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Nummer 51 

Onder de leiding van Nico van der 
Meel brengt het Drechtstedenm 
Bachkoor heel toepasselijk voor de 

jd voorafgaand aan Pasen een 
Passion. Instrumentaal wordt het 
koor ondersteund door Accademia 
Amsterdam. Solis sche medewer-
king is er van Mariët Kaasschieter, 
Andrew Hallock, Niek Idelenburg, 
Marcel Moester en David van de 
Braak. 
 
Lange  jd werd gedacht dat deze 
Markus Passion gecomponeerd was 
door Reinhard Keiser (1674‐1739). 
Dat is niet verwonderlijk, want op 
de  telbladzijde van een van de 
twee bronnen staat hij vermeld als 
componist. En die bron is nota bene 

een set par jen en par tuur die in 
het bezit was van de grote Johann 
Sebas an Bach, gedeeltelijk door 
hemzelf uitgeschreven. Aangezien 
het grootste deel van dit materiaal 
is ontstaan in de  jd dat Bach in 
Weimar werkte, mogen we aanne‐
men dat hij het stuk daar voor het 
eerst uitgevoerd hee , rond 1713, 
toen hij daar nog niet eens Konzert‐
meister was, maar slechts organist 
en Kammer‐musicus. Bach nam het 
materiaal mee naar Leipzig. Na 
tweemaal zijn eigen Johannes Passi‐
on op Goede Vrijdag te hebben uit‐
gevoerd, ze e hij in 1726, of mis‐
schien een jaar later, in 1727, een 
Markus Passion van een andere 
componist op de lessenaar. Aange‐
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zien er precies in die  jd par jen bijgemaakt zijn, moet 
het wel haast zo zijn, dat het deze Markus Passion was. 
Keiser was een gevierd operacomponist: hij schreef er 
maar liefst 116, waarvan er 24 bewaard zijn gebleven. 
En hij schreef ook wat kerkmuziek, waaronder een pas‐
sie op een  libre o van Brockes. Maar vooraanstaande 
musicologen zijn ondertussen de overtuiging toegedaan 
dat niet Keiser de componist van deze Markus Passion 
was, maar een veel minder beroemde Hamburgse com‐
ponist: Friedrich Nicolaus Bruhns (1637‐1718), ook wel 
Brauns genoemd. Daarbij wordt gedacht dat de passie 
al in 1702 ontstaan is. Wellicht hee  Bach materiaal 
mogen overschrijven dat in Keisers bezit was, en hee  
zo het idee bij hem postgevat dat Keiser ook de compo‐
nist was. 
 
Hoe het ook zij, Bach moet het werk zeer gewaardeerd 
hebben. En wat meer is, het werk lijkt een inspira e‐
bron voor Bach geweest te zijn. Zo zien we hier bijvoor‐
beeld dat de woorden van Jezus door strijkers begeleid 
worden, iets dat Bach later in zijn Ma häus Passion ook 
zou toepassen. Er is ook een grote overeenkomst van 
keuze van koraalteksten. 
 
Verschillen zijn er natuurlijk ook. Het werk van Bruhns is 
veel eenvoudiger en kleiner van opzet dan Bachs pas‐
sies, minder consequent in zijn opbouw ook. En Bruhns 
gebruikt nog een enigszins ouderwetse orkest‐beze ng 
met een dubbele altviool‐par j. Bruhns houdt ook nog 
vast aan de tradi onele stemverdeling: de evangelist is 
tenor, de baspar j is gereserveerd voor Jezus, de ande‐
re personages zijn hogere stemmen (sopraan, altus en 
tenor); bij Bach zijn ook de andere personages vaak bas‐
sen. 
 

