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Toen de data voor het concertsei‐
zoen 2014‐2015 werden vastgelegd, 
werd er niet aan gedacht dat één 
van de data de geboortedag van 
Johan Sebas an Bach was. Toen 
contact werd gezocht met Henk 
Linker en Valeria Boermistrova voor 
het geven van een concert op 21 
maart, kwam onmiddellijk bij hen 
het idee naar boven om dit concert 
geheel te wijden aan deze compo‐
nist.  
Henk Linker zal enkele orgelwerken 
spelen zoals An Wasserflüssen Ba‐

bylon en de Toccata (Dorische) BWV 
538 
Valaria Boermistrova die al sinds 
1995 een duo vormt met Henk Lin‐
ker, zingt een vij al aria’s, wwaron‐
der heel toepasselijk in deze  jd 
voorafgaand aan Pasen de aria Er‐
barme dich uit de Ma häus‐
Passion. 
Op de volgende twee pagina’s zijn 
het volledige programma en de ge‐
gevens van de beide musici te vin‐
den.  
 
Dit is het zesde concert in de reeks. 
Het afsluitende concert volgt op 25 
april. Een koor dat geheel bestaat 
uit professionele musici treedt dan 
op. Zie elders in deze nieuwsbrief. 
Tijdens dat concert zullen we de 
nieuwe serie van 2015‐2016 aan de 
aanwezigen presenteren. Dat zal 
een serie van acht zijn met erg inte‐
ressante musici. Een abonnement 
nemen is te overwegen. We leggen 
het idee alvast in de week…. Steeds 
meer bezoekers maken gebruik van 
deze mogelijkheid. 

Geboortedag van J.S. Bach herdacht in een 
concert door Henk Linker en  
Valeria Boermistrova 

Nieuwsbrief  

Inhoud 
 
Concert van 21 maart 2015 
 
Programma 
 
Gegevens van de uitvoeren‐
den 
 
Verslag concert door: Cécile 
Huijnen en Marieke Groten‐
huis 
 
Volgend concert 
 
Nieuw bestuurslid stelt zich 
voor 
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Concertprogramma 
 

Valeria Boermistrova, mezzospraan 
Henk Linker, orgel 

 
Werken van J.S. Bach t.g.v. zijn geboortedag op 21 maart, 
ten  jde van het concert precies 330 jaar geleden. 
 
“Quia respexit”, aria uit “Magnificat”, BWV 243 
“Esurientes”, aria uit “Magnificat”, BWV 243 
 
* “An Wasserflüssen Babylon” BWV 653 
     à 2 Clav. et Ped. uit de Leipziger Choräle  
 
“Stumme Seufzer, s lle Klagen”, aria uit de cantate 199, BWV 199 
 
* Par te diverse sopra: “O Go , du frommer Go ” BWV 767 
   koraal met 8 varia es 
 
“Erbarme dich”, aria uit “Ma häus‐Passion”, BWV 244 
 
“Lobe, Zion, deinen Go !”, aria uit de cantate 190, BWV 190  
 
* Sonata IV: Andante BWV 528 
 
“Vergnügte Ruh’, beliebte Seelenlust”, aria uit de cantate 170, BWV 170
 
* Toccata (Dorische)  BWV 538 
 
De met een * aangeduide composi es zijn voor orgel solo. 
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Over de musici 
 
HENK LINKER studeerde Orgel (docerend ‐ en uitvoerend musicus) en Kerkmuziek 
(kerkelijk orgelspel) aan het Conservatorium te Enschede bij Gijs van Schoonho‐
ven. 
Om zijn improvisa ekunst uit te breiden volgde hij lessen bij Hayo Boerema.  
Zijn muziekprak jk is zeer omvangrijk: hij is dirigent/organist van de St. Georgius‐
basiliek te Almelo, organist van de Grote Kerk te Vriezenveen en tweede organist 
van de Hervormde Kerk te Ootmarsum, dirigent van het Holtens Gemengd Koor 
en het Kleinkoor Den Ham, gee  privéles orgel, hee  een grote concertprak jk 
als solist en als begeleider van solisten en koren.  
In de eerste drie maanden van 2012 werkte hij als Organist/Choirmaster in de 
Episcopale (Anglicaanse) kerk in Lexington, KY (Verenigde Staten).  
Met diverse soloprogramma’s concerteerde hij behalve in Nederland ook in Bul‐
garije, Duitsland, Zwitserland, Rusland en de Verenigde Staten. In 2003/2005 gaf 
hij masterclasses in Moskou.  
Sinds 1995 vormt hij een vast duo met Valeria Boermistrova (mezzosopraan). Ze 
treden op in Nederland met verschillende programma’s (met muziek vanaf de 14‐
e t/m de 20‐e eeuw). Vier cd’s hebben zij in de loop van de jaren samen opgeno‐
men, waarvan de laatste, met de  tel “Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria”, 
eind 2013 in het toonaangevende klassieke muziek jdschri  Luister de hoogste 
waardering hee  gekregen, namelijk een 10!   
Ook hebben zij hun eigen serie concerten genaamd “Muziek en Sfeer” in de 
prach ge St.Georgiusbasiliek in Almelo.  
Kijk ook op www.orgel‐mezzo.nl.  
 
