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Oratoriumvereniging Bolsward

In de schaduw van ‘Erbarme dich’
Bij het luisteren naar de
vele uitvoeringen van
de Matthäus-Passion
wacht iedereen altijd op
de alt aria ‘Erbarme
dich’. Volgens velen hét
ultieme hoogtepunt in
Bachs grote passie.
Maar in de schaduw ervan staan een paar
minstens zo mooie
aria’s.
De aria ’Erbarme dich’
draagt in Bachs partituur nummer 39. ’Gebt
mir meinen Jesum
wieder’, de aria die erop
volgt, heeft nummer 42
gekregen. Slechts een
koraal, een kort koor en
twee recitatieven scheiden de twee.
Van de apostel Petrus
die Jezus heeft verloochend en van wiens
smart we in ’Erbarme

dich’ deelgenoot worden, verschuift in korte tijd
de aandacht in ’Gebt mir meinem Jesum wieder’
naar de wroeging van apostel Judas over het
verraad van Jezus.
Er zijn een paar opvallende overeenkomsten
tussen deze zo dicht op elkaar volgende aria’s.
Het zijn samen met de aria ’Blute nur’ de enige
aria’s die niet voorafgegaan worden door een
uitgebreid orkestraal begeleid recitatief van de
zanger die ook de aria zingt. Ze beginnen zonder inleiding.
>>

Matthäus-Passion 2016
Op dinsdag 22 en
woensdag 23 maart
a.s. bent u w elkom in
de Martinikerk te Bolsward voor de uitvoering
van de MatthäusPassion (BWV 244) van
J.S. Bach.
Ook ditmaal staat de
Oratoriumvereniging

Bolsward garant voor
een prachtige uitvoering
met medewerking van
diverse gerenommeerde
solisten en begeleidingsorkest. Het geheel
staat onder leiding van
Pauli Yap. In deze
nieuwsbrief vindt u
meer informatie.

Podium

Van het bestuur
Het is bijna Pasen, een hele vroege
Pasen dit keer. Een korte repetitietijd dus, wat veel vraagt van de
zangers die de Matthäus-Passion
voor de eerste keer meezingen.
Maar ook voor de mensen die hem
vaker gezongen hebben blijft gelden
dat het altijd beter kan. Het blijven
veel noten en het moet allemaal
weer ‘goed op de stem komen’, zoals Pauli Yap onze dirigent zegt. Aan
haar de taak om er met alle uitvoerenden weer een mooi geheel van
te maken. Wat blijft het een geweldig gebeuren voor ons allemaal,
elke keer weer, om deze muziek te
mogen uitvoeren. Ook nog eens in
zo’n mooie kerk als deze Martinikerk in Bolsward. Onlangs hebben
we de koorleden een vragenlijst laten invullen over allerlei zaken betreffende het koor. Op de vraag of
de Matthäus-Passion als traditie gehandhaafd moest blijven zei bijna
het hele koor, ja!

De bakermat van deze traditie ligt
in Abbega. In de jaren tijdens de
Tweede Wereldoorlog werden in het
kerkje aldaar, gedeelten van de
Matthäus-Passion gezongen. Na de
oorlog is van hieruit de OVB ontstaan en deze heeft sindsdien ieder
jaar dit prachtige werk ten gehore
gebracht. Omrop Fryslân maakt een
documentaire over ‘Abbega’ en de
families die toen meezongen. Als
alles volgens plan verloopt, wordt
deze opname in de tijd voor Pasen
uitgezonden in de serie Fryslân
Dok.
De nieuwsbrief van onze vereniging
heeft een nieuwe naam: OVBPodium. Ik wens u veel leesplezier
toe. Natuurlijk hopen we u weer te
mogen begroeten bij de uitvoering
van de Matthäus-Passion.
Lokke Notermans, voorzitter

Van de redactie
Als de partituur van de MatthäusPassion van Bach op onze lessenaars staat, is het tijd voor een
voorjaarsnieuwsbrief.

Na 15 jaar Nieuwsbrief OVB is het
tijd voor een meer passender naam.
De redactie heeft vorig jaar een
prijsvraag uitgeschreven. De uitslag daarvan is bekend! Een nieuw
jaar, een nieuw geluid………..zie pagina 8!

Met passie is de redactie aan het
werk gegaan en we hebben informatie voor u bijeengebracht. Onder
andere een uitleg over de basaria
Wij wensen u/jullie veel leesplezier
“Gebt mir meinen Jesum wieder” in Hans Nieuwenhuijsen
relatie tot de welbekende altaria
Henny van Vugt
”Erbarme dich”. Verder kunt u lezen
over de solisten, de jeugdkoren,
onze dirigent en het orkest. Over de
geschiedenis van de OVB en wat er
zoal reilt en zeilt binnen onze vereniging. Bovendien: de nieuwsbrief
krijgt een nieuwe naam.

Pagina 2

Oratoriumvereniging Bolsward

In de schaduw van Erbarme Dich (vervolg)
Beide aria’s hebben naast de
zangsolist als belangrijk soloinstrument een viool, de zogenaamde obligaat partij.

de bas hier zingt over de wroeging van Judas blijkt amper uit
de muziek. Met een iets andere
tekst zou deze aria ook zo maar
uit Bachs kolderieke ‘Kaffee
De vioolpartij in ‘Gebt mir meiKantate’ kunnen komen. Alsof
nem Jesum wieder’ is sneller en
Lieschen in die cantate flemend
virtuozer dan die in ‘Erbarme
aan haar vader vraagt: “Gebt
dich’, waar de lange wiegende
mir meine Kaffee wieder’. Het
lijnen met al die ‘snikkende’
klinkt haast blasfemisch, maar
voorslagen in b-klein een perde noten passen ook precies op
fecte bedding vormen voor de
die tekst. We weten dat Bach,
smart van Petrus. Je moet van
net als later Rossini, muziek
goeden huize komen om zo pal
zonder al te veel problemen kon
na dat inkervende hoogtepunt
omzetten naar compleet andere
als violist van het tweede orkest
teksten en situaties. Abstracte
nog enige indruk te maken. Sonoten.
wieso is het al moeilijker omdat
de sfeer van ’Gebt mir meinem
Jesum wieder’ zoveel minder
gewijd en en eerbiedig lijkt dan
die van die beroemde aria ervoor.

