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Paulus Oratorium

Felix Mendelssohn Bartholdy

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) werkt
in het oratorium Paulus
het thema van het leven
van Saulus, die later als
Paulus het christendom
zal verspreiden, uit. Het
oratorium Paulus heeft
met aria‟s, koralen en
recitatieven duidelijke
kenmerken van oratoria
uit de barokke en
klassieke periode.

koor een centrale rol
gegeven. Met ruim vijfentwintig koordelen schiep
hij een groot monumentaal werk dat direct
bijzonder populair werd.
Het vroege romantische
oratorium vormt het
keerpunt tussen oratoria
uit de barokke en de
klassieke periode en de
romantische oratoria.

Mendelssohn heeft het
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Mendelssohn liet zich in
dit werk inspireren door
zijn grote voorbeeld Johann Sebastian Bach.
Naar vorm en inhoud
lijkt het een rechtstreekse
verwijzing naar Bach‟s
Matthäus-Passion.
Mendelssohn verwerkte
in zijn werk op een virtuoze manier en op geheel eigen wijze
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Ons koorlid Paul Fluttert
vertelt over de drijfveren
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Van de voorzitter
Voor u ligt de
najaarsnieuwsbrief van
de OVB, of, zoals tegenwoordig gebruikelijk is,
staat deze op uw scherm.

in deze te gebruiken, die
daar op hun beurt weer
graag aan meewerken is
geweldig. Reuze dank
daarvoor.

Ook dit keer weer veel
informatie, niet alleen de
concerten betreffende.
Henny van Vugt en Hans
Nieuwenhuijsen
(redactie) geven zelf aan
dat ze graag de verdiepende kant van muziek en koor willen belichten. Het idee om de
expertise van koorleden

Op 17 november,
zondagmiddag om 15
uur de Paulus van Felix
Mendelssohn dus. Eerst
de lezing van Ebo Reitsma in het Convent en
daarna een concert wat
Mendelssohn speciaal
voor koor heeft
geschreven. We hebben
dus lekker veel te doen

als koor en het is werkelijk prachtige muziek,
maar opgezette tijden
ook heftig, aangezien er
veel gebeurt in het leven
van Paulus. Er wordt
met enthousiasme gerepeteerd en gestudeerd,
zeer naar genoegen van
Pauli Yap, onze dirigent.
We hopen met elkaar
een geweldige muzikale
middag te beleven in de
prachtige Martinikerk in
Bolsward.
Namens allen,
Lokke Notermans.

Van de redactie
Beste lezer,
Deze nieuwsbrief staat
grotendeels in het teken
van het komende
najaarsconcert. Naast de
gebruikelijke artikelen
over solisten, orkest en
kaartverkoop, leest u in
dit nummer ook veel
over kunst en vormgeving. Paul Fluttert,
koorlid en kunsthistoricus, neemt ons mee naar
het schilderij van Rembrandt, waarop hij zichzelf afbeeld als Paulus.
De apostel Paulus komt
treffend in beeld in dit
zelfportret dat Rembrandt van Rijn heeft
gemaakt.

Verder heeft de redactie
onze „huisontwerpster‟
Floor Groeneveld
gevraagd naar haar inspiratie voor haar mooie
flyers en posters voor de
OVB. Muziek en kunst
inspireren haar.
Met enige trots beginnen
we aan een nieuwe rubriek: „wat doet muziek
met mij en wat doe ik
met muziek‟. Gerrit
Groeneveld bijt dit keer
de spits af.
De lezingen van Ebo
Reitsma zijn van begin
tot eind boeiend. Als u er
nog nooit geweest bent,
zal het artikel hierover u
vast wel over de drempel

helpen. U bent welkom
op 17 November.
Dit zijn zo de highlights
van dit najaarsnummer.
De redactie heeft met
veel plezier aan dit nummer gewerkt. Het is alles
inspirerend om de verdiepende kant van muziek en koor te mogen
belichten.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen.
Reacties zijn altijd welkom op ons nieuwe
adres: nieuwsbrief@ovbbolsward.nl
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen
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De solisten die dit meewerken aan het najaarsconcert:
Netty Otter

mezzosopraan

De mezzo-sopraan Netty
Otter woont in Joure.
Haar conservatoriumopleiding volgde ze in
Zwolle en Utrecht, onder
andere bij Udo Reinemann.

Passion, MatthäusPassion) tot meer hedendaags werk (o.a.Wim van
Ligtenberg). Netty is
remplaçant bij het groot
Omroepkoor in Hilversum en zingt bij Capella
Frisiae olv. Hoite Pruiksma.

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-

Heleen Koele
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
haar vak.
ORATORIUM
Heleen Koele werkte als
solist met orkesten als
Concerto d‟ Amsterdam,
Amsterdam Sinfonietta
en het Combattimento
Consort. De flexibiliteit
van haar stem maakt dat
Heleen wordt gevraagd
voor uiteenlopend repertoire, zoals de passies
van Bach, het Requiem
van Brahms, het Requiem van Verdi of van Tip-

Eveneens maakt ze deel
uit van het barokensemble Ad Libitum. Ook met
de pianist Johan Bijhold
treedt ze op, o.a. met

muziek van Paulus
Folkertsma, Johannes
Brahms, Robert Schumann enz.
En elk jaar zingt Netty
een rol uit een van de
vele oratoria van Händel
(Solomon, Jephta, Semele, Messiah, Judas
Maccabeus, Samson,
Athalia).

sopraan
pett “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: Fra Diavolo
(Aubert), Il Pittore
Parigino (Cimarosa),
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 com-

ponisten met dezelfde
tekst” worden liedrecitals gegeven door het
hele land. Heleen maakt
sinds 1998 deel uit van
het Nederlands Kamerkoor.
Lees verder≥
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Vervolg solisten najaarsconcert:
Harry van Berne

tenor

Harry van Berne studeerde cello en solozang
aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Verdere studie
werd gevolgd bij o.a.
Margreet Honig in Amsterdam en Anthony
Rolfe Johnson in London.