 
VALERIA BOERMISTROVA studeerde Koordirec e (cum laude) aan het Musical 
College in Moskou en Zang aan het Musical Ins tute aldaar. Zij nam ook privé 
lessen o.a. bij A. Misjenko (solist van het Bolsjoi Theater), A. Shi kova (soliste van 
het Operatheater in Moskou). Zij trad regelma g op in Rusland en in enkele West
‐Europese landen met The Russian Consort, een ensemble voor Oude Muziek. 
Met het Consort maakte zij ook een aantal cd's.  
Zij vervolgde haar studie Zang aan de Schola Cantorum Basiliensis te Bazel bij Ri‐
chard Levi . Verder volgde ze masterclasses bij Evelyn Tubb, Dominique Vellard, 
Jessica Cash en Jard van Nes. 
Zij is ac ef als mezzosopraan zowel solis sch (o.a. operaproduc es, liedrecitals) 
als in een ensemble. Haar repertoire omvat stukken vanaf de Middeleeuwen tot 
en met hedendaagse muziek. Zij maakt deel uit van het solistenensemble 
“Cantores Mar ni” van de Domkerk in Utrecht. Als soliste werkt zij met professio‐
nele ensembles en koren (o.a.‘Il Concerto Barocco’, “Capella Isalana”). Momen‐
teel wordt ze gecoacht door Rita Dams. 
In 2002 hee  ze het vocale ensemble “Pulchra mundi” opgericht. Tevens werkt zij 
als (interim)dirigente van verschillende koren en als zangcoach bij problemen of 
vragen op het gebied van zang. 
Sinds 1995 vormt Valeria Boermistrova een vast duo met Henk Linker. Ze treden 
op in Nederland met verschillende programma’s (met muziek vanaf de 14e t/m de 
20e eeuw) met bijzondere hoogtepunt een soloconcert  jdens het Fes val Oude 
Muziek te Utrecht (fringe). In de afgelopen jaren hebben ze concerten gegeven in 
Zwitserland, Duitsland, Rusland en de Verenigde Staten.  
Kijk ook op www.orgel‐mezzo.nl 
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kendheid door zijn uiterst nauwgeze e transcrip es 
van de Oost‐Europese volksmuziek in samenwerking 
met Zoltán Kodály en was daarmee een van de grond‐
leggers van de etnomusicologie. 
Bartók Béla werd geboren in Nagyszentmiklós, het hui‐
dige Sânnicolau Mare, in Roemenië. Soort drielanden‐
punt met Hongarije en het tegenwoordige Servië. Al 
op jonge lee ijd gaf hij blijk van zijn muzikaal talent. 
Op zijn negende schreef hij zijn eerste – kleine – com‐
posi es voor piano, meest korte dansen. Zijn moeder 
s muleerde zijn muzikale ontwikkeling en was zelfs 
bereid om te verhuizen, om ervoor te zorgen dat haar 
zoon les kon krijgen van de beste muziekleraren. 
Bartók studeerde piano aan het conservatorium van 
Presburg (thans: Bra slava) en leerde zichzelf compo‐
neren door par turen te lezen. Misschien moet ik dat 
ook eens proberen? Later studeerde hij aan de Liszt‐
academie in Boedapest, onder andere bij Hans von 
Koessler. Nadat hij daar was afgestudeerd, werd 
Bartók concertpianist en – in 1907 – docent piano aan 
de eerder genoemde muziekacademie. In zijn vroege 
werken stond hij sterk onder invloed van werken van 
Hector Berlioz, Franz Liszt en Richard Strauss, compo‐
nisten die hij zeer bewonderde.  
In 1917 had Bartók, na aanvankelijke tegenslagen, zijn 
eerste succes met de uitvoering van zijn ballet De hou‐
ten prins. Het stuk was aanvankelijk geweigerd door 
de vaste Hongaarse dirigenten van de Opera van Boe‐
dapest, maar een Italiaanse gastdirigent, Egisto Tango, 
durfde het aan. Tijdens de repe es was er bij de uit‐
voerenden veel weerstand tegen de muziek: zij von‐
den het 'onspeelbaar', maar de uitvoering werd een 
groot succes. Een jaar later had hij een soortgelijk suc‐
ces met de opera Hertog Blauwbaards burcht. Daarna 
kreeg hij al snel interna onale bekendheid en maakte 
vele concertreizen door Europa en Amerika. Ook in 
Nederland werd zijn werk vanaf het begin van de jaren 
twin g veelvuldig uitgevoerd. 
Vanaf 1933 werd in Duitsland Bartóks muziek als 
"entartet" (ontaard) beschouwd en uitvoeringen van 
zijn werk werden verboden. De poli eke ontwikkelin‐
gen in Europa in de jaren '30 brachten Bartók er uit‐
eindelijk toe in 1940 naar Amerika te emigreren. Daar 
hee  hij echter nooit echt kunnen aarden. In de 
Verenigde Staten werd Bartóks muziek niet gewaar‐
deerd en aan de transfer van royalty's vanuit Europa 

