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Beste ontvangers van de Duyschot Nieuwsbrief, 

Hierbij de nieuwsbrief van januari met een terugblik op het concert 
van 18 januari een vooruitblik op het concert van 29 februari en de 
gebruikelijke algemene informatie over prijzen, abonnementen en het 
jaarprogramma. 

Veel leesplezier! 

 

Terugblik op 18 januari 2020 

Zaterdagmiddag 18 januari 2019 hebben we genoten van het 
gevarieerde concert van Consort of Voices, bestaande uit André 
Poortvliet (orgel, klavecimbel) en Marlotte van ’t Hoff (sopraan). 
Gevarieerd door de twee zeer uiteenlopende instrumenten en de 
sopraan, maar ook door de keuze voor vader en zoon Bach.  

André opende met een krachtig orgelwerk van de vader, Johann 
Sebastian Bach, de Fantasia und Imitatio (BWV 563). Daarna zong 
Marlotte een aantal van zijn koralen, zoals “Das alte Jahr vergangen 
ist” en “Herzliebster Jesu, wat hast du verbrochen”.  Marlotte heeft 
een prachtige volle sopraanklank, die heel mooi uitkwam in de 
akoestiek van de Dorpskerk. Voor het publiek was het heel prettig dat 
wij de beschikking hadden over de tekst van alle liederen, zodat we 
konden meeleven met de inhoud.   

André verhuisde daarna naar de klavecimbel een speelde de Prelude 
in e (BWV 941). Ook het tere geluid van dit instrument kwam goed tot 
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zijn recht in de kerk; in grote concertzalen is dat wel eens anders. Dat 
is het voordeel van zo’n klein podium!  

En zo ging het verder: drie aria’s, een Toccata in e (BWV 914) en een 
lied van de tweede zoon, Carl Philippe Emanuel Bach. Het concert 
werd voorgezet met diverse koralen en aria’s van vader Bach met als 
afronding twee bekende liederen van zoon Bach, Abendlied en “Aus 
der Tiefe rufe ich zu dir, Herr”. Al met al genoten we ook deze middag 
weer van een mooi, gevarieerd en goedbezocht concert, met een 
staande ovatie aan het einde als dank.   

 

Komend concert op 29 februari 2020 

Voor ons komende concert zal organist Niels-Jan van der Hoek 
afreizen naar de Dorpskerk, om daar een gemengd barokprogramma 
voor ons te spelen; niet alleen op het Duyschot orgel, maar ook op 
virginaal. Niels-Jan ontving privé orgellessen van Gert Bierling, Ben 
van Oosten en ook van dr. Jan Hage in de Domkerk te Utrecht. 
Klavecimbellessen kreeg hij van de Amsterdamse organist en 
beiaardier Bernhard Winsemius. Met concoursen won hij in totaal 15 
prijzen, waarbij met name zijn interpretatie van oude muziek 
gewaardeerd werden. Voor het Duyschot-concert van 29 februari 
heeft hij dan ook werk gekozen van 17e en 18e eeuwse componisten. 
Niels-Jan woont in Heerjansdam en is als organist verbonden aan de 
Evangelisch Lutherse Gemeente te Rotterdam. Hij ziet het orgel als 
uitermate geschikt instrument voor een brede, gedragen samenzang, 
maar ook als uniek exponent van cultureel en industrieel erfgoed. 

Niels-Jan neemt 29 februari zelf ook instrumenten mee. Twee 
nieuwgebouwde virginalen (muselaars), kopieën van oude virginalen 
van Hans Ruckers, een uit 1599 en een uit 1624. Hij zal de toehoorders 
betrekken bij de keuze welk virginaal zij het mooiste vinden klinken. 



 

 



Tenslotte: 
De afgelopen jaren bleek vaak dat de bezoekers de korting van 1 euro 
voor 50+ en CJP-pas aan ons teruggaven. “Stop dat maar in de pot”, 
werd dan gezegd. Daarom zijn we dit seizoen overgegaan op een 
gemeenschappelijke prijs van € 10,- voor alle bezoekers boven 18 jaar. 
Tot 18 jaar blijft de entree gratis.  

Overzicht van alle concerten in seizoen oktober 2019 – april 2020 

 



Abonnement op de hele serie concerten 
Overweeg om een abonnement op de gehele concertserie aan te schaffen. 
Deze kost €45,- en voor 65+ €40. 

Vrienden van het Duyschot-orgel krijgen hierop echter €20 korting!   

De abonnementen behoeft u niet te bestellen maar zijn verkrijgbaar aan de kassa 

van het concert. 

Sponsoren van de Duyschot Concerten 
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk: 

• Fonds Podium Kunsten 
• Stichting CAI fonds 
• Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
• De Sitter Bloemen 
• Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie 
• Wisse Makelaardij B.V. 
• Rabobank 
• Xebius Digital Printing 
• Operando B.V. 
• Musica Docet 

 

Privacyverklaring 
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met 
persoonsgegevens. 
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft  aangemeld als 
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming 
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken 
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen 
verstrekt.  Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de 
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden 
via info@duyschot.nl. 

 

 

Facebook: Johannes Duytschot op Facebook 

 
 

 
Copyright © 2019 Stichting Duyschot Concerten 

 

Ons mailadres is: 

info@duyschot.nl 

 

Wilt u de manier om deze nieuwsbrief te ontvangen wijzigen? 
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