
www.duyschot.nl 
Secretariaat:  
Van Polanenstraat 6, 3341GP Hendrik-Ido-Ambacht, Tel. 078—681 9031, info@duyschot.nl 

Zaterdag 16 april 2016 
16.00 uur  
Herv. Dorpskerk,  
Kerkplein 13  
3342 BJ Hendrik-Ido-Ambacht 
€ 10,00  CJP en 65+:  € 9,00. 
Tot 18 jaar gratis toegang. 
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Onder de titel Sweelinck, de groot-
meester en zijn leerlingen, verzorgt 
het blokfluitensemble Red Rose 
Four een concert in de Duyschotse-
rie.  
Hoewel Jan Pieterszoon Sweelinck 
beslist geen reiziger was, ging zijn 
reputatie als leraar, improvisator en 
componist toch ver de Nederlandse 
grenzen over. Als docent van be-
kende en onbekende organisten, 
zoals De Macque en Weckmann die 

naar Amsterdam kwamen om les te 
krijgen van de grootmeester. Zijn 
invloed zou zelfs reiken tot aan de 
jonge J.S. Bach. 
Red Rose Four trekt in dit concert 
alle registers open met deze vertol-
king van orgelmuziek op blokfluit-
consort. 
Red Rose Four bestaat uit: Robert 
de Bree, Emma Huijsser, Kim Stockx 
en Ester van der Veen. 

Red Rose Four speelt muziek van  
o.m. Jan Pieterszoon Sweelinck op blokfluiten 

Nieuwsbrief  

Inhoud 
 Concertprogramma  
 Informatie over het  

ensemble 
 Terugblik op het vorige  

concert 
 Nieuws van het bestuur 
 Abonnementen 
 Nieuws van de Vrienden van 

het Duyschotorgel 
 Volgend concert 

Duyschot Concerten 
ook in 2016-2017 
Het concert van Red Rose Four 
is de laatste in de serie van dit 
seizoen. Het programma voor 
het komende seizoen is ge-
reed. Wat er nodig is? Helpen-
de handen voor het nieuwe 
jaar. Lees in dit nummer hoe u 
het bestuur kunt steunen.  
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Concertprogramma 
 

Red Rose Four 
 

Jan Pieterszoon Sweelinck  Pavana Philippi 
(1562 – 1621)   arr. C. Coldwell 
 
Peter Philips    Pavana 
(ca. 1560 - 1628)   Galliarda 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck  Onder de groene Linden 
     arr. Red Rose Four 
 
Girolamo Frescobaldi   Toccata avanti la Messa 
(1583 – 1643)   Toccata Chromatica 
 
Giovanni Pierluigi di Palestrina Recercar Primo Tono 
(1525 – 1594) 
 
Girolamo Frescobaldi   Recercar Decimo, sopra la-fa-sol-la-re 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck  Ballo del granduca 
     arr. J. Van Goethem 
 
Giovanni De Maque   Capricietto 
(ca. 1548 – 1614)   arr. Red Rose Four 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck  Tes beaux yeux causent mon amour  
 
Matthias Weckmann   4. Canzon 
(1616 - 1674)    arr. Red Rose Four 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck  Mein junges Leben hat ein End 
     arr. Red Rose Four 
 
Johann Sebastian Bach  Fuga in a BWV 543 
(1685 – 1750)   arr. J. Van Goethem 
 
Johann Sebastian Bach  Allegro 
     Uit: Brandenburgisches Konzert Nr. 3 BWV 1048 
     arr. F. Kitamika 
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Red Rose Four 
 
De blokfluit is een fantastisch instrument en kan zich 
geen betere vertegenwoordigers wensen dan de leden 
van Red Rose Four. 
Zij leggen zich met grenzeloos enthousiasme en talent toe 
op het bespelen van de vele soorten blokfluiten. Hun mis-
sie: renaissancemuziek kan knisperen, fluisteren, lachen 
en huilen, en dat laten ze horen tijdens concerten!  
 
De leden van Red Rose Four vertegenwoordigen de nieu-
we generatie musici. Tijdens concerten wordt er niet al-
leen muziek gemaakt, maar vertellen zij u over de renais-
sancemuziek, de componisten en de bijzondere instru-
menten die zij bespelen. Na afloop kunt u bijvoorbeeld de 
blokfluit van bijna twee meter van dichtbij bekijken. 
 
Sinds de oprichting in 2005 heeft het ensemble al veel 
hoogtepunten meegemaakt. Zo werkte het ensemble sa-
men met zangeres Luciana Mancini en won het in de zo-
mer van 2008 de hoogste prijs op de International Young 
Artist’s Presentation - Early Music 2008 te Antwerpen. 
Het ensemble werd geroemd om de harmonieuze presen-
tatie, het goede samenspel en de prachtige ensemble-
klank. 
 