Concert van Marieke Grotenhuis en  
Cécile Huijnen, een verslag 
Peter Taams 

 
Zaterdagmiddag 14 februari 2015 ‐ wisselend zon en 
bewolkt. Om half drie arriveren onze twee musici. 
Marieke Grotenhuis, top accordeoniste en Cécile 
Huijnen, eerste concertmeester van het Nederlands 
Balletorkest en Het Gelders Orkest. Áls ik me al zor‐
gen maak is het over de opkomst en het weer ‐ en 
of de bloemen op  jd bezorgd worden. Maar niet 
over de beide dames, die pakken onder ontspannen 
gelach hun instrumenten uit en drinken een kopje 
koffie. Alle lof voor onze leverancier De Si er Bloe‐
men, ondanks de Valen jnsdrukte worden de twee 
bossen prima op  jd bezorgd, hulde! 
Béla Bartók ‐ Roemeense Volksdansen 1915  ‐ opus 
7 
Béla Viktor János Bartók (Nagyszentmiklós, 25 maart 
1881 ‐ New York, 26 september 1945) was een Hon‐
gaars componist en pianist. Bartók wordt algemeen 
beschouwd als een van de belangrijkste componis‐
ten van de twin gste eeuw. Bartók kreeg ook be‐



kwam een einde, zodat de componist grote moeite 
had om in zijn levensonderhoud te voorzien. Voor 
de Columbia University transcribeerde Bartók vanaf 
maart 1941 enige  jd Servo‐Kroa sche volkslie‐
deren. 
Onder de betoverende klanken van Cécile en Marie‐
ke krijg ik visioenen van het Roemeense landschap ‐ 
da's merkwaardig want ik ben er nooit geweest! Dit 
is weer zo'n moment, als je denkt dat je het boei‐
endste concert in de reeks gehad hebt, wordt je in‐
eens bij je lurven gegrepen door een tweetal dat de 
bakens toch weer verzet!  
Antonín Dvořák ‐ Slavische dansen no. 1 in g 
(Kreisler) / humoresque op. 101 / 7 
Antonín Leopold Dvořák (Nelahozeves, bij Kralupy 
nad Vltavou, Bohemen, 8 september 1841 – Praag, 
1 mei 1904) was een Tsjechisch componist, dirigent, 
muziekpedagoog, (alt)violist en organist. Dvořák 
wordt met Bedřich Smetana en Leoš Janáček gere‐
kend tot de grootste componisten van zijn land. 
Dvořáks vader Fran šek Dvořák had een restaurant 
en een slagerij, die hij van zijn vader had geërfd. Zijn 
moeder Anna Zděnková was een dochter van een 
rentmeester. Hun huwelijk werd op 17 november 
1840 voltrokken; Antonín was het eerste van negen 
kinderen. Zo ging dat in die  jd. 
Op 6‐jarige lee ijd ging hij op school in Nelahozeves 
en kreeg hij van zijn leraar de eerste vioollessen. In 
1853 vertrok hij naar Zlonice om Duits te leren, 
want deze taal was in Bohemen, dat toen deel van 
Oostenrijk was, belangrijk. Bij Antonín Liehmann, de 
dirigent van het kerkkoor in Zlonice, kreeg hij piano‐ 
en orgelles. Hij speelde in het kleine orkest van zijn 

leraar mee 
en begon 
met compo‐
neren. In de 
herfst van 
1856 ging 
Dvořák naar 
Česká Kame‐
nice, verbe‐
terde zijn 
kennis van 
de Duitse 
taal en stu‐
deerde bij 
Fran šek 
Hancke. 
Vanaf okto‐
ber 1857 
ging hij op 
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de Duitstalige Praagse orgelschool en volgde hij alge‐
meen openbaar onderwijs. Hij werd altviolist in het 
orkest van de Caeciliavereniging, die twee keer per 
jaar een optreden verzorgde. Omdat hij geen baan als 
organist kon krijgen, werkte hij vanaf de zomer van 
1859 als altviolist in het orkest van Karl Komzák, dat in 
cafés, op marktplaatsen en in kiosken ouvertures, 
dansen en potpourri's speelde. Gedurende de 11 ja‐
ren dat hij in dit orkest speelde, bekwaamde hij zich 
als autodidact in het componeren, zonder dat hij ook 
maar één werk publiceerde. Aanvankelijk concen‐
treerde hij zich bij het componeren op het strijkkwar‐
tet; in totaal zou hij uiteindelijk een oeuvre van 14 
strijkkwarte en nalaten. 
Vanaf 1865 gaf Dvořák naast zijn werk aan het theater 
voor het geld ook pianolessen. Twee bekende leer‐
lingen waren de zusters Josefina en Anna Čermáková. 
Dvořák werd verliefd op de toen zes enjarige Josefi‐
na, een verliefdheid die ongelukkig afliep: hij huwde 
de jongere Anna acht jaar later op 17 november 1873. 
Vanaf 1874 gaf Dvořák aan een privé‐muziekschool 
muzieklessen en hij nam in februari een betrekking als 
organist aan in de kerk Sint Adalbert, die hij tot febru‐
ari 1877 uitoefende. In 1874 diende hij bij de 
"Oostenrijkse commissie voor de kunst", waar ook de 
overbekende muziekcri cus Eduard Hanslick lid van 
was, een verzoek in voor een s pendium voor talent‐
volle, jonge kunstenaars zonder vermogen, die al ei‐
gen werken gepubliceerd hebben. Johannes Brahms 
was in hetzelfde jaar zijn voorspraak voor een ver‐
volgs pendium voor de eenvoudige Moravische Du‐
e en. Brahms deed ook een goed woord bij de mu‐
ziekuitgever Fritz Simrock voor de publica e van deze 
due en. Compositorisch was Dvořák nu enigszins op 
Brahms georiënteerd, wat te herkennen is in de Slavi‐
sche dansen, op. 46, de 6e symfonie en het strijk‐
kwartet C‐groot, op. 61. Vanaf 1878 geraakten de bei‐
de componisten innig bevriend. 
Beide stukken boeiend gespeeld, flarden weemoed, 
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maar ook humor, of is het cynisme? 
Astor Piazzolla ‐ café 1930 
Ástor Piazzolla (Mar del Plata, 11 maart 1921 ‐ Buenos 
Aires, 4 juli 1992) was een Argen jns tanguero 
(tangomuzikant), bandoneonist en componist. Zijn nieu‐
we tangobenadering zorgde voor een vernieuwing van de 
Tango. Piazzolla was een controversiële figuur op muzi‐
kaal en poli ek vlak.  