Bruhns' Markus Passion is een prach g voorbeeld van 
een vroeg passie‐oratorium, waarin het evangeliever‐
haal afgewisseld werd met commentaar in de vorm van 
aria's en koralen. Recita even en da‐capo‐aria's hoor‐
den eigenlijk thuis in de opera, niet in de kerkmuziek. In 
het progressieve Hamburg was het gebruik van deze 
wereldlijke vormen geen probleem, maar Bach zou in 
het conserva eve Leipzig gedurende zijn eerste jaren 
als Thomaskantor nog flink wat weerstand ondervinden 
bij de presenta es van zijn eigen passies. 
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Drechtsteden Bachkoor 

Dit projectkoor is een ini a ef van het Bach Fes val Dordrecht 
dat van 14 t/m 23 september 2012 voor de tweede maal plaats 
hee  gevonden in de historische binnenstad van Dordrecht. 
Het Drechtsteden Bachkoor richt zich op de scholing van ama‐
teurzangers en (semi‐) professionele zangers. Noord‐Europese 
muziek uit de periode 1600‐1750, met speciale aandacht voor 
Bach en zijn directe voorgangers zal in de uitvoeringsprak jk 
centraal staan. Jaarlijks zullen er drie tot vier kortlopende pro‐
jecten georganiseerd worden, waarbij op twee zaterdagen 
gerepeteerd wordt, gevolgd door de presenta e ervan in de 
vorm van een uitvoering (al dan niet in liturgisch verband) in 
een van de Drechtsteden. 
De uitvoering van het eerste project vond plaats op zondag 16 
september 2012  jdens het Bach Fes val Dordrecht. 
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Het Drechtsteden Bachkoor hoopt de bestaande koorcultuur in de regio te verster‐
ken door leden van de koren in de regio extra uitdaging en educa e te bieden. De 
leden van het Drechtsteden Bachkoor vervullen dan ook hun lidmaatschap naast 
hun huidige lidmaatschap bij een van de koren in de regio Drechtsteden. Er is geen 
lee ijdsbeperking, echter een audi e maakt deel uit van de selec eprocedure. Le‐
den mogen maximaal vier jaar deel uitmaken van het projectkoor. Dit om ook aan 
anderen de kans te bieden mee te werken en te leren wat er te leren valt.  
 

Nico van der Meel 
Na eerst wiskunde gestudeerd te hebben in Leiden, besloot Nico van der Meel van 
zijn muzikale ac viteiten zijn beroep te maken. Aanvankelijk studeerde hij daartoe 
koordirec e aan het Ro erdams Conservatorium bij Jan Eelkema en Barend Schuur‐
man, maar vanaf 1982 deed hij hoofdvak zang bij Margreet Honig. Hij sloot zijn stu‐
die cum laude af in 1987. Hij nam deel aan masterclasses bij onder meer Evelyn 
Lear, Ruud van der Meer, Robert Holl, Elly Ameling en Elisabeth Schwarzkopf. Hij is 
als docent verbonden geweest aan verschillende zomercursussen, zoals de “La 
Caixa” Curso Internacional de Música. 
 
Hoewel Nico van der Meel hoofdzakelijk bekend is als zanger van oude muziek, 
hee  hij toch een breed concertrepertoire opgebouwd met muziek van de 16e tot 
en met de 20e eeuw. Hij trad op onder dirigenten als Gustav Leonhardt, Nikolaus 
Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Jan Willem de Vriend, Jos van Veldhoven, Peter 
Schreier, Helmuth Rilling en Sir Colin Davis. Hij geniet interna onaal grote faam 
voor zijn vertolkingen van de evangelistenpar j in de Passionen van J.S.Bach. In de 
jaren 1989 tot 1996 nam hij deel aan concert‐tournees en cd‐opnamen van Bachs 
Hohe Messe en, als evangelist, van Bachs Johannes en Ma häus Passion door het 
Orkest van de 18e Eeuw, geleid door Frans Brüggen. Deze opnamen zijn uitgebracht 
door Philips Classics. Op talloze andere cd’s met oude muziek is Nico van der Meel 
te horen; zie ook de discografie op deze website. 
 