koor 2? Was het daarom dat Felix Mendelssohn de aria schrapte
toen hij in 1829 Bachs passie
voor het eerst na honderd jaar
weer uitvoerde? Vond ook Willem Mengelberg de aria minder
gepast of inferieur? In de ruim
40-jarige traditie van Mengelbergs uitvoeringen met het Concertgebouworkest en het Toonkunstkoor werd ‘Gebt mir meinem Jesum wieder’ in ieder geval geen enkele keer gezongen.

Zeer onterecht. Als er een goede bas is, en de violist in orkest
2 is minstens zo goed als zijn
collega in orkest 1, dan kan
‘Gebt mir meinem Jesum
wieder’ net zo’n indruk maken
als ‘Erbarme dich’. Het is overigens niet Judas zelf die hier
zingt. De evangelist heeft net
verkondigd dat de verrader zich
De Judas-aria staat in het opgeverhangen heeft. De dertig nowekte G-groot en het ritme is
ten in de capriolen van de viool
dat van de hornpipe, zoals ze
verbeelden de dertig zilverlingen
dat in de Barok noemden. Met
die Judas in de tempel smeet.
een ferm accent op de verkorte
Ligt het aan de hupsige, vrolijke ‘Blutgeld’.
eerste tel, zodat het lijkt of de
puls dat ‘Gebt mir meinem Jetweede tel te vroeg komt. Die
© Peter van der Lint / Trouw
sum wieder’ minder populair is?
syncoop geeft de aria schwung
2015
Of omdat het een aria voor bas
en een uitnodigend ritme. Dat
<<
is, en dan ook nog een bas uit

Voor u gelezen in Trouw
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De solisten van de MP 2016
Hanneke de Wit

SOPRAAN (22 maart)

In 2004 won Hanneke de Wit het
prestigieuze Cristina Deutekom
Opera Concours. Tijdens het Internationale Vocalisten Concours
in Den Bosch in 2006 werd haar
de Caroline Kaart Prijs voor de
beste Nederlandse zangeres toegekend.
Hanneke de Wit is hoofdvakdocente aan het Prins Claus Conservatorium Zij studeerde ook
Duitse Taal en Letterkunde aan
de Universiteit Leiden. De combinatie met deze studie heeft tot
veel concerten met Duitse componisten, gedichten en onderwerpen geleid. Hanneke de Wit
wordt de afgelopen jaren begeleid door Margreet Honig.

Sopraan Hanneke de Wit stuHeleen Koele
SOPRAAN (23 maart)
deerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en vervolgde haar studie aan De Nieuwe Opera Academie.
Daarna vertolkte Hanneke de
Wit diverse operarollen waaronder: Euridice in Glucks Orfeo ed
Euridice met het Orkest van het
Oosten, Pamina in Mozarts Zauberflöte in de Amsterdamse RAI,
Contessa in Mozarts Le Nozze di
Figaro met het Gelders Orkest,
Eerste Dame in Mozarts Zauberflöte met het Combattimento
Consort en Malwina in Marschners Der Vampyr in
het Grachtenfestival.

Helder, warm, flexibel en veelzijdig. Woorden die vaak genoemd
worden als het gaat over het
zingen van Heleen Koele. Zij beweegt zich op alle terreinen van
In 2007 maakte Hanneke de Wit haar vak.
haar debuut bij het Koninklijk
Of het nu gaat om een oratoriConcertgebouw Orkest in Bruck- um, een opera, een lied of om
ners Derde Mis in f-klein o.l.v.
ensemblezang; alles met hart en
Philippe Herreweghe. Zij maakte ziel.
tournees met het Requiem van
Mozart (Brabants Orkest o.l.v.
ORATORIUM
Jan Willem de Vriend) en met
Heleen Koele werkte als solist
Die Schöpfung van Haydn
met orkesten als Concerto ‘d
(Orkest van de achttiende eeuw Amsterdam (2008, 2009), Amo.l.v. Frans Brüggen). Met diristerdam Sinfonietta (2000,
gent Peter Dijkstra zong zij in de 2008, 2010) en het CombattiZaterdag Matinee Bachs Magnifi- mento Consort (2000, 2009). De
cat en de Matthäus-Passion. Met flexibiliteit van haar stem maakt
het Gelders Orkest zong zij in
dat Heleen wordt gevraagd voor
2012 de Wesendonck Lieder van uiteenlopend repertoire, zoals de
Wagner op een choreografie van passies van Bach, het Requiem
Introdans o.l.v. Nicolai Alexeev. van Brahms, het Requiem van
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Verdi of van Tippett “A child of
our time“.
OPERA
Naast dramatische rollen als Suor Angelica (Puccini) en Euridice
(Gluck) ontdekte Heleen Koele
haar komisch talent in de natuur
van Friesland: 2008 Fra Diavolo
(Aubert), 2009 Il Pittore Parigino
(Cimarosa), augustus 2010 Figaro, naar Le Nozze di Figaro van
Mozart.
LIED
Samen met haar vaste pianist
Steven Faber vormt Heleen een
duo. Rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld “wat doen verschillende componisten met dezelfde tekst” worden liedrecitals
gegeven door het hele land.
Uitgegeven CD: “I am a person
too“ met liederen over de jeugd.
Met het Jeugd Orkest Nederland
o.l.v. Jurjen Hempel zong Heleen
de Vier Letzte Lieder van Richard
Strauss. Heleen maakt sinds
1998 deel uit van het Nederlands Kamerkoor.
Marjolein Niels
Alt

