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Vrijdag 30 december 2016 
 
20.00 uur AVONDCONCERT 
Herv. Dorpskerk, Kerkplein 13,  
3342 BJ Hendrik-Ido-Ambacht 
 
€ 10,00  CJP en 65+: € 9,00. 

  Tot 18 jaar: gratis toegang 
 
 

December 2016 
Nummer 71 

Jonge mensen die op weg zijn naar het 
concertpodium: zo is het Golden Circle 
Ensemble kortweg te omschrijven. Met 
delen uit de Messiah en ook enkele 
carols van Ru er en Willcocks sluiten zij 
2016 muzikaal met ons af. Er zijn enkele 
soli te horen; de overige concertonder-
delen worden door het hele koor ge-
zongen. De begeleidende organist is 
André de Jager. Aanwezigen mogen op 

twee momenten meezingen. De teksten 
zijn beschikbaar.  
Na het concert is er de mogelijkheid 
elkaar, de koorleden en het bestuur van 
de s ch ng te ontmoeten. Er wordt ge-
zorgd voor een glaasje en wat versnape-
ringen.  
Wie weet rijzen er fantas sche ideeën 
voor de toekomst van de Duyschot Con-
certen. Het bestuur staat er voor open. 

Vocaal Ensemble Golden Circle 
sluit 2016 muzikaal af 
Uitnodiging voor ontmoe ng na het concert 
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Concertprogramma 
 

Uitgevoerd door 

Golden Circle Ensemble 
o.l.v. dirigent  John Bakker 
 
Orgel  André de Jager 
Bas   Hessel Vredeveldt 
Bas   Gulian van Nierop 
Tenor  Eric Bomers 
Tenor  Andre Cruz 
Alt   Alexan Chobanov 
Sopraan  Yun Park 
Sopraan  Aldona Bartnik 

 
delen uit de Messiah van 

G. F. Händel 
en enige carols 

 

 

Recita ef  tenor Comfort Ye 

Aria tenor  Ev'ry Valley 

Koor   And The glory 

Aria alt   O Thou that tellest good dings  

Koor   For unto us  

Aria sopraan  Rejoice  

Aria alt/sopraan He shall feed his flock 

Ensemble  Angels we have heard on High D. Willcocks 

 

Publiek   O come all Ye Faithfull   D. Willcocks 

 

Ensemble  Away in the Manger  D. Willcocks 

Ensemble  Angels Carol   John Ru er 

Ensemble  Mary had a Baby Boy  Robert Shaw 

Ensemble  Silent Night/O Holy Night 

 

Publiek   Joy to the world   D. Willcocks 

 

Ensemble  Amen     Messiah G.F. Handel 
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Golden Circle Ensemble 
Jonge mensen op weg naar het concertpodium: een sprankelend 
interna onaal vocaal ensemble met een inspirerende betoveren-
de klank. 
 
 
 
 
 
 
 
John Bakker, de dirigent van het Golden Circle Ensemble, hee  
de muzikale leiding van de American Protestant Church in Den 
Haag. John is afgestudeerd als concertorganist aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. 
Hij is kerkorganist in verschillende kerken en werkt veel samen 
met interna onale musici. 
Hij hee  door zijn jarenlange concertervaring een uitstekend inle-
vingsvermogens op het gebied van de juiste muziek op de juiste 
plaats.  
In december 2011 is hij voor al zijn muzikale ac viteiten koninklijk 
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
André de Jager studeerde o.a. bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te 
Gorinchem (improvisa e), bij Ben van Oosten in de Grote Kerk te 
Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisa e en literatuur). 
In mei 1998 volgde André de Jager een masterclass interpreta e 
en registra e bij de Parijse organist Jean Guillou. 
In 1979 en 1980 was André eersteprijswinnaar op het Na onale 
Orgelconcours te Elburg. 
André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de 
Bethlehemkerk te Papendrecht. 
Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek werd André 
de Jager door de Société Académique d’éduca on et d’encourage-
ment "Arts, Sciences, Le res" te Parijs op 1 april 2007 onderschei-
den met een Bronzen Medaille en op 14 juni 2014 met een Zilve-
ren Medaille. 
Namens het hoofdbestuur van de PKN-kerk in Nederland is op 16 
januari 2010 aan André de Jager toegekend het Draaginsigne in 
Zilver wegens het vervullen van de func e van kerkorganist gedu-
rende 25 jaren. 
Vanwege zijn vele verdiensten in de muziek, zowel in binnen- als 
in buitenland, is André de Jager op 16 januari 2010 koninklijk on-
derscheiden en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. 
Voor meer informa e, zie: www.andredejager.nl 
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ze en. Graag zouden we drie vrouwen of mannen 
als versterking willen begroeten. Je moet natuurlijk 
wel voelen voor klassieke muziek, wat jd beschik-
baar hebben en enkele taken kunnen en willen uit-
voeren. 
We houden natuurlijk rekening met talenten en 
mogelijkheden bij het verdelen van de taken. 
Wat levert het U/jou op? 