West-Europa en o.a. in
de USA, het MiddenOosten, Japan en ZuidAmerika.

Harry van Berne is een
veelgevraagd solist in
opera, op concerten en
oratoriumuitvoeringen.
Tevens geeft hij
liederenrecitals, daarbij
begeleid door piano of
luit. Als solist concerteert Harry in eigen land
en de andere landen van

Zijn uitgebreide repertoire omvat werken uit
alle stijlperiodes: van de
vroege Middeleeuwen
tot en met composities
van eigentijdse muziek,
waarvan sommige speciaal voor hem werden
geschreven. Naast zijn
solistische activiteiten
heeft ook de professionele ensemblezang
zijn aandacht: hij maakt
deel uit van de solistisch
bezette, internationaal

Frans Fiselier

bas

Frans Fiselier studeerde
af aan het Sweelinck
conservatorium bij Cora
Canne Meijer en zette
zijn studie voort bij William Murray te Berlijn.

Residentieorkest, het
Brabants orkest, het
Noord Nederlands orkest en vele anderen.

In 1984 won hij drie
prijzen op het Internationaal Vocalistenconcours Den Bosch
(categorie lied) en in
1986 ontving hij de
Toonkunstjubileumprijs, waarna hij
een veelgevraagd solist
werd bij vele opera en
oratoriumgezelschappen
in Nederland. Zo gaf hij
concerten met het Orkest van het oosten, het

Frans Fiselier maakte
deel uit van de studio
van de Nederlandse
opera en zong daarna in
diverse producties van
de Nederlandse opera (Il
barbiere di Seviglia, Die
glückliche Hand), La
Monnaie te Brussel (Un
Ballo , Don Carlos) e.a..
Tevens zong hij
in moderne opera‟s van
o.a. Klaas de Vries, Bernard van Beurden en
Martijn Padding.

gereputeerde ensembles:
Gesualdo Consort Amsterdam en het Quinck
Vocaal Ensemble.
Ook geeft Harry cursussen, masterclasses en
workshops over specifieke onderwerpen of
stijlperiodes, zowel voor
solozangers als voor ensembles. Als hoofdvakdocent solozang is Harry
verbonden aan het conservatorium van Amsterdam en het ArtEZ conservatorium (Arnhem).
De laatste jaren is Harry
ook werkzaam als dirigent van koorprojecten.

Het oratoriumrepertoire
van Frans Fiselier omvat
vele componisten en
stijlperiodes (o.a. Bach‟s
passionen, Händel‟s
Messiah, Mozart‟s Requiem, Verdi Requiem).
Hij gaf vele liederen recitals in binnen- en buitenland en ook bij de
Nederlandse omroepverenigingen is hij
regelmatig te horen.
Sinds 2006 maakt hij
deel uit van het 4 family
Quintet, een ensemble
dat klassieke vocale
muziek op een speelse
manier toegankelijk wil
maken voor jong en oud.
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Ensemble Conservatoire
(artistiek leider en concertmeester/dirigent Rob Engels)

Het Ensemble Conservatoire bestaat uit een
vaste kern van enthousiaste, professionele musici. Het orkest is gespecialiseerd in het begeleiden van koren en solisten.
Hoewel het orkest regelmatig aangevuld wordt
met jonge, talentvolle
musici is de
strijkersgroep steeds uit
een vaste kern blijven
bestaan, waardoor de
homogeniteit van klank
en samenspel groeide.
De inbreng van de op
hoog niveau musicerende blazers completeren dit orkest.
Het Ensemble Conservatoire heeft in Nederland
een goede naam verworven voor wat betreft
betrouwbaar en
hoogstaand orkestspel

van barok- en romantische muziek. Het orkest streeft naar een zo
authentiek mogelijke
klankbenadering wat
betreft de uitvoeringspraktijk
Het repertoire van het
Ensemble Conservatoire
is veelomvattend. Het
begeleidingsorkest is
o.m. gewend om alle
bekende oratoria, passionen en requiems uit
te voeren.
Rob Engels is artistiek
leider en concertmeester/dirigent van
het Ensemble Conservatoire
Rob Engels studeerde
viool en blokfluit aan het
conservatorium te Zwolle bij Jan Hulst en
Adrienne du Clou. Hij
behaalde de onder-

wijsakten voor beide instrumenten en het
einddiploma Uitvoerend
Musicus voor viool.
Vervolgens studeerde hij
in Brussel. Hij specialiseerde zich op de
barokviool aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag bij Sigiswald Kuyken en Monica
Huggett. Tevens bekwaamde hij zich in koor
- en orkestdirectie.
Naast zijn artistiek leiderschap van het Ensemble Conservatoire is
Rob Engels docent viool
en is hij dirigent van een
aantal koren. Op de conservatoria van Rotterdam en Arnhem doceerde hij vioolmethodiek.

“Het orkest
streeft naar
een zo
authentiek
mogelijke
klankbenade
ring…”