Marjolein Niels studeerde aan
het Conservatorium van Amsterdam bij Maarten Koningsberger
en Margreet Honig. Haar tweede
faseopleiding volgde ze aan De
Nieuwe Opera Academie, waar
zij onder andere de rollen vertolkte van Contessa in Le Nozze
di Figaro en Pamina in Die Zauberflöte.
>>
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De solisten van de MP 2016
In het seizoen 2003/2004 was
ze als ensemblelid verbonden
aan Opera Studio Nederland.
Masterclasses volgde zij bij onder andere Dawn Upshaw, Graham Clark, Rudolf Janssen, Roger Vignoles en Konrad Richter.
Marjolein Niels was te zien en te
horen in operarollen als Kate
Pinkerton in Madame Butterfly
(Nationale Reisopera), First Secretary in Nixon in China, Tweede Dame in Die Zauberflöte, Dorabella in Così fan tutte (Het
Gelders Orkest), Zij trad als soliste op met o.a. Concerto Copenhagen, Het Orkest van het
Oosten, Het Noord Nederlands
Orkest, Holland Sinfonia (met
De Nederlandse Opera in
Writing to Vermeer), Het Vlaams
Radio Orkest, Het Orkest van de
Achttiende Eeuw, Het Gelders
Orkest, Het Nederlands Kamer
Orkest, Het Radio Philharmonisch Orkest en Het Limburgs
Symfonie Orkest.
Op haar oratoriumrepertoire
staan onder meer het Magnificat
van Vivaldi, Bach’s
Weinachtsoratorium, Matthäus
Passion, Johannes-Passion, Hohe Messe, Magnificat en Mis in
A, het Requiem van Mozart en
van Duruflé, de Mis in C van Mozart, en de Petite Messe Solenelle van Rossini.

Jeroen de Vaal

TENOR (EVANGELIST)

Jeroen is een veelgevraagd concertzanger en is dan ook regelmatig te horen in J.S. Bach’s
Passionen en Cantaten, de Hohe
Messe en het Weihnachtsoratorium. In 2011 werd hij uitgenodigd om in Slovenië “Die
Jahreszeiten” van Haydn met
het Slovenian RTV Orchestra.

Jeroen de Vaal studeerde aan
het conservatorium te Utrecht
Marcel Reijans
bij Eugénie Ditewig en volgde
TENOR (ARIA’S)
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,
Ook als liedzangeres is Marjolein William Christie, Ivor Bolton,
Niels actief. Zo gaf ze recitals in Daniel Hoyem-Cavazza, Gérard
o.a. Le Grand Théatre de Tours, Korsten, Peter Dijkstra, Gijs
de Kleine Zaal van het Concert- Leenaars en Boudewijn Jansen.
gebouw (in de serie Jonge Nederlanders), het Internationales In seizoen 2011-2012 zong hij
Stimmen Festival Holzhausen en o.a. de rol van Carlo in “Der
in de Haagse vocale serie RoyTurm” aan het Grand Théâtre
aal Vocaal.
van Luxemburg o.l.v. Jean Deroyer, Orfeo in Theater an der
Recentelijk zong zij opnieuw de Wien, gedirigeerd door Ivor Bolrol van Tweede Rijndochter bij
ton en zong Jeroen in Parsifal
de Nationale Reisopera. Dit keer (4. Knappe) bij DNO, met het
in het afsluitende deel van de
Koninklijk Concertgebouworkest.
cyclus: Götterdämmerung".
Een seizoen later stond onder
Toekomstige engagementen zijn meer een productie in België en
o.a. optredens in diverse Neder- Frankrijk op het programma:
landse kamermuziekseries en
Princesse Turandot, geprodufestivals.
ceerd door Walpurgis en geregisseerd door Judith Vindevogel.
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En wederom was Jeroen 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.

Marcel Reijans is één van Nederlands toonaangevende tenoren. Al sinds 1994 is hij actief
op nationale en internationale
podia in opera, oratorium en
kamermuziek en zijn repertoire
strekt zich uit van barok tot en
met muziek uit de 21ste eeuw.
Hij wordt geprezen om zijn vertolkingen van lyrische rollen in
Mozart, Strauss en Wagner en
hij zong in vele vooraanstaande
operahuizen over de hele wereld
zoals Brussel, Parijs, Berlijn, Genève, Hamburg, Dresden, Baden
Baden, Lyon. Reijans zong meer
dan 70 operarollen en beheerst
een zeer divers operarepertoire
waaronder rollen als Don José in
‘Carmen’, Erik in ‘Der fliegende
Holländer’, Narraboth in
'Salome', Matteo in 'Arabella',
Max in ‘Der Freischütz’.