Hij was enig kind van Vicente Piazzolla en Asunta Mai‐
ne . In 1925 verhuisde de familie naar New York, waar 
zij tot 1936 woonden. In 1929, toen Piazzolla 8 jaar oud 
was, gaf zijn vader hem zijn eerste bandoneon. Hij stu‐
deerde een jaar bandoneon bij Andrés d'Aquila, met wie 
hij zijn eerste opname maakte, Marione e Spagnol.  
In 1933 studeerde hij bij de Hongaarse pianist Béla Wilda, 
leerling van Sergej Rachmaninov, over wie Piazzolla later 
zei: "Bij hem leerde ik Bach waarderen." Mooi is dat!  
Adiós nonino (Dag vadertje) is een bekende tango van 
Piazzolla. Piazzolla schreef het lied in 1959 nadat zijn va‐
der was overleden. De  tel van het lied is een samenvoe‐
ging van het Spaanse woord voor vaarwel en een ver‐
spaansing van het Italiaanse woord voor grootvader: 

nonno. Piazzolla's vader was namelijk Italiaans en 
werd door Piazzolla's kinderen 'nonino' genoemd. 
Bij het huwelijk van Prinses Máxima en Prins Willem
‐Alexander, op 2 februari 2002 werd het door Ne‐
derlands bekendste bandoneonist Carel Kraayenhof 
gespeeld in de Nieuwe Kerk, waardoor het lied in 
Nederland zeer bekend werd. Van de door Kraayen‐
hof gespeelde versie werd een maand later een sin‐
gle uitgebracht. 
Piazzolla's opus, meer dan 1000 werken omva end, 
een karakteris eke carrière en een ongetwijfeld 
Argen jnse smaak beïnvloeden nog steeds muzi‐
kanten van alle genera es in de hele wereld.  
Histoire du Tango is een van de meest bekende 
composi es, geschreven voor fluit en gitaar in 1986. 
Het was Piazzolla 's levenswerk om de tango uit de 
bordelen en danszalen van Argen nië naar de con‐
certzalen van Europa en Amerika te brengen. Een 
nobel streven, hetgeen wat de bordelen betre  
toch een vraag oproept: "Zou hij dan wel eens?......"  
Histoire du Tango vertelt de geschiedenis van de 
tango in vier delen: Bordello 1900, Cafe 1930, Night 
Club 1960, en Concert d' Aujourd'hui. 
Piazzolla gaf zelf uitleg over de vier delen:  
Bordello, 1900: De tango is ontstaan in Buenos Ai‐
res in 1882. Het werd voor het eerst gespeeld op 
gitaar en fluit. Later kwamen daar ook piano en 
concer na bij. Deze muziek is gracieus en levendig. 
Er werd volop op gedanst. Het schetst een beeld 
van het goedaardige geklets van de Franse, Italiaan‐
se en Spaanse vrouwen die deze bordelen bevolk‐
ten en flir en met poli eagenten, dieven, zeilers, 
enzovoort. Dit is een tango met veel pit.  
Cafe, 1930: Dit is een andere  jdperk van de tango. 
Mensen dansen niet meer zoveel de tango, maar 
luisteren er liever naar. Het werd hierdoor muzika‐
ler en roman scher. Deze tango hee  tragere be‐
wegingen, met nieuwe en vaak melancholische har‐
monieën. Tango orkesten komen te bestaan uit 
twee violen, twee concer na, een piano en een bas. 
De tango word soms ook gezongen.  
Night Club, 1960: Dit is een  jd van snel groeiende 
interna onale uitwisseling, en de tango evolueert 
als Brazilië en Argen nië komen samen in Buenos 
Aires. De bossa nova en de nieuwe tango krijgen 
dezelfde beat. Het publiek rent naar de nachtclubs 
om te luisteren naar de nieuwe tango. Dit markeert 
een revolu e en een diepgaande verandering in een 
aantal van de oorspronkelijke tango vormen.  
Concert d' Aujourd'hui: Bepaalde concepten in de 
tango muziek worden verweven met moderne mu‐
ziek. Bartok, Stravinsky en andere componisten ha‐
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len herinneringen op de melodie van tangomuziek. 
Dit is de tango van vandaag en de tango van de 
toekomst. 
Bijna overbodig te melden dat Café 1930 met verve 
gespeeld werd door Cécile en Marieke! 
Mar jn Padding ‐ Opposite Pieces for violin & ac‐
cordion (2012) 
Mar jn Padding (Amsterdam, 24 april 
1956) is een Nederlands componist en 
pianist. Hij is bekroond met onder 
meer de Interna onal Rostrum of 
Composers‐prijs van UNESCO (2009). 
Voor het Holland Fes val 2014 
schreef hij de opera Laika. 
Padding studeerde composi e bij Louis Andriessen 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Ook studeerde hij piano en muziekwetenschap aan 
de Universiteit van Utrecht. Hij maakte documen‐
taires voor de radio en hij werkte jarenlang als be‐
geleider op de piano bij het dansgezelschap van 
Krisz na de Châtel. 
Padding schreef diverse soloconcerto's voor instru‐
menten en klein ensemble. Het stuk Honk (2000) 
voor gitaar hee  het karakter van een lome ballad, 
maar zit vol bizarre glissandi en jengeltonen, onder 
meer voorgebracht door kleine claxons (Engels: 