Pagina 6

Nieuwsbrief OVB

Mache dich auf, werde Licht. Dat is: Sta op, laat het Licht op je vallen.
Door Paul Fluttert
Redacteur Henny van Vugt had in het “Nieuwe”
Rijksmuseum het zelfportret gezien van Rembrandt als de
apostel Paulus. Dan is de koppeling met de uitvoering van
het Oratorium Paulus snel gemaakt. Of Paul dan voor de
OVB-nieuwsbrief wilde schrijven over de verbeelding van
Paulus. Daar kwam nog bij dat de andere redacteur van deze
nieuwsbrief, Hans Nieuwenhuijsen ruim baan zou bieden
aan een elftal afbeeldingen.
Dit is de eerste keer dat ik schrijf over de heilige naar wie ik
ben vernoemd. In de katholieke mis bestaat het epistel
grotendeels uit de brieven van Paulus. Van jongs af aan tot
mijn 16e was ik misdienaar en met circa tien missen per
maand heb ik de lezing van zijn Brieven wel 1080 keer
gehoord. Dan moet je ze toch kennen. Daarop terugkijkend
is de inhoud me vaak ontgaan, want als misdienaar lette je
vooral op het slot van het epistel. Op dat moment moest je
het Missaal van de rechterkant van het altaar naar de
linkerkant verplaatsen met lessenaar en al. In onze
parochiekerk was dat een tamelijk zwaar geheel. Beducht
voor een val met dat zware missaal concentreerden we ons
dus meer op een vleselijke zaak als gezichtsverlies, dan op
Het Woord.
Saulus zou zes jaar voor de geboorte van Christus, of drie,
zes, of tien jaar na Christus in Tarsus zijn geboren. U begrijpt
al dat hierover weinig overeenstemming bestaat. Er zijn ook
onvoldoende goede bronnen voor verlossende antwoorden.
We hebben weinig meer dan De Handelingen der Apostelen
en de Brieven van Paulus zelf. Wel wordt aangenomen dat
Paulus in zijn jeugd in Tarsus (in het zuiden van Turkije)
heeft gewoond en dat zijn ouders Joden waren. Hij werd
opgeleid in de tempelschool van Jerusalem en haatte het
jonge Christendom in woord en daad. In Hoofdstuk 9 van de
Handelingen lezen we hoe Saulus op weg is om het
Christendom uit te roeien. “En als hij reisde, is het geschied,
dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk
een licht van den hemel; En ter aarde gevallen zijnde,
hoorde hij een stem, die tot hem zeide; “Saul, Saul, wat
vervolgt gij Mij?” Saulus bekeert zich, wordt blind en wordt
daarvan genezen, onderneemt diverse grote reizen om het
Christendom uit te dragen, verricht wonderen, schrijft
brieven, komt meermalen in het gevang en wordt in Rome
onthoofd op 26 juni in het jaar 69.

Afb. 1
Anonymus, Paulus, fresco, eind 4e eeuw, catacomben van de
H. Thecla, Rome.
duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken;
doch over u zal de Heere opgaan, en Zijn heerlijkheid zal
over u gezien worden.” Een tekst met dezelfde strekking
volgt in no. 16, “Wachet auf, ruft uns die Stimme.” Dit is een
bekend koraal dat Mendelssohn beslist in zijn oratorium
wilde verwerken.
Deze oproep 'Sta op, laat het Licht op je schijnen' vormt het
belangrijkste thema van dit oratorium. De manier waarop
Mendelssohn dit thema verwerkt zou J.S. Bach (voor
Mendelsohn het lichtende voorbeeld) beslist hebben
goedgekeurd. Zo wordt de melodie van het koraal “Wachet
auf” al in de ouverture van de “Paulus” door het orkest
gespeeld om in no. 16 te worden gezongen. Hierdoor (de
nummers 15 en 16) krijgt de bekering door het Licht een
enorm gewicht in Deel I van het oratorium, maar Deel II is er
ook nog. In dat deel houdt Mendelssohn de spanning er in
door als nummer 29 opnieuw een groot koorwerk in te
lassen waarop een koraal volgt met de beginwoorden: “Oh
Jesu Christe, wahres Licht.” Tenslotte herhaalt
Mendelssohn het thema van de bekering in het slotkoor no.
45 met: “Nicht aber ihm (Paulus) allein, sondern allen die
Seine Erscheinung lieben.”

De Apostel Paulus heeft niet alleen Mendelssohn
geïnspireerd, maar ook grote schilders als Dürer, Caravaggio,
De woorden uit de titel “Mache dich auf, werde Licht” zijn de Rubens en Rembrandt. Alle uit de 16e of 17e eeuw. >
beginwoorden van een groot koorwerk (no. 15) in het
oratorium Paulus. Ze zijn ontleend aan Jesaja 60:1-2. “Maak
u op (Sta op), word verlicht want uw Licht komt en de
heerlijkheid des Heeren gaat over op u. Want zie, de
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Sommige afbeeldingen van Paulus zijn echter zeer moeilijk
te herkennen door het ontbreken van de symbolen in
combinatie met een ondoorgrondelijk verhaal. Zoals op een
sarcofaag uit de 6e eeuw waar Christus een boek
overhandigt aan een man met kalend hoofd. Het zwaard
ontbreekt en het overhandigen van het boek is hier
overdrachtelijk bedoeld (afb. 2). Deze overhandiging komt in
de Handelingen namelijk niet voor als een feit.
Afb. 2
Anonymus, St-Paulus ontvangt de wet uit handen van
Christus, sarcofaag, 6e eeuw, Santa Maria in Porto,
Ravenna . Zie ook N.T. Brieven van Paulus, Efeze 3:1-3.

Afb. 4
Albrecht Dürer,
tweeluik Die vier
De functie van die kunst was ons te ontroeren, maar in de
Apostel, gemengde
Middeleeuwen werd Paulus afgebeeld om herkend te worden
techniek op
als een Apostel. De veelal ongeletterde gelovigen hoorden de
paneel, 1526, Alte
woorden van Paulus in de epistellezingen, maar wilden hem
Pinakothek,
ook kunnen herkennen. Daarvoor bestond een vaste
München.
symboliek bij het afbeelden van hem en anderen. Bij Paulus
bestonden de vaste symbolen uit het boek (symbool van
Een voorbeeld van
wijsheid en/of schrijver) en het zwaard waarmee hij was
een afbeelding die
onthoofd. Nu zijn er echter vele andere personen die met een weinig
boek of zwaard zijn afgebeeld. Om verwarring te voorkomen hoofdbrekens kost
had Paulus nog twee andere kenmerken: een kalend hoofd
is een altaarstuk
en een puntig toelopende
uit 1490 (afb. 3)
lange baard.
dat ooit in een
kleine kerk stond
van Rodeneck
(Italiaans ZuidTirol). Naast het
voorkomen van
herkenbare
symbolen
kenmerkt
middeleeuwse
kunst zich door het
feit dat hoofden
niet van elkaar
verschillen. Hele
engelenscharen
komen zo op ons
over als twee- of
zelfs zevenlingen .
Dat veranderde
tegelijkertijd in de
late middeleeuwen
in Noord-Europa
en in de begintijd
van de
Afb.3
Renaissance in
Anonym. St-Paulus, paneel, Italië. Zo schilderde Albrecht Dürer in 1526 een tweeluik met
1490, Diozesanmuseum,
vier apostelen waarop het hoofd van Marcus duidelijk
Brixen (Tirol).
verschilt van Paulus (afb. 4). >
De eerste afbeelding van
Paulus stamt uit 380 na
Christus (afb. 1). We zien
een kalend hoofd en een
puntige baard. Andere
attributen ontbreken maar
die waren ook niet altijd
nodig. Zulke middeleeuwse
afbeeldingen moeten we
bezien in hun context, zoals
de plek van de afbeelding of
het voorkomen van andere
afbeeldingen. Op een
tweeluik van een altaar met
Petrus en Paulus was het
voldoende om Petrus met
zijn sleutelbos af te beelden
en Paulus met zwaard.
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Afb. 5
P.P. Rubens, Uit
serie de Apostelen,
De Apostel Paulus,
olieverf op paneel,
1601, Museo del
Prado, Madrid.
Efeze 1:1