>>
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De solisten van de MP 2016
Hij zong onder andere met het
Chicago Symphony Orchestra,
Boston Symphony Orchestra,
BBC National Orchestra of
Wales, Hong Kong Philharmonic,
Dallas Symphony Orchestra,
Staatskapelle Dresden, Birmingham Symphony Orchestra. Hij
werkte samen met dirigenten
als Yves Abel, Daniel Barenboim, Bertrand de Billy, Frans
Brüggen, Semyon
Bychkov,
Riccardo Chailly, Christoph
Eschenbach, Peter Eötvös, Valery Gergiev.
In Nederland werkte Reijans
met vrijwel alle professionele
orkesten (o.a. Koninklijk Concertgebouworkest,
Rotterdam Philharmonisch Orkest, Residentie Orkest, Radio
Filharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest en vele anderen).
Ook op het concertpodium is
zijn repertoire zeer omvangrijk.
Zo zong hij onder andere 'Hohe
Messe' en aria's en evangelist in
Bachs 'Johannes-Passion' en
'Matthäus-Passion', 'Messiah' en
'La Resurrezione' (Händel),
'Requiem', 'Krönungsmesse' en
"Der Messias' (Mozart)
Na het voltooien van de studies
Politicologie en Communicatiewetenschap studeerde Marcel
Reijans in Amsterdam aan het
Sweelinck Conservatorium, in
Philadelphia aan het Curtis Institute of Music en in San Francisco aan het Merola Opera Program. Marcel Reijans is vaste
gastdocent aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag.
In 2015 heeft hij zijn eigen vocal studio genaamd “Studio
Fritz” opgericht.

Pierre Mak
Bas (CHRISTUS)

Pierre Mak is als hoofdvakdocent solozang verbonden aan
het Conservatorium van Amsterdam.
Robbert Muuse
BAS (ARIA’S)

De bariton Pierre Mak studeerde
zang aan de conservatoria van
Zwolle en Utrecht, aan het Mozarteum in Salzburg en de
Schola Cantorum Basiliensis in
Basel.
Hij nam deel aan masterclasses
bij Elisabeth Schwarzkopf en
Robert Holl. Verder volgde hij
lessen bij Aafje Heynis, Henny
Diemer en Margreet Honig.
Pierre Mak werkt met grote regelmaat als solist mee aan oratoriumuitvoeringen. De Passies
van Bach, een groot aantal 19e
eeuwse oratoria (o.a. Requiem
Fauré, Ein Deutsches Requiem
Brahms, Paulus en Elias Mendelssohn) en enige 20e eeuwse
oratoria (o.a. Carmina Burana
Orff) behoren tot zijn repertoire.
In het najaar van 2007 maakte
hij met groot succes zijn scenische operadebuut in een productie van Operastudio Nederland, waarin hij onder regie van
Harry Kupfer de rol van Der
Gatte in Reigen (Philippe
Boesmans, 1993) vertolkte.
In 2009 was hij te zien in de
reconstructie van ‘Granida’ van
P.C.Hooft door Stichting Ipermestra. Onlangs nam hij in de
rol van Frank deel aan een door
Stichting Internationale Operaproducties geïnitieerde en de
door Hans Nieuwenhuis geregis-
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seerde `Fledermaus` van Johann Strauss.

De bariton Robbert Muuse studeerde bij Mya Besselink in
Maastricht en in de Opernschule
van Karlsruhe bij Donald Litaker.
Hij volgde liedstudies bij Konrad
Richter (Stuttgart), Hartmut
Höll (Mozarteum Salzburg) en
Julius Drake (Londen). Hij nam
deel aan vele masterclasses bij
o.a. Sir Thomas Allen, Barbara
Bonney, Robert Holl, Hilde Zadek en Graham Johnson.
Hij won verscheidene prijzen,
waaronder de Mees Pierson
Award 2004 in de serie 'Jonge
Nederlanders' van het Concertgebouw in Amsterdam. Sinds
1994 vormt Robbert Muuse een
liedduo met de pianiste Micha
van Weers. Samen gaven zij
recitals onder meer in het Concertgebouw in Amsterdam, in
Stuttgart, Karlsruhe, Salzburg
en Parijs. In 2011 verscheen
hun lied-CD 'Songs of Quest and
Inspiration" met liederen van
Cyril Scott en Ralph Vaughan
Williams.

>>
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Solisten en orkest MP2016
Robbert is een veelgevraagde concertsolist. Als
operazanger vertolkte hij tientallen rollen in
opera’s. Hij zong o.l.v. Valery Gergiev op het
Festival van Verbier (CH) in Salome (R.Strauss)
de 1er Soldat. Verder zong hij o.a. Boswachter
in de NL versie van Janáčeks ' Sluwe Vosje', Aeneas (Purcell), Malatesta in Don Pasquale, Allazim in Mozarts Zaide en Guglielmo in Così fan
tutte, Falke in Die Fledermaus en vele anderen.
Sid in Albert Herring (Britten), Le Directeur in
Les Mamelles de Tirésias (Poulenc), Escamillo in
La Tragédie de Carmen. Hij werkte als solist
met vele orkesten en ensembles, zoals Combattimento Consort Amsterdam, Orkest v/h Oosten, Het Gelders Orkest, Het Brabants Orkest,
Limburgs Symfonie Orkest, Ensemble Pierre Robert (Frankrijk), Southbank Sinfonia (Londen),
Ives ensembles; met dirigenten Jan-Willem de
Vriend, Paul Goodwin, Christoph Poppen, Enrico
Delamboye, Jos van Veldhoven en Ed Spanjaard.
Hij was als solist te gast voor optredens in o.a.
het Amsterdams Concertgebouw, Festival Oude
Muziek Utrecht, Festival de Verbier, St John’s
Smith Square in Londen, York, Stuttgart,
Festspielhaus Karlsruhe, Salzburg en Cité de la
Musique in Parijs, Israel, Riga en Miami.
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Barokensemble Eik en Linde Amsterdam.
Het ensemble, opgericht in 2000 ter gelegenheid van een concert in de bovenzaal van het
gelijknamige café in de Amsterdamse Plantagebuurt, bestaat uit professionele musici die elkaar gevonden hebben in hun liefde voor de barokmuziek en hun streven deze uit te voeren op
een manier die zoveel mogelijk recht doet aan
de bronnen. Zij spelen op authentieke instrumenten of kopieën daarvan. Artistiek leider en
concertmeester is Franc Polman.
Behalve in de thuisbasis Amsterdam wil Eik en
Linde vooral optreden in kleinere plaatsen op
karakteristieke locaties. Sinds 2002 verleent het
haar medewerking aan een maandelijkse serie
Bach-cantates in de Bullekerk te Zaandam. Buiten deze vaste activiteiten treedt het ensemble
incidenteel op met vocale ensembles.
Afwisseling van bekende en mindere bekende
componisten is kenmerkend voor de programmering van Eik en Linde.

