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Voorwoord 
 
Gerard de Wit heeft december 2014 Dutch Baroque opgericht waarmee hij met zijn musici en 
zangers hoogwaardige concerten voor een breed publiek realiseert. Zijn doel is om zo de 
uitvoeringspraktijk van oude muziek te stimuleren en levend houden. Dutch Baroque bestaat 
uit een professioneel orkest; Dutch Baroque Orchestra (voor de eigen projecten), Dutch 
Baroque Collegium (een professioneel orkest te boeken door derden) en de amateurkoren 
Vocal Consort en de Junior Singers. In dit document leest u een verslag van het 5e jaar van 
Dutch Baroque: 2018. 
 
Missie 
Stichting Dutch Baroque stelt artistiek leider Gerard de Wit in staat om de uitvoeringspraktijk 
van oude muziek te stimuleren en levend te houden door hoogwaardige concerten te 
organiseren voor een breed publiek, bestaande uit de oude garde barokfans en een nieuw 
(jong) publiek. Voor de programmering wordt, naast de grote en bekende werken, gezocht 
naar nog onbekende en onontdekte parels uit het oudemuziekrepertoire. De stichting wil een 
ambassadeur zijn voor oude muziek door op creatieve en innovatieve wijze uitvoering van 
oude muziek te promoten, in het bijzonder muziek ontstaan tussen 1562 (geboorte 
Sweelinck) en 1809 (sterfdatum Haydn).  
 
Stichting Dutch Baroque werkt vanuit een lokaal opgebouwde basis in Zwijndrecht en 
omgeving, waar het zeer regelmatig concerten realiseert, maar ook een minifestival en 
workshopdagen voor amateur-barokmusici. Gerard de Wit is vanuit zijn expertise als 
musicus binnen zijn eigen leefomgeving Zwijndrecht steeds op zoek naar mogelijkheden om 
activiteiten te ontplooien die gedragen worden door een breder publiek. Ook wil hij 
bestaande locaties vaker te benutten. Deze lokale en educatieve activiteiten zijn alleen 
haalbaar met cofinanciering van fondsen en subsidiënten.  
 
Daarnaast wil Dutch Baroque, groeiend vanuit deze basis en één of twee landelijke tournees 
per jaar realiseren van bekende grote werken, waarbij Dutch Baroque Orchestra deels wordt 
bijgestaan door een professioneel koor en professionele solisten.  
  
Visie 
Stichting Dutch Baroque streeft met artistiek leider Gerard de Wit naar een vitale 
(dynamische) uitvoeringspraktijk van ‘oude muziek’ en naar brede publieke waardering 
hiervoor. Oude muziek verdient een respectvolle behandeling en wordt daarom gerealiseerd 
op basis van wetenschappelijke c.q. historisch geïnformeerde inzichten, geplaatst in zijn 
oorspronkelijke context, uitgevoerd op passend instrumentarium door professionele 
topmusici gespecialiseerd in de uitvoering van oude muziek. 
 
 
Gerard de Wit 
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Bestuur en organisatie 

 
De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur werkt onbezoldigd. De inkomsten van 
de stichting bestaan uit enerzijds inkomsten uit de concerten van projecten en anderzijds uit 
fondsenwerving; t.w. sponsors, donateurs, vermogensfondsen. Zonder extra fondsen en 
donaties zijn deze projecten niet mogelijk. De stichting heeft een Culturele ANBI-status.  
 
Bestuur: 
In 2018 hebben er bestuurswisselingen plaatsgevonden en zijn er enkele bestuursleden 
afgetreden.  
 
Voorzitter, Dhr. J. P. Vogelaar is vervangen door de nu huidige voorzitter Dhr. G. de Wit 
Secretaris, Mw. J. L. van Vugt - van Surksum is vervangen door de nu huidige secretaris  
Mevr. C.M. van Stigt, Cecilia Maria 
Penningmeester, Dhr. M. D. Vroegindeweij is vervangen door de nu huidige penningmeester  
Dhr. P. Hoogendijk 
 
Lid, Dhr. A. de Bruijn afgetreden. Hiermee bestaat het huidige bestuur uit totaal 3 
functionarissen. 
 