In de 16e eeuw
ontstond ook de
trend om gevoelens
van mensen (en van
dieren) op een
afbeelding uit te
drukken. Op een
schilderij van Peter
Paul Rubens uit 1601
zien we nog wel de
traditionele symbolen van Paulus, maar Paulus onderzoekt
de toeschouwer op een intelligente manier die past bij de
stijl van de brieven van Paulus (afb. 5).

Rembrandt moet de
Paulus van Rubens
hebben gekend en
geheel volgens zijn
gewoonte probeert
hij Rubens te
overtreffen. Dat
lukt hem m.i. goed
door Paulus op
hoge leeftijd met
heldere jonge ogen
voor te stellen als
de onvermoeibare
schrijver van
brieven. Bovendien
laat hij weg,
concentreert zich
op de essentie, wat
kenmerkend is voor
Rembrandt (afb.6).
Als je de Paulus van
Rubens uit 1601
vergelijkt met die
van Rembrandt uit
1630, licht
Rembrandt vooral
een boek en een
brief uit. Daarnaast
presteert hij het om
met een minimum

Afb.6
Rembrandt, De
Apostel Paulus,
olieverf op
canvas,
vermoedelijk uit
1630,
Kunsthistorisches
Museum, Wenen.
aan kleuren te
werken.
Het zelfportret
uit 1661 van
Rembrandt als
Paulus nodigt uit
tot een lyrische
beschrijving van
het meesterschap van Rembrandt dat tot een schier niet te
overtreffen hoogte is gestegen (afb. 7). Wat spreekt de
uitdrukking van het gezicht ons aan en wat is het licht
prachtig verdeeld over wat we moeten zien. Een bijna egaal
bruine niet ingevulde rechterbovenhoek stoort ons niet want
zou onnodig afleiden.
Rembrandt laat
weg waar
tijdgenoten zich
verplicht voelen
op te vullen.
Als we nu
teruggaan naar de
vaste symboliek
bij Paulus, zullen
we ontdekken dat
die in de loop der
tijd minder
belangrijk wordt.
In de Nederlandse
17e eeuw is dat
minimaal
geworden. >

Afb. 7
Rembrandt,
Zelfportret als
Paulus, olieverf op
canvas, 1661,
Rijksmuseum,
Amsterdam.
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Afb. 8
Michelangelo,
De bekering
van Saulus,
fresco, 15421545, Capella
Paolina,
Vaticaan, Rome.
Zie
Handelingen 9.
Er was
weliswaar geen
schoolplicht,
maar wel een
recht op gratis
lager onderwijs.

Een reden daarvoor was dat Nederland toen na Engeland
het hoogste percentage geletterden had van Europa. De
Katholieke Kerk die in het
Hervormde Nederland haar macht
had verloren, heeft hier - zo mogen
we aannemen - een onbedoelde
bijdrage aan geleverd. In de 16e eeuw
was de rijkdom aan landerijen en
andere goederen van de katholieke
kerk tot enorme proporties
uitgegroeid. Al deze goederen vielen
in die eeuw toe aan de Nederlandse
Staat. De opbrengst was voldoende
om - zeer doordacht - in de hele
republiek op staatskosten overal
lagere scholen te stichten.
Afb. 9
Hans Speckaert, De omzetting van
Paulus op weg naar Damascus,
olieverf op canvas, ca. 1570, Musée
du Louvre, Parijs.

In het
voorgaande zijn
vooral portretafbeeldingen
van Paulus
beschreven,
maar het
handelen van
Paulus was
natuurlijk ook
een rijk thema.
In de
schilderkunst
was De
bekering van
Saulus een geliefd onderwerp. >
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Maria del Popolo, Rome.
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Afb. 10
Tempesta, De bekering van Saulus, Agravure, 1630.

Michelangelo maakte dankbaar gebruik van dat dramatische
moment om in 1542 het menselijke lichaam in allerlei
standen uit te beelden (afb. 8.) Ook hier is het felle licht
waardoor Saulus werd verblind een middel om de dramatiek
te verhogen. In 1570 schildert een Vlaamse schilder nog een
Paulus geheel volgens de traditie van zijn tijd, met veel
personen in allerlei standen van het lichaam (afb. 9). De
onvermoeibare Italiaanse verspreider van schilderkunst,
Antonio Tempesta zet deze traditie voort en herinnert ons
nog eens aan de functie van symbolen bij religieuze kunst:
maak het goed herkenbaar (afb. 10). In de lichtstraal die op
Saulus valt schrijft hij in 1630 in het Latijn:
“Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” Op een
prent die in duizendvouden goedkoop
gedrukt konden worden.
Door zijn verzameling van buitenlandse
prenten was Rembrandt goed op de hoogte
van het werk van Caravaggio. Hij moet zijn
bekering van Saulus hebben gekend (afb.
11). De weglating die ik noemde in het
Zelfportret van Rembrandt als Paulus uit
1661, bestond al in Italië. Caravaggio
bracht in 1601 de enorme massa van
bewegende lichamen van zijn voorgangers
terug tot een extreme eenvoud: man met
zwaard ligt verblind onder een paard; een
tweede man houdt het paard vast. Een
fabelachtig licht valt op de hoofdpersoon
en dit licht krijgt de hoofdrol als je er
langer naar kijkt. Je loopt op het schilderij
na waar het licht op valt. Maar waar komt
het eigenlijk vandaan? Weggelaten.