'honk') hetgeen een slaps ck‐effect gee .  
De concerten die op cd zijn uitgebracht als Three 
Concer  omva en Eight Metal Strings (2007) voor 
mandoline, First Harmonium Concerto (2008), het 
eerste concert uit de muziekgeschiedenis dat speci‐
aal voor harmonium is geschreven, en White Eagle 
(2009). De cd kreeg in 2011 de Edison Klassiek‐prijs 
in de categorie 'De Ontdekking'. In Eight Metal 
Strings bespeelt de slagwerker onder meer een 
fietspomp en een claxon. De fietspomp roept de 
muzikale 'ruis' op die ook in de Afrikaanse muziek 
zo'n belangrijke rol speelt. Het First Harmonium 
Concerto dankt zijn ontstaan aan een op een bier‐
viltje gekrabbelde 'tegoedbon' die de harmonium‐
speler Dirk Luijmes in een kroeg in Warschau door 
Padding kreeg toegestopt. Padding laat het harmo‐
nium klinken 'als een Zuid‐Amerikaanse accordeon 
of bandoneon.' Voor dit concert kreeg Padding de 
Unesco‐prijs voor composi es, hij was de vierde 
Nederlandse laureaat na Louis Andriessen (1977), 
Hans Kox (1974) en Peter Schat (1973). Het viool‐
concert White Eagle is een eerbetoon aan de in 
2003 overleden componist Paul Termos Het cello‐
concert Last Words bevat 'een op hol geslagen fan‐
tasie over de Forlane uit Bachs Eerste Orkestsuite, 
die al jaren in mijn hoofd zat en waarvan ik dacht 
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De Duyschot Concerten worden mede 
mogelijk gemaakt door 
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dat ik eens een keer iets mee moest doen om er vanaf te 
komen'. 
Een vermakelijk stuk met verrassende wendingen! 
Ernest Bloch ‐ Abodah 
Ernest Bloch (Genève, 24 juli 1880 – Portland (Oregon), 15 
juli 1959) was een Joods‐Zwitsers‐Amerikaans componist.  
Bloch begon zijn vioolstudie in Genève toen hij 9 was. Hij 
studeerde eerst viool bij Eugène Ysaÿe in Brussel, en daar‐
na composi eleer aan het Dr. Hoch’s Konservatorium in 
Frankfurt bij Iwan Knorr van 1900 tot 1901 en daarna bij 
Ludwig Thuille in München. In 1917 ves gde Bloch zich in 
de Verenigde Staten. Hij gaf les aan de University of Califor‐
nia. Van 1920 tot 1925 was hij directeur van het nieuw op‐
gerichte Cleveland Ins tute of Music en daarna tot 1930 
directeur van het San Francisco Conservatory of Music. Het 
oeuvre van Bloch kan in de volgende periodes worden inge‐
deeld: 
Beginperiode. Zijn vroegste werken zijn zeer duidelijk ont‐
staan onder invloed van Modest Moussorgsky, Richard 
Strauss en Claude Debussy. Hij schreef zijn opera Macbeth. 
De eerste opvoering van deze opera, waar hij vijf jaar aan 
gewerkt had, in Parijs in 1910 was geen succes. 
De tweede periode wordt ook wel zijn Joodse Periode ge‐
noemd. Hij schreef zeer melancholische werken, onder an‐
dere Nigun uit Baal Shem, waarvan men tegenwoordig zegt 
dat elke zichzelf respecterende violist/cellist het wel op het 
repertoire hee  staan. Bloch krijgt na zijn Joodse Periode 
steeds meer bewondering voor Bach en Palestrina en be‐
sluit zich te verdiepen in het contrapunt. Zijn capaciteiten 
op dit gebied nemen aanzienlijk toe. 
Zijn laatste periode wordt gekenmerkt door depressiviteit, 
met name door de Tweede Wereldoorlog. Hij greep terug 
naar de s jl van de laatste werken van Ludwig van Beetho‐
ven en eindigde met een poging tot aanslui ng bij het seri‐
alisme. 
Cécile licht toe dat ze dit stuk spelen omdat er zoveel in de 
wereld gaande is. Dat is een understatement wat niets te 
wensen overlaat en waar een ieder wel beelden bij hee . 
Oorspronkelijk is het een stuk voor viool en piano en wijst 
op Jom Kipoer Het is een gebed.  
Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag (Hebreeuws:  ,(יום כיפור
voluit Jom ha‐Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen 
(meervoud), wordt als de belangrijkste en heiligste dag be‐
schouwd in het jodendom. Het was de ene dag in het jaar 
dat de hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel te 
Jeruzalem betrad om te pleiten voor Gods volk. Jom Kipoer 
wordt beschreven in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel), in het 
boek Bemidbar (Numeri) 29:7. De dag valt op 10 Tisjrie op 
de joodse kalender. Doordat dit een maankalender is, val‐
len joodse feestdagen zoals Jom Kipoer steeds op verschil‐
lende data van de gregoriaanse kalender. Het joodse et‐
maal en dus iedere feest‐ en gedenkdag loopt van zonson‐
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dergang tot zonsondergang, dus hee  de dag achter‐
eenvolgens een avond, nacht, morgen, middag en 
namiddag. Men houdt zich aan beperkingen zoals vas‐
ten en niet‐werken van begin zonsopgang tot einde 
zonsondergang ‐ zodra er drie sterren aan de hemel 
waarneembaar zijn ‐ op de volgende dag. Op de 
avond van Jom Kipoer is er de Kol Nidré‐dienst waar‐
op het Kol Nidré‐gebed wordt uitgesproken. In het 
gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden 
die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, 
de zonden ten aanzien van de Schepper. Het Aramese 
Kol Nidré betekent le erlijk: alle eden: men bezint 
zich ook over alle eden en belo es waarin men te‐
kortgeschoten is, en spreekt de wens uit in het gebed 
dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag wor‐
den. Dit betre  nooit gelo en die tussen mensen ge‐
daan zijn, zoals zaken die contractueel zijn vastgelegd, 
enkel zaken tussen de mens en de Schepper. Het be‐
sef en bekennen van het eigen falen staan  jdens Jom 
Kipoer centraal. 
In de Tenach staat beschreven, dat op Jom Kipoer 
twee geitenbokken als zondoffer en een ram als 
brandoffer voor het hele volk Israël werden geofferd. 
Daarnaast werd een s er geofferd voor de zonden 
van de hogepriester en zijn familie. Allereerst werd 
het lot gebruikt om te bepalen welk geitje geslacht 
zou worden als zondoffer en welke als "zondebok" 
zou fungeren. De zondebok werd de stad uitgeleid om 
in de woes jn te worden vrijgelaten om zodoende 
(symbolisch) de zonden van het volk weg te dragen. 
Het begrip zondebok dat de Nederlandse taal kent, en 
scapegoat in het Engels, is a oms g van dit ritueel. 
Diensten of onderdelen van de dienst op de dag zelf 
zijn: Sjachariet, Moesaf, Mincha en de slotdienst, Ne‐
ila. Onderdeel van de dienst is de lezing van het boek 
Jona: de profeet Jona probeerde onder zijn verplich‐
ngen ten aanzien van God uit te komen, wat hem 