In Nederland was Nico van der Meel op alle belangrijke podia voor kamermuziek te 
horen, maar ook in Duitsland, Spanje en Frankrijk gaf hij liedrecitals. Bij zijn recitals 
werkt Nico van der Meel o.a. samen met de pianisten Dido Keuning en Leo van Doe‐
selaer. Er zijn cd’s van hem verschenen met vroege liederen van Hugo Wolf en met 
liederen van de Nederlandse componisten Johannes Verhulst, Leander Schlegel en 
Constan jn Huygens. 
 
Op het gebied van opera was Nico van der Meel onder meer te horen en te zien als 
Alfred in de Fledermaus van Johann Strauss, Sellem in Stravinsky’s The Rake’s Pro‐
gress, Pedrillo in Mozarts En ührung aus dem Serail onder leiding van Christopher 
Hogwood, Don O avio in Mozarts Don Giovanni gedirigeerd door Arnold Östman 
(opgenomen door Decca L’Oiseau Lyre) en Camacho in Mendelssohns Die Hochzeit 
des Camacho met Anima Eterna geleid door Jos van Immerseel (opgenomen door 
Channel Classics). 
 
Nico van der Meel is lid van het ensemble Camerata Trajec na, dat geldt als de 
pleitbezorger van de Nederlandse muziek van de Middeleeuwen tot de Gouden 
Eeuw. Met deze groep werkte Nico van der Meel mee aan 18 cd‐produc es. In sa‐
menwerking met Louis Peter Grijp werkte Nico van der Meel de afgelopen jaren aan 
de reconstruc e van het Maastrichts Liedboek uit 1554, hetgeen moet leiden tot 
een publica e in de reeks Monumenta Musica Neerlandica van de Koninklijke Ver‐
eniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis. 
 
Nico van der Meel is vanaf de oprich ng in 1981 dirigent van het William Byrd Vo‐
caal Ensemble in Leiden, een koor dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met a capella 
muziek van de 15e tot en met de 21e eeuw en dat tweemaal per jaar een concert‐
serie verzorgt. In het verleden was hij als dirigent onder meer verbonden aan het 
Leids Studentenkoor en ‐orkest Collegium Musicum. Hij leidde projecten bij diverse 
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andere gezelschappen, o.a. het Vocaal Ensemble COQU in Utrecht, 
het Amsterdams Bach Consort, P’Adam en het LeidseCouleur Vocale. 
Verder coacht Van der Meel kleine vocale emsembles en verzorgt hij 
koorvormingstrainingen. Begin 2008 verscheen bij Quintone een cd 
met de Johannes Passion van J.S. Bach in de versie 1725, 
met Concerto d’Amsterdam, en La Furia o.l.v. Nico van der Meel. 