Red Rose Four speelde daarna met veel succes op de In-
ternationale Muziekzomer Gelderland 2008, waar het 
ensemble concerten gaf met blokfluitist Erik Bosgraaf. In 
de daarop volgende jaren kwamen daar o.a. het Reincken 
Festival, de Fringe van het Festival Oude Muziek in 
Utrecht, de Bergkerkconcerten in Deventer, Musica Anti-
ca in Voorschoten, concerten in Frankrijk en Duitsland en 
het Wunderkammer Festival in Triëst, Italië, bij. 
 
In 2011 presenteerde Red Rose Four het programma 'Like 
as the day' met countertenor / altus Kaspar Kröner. Het 
ensemble was te horen in het programma Radio 4 Spie-
gelzaal, live vanuit het concertgebouw in Amsterdam. 
Daarna volgde een concert in de Kleine zaal van het Con-
certgebouw in Amsterdam.  
 
Tijdens het Festival Oude Muziek van 2015 was het en-
semble te horen met een spetterend trioprogramma. 
 
Momenteel presenteert het ensemble haar laatste pro-
gramma "Sweelinck, de grootmeester en zijn leerlingen" 
waarin belangrijk orgelrepertoire wordt verkend.  
 
Red Rose Four bestaat uit: Robert de Bree, Emma Huijs-
ser, Kim Stockx en Ester van der Veen. 
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Concert terugblik 

Op 19 maart verzorgde Il Canto di Rame een con-
cert dat grotendeels bestond uit werken van  
H. Purcell en G. Fr. Handel. Ingetogen , droevige en 
uitbundige klanken klonken door de Dorpskerk, af-
gewisseld met vertaalde gedichten van Shake-
speare. Il Canto di Rame bestaat uit Elske te Lindert
-sopraan, Daniëlle Egberts-trompet, Marije Toenink
-cello en Līga Vilmane-orgel. Jeanne Dane zorgde 
voor de voordrachten. 

V.l.n.r. Līga Vilmane, Elske te Lindert,  Marije Toenink en 
Daniëlle Egberts 
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Ook voor het nieuwe seizoen zijn abonnemen-
ten verkrijgbaar voor de complete serie  
Duyschot Concerten verkrijgbaar. Voor de 
acht concerten die zijn geprogrammeerd be-
taalt u dan € 50,- (€ 45,- voor 65+). U kunt die 
nu al bestellen per mail: info@duyschot.nl on-
der vermelding van naam, adres, postcode 
ene woonplaats en aantal. Bij het eerste con-
cert liggen de kaarten gereed.  
Of u maakt het bedrag over op 
NL25RABO0161074022 t.n.v. Stichting Duy-
schot Concerten onder vermelding van de 
adresgegevens. De kaarten worden na ont-
vangst van het bedrag naar u verzonden. 
 
Tijdens het concert van 17 april wordt het 
complete programma van het komende  
seizoen bekend gemaakt. 
 

 

Abonnementen 2016-2017 
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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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 

Bestuurszaken 
 

Versterking gezocht 
Het bestuur ondervindt aan het eind van het seizoen 
nogal ingrijpende veranderingen. Drie bestuursleden ver-
laten om uiteenlopende redenen het bestuur. Het be-
stuur is hen veel dank verschuldigd. Kees Bax voor zijn 
nauwgezette financiële overzichten en de uitgebreide 
correspondentie met allerlei fondsen om gelden te wer-
ven. Els van der Vlies die zorgde voor agenda’s, verslagen 
en correspondentie. Ook regelde zij dat drukwerk op de 
juiste plaats kwam. Anne-Margriet ten Hoor voor het 
meedenken als bestuurslid. 
Uiteraard is het bestuur al in actie gekomen om nieuwe 
bestuursleden te werven. Gelukkig hebben we Kees Be-
zemer bereid gevonden de functie van penningmeester 
op zich te nemen. De eerste vergadering heeft hij inmid-
dels bijgewoond. Onnodig te zeggen dat we heel blij zijn 
met zijn positieve reactie. Kees vormt tegelijker tijd ook 
een link naar de Vereniging van Vrienden van het Duy-
schotorgel waar hij de secretaris is.  
 
Wie helpt? 
Voor de andere taken binnen het bestuur zijn we nog 
opzoek naar iemand die zich in wil spannen deze mooie 
concertserie te behouden voor de regio Oost-
IJsselmonde. Als iemand mee zou willen helpen werk-
zaamheden voor het bestuur uit te voeren, dan zouden 
we graag in contact met haar of hem willen treden.  
 
De voordelen: 8 keer gratis toegang tot een concert, con-
tacten met musici die vaak een internationale faam heb-
ben verworven of daarmee bezig zijn, lid zijn van een  
ambitieus bestuur.  
Vereist is dat het enthousiasme om dit te verwezenlijken 
wordt gedeeld. Een inbreng in de vorm van ideeën wordt 
gewaardeerd. Welke taak het beste past, wordt in onder-
ling overleg vast gesteld. Wel kan worden gezegd dat 
voor taken die hebben te maken met het secretariaat en 
met publiciteit iemand nodig is.  
 
