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februari 2016 
Nummer 65 

Verschillende keren stonden Rémy 
Baudet en Pieter‐Jan Belder op het 
Duyschot‐podium. Samen, als on‐
derdeel van het vermaarde ensem‐
ble Musica Amphion waarvan Bel‐
der de leiding hee  (het jubileum‐
concert in 2008). Samen ook in ja‐
nuari 2008 met Pieter‐Jan als klave‐
cinist. Als solist trad Pieter‐Jan in 
het eindejaarconcert van 2011 op, 
toen als fortepianist. Van de laatste 
kan ook nog worden vermeld dat hij 
een studie blokfluit hee  gedaan en 

orgel speelt: bewijs van zijn veelzij‐
digheid. 
Dat zij opnieuw opnieuw zijn uitge‐
nodigd, maakt duidelijk dat het 
Duyschotbestuur onder de indruk is 
van beider muzikale presta es. In 
het programma waarin alleen Mo‐
zart staat geprogrammeerd, gaan zij 
dat opnieuw bewijzen. 
Zie pagina 2 voor het volledige pro‐
gramma. 

Mozart door Belder en Baudet 
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Concertprogramma 

Rémy Baudet viool 
Pieter‐Jan Belder, pianoforte 

 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Werken voor viool en pianoforte 
 
Sonate voor viool en pianoforte in G grote terts   
KV 373a (379)  Wien 1781 

Adagio 
Allegro 
Andante cantabile 

 
Rondo in a kleine terts KV 511 Wien 1787 
 
Sonate voor viool en pianoforte in A  grote terts  
KV 306 Wien 1787 

Allegro molto 
Andante 
Presto 
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Over de musici 
Pieter‐Jan Belder studeerde klavecimbel en blokfluit aan de conservatoria van 
Amsterdam en Den Haag. Sindsdien treedt hij veelvuldig op in binnen‐ en buiten‐
land als klavecinist, fortepianist, con nuospeler en blokflui st. Hij trad op in In‐
terna onale Fes vals voor oude muziek zoals in Utrecht, Berlijn, Vlaanderen, 
Potsdam‐Sans Souci, en Leipzig. Daarnaast is hij als con nuospeler ac ef in diver‐
se ensembles, waaronder de Nederlandse Bachvereniging, Collegium Vocale 
Gent, Het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Gesualdo Consort, Camarata Tra‐
jec na, Het Orkest van de Ach ende Eeuw en zijn eigen ensemble Musica Am‐
phion, waarvan hij tevens dirigent is. Verder begeleidde hij solisten als Johan‐
ne e Zomer, Rémy Baudet, Nico van der Meel, Sigiswald Kuyken, Harry van der 
Kamp, Wilbert Hazelzet, Kate Clark, Ralph Meulenbroeks en Saskia Coolen. 
 
In 1997 was Belder prijswinnaar van de NDR‐Musikpreis 1997 te Hamburg en in 
2000 werd hij winnaar van het Interna onale Bachwe bewerb Leipzig. 
 
Belder maakte meer dan 100 cd's, vooral solo‐ en kamermuziek produc es. In 
1999 begon hij aan de cd‐opname van alle sonates voor klavecimbel van Dome‐
nico Scarla  voor Brilliant Classics (36 cd’s) die in 2007 verschenen. Daarna ver‐
schenen zijn opnamen van Bachs Das Wohltemperierte Klavier en de complete 
klavecimbelmuziek van Rameau, een opname die in het Franse blad Diapason 
zeer hoge ogen gooide. Onlangs verschenen bij Brilliant Classics Cd's met muziek 
uit het Fitzwilliam Virginal Book en de Wür emberg Sonates van C.P.E. Bach. 
Sinds 2005 is hij als dirigent van het eerder genoemde Musica Amphion regelma‐

g te gast in het Concertgebouw te Amsterdam. 
 
Rémy Baudet (1947) studeerde viool aan het Conservatorium van Amsterdam 
waar hij in 1981 op het hoogste niveau afstudeerde door de prix d’excellence te 
winnen als leerling van Mark Lubotsky. Hij werd onmiddellijk uitgenodigd deel te 
nemen aan het toen net door Frans Brüggen opgerichte Orkest van de Ach ende 
Eeuw. Inmiddels had Rémy Baudet een studie geschiedenis afgerond aan de uni‐
versiteit van Groningen. Hij ontwikkelde zich vervolgens verder als kamermusicus 
in Milaan bij het legendarische Quarte o Italiano. 
 