 
Organisatie: 
Fondsenwerving, boekingen en coördinator 
Caecilia van Stigt 
management@dutchbaroque.nl 
 
Public Relations 
Franca Klaus 
pr@dutchbaroque.nl 
 
Overig 
Jan de Rhoter – secretaris Dutch Baroque Vocal Consort 
Anne Margriet ten Hoor – productie 
Anton Visser – productie 
Johanneke de Wit – bibliotheek 
Lisanne Reedijk – grafisch vormgever 
Minne Modderman – fotograaf 
Bas-Jan de Ridder – IT en website support 
Erik de Knegt – YouTube support 
 
 
 
Comité van aanbeveling: 
 
Dhr. T. Koopman 
Dhr. G.J. Bach 
Dhr. A. Clement 
Dhr. D. Schrijer 
Dhr. J.N. Rozendaal 
Dhr. B. Winsemius 
Dhr. W. Hazelzet  
Dhr. P. Taams 
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2018 Activiteiten Dutch Baroque  
 
 

1 Johannes Passion J.S. Bach 
 
Middelburg en Zwijndrecht, 16&17 maart 
 

Bach schreef zijn Johannes Passion volgens een prachtig bouwplan. De ruggengraat van de 
Johannes-Passion is de tekst van twee hoofdstukken van het evangelie van Johannes, in 
Luthers vertaling. Ter verruiming van zijn dramatische mogelijkheden gebruikt Bach op twee 
plaatsen ook enkele verzen uit het Mattheüs-evangelie. Bach laat ons de gemoedstoestand 
van het haatdragende volk, de huichelachtige Schriftgeleerden, de onverschillige soldaten en 
plagerige omstanders voelen. 
De Johannes Passion doet een groot appel op het medelijden van de luisteraar. Johannes is 
dan ook meer de filosoof of de psycholoog, die alles in een kader plaatst van wat er is 
voorspeld en hoe het leven van Jezus daarin zijn loop moet hebben. Hier staat niet de 
lijdensweg van Jezus voorop, maar diens koningschap. 

Intense toonzetting 
In het tweede deel lijkt de Johannes in een stroomversnelling te komen. De enorme 
intensiteit van de rechtszaak tegen Jezus waarin het volk zich steeds kwaadaardiger tegen 
Jezus en ook Pilatus opstelt, voert de spanning op. Het resulteert in een van de spannendste 
episoden uit de muziekgeschiedenis waarin het koraal ‘Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn’ 
een sleutelpositie heeft. De intense toonzetting van de rechtszaak onderbreekt Bach met een 
sereen arioso voor de bas en een lange aria voor de tenor als episode van rust en inkeer. 
Na het statige slotkoor ‘Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine’ voegt Bach nog een koraal toe ‘Lass 
dein lieb Engelein’. Hierin staat Bachs eigen levenseinde centraal. Bach overziet alles wat hij 
daarvoor heeft gecomponeerd en als ultieme bezinning schrijft hij nog dit koraal uit. Een lied, 
zonder voorspel, zonder naspel, dat ook melodisch naar een prachtige climax klimt als de 
laatste twee regels klinken. 

Solisten: 
Sopraan Lissa Meyvis 
Alt Aleksan Chobanov 
Tenor Raphael Höhn 
Bas Drew Santini 
Bas David Visser 

Inleiding bij het concert 
Tijdens de voorafgaande inleiding kon het publiek nader kennismaken met bijvoorbeeld het 
thema van het concert, meer horen over de componist, de geschiedenis van een stuk of de 
werkwijze van de componist. De inleiding op de Johannes Passion werd verzorgd door Arie 
de Bruijn. 
 