Contact kunt u opnemen voor een nader gesprek met 
Peter Taams, peter.taams@gmail.com,  
tel. 06 – 2350 3795 

mailto:info@kapsalonpons.nl
http://www.kapsalonpons.nl/
mailto:info@uilhoorn-fritse.nl
http://www.uilhoorn-fritse.nl
mailto:info@wisse.nl
http://www.wisse.nl
mailto:notaris@vanleusden.nl
http://www.vanleusden.nl
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Bericht van Vrienden van het Duyschotorgel  

 
 

Wim Anceaux nodigt de Vrienden van de Grote Kerk in Dordrecht en de Vrienden van het Duyschotorgel en andere 
belangstellenden uit mee te gaan naar de Hillegondakerk, de oudste (1250) kerk van Rotterdam, voor een rondlei-
ding en een concert.  
 

Datum:   Zaterdag 4 juni 2016 
Tijd:   Rond 12.30 is de kerk open en zal koster Frans van Vliet u van harte ontvangen.  
Vervoer:  Eigen vervoer 
Adres kerk: Kerkstraat 43, 3054NB Rotterdam (hoofdingang) 

 Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam (ingang via begraafplaats). 
Kosten:  Aan de uitgang van de kerk staat een collectebus voor uw bijdrage in de onkosten. 
 
Parkeren: Vlakbij de kerk kan dat problemen geven. 
  Parkeren (plm. 5 minuten lopen) bij het Raadhuis en (voorheen) van der Valk restaurant in de  
  C.N.A. Looslaan. 
Openbaar vervoer vanaf Rotterdam Centraal tramlijn 4 richting Molenlaan, uitstappen Bergse Dorpsstraat. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim 
Anceaux (Dordrecht) 
078 – 617.41.48  /  06.40.35.90.62 
willem.anceaux@gmail.com 
 

De vaste organist van de ‘Hillegonda’, Aad van der Hoe-
ven, zal er om 13.00 uur een orgelconcert op het Abra-
ham Meere orgel verzorgen. Dit concert in het kader van 
‘In the Picture’.  
 

De kunstschilder/tandarts Hans Kleinjan zal tijdens het 
spelen van de verschillende orgelwerken een aantal doe-
ken schilderen, geïnspireerd door de gespeelde werken. 
 

Overige informatie 
Hillegersberg was een kleine zelfstandige gemeente totdat ze op 1 augustus 1941 door de gemeente Rotterdam werd geannexeerd. Echte 
‘Hillegersbergernaren’ noemen het centrum van Hillegersberg nog steeds het 'dorp'. De Hillegondakerk is gebouwd op een donk (een zandrug 
in het veengebied) met een oude ruïne van een niet herbouwd kasteel (‘Huys ten Berghe’) en omringt door een fraaie begraafplaats. Rond 
1250 werd, volgens de historie, werd het houten kerkje vervangen door een stenen. 
De kerk heeft een orgel van Abraham Meere uit 1830 (gerestaureerd in 1982) en veel glas-in-loodramen met hierin uitgebeeld diverse Bijbelse 
verhalen. Na afloop is het mogelijk dat er enkele bezoekers plaatsnemen achter de speeltafel. 
Er komt, door een deskundige, uitleg over de geschiedenis van Hillegersberg, het ontstaan van het dorp, het kasteel, de kerk en de begraaf-
plaats.  
Een rondwandeling over de begraafplaats is aan te bevelen. Er zijn diverse grafkelders die schots en scheef rond de ruïne van het kasteel lig-
gen. Er liggen beroemde mensen begraven zoals Willem Ruys, de Rotterdamse reder die in 1942 samen met andere bekende Rotterdammers 
uit wraak door de Duitsers werd gefusilleerd. Henk Chabot, kunstschilder/beeldhouwer en oprichter van het ChabotMuseum in Rotterdam is 
hier begraven. Kopstukken in de politiek zoals Kees van Dijk en Willem Albeda. Befaamde organisten zoals Addie de Jong en Frans van Tilburg. 
De begraafplaats heeft een prachtige natuur en is een oase van rust bij het vlakbij voorbij razende verkeer. 
Na afloop van deze activiteiten is het zeker de moeite waard door het 'dorp' een wandeling te maken langs de Bergse plassen en over de 
Straatweg, die vanwege de puissant rijke bewoners op Rotterdamse wijze tot 'Quote Goot' is omgedoopt. 

Het orgel van Abraham Meere 
uit 1830  

Aad van der Hoeven, organist 



Op  
Facebook  
te volgen 
 

Duyschot Concerten 
Meld u aan als vriend 
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Volgend Duyschot Concert 

Zaterdag 1 oktober 2016, 16. 00 uur  

Dutch Baroque Vocal Consort  

onder leiding van Gerard de Wit 

 

 
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 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sponsoring  

 
Wilt u of uw bedrijf onze concerten sponsoren? 
Degene die u daar alles over kan vertellen is: 
Peter Taams 
duyschot.concerten@gmail.com 
06-2350 3795 

 
Actuele berichten op   
Twitter  
 
DuyschotConcert 
 