Mariët Kaasschieter  
Mariët studeerde zang aan het Ro erdams Conservatorium. Zij volg‐
de lied‐interpreta ecursussen bij Ruud van der Meer en Robert Holl. 
In 1991 en 1992 deed zij mee aan de Masterclasses van Diane Forla‐
no en Anthony Rolfe Johnson in het Gregynog Fes val in Wales.  
Als soliste is Mariët regelma g te gast bij diverse koren en orkesten. 
Zij zingt vooral en graag barokmuziek waaronder de Cantates en Pas‐
sionen van J.S. Bach, maar ook latere werken zoals het Requiem en 
missen van W.A. Mozart, het Requiem van G. Fauré en het Gloria van 
F. Poulenc staan op haar repertoire.  
Samen met de harpiste Lenie de Meij vormt zij het duo `Cant’Arpa`, 
waarmee zij verschillende programma’s met liederen hee  uitge‐
voerd.  
En met Marion Schopman, fluit en Lenie de Meij, harp vormt zij het 
Ronsard Trio.  
Vanaf eind ’88 zingt Mariët in het Nederlands Kamerkoor. Van 2000 
tot 2008 maakte zij deel uit van `Quink`, een vocaal ensemble dat 
interna onale bekendheid geniet.  
Regelma g zingt Mariët met `Camerata Trajec na`, een gezelschap 
dat gespecialiseerd is in Nederlandse muziek van de Middeleeuwen 
tot de Gouden Eeuw. In 2006 zong zij met dit gezelschap de opera 
Bacchus, Ceres en Venus van Johannes Schenck en in 2012 werd de 
opera De Triomferende Min van Carolus Hacquart in het Fes val Ou‐
de Muziek in Utrecht uitgevoerd. Van beide produc es is een cd uit‐
gebracht.  
Als zangdocente is Mariët verbonden aan de S ch ng ToBe te Ba‐
rendrecht en de Hoeksche Waard.  
Als medeoprichtster en ar s ek leider van Forum Vocaal, een samen‐
werkingsverband met Joost van der Linden, organiseert en doceert zij 
workshops en cursussen voor zangers.  
Ook is zij verbonden als stemcoach bij diverse koren en ensembles en 
gee  zij zanglessen in haar privé lesprak jk. 
 

Marcel Moester 
De bas Marcel Moester studeerde na de middelbare school farmacie 
aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie ging de mu‐
ziek een steeds belangrijker plaats in zijn leven innemen.Hij volgde 
zanglessen bij onder andere Margreet Honig. De laatste jaren wordt 
hij gecoacht door Frans Huijts in Den Haag.Marcel Moester hee  
gezongen bij gerenommeerde ensembles als het NCRV‐Vocaal En‐
semble, het Groot Omroepkoor en het Quink Vokaal Ensemble. Te‐
genwoordig maakt hij deel uit van het oude‐muziekensemble Came‐
rata Trajec na. Marcel Moester treedt al ruim 40 jaar regelma g op 
als solist in concert‐ en oratoriumuitvoeringen van barokmuziek en 
ook van het roman sche repertoire. Daarnaast hee  hij meegewerkt 
aan een groot aantal opnamen. In april 2000 was hij in het kader van 
het Bach‐jaar een van de solisten in een uitvoering van de Ma heus‐
Passion in de Thomaskirche in Leipzig. In oktober 2001 zong hij de 
Messiah in Halle, de geboorteplaats van Handel. In 2003 en 2006 
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vertolkte hij de Christus‐par j in de Ma heus‐Passion in het Concert‐
gebouw te Amsterdam. In november 2007 zong hij op dezelfde plaats 
de baspar j in het Deutsches Requiem van Brahms. In 2009 en 2011 
trad hij met Camerata Trajec na en de dichter Gerrit Komrij op in een 
theaterproduc e rond het schilderij De Zeven Hoofdzonden van Je‐
roen Bosch.Tot zijn repertoire behoren diverse liederencycli van 
Schubert, Schumann en Vaughan Williams. 
 

Niek Idelenburg 
Niek Idelenburg studeerde in 1997 succesvol af in de studierich ng 
klassiek zang aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht alwaar hij 
studeerde bij Udo Reinemann. Hij zingt en zong in verschillende en‐
semble en als solist met tal van barokensembles, maar ook met het 
Nederlands Blazers Ensemble, Opera Zuid en de Volharding. Hij zong 
(veelal) premières van componisten als Oene van Geel , Jeff Ham‐
burg, Daan Manneke, Toek Numan, Fons Merkies,  Reza Namavar, en 
Chiel Meijering. Afgelopen zomer zong Niek bij Holland Opera de  ‐
telrol in Blauwbaard van Chiel Meijering in een regie van Joke Hool‐
boom op Fort Rijnauwen. Deze produc e werd door dagblad Trouw 
uitgeroepen als beste produc e van 2013. Bij Holland Opera zong hij 
ook de rol van Petruchio in the Taming of the Shrew samen met 
strijkkwartet Zapp‐4, maar ook de rol van Oidipous in Styx en de rol 
van Jago in Shakespeares Othello. Met Pasen werkt hij aan de Zapp 
Ma heus, een succesvolle bewerking voor kinderen op een nieuwe 
vertelling van Simon van der Geest. De boekversie hiervan wordt dit 
voorjaar door Querido uitgegeven. In mei en juni gaat Niek o.a. met 3 
koren aan de slag in de opera Orfeo Underground. Een spannende 
versie van Monteverdi’s opera in een parkeergarage in Amersfoort. 
 



