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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 

 

  



4 
Jaarverslag Stichting Dutch Baroque – 2019 
 

 

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: 
Voorzitter Dhr. G. de Wit 
Secretaris, Mevr. C.M. van Stigt 
Penningmeester, Dhr. P. Hoogendijk 
Hiermee bestaat het huidige bestuur uit totaal 3 functionarissen. 
 
 
Organisatie: 
Fondsenwerving en management 
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. P. Taams 
 

De stichting werd in 2019 gesteund door:  
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2019 Activiteiten Dutch Baroque  
 
 
 

1 Zangacademy Matthäus Passion o.l.v. Ton Koopman 
 
Zwijndrecht, 23 februari (10:00-17:00) 
 

Zangacademy voor bijna-professionals en gevorderde amateurs 
Zingen onder leiding van de nestor van de Nederlandse Barokmuziek Ton Koopman mag je 
terecht ‘a dream come true’ noemen. Het bleek een succes toen Dutch Baroque in 2016 
samen met Ton Koopman een cursus organiseerde met Handel op de lessenaar. 
Deelnemers genoten volop. Gerard de Wit: “Succes moet je herhalen. Ik ben ongelooflijk blij 
dat we ook dit jaar weer i.s.m. Ton een zangcursus konden aanbieden, met in de hand een 
door mij gereconstrueerde Matthäus Passion van Bach naar een versie uit 1729!” 

Het belangrijkste doel van de cursus was natuurlijk om het plezier te ervaren om samen 
Bachs prachtige muziek te zingen, genietend van de creativiteit, verhalen en ideeën van Ton 
Koopman. Ruim 100 amateurzangers namen deel! 

De volgende delen uit de Matthäus Passion werden als leidraad genomen: 
Deel 1 Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen (reconstructie voor enkel koor) 
Deel 3 Choral Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 
Deel 25 Choral Was mein Gott will, das gescheh allzeit 
Deel 27b Sind Blitze, sind Donner (reconstructie voor enkel koor) 
Deel 37 Wer hat dich so geschlagen 
Deel 45b LaB ihn kreuzigen 
Deel 58b Der du den Tempel Gottes zerbrichst 
Deel 58d Andern hat er geholfen 
Deel 62 Wenn ich einmal soll scheiden 
Deel 68 Wir setzen uns mit Tränen nieder 

Ontdekkingstocht 
De cursus was één grote ontdekkingstocht. Hoe ga je om met praktische problemen, zoals 
bijvoorbeeld het zingen van colloraturen en versieringen (trillers) en hoe los je dit nu op? 
Maar ook leerden de cursisten de tips en tricks om op hun mooist te zingen en een 
professionele klank te maken. Ton Koopman betrok zijn cursisten intensief en met één doel: 
een optimaal resultaat. Natuurlijk werden de zangers deze dag begeleid door Gerard de Wit 
van achter het kistorgel en de spelers van Dutch Baroque Orchestra. Vragen konden geteld 
worden tijdens het speciaal ingelaste vragenkwartier. Na een dag oefenen, werd deze dag 
afgesloten met een presentatie o.l.v. Ton Koopman. 

Dagprogramma: 
09:30 – 10:00                  inloop met 
koffie/thee 
10:00 – 11:00                  workshop 
11.00 – 11:15                  korte pauze 
11:15 – 12:30                  workshop 
12:30 – 13:00                  lunchpauze 
13:00 – 15:00                  workshop 
15:30 – 16:00                  koffie/thee 
16:00 – 17:00                  vraagkwartier en  
                                        slotpresentatie 
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2 Matthäus Passion J.S. Bach 
 