 

2 Motetten van de familie Bach 
 
25 en 26 mei in Dordrecht en Oudewater 
 
‘Meinem alten Bachischen Archiv’, zo noemde Carl Philipp Emanuel Bach de 
muziekverzameling liefdevol, die hij via zijn vader Johann Sebastian Bach van 
 zijn grootvader Johann Ambrosius Bach erfde. Een klank- en kleurrijk compendium met 
motetten, cantates en aria’s uit de periode 1650-1700 van de componistenfamilie Bach. 
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Programma: 
Johann Sebastian Bach Komm, Jesu komm, BWV 229,  
Johann Bach   Unser leben ist ein schatten,  
Michael Bach   Fürchtet euch nicht, Johann   
Johann Michael Bach  Halt, was du hast,  
Johann Christoph Bach Sei getreu bis in den Tod,  
Johann Michael  Bach Herr, wenn ich nur dich habe,  
Johann Sebastian Bach Ich lasse dich nicht,  

PAUZE 

Johann Bach    Sei nun wieder zufrieden,  
Johann Christoph Bach  Lieber Herr Gott, wecke uns auf,  
Johann Christoph Bach Fürchte dich nicht,  
Johann Sebastian Bach Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230,  

De inleiding op de dit programma werd wederom verzorgd door Arie de Bruijn. 

Bezetting: 
Dutch Baroque Vocal Consort 
Anne-Linde Visser, Barokcello 
Pietro Pagganini, Kistorgel 
Gerard de Wit, Dirigent 
Johanneke de Wit, Blokfluit 

 

3 Bach en Handel op het Bachfestival 
 
19 juni, Dordrecht 
 
Negen dagen lang kwam  tijdens het Bachfestival Dordrecht 2018 de rijke wereld van Johann 
Sebastian Bach tot leven in meer dan 35 concerten en activiteiten op binnen- en 
buitenlocaties in de historische binnenstad van Dordrecht en in de Drechtsteden.  
Ook Dutch Baroque speelde dit jaar weer op het Bachfestival in Dordrecht. In een uniek 
samenwerkingsverband begeleidde Gerard de Wit met het Dutch Baroque Orchestra 
zangers van diverse Drechtstedenkoren o.l.v. Ed Spanjaard. 
 

Bach en Handel, tegenpolen? 

In het muziekjaar 1985, gaf toen nog West Duitsland twee postzegels uit: Bach 80 Pfennig 
en Handel 60 Pfennig. Klinkt hier een waardeoordeel in door? En is dat terecht? Oordeelt u 
zelf. In dit concert van Dutch Baroque ontmoeten Bach en Handel elkaar in een ‘licht’ 
programma. Geen zwaarwichtige kerkmuziek, maar verstrooiingsmuziek. Het beroemde ‘Air’ 
van Bach klinkt in de context van de uitbundige 3e orkestsuite, BWV 1068. En van Handel 
klinkt één van zijn lichtvoetige orgelconcertjes, die hij als pauzemuziekjes speelde bij zijn 
oratoria! 

PROGRAMMA: 

J.D. Bach   Orkestsuite in D-Groot BWV 1068 o.l.v. Gerard de Wit 
G.F. Handel  Orgelconcert van G.F. Händel Op. nr. 4, Gerard de Wit soleerde op het 

orgel 
J.S. Bach  Magnificat o.l.v. Ed Spanjaard 
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4  Zomerfestival 
 
tour langs kerkjes Zwijndrecht en Puttershoek, 30 juni  
 
Op 30 juni organiseerde Dutch Baroque voor het eerst een minifestival in 
Zwijndrecht/Puttershoek. Mensen konden aan het begin van de zomervakantie genieten van 
een heerlijke muzikale fietstour langs de prachtige kleine kerkjes van Zwijndrecht. 
Na een heerlijke kop koffie genoot van het openingsconcert in de Oude Kerk, Zwijndrecht. 
Dit concert werd verzorgd door Gerard de Wit. Aansluitend fietsten zij naar het volgende 
(mini)concert.  De fietsroute bracht het publiek naar verschillende kleine kerkjes in de 
omgeving van Zwijndrecht. Zo waren er miniconcerten in: 

• Pieterman Kerkje 
• Lindtse Kerkje 
• Kijfhoekkerkje 
• Kerkje Puttershoek (met het pontje over) 

Het publiek fietste met een groep van maximaal 30 mensen van kerkje naar kerkje. 
Ondertussen konden zij genieten van de natuur bij het “Kijkhoekkerkje” en maakten zij 
kennis met het interieur van de  monumenten als het “Pietermankerkje” en het 
”Lindtsekerkje” in Zwijndrecht. 

