opgewekt een
in het openingskoor. Je hebt bijdeuntje. Toen meester Jan Abma na het gevoel boven jezelf uit te
mij vroeg of ik wist wat ik eigen- stijgen. Het is lastig om een favolijk floot, moest ik het antwoord riet gedeelte te noemen, vooral de
schuldig blijven, ik had geen
koralen spreken mij erg aan om
idee.
hun ingetogenheid, ontroerend
Hij zei mij toen dat het iets van mooi…
Bach was. Eigenlijk was het ook Verder heeft ieder deel zijn eigen
niet zo verwonderlijk, omdat een dynamiek en beleving met de
oudere broer van mij kerkorgel
prachtige tekstuitbeelding die
studeerde. Op het repertoire
Bach erin wist te leggen. In
stond uiteraard regelmatig iets mijn beleving zijn er geen spectavan Bach, ik viel er geregeld mee culaire verschillen in uitvoering
in slaap.
en interpretatie, nog los van het
feit dat ik mij niet heel veel kan
Mijn eerste ervaring met het
herinneren van de eerste uitvoeWeihnachts-Oratorium was in
ringen, het is tenslotte al bijna
het jaar 1990. In dat jaar werd 25 jaar geleden. Iedere dirigent
het stuk uitgevoerd door twee ko- heeft zijn/haar eigen opvattinren, het Vocaal Ensemble Bols- gen en daar zitten uiteraard
ward en het Leeuwarder Kamer- accentverschillen in. Muziekbekoor, beide onder leiding van
leving is en blijft toch altijd perHoite Pruiksma. Ik zong destijds soonlijk, voor zowel uitvoerende
bij het V.E. Bolsward, een koor als publiek.
dat helaas allang niet meer bestaat. We repeteerden in een ver- Hinke Kramer
zorgingshuis in Leeuwarden en Oktober 2014
moesten bij toerbeurt onze eigen
koffie en thee meenemen. De uit-

“Je hebt bijna het
gevoel boven jezelf
uit te stijgen.”
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Weihnachts-Oratorium toen en nu.

M

“Dat was
werkelijk het
summum
van Bach
zingen”.

ijn beleving van het
WeihnachtsOratorium.

Bij het begin van mijn studie in Utrecht in 1961
schreef ik mij direct in bij
het USKO. Het Utrechts Studenten Koor en Orkest was
in die dagen een begrip
door de jarenlange traditie
in het uitvoeren van de grote Bach-werken. Het stond
toen onder leiding van
Jaap Hillen. Als alle jaren
stond voor de kerst het
Weihnachts-Oratorium op
het programma. Natuurlijk
integraal, dat sprak vanzelf
in die dagen. Het was kort
dag, maar gesteund door
de vele ouderejaars konden
ook de nieuwkomers goed
meekomen. Iedere week repetitie, apart voor het koor
en het orkest.
En dan was er eind november een heel studieweekend
waar koor en orkest samen
repeteerden. In het koor zaten voldoende goede zangers om ook alle recitatieven en aria’s te zingen. Dan
leerde je dus echt het hele
werk kennen, van voor tot
achter en weer terug. Wat
mij bijzonder is bijgebleven
is dat Jaap soms een gedeelte tel voor tel liet zingen zodat je de steeds veranderende harmonieën goed kon
horen; het magistrale meesterschap van Bach ten voeten uit.
Een van de stukken die ik
mij nog erg goed herinner
is het beginkoor van het zesde deel “Herr, wenn die stolzen Feinde…”, maar het

openingskoor is natuurlijk
ook geweldig. Indrukwekkend was tenslotte het zingen van het slotkoraal omdat dan alle solisten opstonden en ook meezongen.
Van de delen die wij nu zingen spreekt mij het openingskoor van het vijfde
deel “Ehre sei dir, Gott” erg
aan . Niet zozeer vanwege
de tekst (ik ben niet gelovig) maar omdat het me erg
doet denken aan de Hohe
Messe. Dat was werkelijk het
summum van Bach zingen.
Als ik dat nog weer eens zou
kunnen meemaken….
Hoewel ik geen absoluut gehoor heb moest ik bij de
Matthäus toch wel even
wennen aan de barokstemming. Het klopte soms niet
goed met wat ik in mijn geheugen had. Nu ben ik er
wel aan gewend ook al zing
ik elders in de gewone stemming.
De stijl en muzikale opvatting van Pauli sluit goed
aan bij wat ik mij van het
USKO herinner. Dat was ook
een belangrijke reden voor
mij om bij de OVB te gaan
zingen niet ergens anders.
Jan Smittenberg
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De voordelen voor de vrienden van de OVB

O

nze vereniging kan niet zonder zijn vrienden en naar we hopen is dit voor de vrienden viceversa. Voor een
bescheiden bedrag (minimaal € 15,00) toont u dat de OVB uw warme belangstelling heeft. Om onze financiën goed op orde te houden zijn uw bijdragen hard nodig. Het wordt steeds moeilijker om voldoende subsidies
binnen te halen. Als koor hopen we natuurlijk dat er voor u voldoende tegenover staat om vriend te blijven van
het koor. De tegenprestaties van ons koor hierbij op een rij:



U ontvangt bericht wanneer voor u als vriend de kaartverkoop van de concerten begint. Dat is meestal
twee weken voordat de vrije verkoop begint. Zo bent u verzekerd van een goede zitplaats in de Martinikerk.