niet lukte. Tevens wordt het gebed Avinoe Malkenoe 
aan de liturgie toegevoegd, alsmede de Widoej, de 
zondenbelijdenis. 
Op Jom Kipoer wordt niet gewerkt. Verder wordt er 
door iedereen boven de 12/13 jaar oud gedurende 
meer dan een etmaal gevast, zowel wat eten als wat 
drinken betre . Er worden niet‐leren schoenen ge‐
dragen. Men onthoudt zich van seksuele omgang. 
Men gaat 's avonds en overdag naar de synagoge, 
waar de dienst de hele dag voortduurt. Verder wordt 
veel wi e kleding gedragen als symbool voor on‐
schuld of zuiverheid. Mannen die voorgaan in de ge‐
beden dragen wi e doodskleding (genaamd: ki el of 
sargenes). Aan het einde van de Sjachariet‐dienst, 
nadat de voorlezing uit de Tora is afgerond, worden 

de doden herdacht. Vaak worden hierbij ook de slacht‐
offers van de sho'ah herdacht. Die worden ook herdacht 
in een speciaal gebed dat kort na het begin van de Jom 
Kipoer‐dag,  jdens de avonddienst Kol Nidré, wordt uit‐
gesproken bij geopende Arke (kast waarin de Torarollen 
zich bevinden). 
Helemaal aan het einde van de Jom Kipoer‐dag, bij 
zonsondergang aan het einde van de Ne'ila‐dienst 
wordt in de synagoge de lang aangehouden tekia op de 
sjofar geblazen. Hiermee wordt de dag besloten, en een 
soort nieuw begin ingeluid. 
Het stuk wordt echt "neergezet", absolute s lte, een 
zacht ruisen van kippevel, indrukwekkend! Zo'n mo‐
ment dat je niet snel vergeet. 
Johannes Brahms ‐ Hongaarse volksdansen nr. 4, 7 en 1 
Johannes Brahms (Hamburg, 7 mei 1833 ‐ Wenen, 3 
april 1897) was een Duitse componist, dirigent, organist 
en pianist. Brahms werd geboren in een sloppenwijk 
van Hamburg. Hij was de zoon van een muzikant die in 
cafés hoorn en contrabas speelde, en een kleermaak‐
ster. Toen hij  en jaar oud was, speelde hij de pianopar‐
j in het pianokwintet opus 16 van Ludwig van Beetho‐