>>
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Dirigente en kinderkoren MP 2016
Pauli Yap
Dirigente

Kinder– en Jeugdkoor Sint Vitus Leeuwarden;

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 Reuâ.

Jongerenkoor Lelielûd Baard.

Het Sint Vitus Kinder– en Jeugdkoor is een koor
van de Titus Brandsma parochie in Leeuwarden.
Naast liturgische vieringen in de Dominicus– en
Bonifatius kerk, werkt het koor ook mee aan speciale projecten, zoals de Matthäus–Passion in
Bolsward. Het koor staat onder leiding van Hendrikje van den Berg.

Het jongerenkoor Lelielûd komt uit Baard. Het
koor is bedoeld voor jongeren vanaf 11 jaar en
staat onder leiding van Martijn van Dongen.

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.
Van januari t/m mei 2016 werkt ze samen met
actrice Klaasje Postma aan de voorstelling “Life is
beautiful”, die gaat over de pianiste Alice HerzSommer, die als jonge joods-praagse vrouw samen met haar 6-jarig zoontje Theresienstadt
overleeft door haar pianospel.
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Van Nieuwsbrief naar

Nieuwsbrief Oratoriumvereniging Bolsward bestaat 15 jaar!
Jan Mooij attendeerde de
redactie van de Nieuwsbrief op het feit dat de
Nieuwsbrief dit voorjaar
15 jaar bestaat. Links
ziet u de voorpagina van
de eerste uitgave uit
2001.
Een mooi traditie deze
nieuwsbrief en de huidige
redactie, die inmiddels
onder de PR-commissie
valt, werkt met veel plezier aan het voortbestaan
ervan. De brief wordt
sinds 2011 digitaal verstuurd naar de koorleden, vrienden van het
koor, sponsoren, solisten
en musici. In de Nieuwsbrief staan vaste rubrieken. Ook koorleden en
lezers hebben inbreng en
dat wordt door ons zeer
gewaardeerd, evenals
opmerkingen of kritiek.
De nieuwsbrief is als het
ware een verhoging
waarop wij allen staan
om iets over te brengen
op een publiek. Vergelijkbaar als met onze concerten.
De Nieuwsbrief bestaat
dus 15 jaar en is uitgegroeid tot een echt clubblad. Reden om ook eens
te kijken naar een meer
specifiekere naam voor
dit orgaan. De PRcommissie heeft daarom
vorig jaar een prijsvraag
uitgeschreven en we kregen meerdere reacties
binnen. Onze hartelijke
dank aan de inzenders.
Als PR-commissie maken
we het volgende bekend:
De commissie heeft de
inzendingen bekeken en
unaniem heeft zij gekozen voor de naam
OVB-PODIUM.
Willem Lobel (bas) heeft
deze naam ingezonden
en is zodanig de winnaar
van de prijsvraag.
Willem je ontvangt binnenkort de beloofde fles
wijn!
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Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek
Als 6-jarig jongetje spelend met de LEGO luisterde ik onbewust naar de muziek die mijn vader had opgezet. Ik
werd niet grootgebracht met klassieke
muziek maar af en toe zette hij weleens
een cassettebandje op met een concert.
Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in een soort roes kon komen, helemaal ondergedompeld in die fascinerende klanken. Het bekende stuk van
BWV 147 heeft toen indruk gemaakt.
Hoe kon het dat een ogenschijnlijk simpel melodietje zoveel impact kan hebben? Heel mooi en vanzelfsprekend,
alsof het altijd al heeft bestaan.

gen.
Omdat techniek en computers een andere passie is, ben ik veel bezig geweest met het opnemen en mixen van
muziek. Ik hou wel van knopjes en gadgets. Het is heel interessant om te ontdekken hoe klassiekers in de popmuziek
tot stand zijn gekomen in de studio.
Stap voor stap leerde ik steeds meer en
zodoende werd ik toetsenist, gitarist en
zanger in verschillende bands. Op gelegenheden zoals een bruiloft, een bedrijfsfeest of als begeleiding bij een
christelijke gemeente, bij BOP (een
jaarlijks muziekspektakel in Bolsward)
en in een Friese film als muzikant. In
januari dit jaar nog als begeleiding bij
een theatergezelschap in het programma ‘Noardewyn Live’.