Afb. 11 Caravaggio, De bekering van
Saulus, olieverf op canvas, 1601, Santa

Caravaggio drukt met een minimum aan vorm en licht,
haarfijn de kern uit van een heel oratorium: “Mache dich
auf, werde Licht.”

Hieslum, 1 oktober 2013
Copyright Kunst-Apart 2013
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De inspiratie van Floor Groeneveld

“Ik heb dan
ook van mijn
hobby mijn
werk kunnen
maken”

Al enkele jaren mag
de OVB zich
verheugen op fraaie
aankondigingsposters en flyers. Floor
Groeneveld uit
Utrecht is hier
verantwoordelijk
voor. Hoog tijd voor
de redactie van de
nieuwsbrief om in
gesprek te gaan met
Floor.
Wil je ons iets vertellen
over de studie die je hebt
gevolgd en of over je
werkervaring?
Ik ben alweer acht jaar
geleden vanuit Friesland
naar Utrecht verhuisd
om muziekwetenschap
te gaan studeren. Tijdens
deze studie heb ik nog
een jaar aan het conservatorium cello gestudeerd, maar dit bleek
toch niet helemaal de
studie voor mij te zijn.

Na het behalen van mijn
diploma ben ik nog een
verkorte opleiding
Creatieve Therapie in
Amersfoort gaan volgen
en heb ik gekozen voor
de richting muziek.
Inmiddels ben ik alweer
anderhalf jaar afgestudeerd en heb ik het geluk
gehad om vanwege mijn
beide studies twee hele
leuke banen te kunnen
doen. Ik werk namelijk
momenteel als
productieassistent bij
Radio4 waarin ik veel
werk met de audio van
concerten die uit het buitenland binnenkomen.
Veel van dit materiaal
terug te luisteren via de
website. Daarnaast ben
ik ook werkzaam als
muziektherapeut in een
instelling voor mensen
met Korsakov (ook wel
eens alcoholdementie

genoemd). Hier begeleid
ik bijvoorbeeld op piano
mijn eigen koor of ik ga
bij de mensen langs om
te werken aan doelen
zoals het vergroten van
de concentratie, het
helpen bij
spraakproblemen, het
vergroten van het
zelfvertrouwen en andere problemen waar
muziek zou kunnen
helpen. Het is vooral de
combinatie van deze
twee banen die ik ontzettend leuk vind, zo kan ik
op verschillende manieren bezig zijn met
muziek. Ik heb dan ook
van mijn hobby mijn
werk kunnen maken!
Wat is jouw link met
muziek in het algemeen
en met muziek van de
Oratorium Vereniging
Bolsward in het bijzonder.
Lees verder≥
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Toen ik acht was mocht
ik een instrument kiezen
om te spelen, het werd
uiteindelijk de cello. Na
een aantal jaar oefenen
mocht ik bij het Fries
Jeugd Orkest spelen en
daardoor heeft het
maken en luisteren naar
muziek mij niet meer
losgelaten.
Ik was geloof ik 14 jaar
oud toen ik naar een
concert ging van de
OVB, mijn moeder
(Gerda) zong namelijk
mee. Ik wist niet precies
waar ik heen ging en ik
was al gewaarschuwd dat
het wel een lang concert
zou zijn, het was
namelijk de MatthäusPassion waar ik heen
ging. Het was inderdaad
wel een lange zit, en
waarom die ene zanger
er nou steeds van die
gekke stukjes tussendoor
zong begreep ik niet
helemaal. Toch is dit
concert mij altijd bijgebleven en heb ik in
mijn studententijd vele
malen de Matthäus
uitgevoerd met het
Utrechts Studenten Koor
en Orkest (USKO). Ik
vind het een van de
mooiste stukken die ik
ken, vooral ook een aantal stukken die door de
Evangelist worden ge-
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zongen, en ga dan ook
graag als het lukt naar de
uitvoering van de OVB.
Hoe ben je tot de keuze
van de laatste poster
voor de OVB, die van de
Paulus van
Felix Mendelssohn –
Bartoldi gekomen. En
wat betreft de posters
tot nu toe wat zijn jouw
keuzes geweest bij alle
posters of die van de MP
in het bijzonder. Wat
kun je daarover zeggen.
Voor de laatste poster
heb ik gekeken naar het
verhaal van Paulus. Bij
toeval kwam ik een
mooie afbeelding van de
bekering van Paulus
tegen, iets wat goed bij
het verhaal past. De lichte kleuren van de afbeelding gaven de
doorslag, omdat voorgaande posters al wat
donkerder waren van
kleur.
Eigenlijk kijk ik altijd
eerst naar het verhaal
van het werk voordat ik
een afbeelding ga
zoeken. Dit kan zoals in
het geval van het
komende concert van
Mendelssohn een Bijbelse afbeelding zijn
maar in sommige gevallen is een meer algemeen
thema (bijvoorbeeld vergankelijkheid bij een
requiem). Voor de poster

van de MatthäusPassion heb ik gekozen
voor een glas in lood
raam, deze afbeelding
geeft namelijk de sfeer
van het werk weer en
valt op vanwege de sprekende kleuren.
Daarnaast geven afbeeldingen die het verhaal weergeven vaak wat
lugubere taferelen weer
die niet altijd zo geschikt
zijn voor een poster.
Meestal valt dan de
keuze op de afbeelding
die niet alleen mooie
sprekende kleuren heeft,
maar is het ook belangrijk dat de tekst er
goed op past. Uiteindelijk hoop ik dan altijd
dat de poster van ver al
in het oog springt.
Waar haal je jouw inspiratie vandaan om de
posters voor de OVB te
ontwerpen?
Vaak kijk ik naar het verhaal van een werk, dus
waar gaat de muziek
over? Aan de hand daarvan ga ik zoeken naar
afbeeldingen van de
thema‟s die ik met de
muziek associeer. Vaak
kijk ik ook naar de schilderkunst uit de Renaissance, dit zijn vaak
mooie sprekende
beelden die in het oog
springen. <
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“vaak kijk ik
ook naar de
schilderkunst uit de
Renaissance”
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Boeiend tot op het laatst