Dankbare reac es van het publiek 
Interessante contacten met musici, waaronder 

gerenommeerde als Ton Koopman, Leo van 
Doeselaar, Bart van Oort en vele anderen 

Collega bestuursleden die graag met u/jou sa-
menwerken om een kwalita ef hoogwaar-
dige muziekserie aan muzieklie ebbers in 
de regio Oost-IJsselmonde en Drechtsteden 
aan te bieden. 

Wie zich voelt aangesproken door het boven-
staande: neem dan contact op met de voor-
zi er Peter Taams. Zijn telefoonnummer: 
06-2350 3795 of per mail: info@duyschot.nl 

Het zou mooi zijn als we boven een volgend ar kel 

kunnen ze en: Duyschot Concerten kan verder! 

 

 
Impressie van het  
concert van Olga  
Paschenko en Jed Wentz 

 
Zaterdag 3 december hebben wij genoten van het 
concert van Olga Pashchenko, klavecimbel en Jed 
Wentz, dwarsfluit.  Begonnen werd met een Sonate 
van De Boismor er, een Franse componist en jd-
genoot van Bach. Eerst een Gayement, een vrolijke 
opening waar fluit en klavecimbel elk een zelfstan-
dige rol speelden. Daarna een sierlijke Gracieuse-
ment, besloten met een wervelend uitgevoerde 
Gayement.  Vervolgens kreeg de franse organist en 
clavecinist Duphly de aandacht. Duphly leefde in de 
overgangs jd van Barok naar Rococo en in zijn 4 
muziekboeken voor klavecimbel is die overgang 
duidelijk merkbaar. Zijn 3e boek is al geheel Rococo 
en daaruit werd door Olga Pashchenko “La Forque-
ray” en “Médée” uitgevoerd. Van J.S. Bach klonk 
daarna de Fluitsonate BWV 1034 waar het klave-
cimbel de begeleiding verzorgde en de traverso de 
hoofdrol kreeg. Na het Adagio als opening, klonk 

Duyschot Concerten 
wil verder 
Mensen blij maken: wie zou dat niet willen? 
Mensen een mooie ervaring geven door het luiste-
ren naar muziek: dat moet velen aanspreken. 
Anderen in aanraking brengen met ontroerende, 
diepgaande of opwekkende klassieke muziek: dat 
zullen veel muzieklie ebbers als een fantas sche 
opgave zien.  
Dat laatste ziet het bestuur van de S ch ng Duy-
schot Concerten als hun grote opdracht. 
Maar… 
De laatste periode zijn om verschillende redenen 
mensen uit het bestuur vertrokken en niet alle 
plaatsen zijn opnieuw bezet. Dat betekent: hetzelf-
de werk door minder handen gedaan. Graag zou het 
bestuur met personen in contact komen die mee 
willen helpen om het gezegde ‘Vele handen maken 
licht werk’ in het bestuur uit te laten komen.  
De situa e is dat er nu drie bestuursleden zijn en 
aan het eind van dit seizoen zijn het er twee. En dat 
is te weinig om onze gewaardeerde serie voort te 