U bent welkom bij de lezingen voor het najaarsconcert door dhr. Ebo Reitsma. Dat deze lezingen zeker de
moeite waard zijn blijkt onder meer uit de hoge opkomsten.



U ontvangt tweemaal per jaar de digitale nieuwsbrief, met allerlei wetenswaardigheden over het komende
concert, verenigingsnieuws en bijdragen van koorleden.

Als koor zien we als vanzelfsprekend veel gezichten terug bij onze concerten en daarbij zitten natuurlijk veel van
onze vrienden. Dat stemt ons tot tevredenheid. U draagt zo bij tot een belangrijke traditie voor Bolsward en verre omstreken.

V.l.n.r. Martje Quarre, Ebo Reitsma, Aly Wybenga
(Martje en Aly zijn de contactpersonen voor de vrienden)

De lezingen voorafgaand aan de najaarsconcerten worden goed bezocht.

Nieuwsbrief OVB
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Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek

M

ijn passie voor muziek en zingen begon
al op jonge leeftijd.

Momenteel word ik vaak gevraagd ter ondersteuning van een koor en als soliste. Ik ben
soliste bij diverse koren onder leiding van
Bij het afscheid van de basisschool in groep 8 Balt de Vries, waar ik onder andere Laudate
had ik de hoofdrol in de musical. Die rol wilde Dominum (Mozart) en Hör mein bitten
ik graag hebben omdat ik daarvoor een lied
(Mendelssohn) en de Cantate van Maunder
moest zingen.
heb gezongen. Ik heb daarnaast als soliste
Vanaf mijn 12e heb ik een aantal jaren piano- gezongen met Edoza en het Sneeker Cantate
Koor. Ik maak tevens deel uit van een dubles van drie verschillende leraressen gehad.
belkwartet van het OVB.
Ze hebben mij toen ook wel eens de liedjes
horen zingen, die we speelden tijdens de les.
Van alle drie de leraressen kreeg ik te horen
dat ik daar ook ‘iets mee moest doen’. Ook
heb ik in 2007 meegedaan aan een concours
(piano) in IJlst.
In 2008 heb ik de HAVO afgesloten met muziek in het pakket. En ik heb 4 jaar zangles
gehad van Atty de Heer uit Heeg. Zij gaf mij
een foldertje van de Oratoriumvereniging
Bolsward waarin stond dat ze jongeren zochten om de Matthäus-Passion mee te zingen.
Toen ik 15 jaar was heb ik auditie gedaan bij
Pauli Yap en werd toegelaten. De liefde van
de Matthäus- Passion werd daarvoor al aangewakkerd toen ik een culturele activiteit
moest bijwonen van school. Mijn oma heeft
me toen meegenomen naar de MP in de katholieke kerk in Sneek. Na afloop was ik helemaal onder de indruk en zei: “dat wil ik
ook!”. Een jaar later zong ik ook daadwerkelijk mee in het koor van de MP.
Sinds 2011 heb ik zangles bij Netty Otter in
Joure omdat ik klassieke muziek wilde zingen.

Als laatste is het nog wel leuk om te vermelden dat ik dankzij Netty Otter op de radio en
televisie ben geweest van Omrop Fryslân. Ik
heb in het programma Noarderwyn Live het
nieuwe volkslied van de Gemeente De Friese
Meren gezongen. Dat was een bijzondere ervaring! Om nooit te vergeten!

Aletta Been.

Wie Aletta het volkslied van de Friese Meren wil
zien zingen klikt hier of kijkt op:
http://www.youtube.com/watch?v=bw8m0ZXkxnE
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Het JongerenZangProject

I

rene Spoelman, Eloise Spoelman, Jorn de Boer werden tijdens de nazit van de MatthäusPassion toegesproken en bedankt voor hun enthousiaste bijdrage aan de uitvoering. Ze
hebben zo een boeiende ervaring opgedaan. De commissie is weer op zoek naar even enthousiaste jongeren voor de volgende Matthäus-Passion.

Nieuwsbrief OVB

Het gedicht van Hans B van na de MP van dit jaar,

Staat compleet en wel en in vol ornaat voor u klaar.
Lees, geniet, herkauw en herken met frisse blikken,
Om er te komen hoeft u alleen maar hier te klikken
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Verenigingsnieuws
Samenstelling bestuur (v.l.n.r.):
Wilma Post, algemeen bestuurslid & notulist; Jan Muurling, pr–cie; Chris
Schaap, penningmeester; Lokke Notermans , voorzitter; Bert Hanekamp, contracten solisten en orkest; Berend Weistra, secretaris; Janny Bergsma, vicevoorzitter en organisatie stemgroepen en
scholing.