“Roddel en
achterklap
brengen
heftigheid
en weer
polyfonie”

Op 3 juni 2013 houdt de
Oratorium Vereniging
Bolsward haar jaarvergadering en na de pauze
verzorgt Ebo Reitsma
een lezing over de Paulus
van Felix MendelssohnBartholdy.
De beamer werkt niet.
Geen probleem. Ebo is
een meester in het vasthouden van de aandacht
van zijn gehoor. Hij laat
ons verschillende fragmenten horen en vertelt:
“Over MendelssohnBartholdy, die vier talen
spreekt, wetenschap
bedrijft, kan schaatsen,
schaken, kortom het is
een wonderkind. Op
jonge leeftijd componeert hij. Zeventien jaar
oud schrijft hij zijn Midzomernachtdroom. Een
romantische componist:
sfeer dus. Hij is ook een
natuurliefhebber; hij
schrijft op zijn 21e de op
het Schotse natuurschoon geïnspireerde
Ouverture de Hebriden

en is dan ook al aan z‟n
Derde Symfonie begonnen.
Mendelssohn is een
liefhebber van J.S. Bach.
Bach is een voorbeeld
voor Felix Mendelssohn.
Bij de Paulus hoor je
patronen van Bach, ook
polyfonie.
Het koor is hoofdrolspeler in de Paulus van
Mendelssohn. Het oratorium was ook in opdracht van een
koorvereniging
geschreven.
Ebo Reitsma neemt ons
mee in parallellen van
het Paulus Oratorium en
de Johannes Passie –
een van de eerste Christenen is Stefanus, hij
wordt gestenigd. Ebo
vergelijkt dat met:
Kreuzigen!
Mendelssohn laat
dramatiek zien en
voelen: fel, drama, vol
overtuigen, maar ook
ingehouden dramatiek:

Hij laat de woorden van
Jezus door een vrouwenkoor zingen. Koralen –
symbool van de gemeente - wisselen met
wiegende stemmen die
liefde verkondigen. Roddel en achterklap
brengen heftigheid en
weer polyfonie.
Mendelssohn besluit de
Paulus met een groots
slotkoor: een Lobgesang”.
Met het doorlezen van
mijn aantekeningen en
met het opschrijven van
bovenstaande, besef ik
weer hoe ik heb genoten
van de lezing. En met
mij veel meer koorleden!
Dat hoor ik in de wandelgangen.
Het enthousiasme en de
deskundigheid van Ebo
Reitsma krijgen hun
weerklank in de
komende uitvoering van
de Paulus. Daarvan ben
ik overtuigd.
Henny van Vugt
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Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek
Koorleden klimmen in
de pen over muziek.
Voor zover ik kan nagaan heb ik mijn leven
lang van muziek
gehouden. Mijn ouders
hebben me als jongetje
van vier eens onder een
draaiorgel weggehaald
omdat ik wilde weten
waar de muziek vandaan
kwam. Dat was in
Akkrum, waar mijn
vader toen dominee was.
Hij speelde viool en nam
die wel eens mee naar de
kerk. Toen ik wat ouder
werd, dat was in de
zestiger jaren, raakte ik
gefascineerd door de
popmuziek. Ik was een
fan van de Beatles en
heb heel wat singeltjes
van hen gekocht van
mijn zakgeld. Op de
middelbare school was
een juffrouw die muziekles gaf. Ik kon niet zo
goed met haar opschieten en zag tot mijn
verbazing op een dag dat
er een 3 voor muziek op
mijn rapport stond. Dit
dieptepunt in mijn
muzikale loopbaan zou
gelukkig later weer ruim
worden gecompenseerd.
Ik leerde gitaar spelen en
het eerste liedje dat ik al
zingend kon begeleiden
was “Ik zou wel eens willen weten” van Jules de
Corte. Een prachtig
luisterliedje dat ik nog

altijd graag hoor, of
speel. Intussen was mijn
interesse voor klassieke
muziek gewekt. Het begon met “Eine kleine
Nachtmusik” van Mozart
dat ik als opgroeiende
puber toch wel wist te
waarderen. Maar
helemaal overstag ging
ik, nadat ik door een
aardige buurvrouw was
meegenomen naar de
Matthäus-Passion in
Leeuwarden. Zij zong als
sopraan mee in het
toonkunstkoor Concordia. Indrukwekkend
vond ik het. Tijdens mijn
studententijd in Groningen sloot ik me aan
bij een koor dat eens per
jaar de Matthäus mocht
meezingen met het
Noordelijk Filharmonisch Orkest o.l.v. dirigent Charles de Wolff.
Dat was helemaal het
einde, zowel letterlijk als
figuurlijk. Ik studeerde
theologie en ging meezingen en –spelen in de
muziekgroep “Waer en
wyn”. We speelden
volksmuziek uit Schotland, Israël en andere
landen en maakten eigen
teksten, in het Fries. Later zou ik dat blijven
doen, onder andere heb
ik veel liederen uit de
oecumenische
kloostergemeenschap
Taizé vertaald. Dat zijn
liederen die we graag

zingen in de kerk. Regelmatig neem ik mijn gitaar mee naar de kerk,
ook om de gemeente
nieuwe liederen aan te
leren. In de muziekgroep
Lechajim, waar ik momenteel deel van uit
maak, zingen we muziek
die is geïnspireerd door
de Chassidische
beweging van het Jodendom. We zingen en spelen niet alleen, maar
maken ook grappen en
vertellen verhalen uit
deze traditie. Wie het
eens wil meemaken: Op
zondag 10 november zijn
we om 9.30 uur in de
Martinikerk van
Bolsward, in een Friese
dienst met het programma “As de rabby sjongt”.
Gerrit Groeneveld