In elk kerkje werd het publiek telkens een half uur vermaakt door een muziekgezelschap 
geselecteerd door Dutch Baroque met op het programma barokmuziek uit verschillende 
landen. De musici waren o.a. winnaars van de Academy dag met Blokfluit ensemble Brisk (7 
april) aangevuld met musici van Dutch Baroque en enkele gastmusici. 

Programma: 
10:00 uur verzamelen bij de Oude Kerk in Zwijndrecht 
10.30 – 11:00 concert 1 openingsconcert door Gerard de Wit 
11.00 – 11.30 fietsen volgens uitgereikte route indeling 
11.30 – 12.00 concert 2 
12.00 – 12.30 fietsen naar lunch locatie 
12.30 – 13.15 lunchen 
13.15 – 13.30 fietsen volgens uitgereikte route indeling 
13.30 – 14.00 concert 3 
14.00 – 14.30  fietsen volgens uitgereikte route indeling 
15.00 – 15.30 concert 4 
15.30 – 16.00 fietsen volgens uitgereikte route indeling 
16.00 – 16.30 concert 5 
 
 
 

5 ‘Harmonischer Gottes-Dienst’ Bach & Telemann 
 
Bach & Telemann, Beek-Ubbergen, 28 oktober 

 

Vrienden die elkaar uit het oog verloren 

Op 8 maart 1714 werd in Weimar Bachs tweede zoon geboren: Carl Philipp Emanuel. Zijn 
tweede naam is afkomstig van een van zijn peetooms: George Philipp Telemann. Wordt 
Bach in de huidige tijd gezien als de grootste componist, in Bachs tijd werd Telemann als de 
grootste Duitse componist beschouwd. Het feit dat Bach Telemann heeft gevraagd om 
peetoom te willen zijn, duidt ontegenzeggelijk op een vriendschappelijke verhouding tussen 
hen beiden. 
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Ook in dit programma stonden Bach en Telemann vriendschappelijk naast elkaar. Dutch 
Baroque speelde eerst een aanstekelijk instrumentaal stuk van Bach: BWV 1059 in een 
‘orgelconcerto’ in een reconstructie van Ton Koopman. Ook Telemann kon er wat van met 
zijn suite voor blokfluit en orkest. Het speelplezier spat ervan af. Maar hoe kan het anders 
met titels als: Les Plaisirs, Réjouissance en Polonaise. Bach was zeer te spreken over de 
triosonates van Telemann. Zoals het Trio nr. 8 uit ‘Essercitii Musicali’ voor blokfluit, obligaat 
klavecimbel en basso continuo. 
 
Het programma bestond verder uit solocantates. Van Telemann klonken er uit zijn 
Harmonischer Gottes-Dienst (1725-1726): cantate 3 Ihr Völker, hört, wie Gott aufs neue 
spricht, cantate 9: Liebe, die vom Himmel stammet, cantate 25 Hirt' und Bischof uns'rer 
Seelen en cantate 33 Ergeuss dich zur Salbung. De bezetting is voor: zangstem, solo-
instrument en basso continuo. Deze cantates zijn een meesterlijke combinatie van 
welluidendheid, vakkundig contrapunt en vocale en instrumentale virtuositeit. 
 
Ook werden er twee solo cantates van Bach vertolkt. Het betrof Widerstehe doch der Sünde, 
(BWV 58 uit 1714) voor alt, viool en basso continuo. Deze minimale cantate, zowel wat 
betreft muzikale bezetting als lengte (aria – recitatief – aria) is geschreven voor de vastentijd. 
Het gevecht tegen de zonden wordt daarin met dissonate akkoorden onderstreept. En 
tenslotte Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (BWV 170, 1711) een solocantate voor de alt. 
Dit is een cantate die je direct meeneemt in een meeslepende, wiegende, melodische 
schoonheid. In de aria’s 3 en 5 heeft het orgel een zeldzame obligate partij. Een 
adembenemede cantate! 
 