Later in mijn jeugd heb ik een blauwe
maandag blokfluitles gehad, maar veel
verder kwam het niet; tot rond mijn
20ste. Ik deed de techniek voor bands
en ben toen gestart met het zelf leren
van piano en gitaar. Ik las veel over
muziektheorie en oefende met plezier.
Nog steeds als ik aan het oefenen ben
en niet op de tijd let, wordt het weleens
diep in de nacht. Het mooie van muziek
maken is dat je andere muzikanten ontmoet waarmee je samen speelt. Herman van Veen heeft in een interview
eens gezegd dat muzikanten zulke leuke mensen zijn en dat klopt. Het zijn
De belangstelling voor klassieke muziek
vaak aardige, gepassioneerde en creableef altijd bestaan, maar in mijn omtieve mensen die goed kunnen samengeving zijn niet zoveel mensen die hierwerken.
voor ook belangstelling hebben. Ik ging
Eigenlijk is er niet zoveel verandert met naar lunchconcerten in de Harmonie,
vroeger en hoe ik nu naar muziek luis- Leeuwarden. Dat kon mooi in de pauze
ter. Hoe de muziek wordt ervaren blijft van het werk. In mijn eentje naar een
in essentie hetzelfde. Wat anders is, is
concert doe ik niet zo snel maar toen
dat ik nu meer luister naar hoe het is
sprak ik Patricia, onze achterbuurgemaakt of wat het akkoord is dat het
vrouw, een keer over het OVB. Het leek
zo speciaal maakt. Mijn belangstelling
me leuk daar een keer naartoe te gaan.
voor muziek is heel breed. Er zijn maar Tijdens het gesprek kwam het idee om
twee soorten muziek, goede en slechte. mee te gaan zingen in het koor. Het
De stijl maakt mij niet zoveel uit, zovoorzingen was spannend want hoe zou
lang het maar iets communiceert. Bijhet eigenlijk moeten klinken? En zo kan
voorbeeld dat er een verhaal wordt ver- het gebeuren dat ik nu zomaar een
teld of dat er een emotie wordt overge- stukje voor de OVB nieuwsbrief heb gebracht. Het is heerlijk om er helemaal
schreven.
in op te gaan en er energie van te krijTinus Geertsma
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“ Ik hou wel van
knopjes en
gadgets”
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Geschiedenis Oratoriumvereniging Bolsward
10 jaar geleden is de geschiedenis van de Oratoriumvereniging Bolsward in een boekje verschenen. De digitale versie van dit boekje staat op de site van onze vereniging.
Klik hier en lees over de periode van 1943 tot 2005 van de OVB.
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JongerenZangProject OVB 2016
Het JongerenZangProject van de
Oratoriumvereniging Bolsward
kan zich dit jaar wederom verheugen in deelname van twee
jongeren die dit jaar de Matthäus-Passion met ons meezingen: Cootje Meerdink (sopraan
1) en Annelieke Zantinge
(sopraan 2). Ze stellen zich nader aan ons voor.
Hoe ben je in aanraking gekomen met de Oratoriumvereniging Bolsward?
Annelieke: als kind heb ik al
verschillende jaren meegezongen met de Matthäus-Passion in
het jeugdkoor van Hendrikje van
de Berg. zo heb ik de Oratoriumvereniging Bolsward leren
kennen.
Cootje: Mijn moeder had een
advertentie in de krant zien
staan dat de Oratoriumvereniging jongeren zocht voor de
Matthäus-Passion en ze dacht
dat het wat voor mij zou zijn.
Bij welke passage uit de Matthäus-Passion beleef je het
meeste plezier met zingen?
Annelieke: elke passage van de
Matthäus-Passion vind ik mooi
om te zingen. Toch heb ik erg
veel plezier in het eerste deel.
Dit heeft te maken met dat ik
dit als klein kind de kinderpartij
mee mocht zingen. Ik was altijd
enorm geboeid en vol luisterend
oor als het ‘grote koor’ inzette.
Nu zing ik voor het eerst mee in
het ‘grote koor’ waar ik erg veel
zin in heb, de partij waar
ik altijd vol bewondering naar
zat te luisteren.
Cootje: ik vind het slotkoor het
mooist om te zingen. Als we het
met z'n allen zingen, dan voel je
de emotie resoneren.
Wat raakt je in de klassieke
muziek en die van Bach in
het bijzonder?
Annelieke: de harmonieën in de
muziek, de wijze van componeren voor orkest. De klankkleuren die er ontstaan in het orkest. Wat ik bij de MatthäusPassion van Bach zo mooi vind
is onder andere de manier waarop hij de tekst in de muziek
heeft verwekt.
Cootje: In mijn vrije tijd luister
ik eigenlijk vrij weinig klassieke
Pagina 12

muziek. Wat ik
mooi vind aan
Bach, is dat het
onmogelijk is om
er niet door ontroerd te raken. De
emotie in de muziek is zo overheersend en overweldigend, het
raakt iedereen.
Wat zijn je verwachtingen van Cootje Meerdink
Annelieke Zantinge
de concerten?
Annelieke: dat het
weer enorm mooi
gaat worden, dat
kan niet anders:-)
thema de liefde.
Cootje: Ik hoop dat het twee
Cootje: Ik heb vroeger de accorhele bijzondere avonden worden deon gespeeld, maar daar ben
waarin zowel het publiek en het ik al een hele lange tijd mee gekoor met een voldaan gevoel
stopt. Ik speel sinds 5/6 jaar de
naar huis gaan.
piano.
Zie je voor jezelf een toeWaar luister je het meest
komst in de muziek?
naar: pop, rock, rap, jazz,
Annelieke: jazeker. Ik ben afge- r&b, klassiek, wereldmuziek,
studeerd aan de Hogeschool
etc.?
voor de Kunsten Utrecht in com- Annelieke: ik luister veel verpositie voor de Media. Dit houd schillende genres muziek, maar
in muziek componeren voor me- toch wel vaak klassieke muziek.
dia als dans, theater, film, docu- Ik speel vaak klassieke stukken
mentaire etc. Ik heb muziek ge- op de piano. Beethoven, Schuschreven voor de breiman, Chopin, Grieg en ook veel
tentoonstelling in het Fries Mueigen improvisaties. Ook luister
seum in Leeuwarden en ben
ik geregeld pop en ook veel film
momenteel bezig met de muziek muziek.
voor een dansvoorstelling in Til- Cootje: In mijn vrije tijd luister
burg. Zo hoop ik in de toekomst ik het liefst naar jazz en oude
verschillende opdrachten te
pop-en rockmuziek uit de jaren
doen en van de muziek te kun- 70, 80 en 90.
nen leven.
Wat zou er volgens jou moeCootje: nee. Naast zingen speel ten gebeuren om de kerk bij
ik ook graag de piano, maar ik
de uitvoering van de Matheb deze twee dingen altijd als
thäus-Passion vol jongelui te
een hobby gezien. Ik zou er
krijgen?
nooit mijn werk van willen maAnnelieke: goede vraag… Meer
ken.
klassieke muzieklessen geven
Wat doe je nog meer met
op de basisscholen, zodat de
muziek? Zing je ook nog eljongelui meer over deze muziek
ders of speel je een instrute weten komen, en sneller naar
ment?
een klassiek concert gaan.
Annelieke: ik zing nog in
Cootje: Een kleine infosessie op
het vocaal ensemble Vlechtwerk scholen zou denk ik helpen, en
in Utrecht. Hier zingen we veel
ouders aansporen om hun zoon
oude muziek, renaissance lieof dochter mee te nemen. Veel
deren maar ook zelfgeschreven kinderen denken dat het iets
werk. We zingen op kamerconvoor volwassenen is, maar als
certen en rond de kersttijd in
ze in aanraking worden gebracht
verschillende kerken. Nu zijn we met de muziek, zullen ze misbezig met het voorbereiden van schien inzien dat ze het zelf ook
een voorjaarsconcert met als
heel mooi vinden.
<<
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Welkom bij de OVB
De oplettende
concertbezoeker
zal het bij het
najaarsconcert
niet zijn ontgaan: de rolbanners in de
hal van de Martinikerk. Met
deze banners
willen we u natuurlijk allereerst van harte
welkom heten
bij ons concert.
Op de banner
ziet u enkele kenmerkende afbeeldingen die bij de oratoriumvereniging horen,
zoals het ons welbekende logo, onze dirigent, Bach en het kinderkoor. De PRcommissie hoopt dat u het waardeert.