“Ik was fan
van de
Beatles en
heb heel wat
singeltjes
van hen
gekocht…..”
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Geniet mee met de dichter des OVB’s
De tonen zijn maar net verklonken

Maar voordat Saulus Damascus zal bereiken

Zweven nog in de kosmos rond

En ondergaan “Het grote Licht”

Wij zijn als in een trance verzonken

Moeten wij ons weer herijken

Door hetgeen dat hier in ons ontstond

En slaan het Paulus boek weer dicht

Nog doordesemt door de noten

Matthäus vraagt weer onze aandacht

Zijn wij op een hoger plan

Dat is ieder jaar weer het geval

Uit ons is deze kunst ontsproten

Dat is ons doel en onze opdracht

Hier worden wij haast lyrisch van

Of dat altijd zo blijven zal?

De Requiems zo schoon gezongen

We zijn het Naarden van het Noorden

Zo klaar en zuiver, zo op toon

En ieder jaar zingen wij hier

Uit onze kelen eminent ontsprongen

De meesterlijke Bach akkoorden

Spontaan applaus dat was ons loon

Met heel veel inzet en plezier.

Maar toch, maar toch, wij moeten verder

Maar wij, wij hervormingsgezinden

Onze ambitie drijft ons eind‟loos voort

Krijgen nu een barok orkest

En onder leiding van onze herder

Barokensemble Eik en Linde

repeteren sopraan, alt, bas en tenor

En wij? Wij vinden dat opperbest

We gaan de Paulus repeteren

Het verschil dat zit in de frequentie

Een meesterwerk van Mendelssohn

Zij trillen wat minder dan normaal

Wij gaan weer nieuwe noten leren

Dat veroorzaakt dus een incongruentie

Van Mendelssohn‟s muzikale zoon

Met zoals wij het deden al menige maal

Paulus heette eigenlijk Saulus

Onze toon trilt nu 410 keren

Wanneer de partituur begint

Waar dat eerst 440 was

Hij vervolgt volgers van Jezus

En dat betekent opnieuw leren

Want hij is beslist andersgezind

Voor sopraan, alt, tenor en bas

In de Bijbel wordt Stefanus

In concreto kan ik zeggen

Als eerste martelaar geroemd

Da‟s een half nootje naar benee

Saulus stemde in met steen‟ging

Zo zou ik het u uit willen leggen

In de bijbel wordt zijn naam genoemd

Hoop‟lijk stemt u dat tevree

Ook in Syrië ging hij vervolgen

Dat heeft grote consequenties

Ook daar was het woord gebracht

Zoals u al begrijpen zult

Maar de Heer die werd verbolgen

Met bepaalde differenties

‟t was daar dat hij hem tot inkeer bracht

Dat vergt aandacht en geduld.

In Syrië waar nu mensen, mensen doden

Jan van Liere werd verbannen

Waar mensen vechten voor „t bestaan

Achter de piano moest hij vandaan

Waar vallen duizend bommen en granaten

Zijn kruk kwam door deze plannen

Waar duizenden nu vluchten gaan

Achter een keyboardje te staan

De vraag is… wat hebben zij misdaan
Lees verder ≥
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Want die kan je makkelijk stellen

Nog een koordag en de leden

Van omlaag naar weer omhoog

Voegen zich gedwee in‟t spoor

En dat is kan ik u vertellen

Dagen moeten wij besteden

Wel digitaal, maar toch analoog

Maar daarvoor zit je op een koor.

Maar zo kon het ook gebeuren

Het nieuwsbericht is uitgekomen

Dat bij een repetitie per stem

Vol van wetenswaardigheid

De sopranen, de superieuren

Het is een blad vol idiomen

Abusievelijk werden hoger gestemd

Bijeengebracht met kwaliteit

Dit genoodzaakte onze dirigent

Alle nieuws uit het verleden

Dat diepgaand te betreuren

En de toekomstige tijd

En ze beloofde pertinent

Alle kooraangelegenheden

Dit zal mij nooit meer gebeuren

Zijn ontrukt aan de vergetelheid.

We hebben nu ook een technicus

Het ontslaat mij van de moeite

Een technicus voor ‟t geluid

Te vertellen van ‟t orkest

Eric Tichelaar is de genius

Van ‟t barokke en de solisten

Hij zet alles op en aan en uit

Hans en Henny deden dat vaardig en best.

Het kernwoord was deze male

Pauli wilde ook wat zeggen

Het woord activiteit

Eigenlijk wist ze niet hoe en wat

Dat door ons niet klerikalen

Maar om het goed uit te leggen

Werd herkent als kwaliteit

Heb ik het hier even samengevat

Wij repeteerden weer, en zongen voor

Het koor is op een punt gekomen

De één wat meer dan d‟ander

Om nieuwe wegen in te slaan

Maar langzaam groeide in het koor

Omdat onze potentiestromen

Het besef we doen het met elkander

Gegroeid zijn en nu dieper gaan

De stemmen werden welgevormd

Wij gaan op weg naar de verdieping

De keelspieren getraind

We gaan op zoek naar meer reliëf

De stembanden wat los getornd

We zoeken een intensere beleving

Van onzuiverheid ontspeend

Met meer en dieper klankbesef

Hier een accentje, en daar haaltje lucht

Het wordt een reis naar het verleden

Zing met gevoel alle teksten

Hoe heeft Bach het echt bedoeld

Wees voor zakken altijd beducht

Zoeken naar de mogelijkheden

Zing deze frase als relaxten

Hoe werd het daarmaals aangevoeld

Repeteren steeds weer leren

Met een barok orkest, waar authentieke

Elke noot moet feilloos staan

instrumenten worden bespeeld

En ook komen, niet absenteren

Bereikt men al het echt unieke

Dan zal het gewis wel gaan.

