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Beste liefhebber van de Duyschot-concerten, 

Op zaterdag 19 november komt Jos van der Kooy, cantor en organist 

van de Remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam naar Hendrik Ido 

Ambacht voor een muzikale lezing over Sweelinck, Buxtehude en 

Bach, “Renaissance en Barok in toon en woord”.  

Hij illustreert zijn verhaal met muziekfragmenten die hij zelf op het 

Duyschot-orgel speelt.  

Zaterdag 19 november a.s. 16.00 uur 

Dorpskerk Hendrik Ido Ambacht 

Toegang € 10,- Jongeren t/m 18 jaar gratis 

U bent van harte welkom! 

 

Jos van der Kooy 
Jos van der Kooy (Rotterdam, 1951) is meer dan een halve eeuw actief 
in het Nederlandse en internationale muziekleven. De omvang en 
veelzijdigheid van zijn repertoire is legendarisch. 
Zijn manier van spelen staat bekend als gedreven, dynamisch en 
emotioneel. 
Jos studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam waar Piet Kee 
de basis legde voor zijn lange carrière. Tussen 1977 en 1981 won hij 
prestigieuze nationale en internationale improvisatieprijzen bij 
concoursen in Bolsward, Haarlem en St. Albans (UK). In 1981 
voltooide hij zijn studie met het behalen van de Prix d’ Excellence voor 
orgel en improvisatie. Aanvullende lessen kreeg hij van onder anderen 
Hans Haselböck, Cor Kee, Ewald Kooiman, Daniel Roth en Charles de 
Wolff. 



 

Sinds 1 januari 2020 is Jos cantor en organist van de Remonstrantse 
Arminiuskerk in het centrum van Rotterdam. Hij bespeelt daar het 
monumentale Steenkuyl orgel uit 1898.  
In de jaren 1981 tot 2019 was Jos cantor en organist van de Westerkerk 
in Amsterdam. Van alle organisten die in de loop van ruim drie 
eeuwen aan de Wester verbonden waren is hij het langst in functie 
geweest. Van 1990 tot 2017 was hij stadsorganist van Haarlem. Hij 
bespeelde daar het wereldberoemde Müller orgel in de Grote-of Sint 
Bavokerk en het Cavaillé-Coll orgel in de Philharmonie. Voor zijn werk 
in Haarlem ontving hij de Zilveren Legpenning van de Vereniging 
Haerlem (2015) en de Zilveren Stadspenning van de Gemeente 
Haarlem (2017). Sinds 2007 is hij organist van de Raad van State te ’s-
Gravenhage.  
Jos van der Kooy is hoofdvakdocent voor orgel, improvisatie en 
practicum musicae aan het Koninklijk Conservatorium te ’s-
Gravenhage en aan de Universiteit Leiden. 
Tweemaal, in 1989 en in 2000, werd hij onderscheiden door de Société 
Académique Arts, Sciences, Lettres te Parijs wegens zijn verdiensten 
voor Franse muziek. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 
  



Terugblik op het vorige concert 
Enkele foto’s en links naar korte video’s van dit prachtige concert 
vindt u hieronder. 

 

 

Eerste videofragment 

 

Tweede videofragment 

 

Derde videofragment 

 

https://d.docs.live.net/4f0a8bf501d74475/St%20Duyschot%20concerten/PR/September%202022%20-%20concert%2015%20okt%202022/fotos%20en%20videos/WhatsApp%20Video%202022-10-24%20at%2021.13.19.mp4
https://d.docs.live.net/4f0a8bf501d74475/St%20Duyschot%20concerten/PR/September%202022%20-%20concert%2015%20okt%202022/fotos%20en%20videos/WhatsApp%20Video%202022-10-24%20at%2021.14.28.mp4
https://d.docs.live.net/4f0a8bf501d74475/St%20Duyschot%20concerten/PR/September%202022%20-%20concert%2015%20okt%202022/fotos%20en%20videos/WhatsApp%20Video%202022-10-24%20at%2021.15.26.mp4


  

Duyschot Concerten Hendrik Ido Ambacht  

Concertseizoen 2022 – 2023 

 

Zaterdag 15 oktober 2022   
16.00-17.00 uur  
Gerrieke Verheij (barokcello, 
blokfluit) 
Ilan Danin (virginaal, orgel) 

  
 

Buitenland in Engeland 
Een concert rond het internationale muzikale leven waardoor 
Londen uitblonk in het Europa van de 18e eeuw. Gerrieke 
Verheij en Ilil Danin presenteren in dit programma diverse 
buitenlandse componisten die een gedeelte van hun carrière in 
Londen hebben doorgebracht, zoals Francesco Barsanti, 
Giuseppe Sammartini.  Johann E. Galliard.   
 

Zaterdag 19 november 2022 
16.00-17.00 uur  
Jos van der Kooy 

Muzieklezing   
Jos van der Kooij is uniek in zijn lezingen over bepaalde 
muzikale onderwerpen. Tijdens de lezing illustreert hij zijn 
verhaal met muziekfragmenten die hij zelf op het orgel speelt.  

Zaterdag 17 december 2022 
20.00-21.00 uur  
Arjan Veen orgel 
Voxtet Vocaal Ensemble 

Kerstconcert    
Het programma wordt later bekend gemaakt.  
Na afloop is er zoals gebruikelijk gelegenheid voor een praatje 
met een glaasje.  

Zaterdag 14 januari 2023 
16.00-17.00 uur  
Bart Jacobs 

Orgelconcert 
Het programma wordt later bekend gemaakt. 

Zaterdag 18 februari 2023    
16.00-17.00 uur  
Duo Upon the Wind  
- Sabine d’Hont (9 (!) blokfluiten) 
- Remco Jacobs (zang en 
barokgitaar)  

Engelse muziek uit de renaissance 
Een Engels programma met oude muziek van o.a. Dowland, 
Holborne en Purcell, gecombineerd met moderne composities 
van Remco Jacobs. Een programma met veel afwisseling: 
snelle en opzwepende dansen en mooie langzame melodieën 
met daarbij enkele oude en nieuwe songs.  
 

Zaterdag 18 maart 2023 
16.00-17.00 uur  
Rie Kimura (viool) 
Pieter Jan Belder (klavecimbel)  

Gemengd barokconcert  
Een gemengd programma met klavecimbel, orgel en viool.  
Muziek van drie Johannen: Johann Sebastian Bach, Johann 
Ludwig Krebs en Johann Georg Pisendel. 
 

Zaterdag 15 april 2023 
16.00-17.00 uur  
Van Swieten Society 
Kate Clark - fluit, Heleen Hulst en Ivan 
Iliev – viool, Elisabeth Smalt - altviool 
Diederik van Dijk - cello  
Bart van Oort - fortepiano 

 The great musical Empire 
Door de Industriële Revolutie die in Engeland begon was een van 
‘s werelds rijkste middenklassen ontstaan. Dit was de 
voedingsbodem voor een briljant muziekleven. Wij krijgen een 
keuze te horen met composities van o.a. Händel, Clementi, 
Dussek, Haydn/Salomon. 



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 
• De Sitter Bloemen 
• Rabobank 
• Xebius Digital Printing 
• Operando 

 

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. 
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