het virtuoze spel van fluit en klavecimbel in het Al-
legro. Vervolgens hoorden we het Andante als rust-
punt met een duidelijke rol voor het klavecimbel. 
De Sonate werd afgesloten met het Allegro waarin 
de beide uitvoerenden hun beste kunnen lieten 
horen.  Nog vóór A.Marcello zijn hobo-concert in 
druk had kunnen uitgeven, had Bach in 1714 al een 
bewerking van dit stuk gemaakt voor klavecimbel. 
Het woord auteursrechten bestond in die jd nog 
niet. Deze bewerking is nu bekend als BWV 974. 
Het Adagio hiervan bestaat uit verschillende onder-
delen. Na een opgewekt  begin hoorden we een 
rus ge doorwerking. In het Presto toonde Olga Pas-
hchenko haar grote vaardigheid op het klavier. Ten-
slo e klonk van Bach de Sonate voor traverso en 
klavecimbel BWV 1030, die Bach maakte toen hij 
50 jaar was onder gebruikmaking van vroeger werk. 
Het gevoelig getoonze e Andante met chroma -
sche lijnen werd knap uitgevoerd. Het Largo in drie-
kwarts maat klonk prach g in de mooie akoes ek 
van de Dorpskerk. Tot besluit klonk het Presto 
waarin Olga Pashchenko en Jed Wentz lieten horen 
dat zij tot de top van de uitvoerende musici beho-
ren. 
 
Kees Bezemer 
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Olga Pashchenko en Jed Wentz lieten horen dat zij tot 
de top van de uitvoerende musici behoren. 
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Een concer mpressie 
schrijven 
 
Elke nieuwsbrief bevat een impressie van het concert 
dat is geweest. Iedereen ervaart muziek op een eigen 
manier. Daarom willen we graag verschillende men-
sen bewegen een impressie te schrijven van een con-
cert uit de serie. We willen onze waardering daarvoor 
tot ui ng brengen in een gra s toegangskaart ter 
waarde van € 10,-voor één concert uit de serie.  
Kijk naar de beschrijving van het concert op de websi-

te of in de nieuwsbrief en  stel vast of het concert uw 

belangstelling hee  en mail vervolgens naar duyschot-

pr@xs4all.nl dat u bereid bent een impressie te schrij-

ven.  

Bellen kan ook:  

06-4051 2866. 

 

Suikervrij orgel in de 
Dorpskerk van  
Hendrik‐Ido‐Ambacht 

Op Facebook schreef Koen van den Dool een ar kel over 
het onderhoud van het Duyschotorgel. De heer Van den 
Dool is mede de ini a efnemer tot de concertserie zoals 
wij die nu kennen.  
 
Het monumentale Duyschot-orgel (1696) in de Dorps-
kerk van H.I. Ambacht weer vrij van "versuikerde" pij-
pen! 
 
In het in 1982 gerestaureerde historische Duyschot-
orgel werd de afgelopen jaren in enkele oude pijpen 
loodcorrosie geconstateerd. Dit verschijnsel komt vaker 
voor in orgels met oud pijpwerk en wordt ook wel aan-
geduid als "versuikering", omdat de loodcorrosie de bin-
nenwand van de pijp aantast en daar een wit poeder 
afgee . Nog steeds is niet echt duidelijk waardoor dit  
verschijnsel wordt veroorzaakt. Er is wel gedacht dat het 
iets te maken zou hebben met de verslechterde lucht-
kwaliteit, maar daarvoor is tot nu toe geen sluitend be-
wijs gevonden. 
Hoe dan ook, het is van groot belang dit euvel grondig 
aan te pakken want als het voortwoekert, leidt dit tot 
het scheuren en op den duur zelfs tot het inzakken van 
de pijp, omdat het verschijnsel vooral optreedt in de 
voet van de pijpen.  
De remedie bestaat uit het grondig reinigen van de pij-
pen, het afzagen van het aangetaste deel van de pijp en 
dit vervangen door een nieuwe voet. 

Tot de lee ijd van 18 jaar zijn de Duyschot Concerten vrij toe-
gankelijk. Een mooie kans om kinderen in contact te brengen 
met de wereld van de klassieke muziek. 
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E.e.a. hee  gelukkig geen gevolgen voor het klankka-
rakter van de oude pijpen omdat het verschijnsel zich 
uitsluitend voordoet in de voet van de pijp, beneden 
het labium dus. 
 