ven. Dit optreden werd bijgewoond door een Ameri‐
kaanse impresario, die veel geld bood voor een tournee 
in de Verenigde Staten van dit wonderkind. Onder druk 
van zijn pianoleraar, die bang was dat het talent zich 
door dit plan niet verder zou ontwikkelen, ging de tour‐
nee niet door. Johannes kreeg daarop gra s les van 
Eduard Marxsen, de beste pianoleraar van Hamburg. 
Brahms moest, toen hij ongeveer der en jaar was, om 
zijn ouders te steunen in hun voortdurende strijd tegen 
de armoede, populaire muziek spelen in kroegen en 
bordelen. Ondertussen las hij poëzie van onder anderen 
Novalis en Hölderlin om te ontsnappen aan het werk 
dat hem tegenstond. In deze periode arrangeerde en 
componeerde hij populaire salonmuziek voor piano‐
vierhandig: de manier in die  jd om amusementsmuziek 
in huiskamers ten gehore te kunnen brengen. 
Op zijn vij iende begon Brahms volksliedjes te verzame‐
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 len en te bewerken, en in 1851 kwam zijn eerste offici‐
ële werk tot stand, het Scherzo in es‐klein (opus 4). 
Vlak daarna volgden zijn pianosonates in C (opus 1) en 
in fis‐klein (opus 2): werken die Robert Schumann later 
zou kwalificeren als 'versluierde symfonieën'. 
In 1853 ging Brahms samen met de Hongaarse violist 
Eduard Reményi op tournee, waarbij hij in Düsseldorf 
Robert Schumann en diens vrouw Clara ontmoe e. 
Dankzij de lovende kri ek van de zeer invloedrijke Ro‐
bert Schumann was Brahms' naam gemaakt. Brahms 
maakte van nabij mee dat Schumann een eind aan zijn 
leven wilde maken door zich in de Rijn te werpen. 
Schumann werd in een kliniek opgenomen en s erf in 
1856. Brahms bleef innig bevriend met Clara Schumann 
tot haar overlijden in 1896. 
Brahms dirigeerde veel, voornamelijk zijn eigen muziek, 
maar ook muziek van Bach en veel koormuziek. In de 
jaren 1856 tot 1858 werkte hij in Detmold aan het prin‐
selijk ho heater. Hij dirigeerde daar het koor en soms 
ook het orkest. In die periode gaf hij pianolessen aan 
prinses Friederike, een zuster van vorst Leopold III van 
Lippe. Hij was in 1863 in Wenen dirigent van de 
Singakademie en gaf concerten met werken van Bach, 
Schumann, Beethoven en volksliederen in eigen bewer‐
king. 
In 1860 ondertekende Brahms een manifest tegen de 
Nieuwduitse muziek, een stroming waarvan onder an‐
deren Richard Wagner en Franz Liszt de grote figuren 
waren. Brahms en zijn medeondertekenaars maakten 
zich hiermee niet geliefd bij de modernisten. Hij voelde 
zich meer thuis in de klassieke tradi e van Bach, Mo‐
zart, Haydn, Beethoven en Schubert. In 1862 verhuisde 
hij naar Wenen. 
Na de dood van zijn moeder in 1866, een gebeurtenis 
die hem zeer aangreep, componeerde hij "Ein deut‐
sches Requiem", een oratorium over lijden en troost. 
Voor dit gigan sche muziekstuk maakte hij gebruik van 
teksten in de vertaling van Maarten Luther van de Bij‐
bel, in plaats van de gebruikelijke La jnse dodenmis. 
Hij had het stuk achteraf liever het "Requiem van de 