Op de foto Ymkje Falkena (r) en Anneke
Schaap.
Ymkje draagt na vier jaar het beheer van de
partituren over. Boeken bestellen, verkopen,
uitdelen, nog bijbestellen enz. Ook op alle open
repetities was er voor de gasten muziek.
“Bestellen in de regio geeft service tot aan de
deur”. En daar profiteerden we allen van. Precies werk en op tijd, Ymkje ten voeten uit! Met
plezier en toewijding heeft zij het beheer van
de boeken in al die jaren gedaan.
Met Anneke heeft de OVB een waardige opvolger gekregen. Ymkje: dank voor al je aandacht
en zorg.

Tijdens de laatste ledenvergadering namen het
bestuur en de koorleden afscheid van Aad Veldhuis (rechts op de foto). Zeven jaar zat ze in
het bestuur en notuleerde ze bovendien alle
vergaderingen.
Aad beschikt over een ijzeren geheugen en
heeft een zeer groot hart voor het koor. Daar
hebben we altijd op kunnen terug vallen.
Gelukkig blijft Aad de alten versterken.

Nieuwsbrief OVB

frUITmarkt te Sneek

O

p zaterdag 13 september stonden we met de OVB
op de frUITmarkt (Friese Uitmarkt) in Sneek. De
markt was gesitueerd rond de gracht bij het Theater
Sneek, Bolwerk en het Centrum voor de Kunsten. Op
de uitmarkt vroegen we aandacht voor de komende
concerten, het jongerenzangproject en peilden we of er
belangstellenden waren voor de open repetitie. Het
was boeiend en soms spannend de voorbijgangers aan
te spreken met de vraag: “Houdt u ook van Bach?” De
reacties waren heel divers. En we haalden de krant!
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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@ovbbolsward.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:
nieuwsbrief@ovbbolsward.nl

Concertoverzicht 2015-2016
Matthäus-Passion BWV 244

31 maart/1 april 2015 19.00 uur

Medewerkenden:
Sopraan

: Lauren Armishaw

Alt

: Maria Fiselier

Tenor(evangelist)

: Jeroen de Vaal

Tenor (aria’s)

: Mark Omvlee

Bas (christuspartij)

: Jelle Draaijer

Bas (aria’s)

: Hugo Oliveira

Begeleiding

: Barokensemble Eik en Linde

Algehele leiding

: Pauli Yap

De verwachting is dat de kaartverkoop start rond 12 januari 2015.
Kijk op onze website voor meer informatie.

Jubileumconcert

22 November 2015 15.00 uur

Saint Nicolas Cantate ven Benjamin Britten,
Gloria van Antonio Vivaldi
Diverse solisten en begeleiding van het Promenade Orkest.
Algehele leiding Pauli Yap
Kaartverkoop OVB in een nieuw jasje.
Als geregelde concertbezoeker van de Oratoriumvereniging Bolsward weet u hoe
aan kaarten te komen voor onze concerten. Voor u zijn dat enkele eenvoudige
handelingen op onze site of een telefoontje naar een van onze koorleden. Wat u
niet weet is dat er veel werk zit achter de huidige wijze van kaartverkoop, waarbij
soms inventief gehandeld moet worden om alles in goede banen te leiden. Bovendien hebben we te maken met veel contante geldstromen, wat de nodige risico’s
met zich meebrengt.
Met ingang van onze eerstvolgende concerten, de uitvoeringen in 2015 van de
Matthäus-Passion, zal de kaartverkoop op een andere wijze plaats gaan vinden.
U koopt de kaarten online via onze site en u betaalt met iDEAL. Na aankoop kunt
u op een plattegrond zien waar u komt te zitten (het principe van best beschikbare plaatsen). Wilt u toch andere plaatsen, dan kunt u dit aangeven en dan zoekt
het systeem verder naar een zitplaats van uw keuze.
Wilt u kaarten aan een loket kopen, dan kan dit aan het loket van Theater Sneek.
Tevens blijft telefonisch bestellen mogelijk bij het theater.
Het is de bedoeling dat de verkoop voor vrienden en leden aanvangt op 7 januari
2015. Op 21 januari 2015 start de vrije verkoop. Vrienden en leden van de OVB
ontvangen ruim op tijd een e-mailbericht of brief dat u uw kaarten kunt aanschaffen en hoe dit verder in zijn werk gaat. Mochten er dan nog wijzigingen plaatsvinden of aanpassingen nodig zijn, dan vindt u dat ook terug in dit bericht.
Rond 21 januari 2015 zal in de plaatselijke pers de start van de vrije voorverkoop
bekend worden gemaakt.