Middelburg en Zwijndrecht, 29&30 maart 
 

De Matthäus Passion van J.S. Bach, een reconstructie naar de oerversie uit 1727/29  
Om het lustrumjaar (5 jaar) op een speciale manier te starten, boog Gerard de Wit zich begin 
vorig jaar over een boeiend onderwerp. Gerard de Wit: “De onduidelijkheid over Bachs 
eerste uitvoering van zijn Matthäus Passion en de eerste partituurversies fascineerde me. Ik 
ben in de bronnen gedoken en stuitte op een recentelijk herontdekte bron daterend na Bachs 
dood, waarvan ik met grote zekerheid vermoed dat deze direct te linken is aan de allereerste 
versie (1727/29) van Bachs Matthäus Passion. Deze vondst is hoe dan ook zeer belangrijk, 
omdat het een historische en wetenschappelijke basis biedt om tot een goede en bruikbare 
reconstructie te komen. Deze bron werd bij eerdere reconstructiepogingen nooit eerder 
gebruikt, maar kwam nu tot klinken!” Een unieke versie van de Matthäus Passion met voor 
de meesten Bachs bekendste en mooiste aria: ‘Erbarme Dich, mein Gott’. 
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie om in de Oude Kerk te Zwijndrecht een passie van 
Bach uit te voeren. Na 4 jaar op rij de Johannes Passion was het nu tijd voor de Matthäus 
Passion. Bachs meest bekendste magistrale werk. 
  
Dutch Baroque Orchestra & Dutch Baroque Vocal Consort en solisten o.l.v. dirigent 
Gerard de Wit 
 
Solisten: 
Sopraan  Elisabeth Hetherington 
Alt Oscar  Verhaar 
Tenor   Jasper Dijkstra 
Bas   Jonathon Adams 
Bas   Noël Casteleyn 
 
Inleiding bij het concert 
Voor aanvang van de concerten organiseerde Dutch Baroque een inleiding. Op deze manier 
kon het publiek nader kennis maken 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 Matthäus Passion werd verzorgd door Prof. Dr. Albert Clement. 
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3  CD-presentatie sonates W.A. Mozart voor orkest en orgel 
 
Martinuskerk te Sint-Oedenrode 20:30 
 
De frisse, korte ‘sonates all’epistola’ die Mozart tijdens vieringen in de Salzburger Dom met 
een klein orkestje uitvoerde, lijken een beetje in de vergetelheid geraakt. Dutch Baroque 
legde ze vast op de zilveren schijf, opgenomen in de prachtige St. Martinuskerk in het 
Brabantse Sint Oedenrode met het al evenzo schitterende Smits-orgel aldaar. 
 
Gerard de Wit schrijft hierover het volgende in het CD-boekje: “Toen ik tijdens een orgeltocht 
het Smits orgel in de Kathedrale kerk van Sint-Oedenrode ontdekte, met de opmerkelijke 
hoeveelheid ruimte rond te speeltafel om een orkestje kwijt te kunnen, zag ik deze plek als 
uitgelezen plaats om de Complete Kerksonates voor twee violen en basso continuo van W.A. 
Mozart op te nemen. Hoewel uitgaande van een pitch A = 427-430 Hz., accepteerden we de 
lagere pitch A = 415 Hz. waarin het Smits orgel in St. Oedenrode gestemd is. Een veelzijdig 
instrument wat zowel als continuo-instrument als solo-instrument goede diensten heeft 
bewezen. Met het klankbeeld van dit instrument en deze locatie kan men zich de rijk 
geornamenteerde Salzburger Dom met zijn ongekende akoestiek voorstellen, waar deze 
muziek tussen 1772 en 1780 als instrumentaal intermezzo tussen de Epistel- en 
Evangelielezingen geklonken heeft. Een welkome toevoeging aan het basso continuo is de 
fagot, die Mozart als ‘ad libitum’ aangeeft.” 
 
Programma: 
Quatre mains Bert Augustus en Gerard de Wit 
KV594 Adagio and Allegro in F minor (Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr) W.A. Mozart 
 
KV144 D major for 2 violins and basso continuo 
Allegro W.A. Mozart 
KV67 E minor major for 2 violins and basso continuo 
Andantino 
KV224 F major for 2 violins and basso continuo and 
organ obbligato Allegro con spirito 
 
C. Schaffrath (1709 – 1763) 
Duetto in g-moll voor obligaat klavier en fagot 
Andante / Allegro assai / Allegro 
 
J. Stanley (1712 – 1786) 
Concerto in c-moll voor orgel Opus 10 nr. 4 (1775) 
Vivace / Andante Affetuoso / Presto 
 
Quatre mains Bert Augustus en Gerard de Wit 
KV401 Fugue in G minor W.A. Mozart 
 
B. Ruloffs (1741 – 1801) 
Allegro / Andantino / Vivace 
 
Bert Augustus en Gerard de Wit 
Pedro José Blanco (1750-1811) Concerto No. 1 voor twee orgels 
 