Mens" willen noemen. Delen van "Ein deutsches 
Requiem" werden op Goede Vrijdag in 1868 met 
groot succes opgevoerd in de Domkerk van Bremen. 
Het complete werk van zeven delen ging onder lei‐
ding van Carl Reinecke op 18 februari 1869 in premi‐
ère in het Gewandhaus in Leipzig. Na '"Ein deut‐
sches Requiem" componeerde Brahms onder meer 
"Rinaldo", een ander groot muziekstuk voor koor en 
orkest, gebaseerd op teksten van Goethe. 
In 1876 voltooide hij zijn eerste symfonie, een com‐
posi e waaraan hij meer dan twin g jaar had ge‐
werkt. Deze symfonie kreeg in Wenen de bijnaam 
"Beethovens  ende". Hoewel Brahms het aanvanke‐
lijk wel vleiend vond om als de erfgenaam van Beet‐
hoven te worden gezien, begon hij het later toch 
hinderlijk te vinden. 
Brahms raakte door zijn successen in goeden doen, 
maar leefde al jd eenvoudig. Hij schonk geld aan 
veelbelovende musici, zoals Antonín Dvořák, en on‐
dersteunde zijn familie en Clara Schumann. Mede 
door zijn bo e manier van optreden maakte Brahms 
veel vijanden, maar hij had ook veel vrienden. 
Hij overleed, 63 jaar oud, op 3 april 1897 aan lever‐
kanker in Wenen. Zijn begrafenis was een grootse 
gebeurtenis. Op de route naar de begraafplaats 
stonden duizenden mensen. De stoet werd geflan‐
keerd door vlaggen en toortsen. De kist werd ge‐
volgd door vele vrienden, onder wie Antonín Dvořák 
en Alice Barbi. Het gebouw van de Wiener Musik‐
verein was behangen met zwarte doeken. Brahms' 
composi e "Fahr wohl" werd door de Singverein 
uitgevoerd. De laatste rustplaats van de componist 
is vlak bij die van Beethoven en Schubert. Ook Ham‐
burg, zijn geboortestad, treurde:  jdens de begrafe‐
nis hingen daar de vlaggen halfstok. 
Hoewel hij een van de laatsten der grote roman ci 
was, was hij sterk georiënteerd op de classicis sche 
s jl van de Eerste Weense School: Mozart, Haydn en 
Beethoven. Hij dweepte met Beethoven en Bach, 
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geloofde in de conven onele vorm en structuur en was 
een tegenstander van de 'rebelse' Wagner en Liszt, en 
wat zij 'de muziek van de toekomst' noemden. Op latere 
lee ijd waagde hij het om te ontsnappen aan de classi‐
cis sche conven es die hijzelf had aangehangen en met 
zijn composi es bekrach gd. Zo kreeg de finale van de 
vierde symfonie de vorm van een chaconne, ontleend 
aan een (vroege) cantate van J.S. Bach. Dit kwam hem 
uit eigen kring op forse kri ek te staan. 
Brahms' oeuvre is zeer omvangrijk, hoewel veel ervan 
door de perfec onis sche componist zelf is vernie gd. 
Hij schreef vier symfonieën, twee serenades en twee 
pianoconcerten (zie Pianoconcert nr. 1 en Pianoconcert 
nr. 2), een vioolconcert en een dubbelconcert voor viool 
en cello, ongeveer 330 liederen, kamermuziek (sonates 
voor viool, cello en klarinet; strijkkwarte en, ‐
kwinte en en ‐sexte en; muziek voor piano solo), en hij 
bewerkte muziek van Händel, Schubert en Bach. 
Brahms' muziek wordt gerekend tot de late roman ek, 
waarin veel volkse invloeden te vinden zijn. Tot zijn be‐
kendere werken behoren de "Hongaarse dansen".  

De Hongaarse dansen zijn een verzameling van 21 
dansen voor vierhandig piano. Alleen de nummers 
11, 14 en 16 zijn geheel originele composi es van 
Brahms. De melodieën van de andere Dansen zijn 
niet oorspronkelijk van Brahms zelf, maar zijn een 
bewerking van bestaande melodieën. Het zijn ook 
echter geen originele Hongaarse volksliederen van 
Hongaarse zigeuners zoals vaak wordt aangeno‐
men, maar meer thema's die Brahms kende via de 
violist Eduard Reményi. Deels zijn ze a oms g van 
Reményi zelf en deels van andere componisten uit 
de Hongaarse folklore uit die  jd. Brahms hee  er 
in elk geval goed aan verdiend. 
Cécile en Marieke ze en een boeiende versie neer 
van de nummers die zij spelen. Een waardig slot 
van dit zéér boeiende concert!  



Nu mag ik aan de slag binnen het Duyschot 
bestuur waar ik erg veel zin in heb. De concer‐
ten hebben een hoog muzikaal gehalte en zijn 
zeer gevarieerd; het bezoeken meer dan 
waard! Ik hoop u als nieuwsbrief lezer te ont‐
moeten op de concerten in onze sfeervolle 
Dorpskerk. 
 
Anne Margriet 
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Nieuw in het bestuur 

Anne Margriet ten Hoor stelt zich 
voor 
Al vele keren mocht ik als bezoekster genieten van 
de Duyschot concerten. Tijdens een van deze con‐
certen bleef bestuurslid Peter aandringen of ik in het 
bestuur plaats wilde nemen; er was al langere  jd 
een vacature. Hij hee  het voor elkaar gekregen en 
nu mag ik me aan u voorstellen. Ik ben Anne Mar‐
griet ten Hoor, echtgenote van Kors aan ten Hoor 
en moeder van vier kinderen, waarvan er nog twee 
thuis wonen. 
Naast mijn taak als huisvrouw ben ik twee dagen in 
de week kleuterjuf op de Stadhouder Willem III 
school in H. I. Ambacht. 
Als de kleuters buiten spelen zie ik de Dorpskerk 
staan en maak ik dankbaar gebruik van de torenklok 
om de  jd in de gaten te houden. 
Belangstelling voor de muziek werd mij met de pap‐
lepel ingegoten. Al in de box hoorde ik de klanken 
van prach ge muziek dankzij mijn muzikale moeder. 
Als kinderen zongen wij bij het harmonium waarop 
mijn moeder speelde. Ik kreeg al jong orgelles en 
fluitles en ging naar het kinderkoor van onze kerkelij‐
ke gemeente. Na de orgellessen volgde pianolessen 
en op dit instrument speel ik nog met veel plezier.  
Een paar jaar geleden heb ik een stemvormingscur‐
sus gevolgd bij Henny de Snoo en op dit moment 
zing ik op het Christelijk oratorium koor in Slie‐
drecht.  
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