Waarom twitterde cabaretier Dolf
Jansen op 28 januari over Bach tijdens
zijn voorstelling ‘hardverwarmend’ in
Bolsward. Ondergetekende was bij deze
voorstelling en op de vraag van Dolf:
“wie van jullie hoort ergens bij?”, kon
ik het niet nalaten op te merken dat ik
bij de Oratoriumvereniging Bolsward
zing en mee doe aan Bach’s MatthäusPassion. Op zijn vraag wat ik daar dan
deed in het koor antwoordde ik dat ik
bij de bassen meezong. Dolf, ad rem
als hij is, reageerde: o, dus jij staat
naast allemaal koorleden die Bas heten
te zingen.
Hans Nieuwenhuijsen

OVB-kussentjes
De OVB-kussentjes geven meer comfort bij het
zitten in de banken tijdens onze uitvoeringen.
De PR-commissie heeft besloten om de prijs er
van te verlagen naar €5,00 per stuk. Ze zijn
verkrijgbaar in de Martinikerk op 22 en 23
maart a.s. bij onze uitvoeringen.
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Dichter des OVB’s
Het was weer een bewogen jaar
Ons 70 jaar bestaan
Wij hebben, ik vertel het maar
Een heleboel gedaan

Wij zwoegden ons door Britten heen
Met al zijn dissonanten
Het was heel anders naar het scheen
Voor ons als muzikanten

Zet je gemakkelijk op je stoel
En luister naar dit woord
Het duurt wel even, ’t is een boel
Maar het moet worden gehoord

Latijn dat spreek je duid’lijk uit
Met á, met é, met ú
Je vormt je welgevormde snuit
Bij voorbaat daar naar toe

Zo reden wij naar Amsterdam
Wij waren uitverkoren
Om de Mattheus volgens plan
In de Westerkerk te laten horen

En studeren doe je thuis
En wil dat niet vergeten
Je zit wat minder voor de buis
Je studeert voor en na het eten

Nog weken sprak men daar van ’t feit
Zoiets was nooit gehoord
Zo’n onbedorven kwaliteit
Die was daar ongehoord

Wij leerden van st. Nicolas
En al zijn grote wond’ren
En ook dat het geen wonder was
Dat velen hem bewond’ren
Wij bezongen dus zijn grootse bestaan
Wij bezongen al zijn daden
Wat hij voor andren heeft gedaan
Hoe hij bestreed het kwade

Een heerlijk diner dat was de prijs
Dat hadden wij verdiend
Lekkere dranken, heerlijke spijs
Aan tafel opgediend
Maar daarna was het potje leeg
Geen geld voor festiviteiten
Dat vertelde onze meester-strateeg
Nu tijd voor and’re actualiteiten
Want er was meer, gerepeteer
Van alweer nieuwe stukken
En dat moest weer, en keer op keer
Want ook dat moest gaan lukken

Geen vragen over zijn bestaan
Geen vragen over zijn werken
’t bewijs dat zie je overal staan
De vele Nicolaas kerken
Toen Pauli dit jaar jarig was
Kregen wij gouden dukaten
En wij begrepen toen alras
Had Nicolas bij de bruiden achtergelaten
De Jubileum commissie bij elkaar
In vergadering vereend
Bespraken het beleid aldaar
Hoe moet geëntertaind

Dus st. Nicolas, onze Goedheiligman
Geschreven door Benjamin Britten
Nicolas zoon van een gelovig man
Dat zagen wij wel zitten
En een psalm van deze man
Praise God with voice and trumpet
Dat kunnen wij zekerlijk wel an
Met onze grootse inzet

En dan daarbij het Gloria
Van Antonio Vivaldi
Dat voldeed aan de criteria
Een stuk vol lof en glorie
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Dichter des OVB’s (vervolg)
Een evenement maar kosteloos
Er zijn maar weinig centen
Een groots feest is dus zinneloos
Dus ‘t werd eigen ingrediënten