Andrew Hallock 
De Amerikaanse countertenor Andrew Hallock hee  een Bachelor’s Degree in 
Music Composi on van de University of Texas, en een Bachelor's in Early Mu‐
sic Singing van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zijn zangleraren 
waren Michael Chance, Peter Kooij, Jill Feldman en Lenie van den Heuvel. An‐
drew zingt regelma g mee in het vocaal ensemble Cappella Pratensis, daar‐
naast werkt hij als freelance soloist. Hij hee  gezongen onder leiding van Ivor 
Bolton, Marc Minkowski, Jos Vermunt, Pieter Jan Leusink, en is opgetreden bij 
het Fes val d’Aix‐en‐Provence, Salzburger Festspiele and bij the Dutch Na o‐
nal Opera Academy. In zijn vrije  jd werkt Andrew ook als instrumentmaker, 
en daarbij maakt hij een variëteit aan historische houtblaasinstrumenten in 
zijn, zoals hij zelf zegt, rommelige atelier in Den Haag. 
 

David van de Braak 
Is koorlid van het Drechtsteden Bachkoor en zingt naast de koorpar jen ook 
de rol van Petrus en Pilatus. 
 

Accademia Amsterdam 
Accademia Amsterdam werd in 1990 opgericht door hoboïst Onno Verschoor. 
Het ensemble bestaat uit musici opgeleid in de tradi e van de authen eke 
uitvoeringsprak jk. De leden hebben een uitgebreide concertprak jk en tre‐
den regelma g op in de bekende Europese barokorkesten. Accademia Amster‐
dam is regelma g te horen in de grote oratoria van Bach en Händel en werkt 
daarbij samen met bekende dirigenten en koren. 
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Concert-impressie orgelconcert Ton Koopman  

Op zaterdagmiddag 25 januari 2014 werd het Duyschot‐orgel in de Dorpskerk 
bespeeld door een musicus van wereldformaat: Ton Koopman, die dit jaar zijn 
70e verjaardag hoopt te vieren. Veel orgellie ebbers waren naar Ambacht 
gekomen om dit concert mee te maken: de Dorpskerk was met ruim 150 be‐
zoekers heel goed gevuld! 
 
Koopman hee  met zijn ensembles in de afgelopen jaren twee grote pro‐
jecten aangepakt. Allereerst maakte hij CD‐opnamen van alle kerkelijke canta‐
tes van Johann Sebas an Bach, zo’n 200 in totaal; dit project is inmiddels af‐
gerond. Nu loopt er een andere opnameserie: de volledige werken van Diete‐
rich Buxtehude, dus niet alleen zijn vocale muziek, maar ook de werken voor 
orgel en klavecimbel. Inmiddels is de 17e CD in de serie uitgekomen. Het was 
dus geen verrassing dat in het concert van Koopman deze beide componisten 
goed vertegenwoordigd waren: Buxtehude aan het begin en Bach aan het 
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eind. Tussen deze beide blokjes in stond de Sonate in D geprogram‐
meerd van Carl Philipp Emanuel Bach. Deze begaafde zoon van Jo‐
hann Sebas an bewandelde heel andere wegen dan zijn vader; zijn 
muziek hee  niet langer barokke vormen, maar getuigt van de toen 
moderne galante s jl, die vooruitgrijpt op Haydn en Mozart.  
 