Muzikaal voortref‟lijk beeld
Lees verder ≥
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En ach wat moet ik nu tenslotte

En het feit dat is voldongen

Nog zeggen over onze zangpartij

Dat het kinderkoor uit Baard

Ik hoef u hier niet te bedotten

Wordt geleid door Martijn van Dongen

U was er tenslotte zelf bij

En dat is zeker het vermelden waard.

Het was weer mooi en heel ontroerend

Rest mij nog, met het eind in zicht

Iedereen deed echt z‟n best

Het koor te complimenteren

Pauli leidend, bevelvoerend

Zoveel leden doen hun plicht

Leidde subliem dirigerend koor en orkest

En willen ook presteren

De kinderkoren worden geprezen

Ook het bestuur, alle commissie leden

Zij waren bijzonder goed bij stem

Ze gaan er voor ‟t zei vrouw of vent

Hun stemmen kwamen na mijn synthese

Dat deden ze vroeger maar ook heden

Regelrecht uit een hemels Jeruzalem

En dat geldt ook voor onze dirigent

Hulde voor het koor st. Vitus

Het is gebeurd, dat wij weer straalden

Hulde voor het koor uit Baard

Wij slaan het Matthäus boek weer dicht

Ze hebben wonderschoon gezongen

Want Pauli is het die bepaalde

Het was de moeite meer dan waard.

We gaan naar Paulus en het verblindend licht
Hans van Beusichem
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JongerenZangProject OVB

Als u toch op de site van
de OVB bent, klik dan
ook even op ons logo. U
ziet dan al het een en
ander dat wij (Willemina
Vroegindeweij, Hanneke
Veninga, Lokke Notermans en ondergetekende) tot stand
hebben gebracht. Er is
tevens een beknopt
draaiboek gemaakt
waarmee wij goed gestructureerd de nodige
taken kunnen uitvoeren.

Ondanks dat wij pas
eind november 2012
konden starten met de
werving, waren er drie
kandidaten geïnteresseerd. Zoals u misschien
heeft gemerkt is het,
door verschillende oorzaken, helaas niet gelukt
ze ook werkelijk bij de
Matthäus-Passion van
2013 te betrekken.

scholen en dirigenten van diverse koren.
Hopelijk met
goed resultaat.
Ook voor de
koorleden zullen
er over enige tijd
flyers op de tafel
in de hal liggen.
Eén serieuze
kandidaat heeft
zich in ieder
geval al aangemeld.

Dit jaar benaderen we, in
een vroeger stadium,
weer zangpedagogen,
Uiteraard maken wij van
de gelegenheid gebruik,
u te vragen ook actief
mee te denken en te
zoeken naar kandidaten,
dit met het oog op de
toekomst!
Loes Hofland
JongerenZangProject
OVB
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Verenigingsnieuws
Als secretaris van de
OVB moet je van veel
markten thuis zijn, een
soort duizendpoot dus.
Jeen Postma is wat dat
betreft enige jaren steun
en toeverlaat geweest,
als secretaris van de
OVB.
De kaartverkoop en de
hele logistiek daaromheen zijn bij hem in

goede handen geweest.
Het is prettig dat Jeen
deze taak voorlopig nog
zal voortzetten voor de
OVB.
Nu Jeen het secretarisstokje doorgeeft willen
we hem dankzeggen voor
al zijn werkzaamheden
voor de OVB.

Theoriecursus voor koorleden OVB
Dit najaar verdiepen
OVB zangers zich in de
theorie van het goed
kunnen noten lezen.
Onder de bezielende
leiding van koorlid Janny Bergsma, leren de
cursisten naast de basale
kennis van het notenschrift, ook wat cadans
is, of solfège. De cursus

wordt voor twee
doelgroepen gegeven:
beginners en gevorderden. De partituur van
het Paulus Oratorium is
de praktijkproef voor de
cursisten: die moet
straks vlot gelezen kunnen worden.

Mededeling van de penningmeester
Van de penningmeester
van de OVB kregen we
het verzoek om nogmaals het bankrekeningnummer van de OVB
onder de aandacht te
brengen. Dit rekeningnummer
is 9112.50.697.

Voor de fijnproevers onder
u het IBANrekeningnummer is:

Deze bijdrage is op die
datum veranderd in
€15,00

NL63ABNA0911250697
De "Vrienden van de OVB"
worden attent gemaakt op
de sinds 1 januari 2013
gewijzigde jaarlijkse minimum-bijdrage.

Hartelijk dank voor uw
trouwe bijdrage!!
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Colofon

Concertoverzicht:
Matthäus-Passion JSB

Redactie en
samenstelling:
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen
Uw reacties voor en
over de nieuwsbrief:
nieuwsbrief@ovbbolsward.nl
Contactgegevens OVB:
Suvelstrjitte 32
8561 EZ Balk
tel. 0611304498
info@ovb-bolsward.nl
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sopraan
alt
tenor (evangelist)
tenor (aria‟s)
bas (Christuspartij)
bas (aria‟s)
Begeleiding

- Heleen Koele
- Netty Otter
- Jan van Elsacker
- Jean-Leon Klostermann
- Jelle Draijer
- Pierre Mak
- Barokensemble Eik en Linde

Algehele leiding

- Pauli Yap

De kaartverkoop start op 17 november 2013 na het
najaarsconcert.
Kijk op www.ovb-bolsward/kaartverkoop
Weihnachtsoratorium JSB

14 December

2014
De bijzonderheden van dit concert worden tijdig
op de website bekend gemaakt.

Bankrekening OVB
NL63ABNA0911250697
Dirigent:

Pauli Yap

Pianist:

Jan van
Liere

50 jaar getrouwd

De redactie heeft alle
moeite gedaan om
rechthebbenden van
artikelen en foto‟s te
benaderen. Mocht u toch
menen rechthebbende te
zijn van een afbeelding of
artikel, neem dan contact
op met de redactie via
bovenstaand emailadres.
Attje Elgersma – Joustra en Sjouke Elgersma, waren 27 mei 2013, 50 jaar
getrouwd. Attje is koorlid vanaf 1994. Sjouke is koorlid geweest van 1993 tot
2008.
Onze hartelijke gelukwensen!