Een Peter Gijsbertsen Tenor
Ook hij deed het Cum Laude
Hij zet zich in, hij gaat er voor
Je moet wel van hem houde

De één bakte een appeltaart
De andere kroketten
En het was ongeëvenaard
Om alles klaar te zetten

En hoe het wordt ik weet het nie(t)
Maar ik kan het wel vermoeden
Want zoals ik het nu bij ‘t dichten zie
Daarheen zal men zich spoeden

Een bijdrage kwam van onze Henk
Een lied van de tenoren
We oefenden in een oogwenk
Ruimschoots daarom te voren

En nu bij drank en bitterbal
Na afloop van ’t zingen
Wij hoorden het klaroengeschal
Mogen ons met roem omringen

Het Gloria dat ging gesmeerd,
Ik moest wat zachter zingen
Want veel volume is verkeerd
Ik moest mijn stem bedwingen

Bedankt Pauli je was fameus
Je bracht ons weer zover
Je bent een kanjer, ik meen het heus
En dat ben je van oudsher

Het uur U dat nadert snel
De poster en de flyer
Ontworpen mooi en wonderwel
Zet heel Bolsward in fire

Het jong’ren koor dat fabuleus
Hun taak hebben verricht
Het was bijzonder curieus
Roem voor jullie in dit dicht

En zelfs de zender Radio 4
Gaf kond aan ons concert
Men kent ons dus niet alleen hier
Ook elders zijn wij bewondèrd

De voorzitter en het bestuur
Die al dit moog’lijk maken
U handelt zuiver en secuur
Bedankt voor al die taken
De commissies en ook elk lid
Dat zich inzet voor ons koor
Hier ook bedankt het was splendid
En ga daar maar mee door

Wij oefenden met het kinderkoor
Lelielûd en St. Vitus
Fantastisch is dit jong’ren koor
Goede performance, schoon van habitus

Wij gaan weer verder op ons pad
De Mattheus ligt te wachten
Maar wat hebben wij ‘t fijn gehad
Dat geeft ons nieuwe krachten
Hans van Beusichem

De solisten die worden vermeld
Beloven ons een feest
Het zijn er drie, da’s welgeteld
Toch wel eens meer geweest
Ik noem hier Caroline Stam
Wie kent niet deze vrouw
Die cum laude aan haar titel kwam
Dat deed ze effe gauw
En Netty Otter welbekend
Heeft vaak met ons gezongen
Haar faam en kunnen ongekend
Daar zijn we van doordrongen
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Verenigingsnieuws
Onze bas Jeen Postma is al
ruim 25 jaar lid van de
Oratoriumvereniging Bolsward. Jeen ontving voor dit
heuglijke feit een mooie
bos bloemen en een penning met inscriptie van de
KCZB. Proficiat Jeen!

Aly Wybenga is vele jaren een van de gastvrouwen geweest die de lezing
voor de najaarsconcerten
in goede banen leidde.
Daarnaast was zij jarenlang contactpersoon voor
de Vrienden van de OVB.
Aly geeft het stokje nu
over.
Erg bedankt voor je inspanningen voor de OVB.

Op sommige oud-leden
kan de OVB als het zo uit
komt altijd een beroep
doen. Zo was Reinder Jan
Postma meteen paraat
bij het afgelopen najaarsconcert, toen we de Saint
Nicolas Cantate uitvoerden. Op de foto links wordt
Reinder Jan bedankt voor
zijn ’rol’ die op de rechter
foto zichtbaar is.

Op voortreffelijke wijze
heeft koor– en bestuurslid
Janny Bergsma aan 17
koorleden de fijne kneepjes van het noten lezen
bijgebracht. Cursist John
de Jager heeft ter afsluiting een prachtig maar
hilarisch getuigschrift gemaakt. Dat is John wel
toevertrouwd. Op de volgende pagina is het getuigschrift te lezen.
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Concertoverzicht
Matthäus-Passion BWV 244
Bolsward Martinikerk
22&23 maart 2016 aanvang 19.00 uur
Medewerkenden:
Sopraan
Alt
Tenor(evangelist)
Tenor (aria’s)
Bas (christuspartij)
Bas (aria’s)
Kinderkoren

: Hanneke de Wit (22
maart); Heleen Koele
(23 maart)
: Marjolein Niels
: Jeroen de Vaal
: Marcel Rijans
: Pierre Mak
: Robert Muuse
: o.l.v. Hendrikje vd
Berg, Martijn van Don
gen

Begeleiding
: Barokensemble Eik en Linde
Algehele leiding
: Pauli Yap
Kijk op onze website voor kaartverkoop meer informatie.

Colofon
OVB-Podium verschijnt
tweemaal per jaar enkele
weken voorafgaand aan
een concert.
Redactie & Samenstelling:
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen
Emailadres voor uw bijdragen en reacties:
nieuwsbrief@ovbbolsward.nl

Contactgegevens
Oratoriumvereniging
Bolsward:
Suvelstrjitte 32
8561EZ Balk
tel.06-11304498

Najaarsconcert
Zondag 20 November 2016 aanvang 15.00 uur
Bolsward Martinikerk

info@ovb-bolsward.nl

De volgende werken worden uitgevoerd:

Stabat Mater van Gioacchino Antonio Rossini

Messa di Gloria van Giacomo Puccini

NL52RABO0126036845

Solisten:

Heleen Koele

Mirjam Schreur

Andre Post

Martijn Sanders

Dirigent:
Sopraan
Alt
Tenor
Bas

Begeleiding
Algehele leiding

Promenadeorkest
Pauli Yap

Bankrekening:

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

De Oratoriumvereniging Bolsward is te vinden op
Facebook. Bezoek ook onze website: www.ovbbolsward.nl