Dutch Baroque Orchestra 
O.l.v. Gerard de Wit 
Alt – Rosina Fabius 
 
Viool 1 - Ivan Iliev 
Viool 2 – Elise van der Wel 
Altviool - Hilla Heller 
Cello - Anne-Linde Visser 
Contrabas - Silvia Jiménez 
Blokfluit I – Johannneke de Wit 
Traverso – Jaap Visser 
Hobo – Robert de Bree 
Orgel – Gerard de Wit 
 
 
Programma; Harmonischer Gottesdienst 
 
J.S. Bach Organconcerto BWV 1059     

Allegro – Adagio – Allegro 
G. Ph. Telemann        Hirt’ und Bischof uns’rer Seelen, TWV 1:804b 
G. Ph. Telemann        Liebe, die vom Himmel stammet, TWV 1:1044 
G. Ph. Telemann Triosonate in Bes groot voor blokfluit en obligaat klavier  

` Dolce – Vivace – Siciliano – Vivace 
J.S. Bach  Wiederstehe doch die Sünde BWV 54  
PAUZE 
G. Ph. Telemann Suite voor orkest en blokfluit TWV 55:a2 a-minor 
G. Ph. Telemann  Ihr Völker hört TWV 1:921 
G. Ph. Telemann Ergeuß dich zur Salbung der schmachtenden Seele TWV 1:447  
J.S. Bach  Vergnügte Ruh BWV 17 
 

https://www.dutchbaroque.nl/wp-content/uploads/2018/09/foto-Rosina-Fabius-e1430828207605.jpg
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6 Bachs Hohe Messe 
 
Sint-Janskerk Gouda, 24 november 
 
In de langste kerk van Nederland, de St. Janskerk of Grote-Kerk te Gouda klonk Bachs 
muzikale testament, de Messe in b klein. De ‘Hohe Messe’, BWV 232 is een Latijnse mis, 
waarin de Lutheraan Bach zijn mooiste en beste werken tot een universeel kunstwerk 
smeedde. Alles wijst erop dat dit was hoe Bach herinnerd wilde worden. 
 
De ‘Hohe Messe’ Bachs opus ultimum 
Dit concert was een prachtige opmaat naar kerst. De ‘Hohe Messe’ (BWV 232) is een 
Latijnse mis, waarin de Lutheraan Bach zijn mooiste en beste werken tot een universeel 
kunstwerk smeedde. De meeste onderzoekers gaan er inmiddels vanuit dat Bach zijn mis 
grotendeels samenstelde uit bestaande muziek, uiteraard vooral uit de cantates. Het werk 
omspant maar liefst 35 jaren. Het oudste deel is het ‘Crucifixus’, een bewerking uit één van 
Bachs vroegste cantates uit 1714, en het Et incarnatus est is zijn allerlaatste bladzijden 
vocale muziek uit 1749. De eerste aanzet voor de complete mis dateert van juli 1733, toen 
Bach koning August III in Dresden de partijen van een Missa in b klein aanbood. Bach stelde 
de laatste vijf delen van de mis pas samen toen hij het geheel in 1748-49 in partituur 
noteerde. Bachs magum opus op vocaal gebied! 
  

Onze topsolisten waren: 
Sopraan  Marjon Strijk 
Alt   Oscar Verhaar (ook 2e sopraan) 
Tenor   Gerd Türk 
Bas   Peter Kooij 

Dutch Baroque Orchestra & Dutch Baroque Vocal Consort en solisten o.l.v. dirigent 
Gerard de Wit 

Inleiding bij het concert 
Voor aanvang van een concert organiseerde Dutch Baroque een inleiding. De inleiding op de 
Hohe Messe werd verzorgd door Govert-Jan Bach. 