A. Vivaldi (1678-1741) 
Chamber concerto voor fluit, viool, fagot en basso continuo in D major (RV92) 
Allegro / Largo / Allegro 
 
G. Ph. Telemann (1681-1767) 
Trio sonata voor blokfluit, viool en basso continuo in D minor 
Allegro – Adagio – Allegro – Presto 
 
KV274 G major for 2 violins and basso continuo Allegro W.A. Mozart 
KV336 C major for 2 violins and basso continuo and organ obbligato Allegro 
KV244 F major for 2 violins and basso continuo and organ obbligato Allegro 
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4  Zomer minifestival 
 
22 juni - muzikale fietstour langs kerken in Zwijndrecht en omgeving 
 
Op 22 juni organiseerde Dutch Baroque voor de tweedemaal een minifestival in en om 
Zwijndrecht. 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. 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.  
Voor dit project had de stichting de volgende doelstellingen geformuleerd:  
 
Amateurmusici educatie en een podium bieden 
Gerard de Wit wil met Dutch Baroque amateurs van jong tot oud in aanraking brengen met 
barokmuziek en hen onderwijzen in de authentieke uitvoeringspraktijk. Jaarlijks wordt er 
daarom de Academy georganiseerd. Professionele (conservatorium)docenten coachen dan 
instrumentalisten en vocalisten, zowel individueel als groepsgewijs. Er is veel talent onder 
amateurs en de Wit vindt het belangrijk dat zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen, 
professionals te ontmoeten en te genieten van het (samen) maken van muziek.  
 
Verbinden professionals en amateurmusici 
Gerard de Wit wil zo de afstand tussen professionele- en amateurmusici verkleinen en hen 
niet alleen educatie maar ook een podium bieden. Dutch Baroque wil zo bijdragen aan 
verrijking van het amateurmuziekleven! 
 
Nieuw publiek laten kennismaken met barokmuziek  
Met de combinatie van een fietstocht, monumenten(de kerkjes), de natuur en barokmuziek in 
de vorm van korte concertjes, wil  Dutch Baroque nieuw publiek bereiken en kennis laten 
maken met barokmuziek.  
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5 Messiah G.F. Handel Geertruidenberg 
 
Vlissingen 22 november 19:30 
Geertruidenberg 23 november  19:30 
Voorthuizen 39 november 19:30 
Zwijndrecht 30 november 19:30 
 
‘The Messiah’ van Georg Friedrich Handel, oerversie uit 1741 
Handel kreeg na een uitvoering van zijn werk het volgende compliment van Lord Kinnoul: ‘Ik 
dank u voor het nobele vermaak dat u Londen schenkt’, aldus de edelman. ‘Het zou me 
spijten als ik het publiek alleen geamuseerd heb’, antwoordt Handel, ‘ik wil ze betere mensen 
maken’. De componist bleef van zijn werk houden en voerde zijn ‘Messiah’ 56 keer uit. Ook 
verzorgde hij maar liefst 9 verschillende uitgaven met wisselende bezettingen voor de 
solisten. 
Een oratorium in drie delen: het eerste deel dat de verwachting en komst van de Messias 
bezingt. Het tweede deel: lijden, sterven, opstanding en hemelvaart van de Messias, 
afsluitend met het bekende ‘Hallelujah’ En deel drie is de doorwerking van het voorafgaande. 
Een overweldigend oratorium met een enorme zeggingskracht door de manier waarop 
Handel, koor, orkest en solisten inzet.  
Gerard de Wit over deze uitvoering: “The Messiah wordt nationaal en internationaal veel 
uitgevoerd. Maar zelden kiest men voor de eerste versie van het werk. Samen met mijn 
collega-musici wil ik er alles aan doen om u dit werk te laten horen, zoals Handel het zelf in 
1742 in Dublin in première liet gaan.” 
 
Dutch Baroque Orchestra & Dutch Baroque Vocal Consort en solisten o.l.v. dirigent 
Gerard de Wit 
 
Solisten: 
Sopraan  Klaartje van Veldhoven 
Alt   Oscar Verhaar 
Tenor   Jasper Dijkstra 
Bas   Jonathon Adams 
 
Inleiding bij het concert 
Voor aanvang van de concerten organiseerde Dutch Baroque een inleiding. Op deze manier 
kon het publiek nader kennis maken 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 Matthäus Passion werd verzorgd door Tim Lubbers. 