Ton Koopman lich e vóór het concert de door hem gekozen orgel‐
werken toe. Interessant is de link tussen Buxtehude en Bach: de jon‐
ge Johann Sebas an ondernam een lange reis van Arnstadt naar Lü‐
beck om daar de beroemde Buxtehude te beluisteren. Hij bleef veel 
langer weg dan het kerkbestuur hem had toegestaan en werd na 
thuiskomst berispt hiervoor en ook voor de ongewone toevoegingen 
in zijn orgelspel. In de vroege werken van Bach kun je dan ook veel 
invloeden van Buxtehude bespeuren. Koopman roemde de kwalitei‐
ten van het uit 1696 daterende Duyschot‐orgel en beloofde in zijn 
registra es rekening te houden met het grote volume van het instru‐
ment. Dit hee  hij waargemaakt: zijn plenumregistra es waren goed 
uitgedund. 
 
De orgelwerken van Buxtehude zijn geschreven in de ‘Stylus Phantas‐
cus’, een grillige s jl met veel abrupte afwisselingen in ritme, klank‐

sterkte en klankkleur. Ton Koopman koos mooie registra es op het 
Duyschot‐orgel. Zijn spel is eigenzinnig; zo was in het begin de Tocca‐
ta in F door de vele toegevoegde versieringen en klavierwisselingen 
nauwelijks te herkennen: wellicht discutabel maar in ieder geval niet 
saai! 
 
De sonate van zoon‐Bach klonk verrassend goed op het toch voor 
oudere muziek gebouwde Duyschot‐orgel. 
 
En dan vader‐Bach als waardevol sluitstuk! Koopman staat bekend 
om zijn enorme virtuositeit. Niet elk orgel is hiertegen bestand. Bo‐
vendien had deze na e winter soms nadelige gevolgen voor de orgel‐
mechanieken. Het  Duyschot‐orgel func oneerde bijna tot aan het 
eind van het concert zonder problemen, maar protesteerde toch, al 
was het maar één keer. Na een ‘hanger’ speelde Koopman het orgel‐
koraal ‘An Wasserflüssen Babylon’ opnieuw. Hij besloot het concert 
met een levendig gespeelde Fuga in g. Na een staande ova e volgde 
als toegi  het ingetogen gespeelde koraalvoorspel ‘Ich ruf’ zu dir, 
Herr Jesu Christ’, een juweeltje uit het ‘Orgelbüchlein’ van J.S. Bach. 
 
Dankzij de goede zorgen van Wim Guis waren de tongwerken van het 
orgel weer mooi gestemd en bleven storingen van de mechaniek be‐
perkt tot één hanger. Wim was achter het orgel paraat bij de mecha‐
niek!  
 
Over de speelwijze en tempokeuze van Ton Koopman zijn de menin‐
gen verdeeld, zoals dat vaker voorkomt in de orgelwereld. Toch wer‐
den de vele orgellie ebbers niet teleurgesteld. Zij kregen van Ton 
Koopman in ruime mate wat ze konden verwachten: verrassend, vir‐
tuoos en trefzeker orgelspel! 
 
Kees Bax 
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De Duyschot Concerten worden mede 
mogelijk gemaakt door 
 

Heren- en dameskapsalon Pons 
Dorpsstraat 152a, 3342 BE H.I. Ambacht 
078‐6813131 
info@kapsalonpons.nl 
www.kapsalonpons.nl 
 
Rijwielhandel W. Oosthoek B.V. 
Dorpsstraat 55, 3342 BB Hendrik‐Ido‐
Ambacht 
078 – 6812239 
 
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 
 
Notariskantoor mr E.J. van Leusden 
Burgemeester de Bruïnelaan 5  
3331 AB Zwijndrecht 
Tel:  +31(0)78 6121355  
Fax: +31(0)78 6121991  
Email:  notaris@vanleusden.nl  
Web:    www.vanleusden.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 
 
Freek en Carolien Opraus, Alblasserdam 
 
Wij brengen deze sponsoren graag onder 
uw aandacht!  
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Ook vriend van het Duyschot-orgel worden?.........  
 