Baudet werd aangesteld als concertmeester bij het Noordelijk Filharmonisch Or‐
kest in Groningen en later bij het Arnhemse Gelders Orkest en hij trad op als aan‐
voerder en solist met het Nederlands Kamer Orkest en als dirigent met het Sta‐
vanger Symphony Orchestra. 
 
Als barokviolist speelde Baudet als aanvoerder in vele Europese groepen voor 
oude muziek zoals het Balthasar‐Neumann Ensemble, Al Ayre Español, het En‐
semble Cristofori en de Van Swieten Society. 
 
Hij gaf masterclasses aan de Universidad de Salamanca en de conservatoria van 
Den Haag en Amsterdam en was professor muziek en kunstgeschiedenis aan de 
Teikyo Universiteit in Maastricht. Rémy Baudet is tegenwoordig concertmeester 
van het Orkest van de Ach ende Eeuw en schreef een studie over de geschiede‐
nis van het vioolspel tussen 1770 en 1870. Hij concentreert zich meer en meer op 
zeven ende en ach ende eeuwse muziek. Zijn samenwerking met Pieter‐Jan 
Belder star e in 2001 met de opname van de sonates van Scarla  voor klavecim‐
bel en viool en resulteerde in een groeiend aantal cd’s met Musica Amphion die 
wereldwijd succesvol zijn. 
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Concert‐impressie orgelconcert Gerben Budding 

Het Duyschotorgel is de naamgever van de concert‐
serie in de Dorpskerk, maar in de hele reeks speelt 
het orgel geen dominante rol. Op zaterdag 30 janu‐
ari kreeg het orgel alle aandacht in het enige orgel‐
concert van dit seizoen. Gerben Budding, in onze 
regio geen onbekende o.a. omdat hij jaren een koor 
uit de omgeving leidde, liet horen waarom dit orgel 
zo geroemd wordt. Hij begon met een toelich ng 
op alle te spelen werken. Te beginnen met een 
composi e van Samuel Scheidt, leerling van Swee‐
linck. Hetzelfde geldt ook voor Heinrich Scheide‐
mannn.  
Ook Froberger moest aan de beurt komen vanwege 
het gedenkjaar, zijn 400e geboortejaar.  
Bijzonder was BWV 992, een wereldlijk werk dat 
een verhaal vertelt van een goede vriend die af‐
scheid neemt, waarbij allerlei stadia worden doorlo‐
pen van een poging de vertrekkende vriend te 
weerhouden om weg te gaan tot het afscheidslied. 
Door de toonsoort waarin het is geschreven een 
beetje op het randje voor wat betre  de stemming 
van het Duyschotorgel.  
Concertgangers kregen de mogelijkheid om een 



verzoek in te dienen voor een improvisa e. Gerben 
Budding liet daarbij de keuze over aan het bestuur. 
Uit het stapeltje werd het lied ‘Van Go  will ich 
nicht lassen’.  
De musicus gaf aan dit concert met veel plezier te 
hebben verzorgd. Gezien de reac es uit het publiek   
waren zij onder de indruk van de muzikale presta‐

es die jdens Gerben Budding. Ook het bestuur 
was tevreden gezien de getoonde belangstelling. 
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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 
 
Wij brengen deze sponsoren graag onder 
uw aandacht!  

 

Volgend Duyschot Concert 

The	Fairy	Queen	
	

Muziek	van	Henry	Purcell	en	tijd-
genoten	
Teksten	van	William	Shakespeare	
	
door	Il	Canto	di	Rame:	
Elske	te	Lindert-sopraan	
Daniëlle	Egberts-trompet	
Marije	Toenink-cello	
Līga	Vilmane-klavecimbel	
	
Jeanne	Dane-voordracht 

 

 
Bestuur van de  
Stichting  
Duyschot Concerten 
 
Peter Taams 
voorzitter en sponsoring 
 
Els van der Vlies, 
secretaris 
 
Jan Visser,  
pr en publiciteit 
redacteur van de nieuwsbrief 
 
Kees Bax 
penningmeester 
 
Anne Margriet ten Hoor 
lid 