In de afgelopen weken is het complete pijpwerk van 
het instrument grondig onderzocht door deskundigen 
van de firma van Vulpen (o.a. Mar jn Verduijn), waar-
uit bleek dat een 20-tal pijpen dit defect vertoonde. 
Deze pijpen zijn in de werkplaats van Van Vulpen van 
nieuwe voeten voorzien en/of gespoeld en weer te-
rug geplaatst in het Duyschot-orgel.  
Bij deze gelegenheid hee  het instrument meteen 
een grondige schoonmaak- en stembeurt gekregen. 
De heer Wim Guis hee  bij deze werkzaamheden veel 
en deskundige assisten e verleend.  
Een plezierige coïnciden e is dat het Duyschot-orgel 
hiermee in op male condi e verkeert voor de eind 
november geplande cd-opname van het 
"Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen" van 
Anthoni van Noordt (1619-1675) door Chiel Jan van 
Hofwegen. * 
Een reden te meer om de opname van deze zeer goed 
op dit instrument uitkomende muziek verwach ngs-
vol tegemoet te zien. 
 
* Inmiddels is de opname gemaakt. Als de cd gereed 
is, zullen we laten weten hoe die is te verkrijgen. 
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De Duyschot Concerten wor‐
den mede mogelijk gemaakt 
door 
 

Heren‐ en dameskapsalon Pons 
Dorpsstraat 152a, 3342 BE H.I. Ambacht 
078-6813131 
info@kapsalonpons.nl 
www.kapsalonpons.nl 
 
Uilhoorn & Fritse Advocaten 
Toulonselaan 1, 3311 LT Dordrecht 
Tel.: 078-6392060 
info@uilhoorn-fritse.nl  
www.uilhoorn-fritse.nl 
 
Wisse Makelaardij B.V. 
De Schoof 82, 3341 EB Hendrik-Ido-
Ambacht 
Tel. 078-6840292 
info@wisse.nl 
www.wisse.nl 
 
“Christelijke Boek‐ en Muziekhandel de 
Kandelaar” 
Sint Jorisstraat 10,  
2981 GA Ridderkerk. 
0180-423698 
winkel@de-kandelaar.nl 
www.de-kandelaar.nl 
 
Señor Herenkapsalon 
Kerkstraat 50, 2951 GK Alblasserdam 
078 – 6913700 
 
Vino Amore 
Tel: 078-6314102 
M. 06 25134294 
info@vinoamore.nl 
www.vinoamore.nl 
 
 
 
 
 
Wij brengen deze sponsoren graag onder 
uw aandacht!  

 Nieuwsbrieven die niet  
aankomen 
Bij elke verzending van de nieuwsbrief komen er mel-
dingen terug dat het mailadres niet meer in gebruik is of 
dat de mailbox vol is. De mailadressen die een dergelij-
ke melding veroorzaken, worden verwijderd van de ver-
zendlijst. Mocht u in de toekomst merken dat de 
nieuwsbrief niet meer door u wordt ontvangen, dan 
kunt u zich opnieuw aanmelden via de website 
www.duyschot.nl. Ook is het mogelijk een mail te stu-
ren naar info@duyschot.nl. Het is voldoende in de mail, 
bijv. in de onderwerp-regel, te ze en: Aanmelding 
nieuwsbrief en deze wordt voorafgaand aan elk concert 
aan u toegezonden.  
Het is natuurlijk ook mogelijk bij een ophanden zijnde 
wijziging van het mailadres, die door te geven aan  
info@duyschot.nl  
Vooral om te beoordelen of u in het concert bent geïn-
teresseerd, is de nieuwsbrief een goed middel omdat 
het volledige programma en vaak nog een toelich ng is 
opgenomen. 
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Bestuur van de  
Stichting  
Duyschot Concerten 
 
 
 
Peter Taams, voorzitter 
 
 
Jan Visser,  
pr en publiciteit, redacteur van de nieuwsbrief, 
tijdelijk secretariaat 
 
 
Kees Bezemer, penningmeester 
 
 
Het bestuur heeft enkele vacatures. 
Lees daarover elders in de nieuwsbrief. 
 

2017 
Zaterdag 21 januari 2017: 16.00 uur 

Gerrieke van Verheij, blokfluit en cello 
Ilil Danin, klavecimbel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zaterdag 25 februari 2017: 16.00 uur 
Gerard Verweij, orgel  
Constance Sannier, fluit 

 
Zaterdag 18 maart 2017: 16.00 uur 

Duo Rosemont: 
Elly van Munster, luit 
Hilde Van Ruymbeke, sopraan 

 
Zaterdag 8 april 2017: 16.00 uur 

La Cicala baroque ensemble: 

Inês d'Avena, blokfluit 

Rebecca Rosen, cello 

Claudio Ribeiro, klavecimbel 

De komende concerten 