De S ch ng voor Muziek rond het  Duyschot‐orgel organiseert de succesvolle serie concerten op de zaterdagmid‐
dag reeds sinds 1982. Wij kunnen dit alleen als u ons daarbij wilt helpen. Dat kunt u doen door lid te worden van de 
Vereniging Vrienden van het Duyschot‐orgel. Deze Vereniging hee  als doelstelling te zorgen voor voldoende finan‐
cieel draagvlak om de concerten in onze Dorpskerk mogelijk te maken en orgellie ebbers bewust te maken van de 
ar s eke waarde van dit orgel.  
 
Deze Vereniging organiseert ac viteiten voor orgellie ebbers zoals een orgelavond door leden, voor leden en een 
excursie naar een interessant orgel. De afgelopen jaren bezochten we orgels in Del , Amsterdam, Middelburg, Cu-
lemborg, Leiden, Maassluis, Antwerpen, Gorinchem en Alkmaar. Dit waren buitengewoon geslaagde en indruk‐
wekkende bezoeken. De orgels waren enkele uren exclusief ter beschikking van leden van onze Vereniging: gebeur‐
tenissen om nooit te vergeten. 
 
Dit jaar wordt het weer een bijzonder bezoek: Op 17 mei a.s. gaan wij naar Amers-
foort, waar wij het Naber-orgel (1845) en de Metzler-orgels (1967) in de Sint Jo-
riskerk zullen bezoeken. Deze dag zal Rien Donkersloot de hoofdorganist van de‐
ze orgels onze gastheer zijn.  
 
Wilt u mee of wilt u Vriend van dit unieke orgel worden en ons daarmee helpen 
deze concertserie voort te ze en?  
Als u zich wilt aanmelden: een telefoontje of e‐mail naar  
T. Kamphuis  (078‐6813566,  m49k@gmail.nl) of  
C. Bezemer  (078‐6122423, duyschot@bezemer.info)  
en zij zullen uw gegevens graag noteren.  
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Vrienden van het Duyschot‐orgel 
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Aanmelding nieuwsbrief 
Aanmelden voor toezending van de nieuws-
brief kan via de website of met een berichtje 
naar  
duyschot-pr@xs4all.nl 
Verdere informatie: www.duyschot.nl 
Op de website zijn ook eerder verschenen 
nieuwsbrieven te lezen. 

 
Volgend  
Duyschot  
Concert 

 

 

Zaterdag 12 april 2014, 16.00 uur 

Manja Smits, harp 

Joost van der Linden, tenor 

Liederen van luitvirtuoos John Dowland, van Henry Purcell en liederen van Gerald Finzi, Ivor Gurney en Charles 
Villiers Stanford. Maar ook met volksliedjes, vol weemoed, gees gheid 
en verlangen, in een meesterlijke bewerking van Benjamin Bri en 
gearrangeerd voor zijn levensgezel Peter Pears en harpist Osian Ellis. 

 
 

Bestuur van de  
Stichting Duyschot Concerten 
 
Kees van der Heijde, voorzitter 
 
 
Els van der Vlies,  secretaris 
 
Jan Visser,  
pr en publiciteit, redacteur van de nieuwsbrief 
 
Kees Bax, penningmeester 
 
Peter Taams, algemeen adjunct, sponsoring 

 

Sponsoring 
De S ch ng Duyschot Concerten kan deze concert‐
serie realiseren door sponsorbijdragen van adver‐
teerders en subsidies.  
Wilt u meer weten over het sponsoren van de con‐
certserie, neem dan contact op met  
Peter Taams, sponsoring SDC 
duyschot.concerten@gmail.com 
06‐2350 3795 


