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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. 
 
Corona 
Dit jaar was een vreemd en stil jaar. Alle geplande activiteiten konden niet doorgaan en onze 
musici zaten werkeloos thuis. Het koor kon maar een zeer beperkte periode repeteren. Wel 
kon 1 alternatief concert worden uitgevoerd. Er werden kosten gemaakt zonder dat er 
publieksinkomsten tegenover stonden. Gelukkig ontving de stichting ook steun van de 
gemeente Zwijndrecht voor het opvangen van alle tegenslagen. 
 
Koor activiteiten 2020 
Dutch Vocal Consort kon dit jaar door de Coronamaatregelen maar weinig repeteren. Ter 
compensatie werd alle zangers in deze in december een individuele workshop met Marjon 
Strijk aangeboden (1 uur per persoon) in de Kijfhoekkerk. Dit nam totaal 4 avonden in 
beslag. 
 
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: 
Voorzitter Dhr. G. de Wit 
Secretaris, Mevr. C.M. van Stigt 
Penningmeester, Dhr. P. Hoogendijk 
 
Organisatie: 
Fondsenwerving en management 
Caecilia van Stigt 
management@dutchbaroque.nl 
 
Public Relations 
Franca Klaus en Robin Theel 
pr@dutchbaroque.nl 
 
Overige 
Wilma Salzmann – Koor coördinator Dutch Baroque Vocal Consort 
Anne Margriet ten Hoor – Hoofd Productie 
Erik de Knegt – Assistent Productie en Youtube support 
Anton Visser – Logistiek Servicemedewerker 
Johanneke de Wit – Bibliothecaresse 
Lisanne Reedijk – Grafisch Vormgever 
Minne Modderman – Huisfotograaf 
Bas-Jan de Ridder – IT en Website Support 
 
Comité van aanbeveling: 
Dhr. T. Koopman 
Dhr. G.J. Bach 
Dhr. A. Clement 
Dhr. D. Schrijer 
Dhr. J.N. Rozendaal 
Dhr. P. Taams 
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2020 Activiteiten Dutch Baroque  
 
 
1 Johannes Passion J.S. Bach 
 
Dutch Baroque Orchestra & Dutch Baroque Vocal Consort en solisten o.l.v. dirigent 
Gerard de Wit 
 
Solisten: 
sopraan  Enide Lebrocquy 
alt   David van Laar 
evangelist/aria's Adriaan De Koster / Sebastian Brouwer 
bas   Mitchell Sandler / Andrew Hopper 
bas Christus  Joris van Baar 
 
Tijdens de repetities op 11 en 12 maart 2020 moest het bestuur van stichting Dutch 
Baroque i.v.m. de door de overheid opgelegde maatregelen m.b.t de Corona 
pandemie helaas beslissen het project af te lassen. 
 
Geplande concerten: 
Vlissingen, 13 maart 
Amersfoort, 14 maart 
Deventer, 27 maart 
Zwijndrecht, 28 maart middag 
Zwijndrecht, 28 maart avond 
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2 Bach doorbreekt de stilte 
 
Zwijndrecht – Kijfhoekkerk – 4 juli 2020 
 
De terrassen gingen weer open maar de cultuur bleef wat achter. In het prachtige gelegen 
Kijfhoekkerkje te Zwijndrecht werd de stilte wat opvullen met een uniek programma: 
Transcripties van Bach’s sonates voor gamba, fluit en viool voor bloklfuit en 
Klavecimbel/orgel door echtpaar de Wit. Gerard de Wit: “Mijn vrouw Johanneke en ik 
koesterden al lange tijd het idee om samen een CD op te nemen. Samen presenteren we 
deze CD met sonates voor klavecimbel/orgel en blokfluit. Het zal geen verrassing zijn dat al 
deze sonates van Johann Sebastian Bach zijn; we houden allebei erg van zijn muziek.” 
 
Alhoewel Bach zeer comfortabel was met het componeren voor de blokfluit, is er helaas 
geen sonate, suite of triosonate voor de blokfluit uit zijn hand overgeleverd, dat door de vele 
bespelers van dat instrument, wordt betreurd. Gerard heeft voor deze CD en het 
blokfluitrepertoire in het algemeen enkele transcripties en een reconstructie gemaakt en 
hoopt met deze CD een antwoord te geven op de vraag hoe Bachs kamermuziek voor 
blokfluit en klavecimbel zou hebben geklonken.  
 
PROGRAMMA (totaal 60 minuten) 
 
Johanneke de Wit – blokfluiten 
Gerard de Wit – klavecimbel en kistorgel 
 
Fluitsonate BWV 1032 (in C-groot) Johann 
Sebastian Bach 
Vivace (gereconstrueerd door G. de Wit) 
Large e dolce 
Allegro 
 
Sonata voor orgel Wq. 70 Carl Philipp Emanuel 
Bach 
Allegro assai 
Adagio 
Allegro  
 
Gambasonate BWV 1027 (omgezet voor blokfluit in Bes-groot) J.S. Bach 
Adagio 
Allegro ma non tanto 
Andante 
Allegro moderato 
 
French suite no.3 BWV 814 in b-klein J.S. Bach 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte 
Menuet 
Trio 
Menuet 
Gigue 
 
Triosonate BWV 525 (in G-groot) J.S. Bach 
(Allegro moderato) 
Adagio 
Allegro 
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3 Huwelijksconcert 
 
Gouda – Sint Jan – 17 juli 
 
Dutch Baroque trad op tijdens ene huwelijk op 17 juli. Het repertoire bestond uit o.a. Purcell’s 
“How Happy” uit Arthur. En aria’s van Bach uit BWV93 en BWV196. 
 
Musici 
Viool I  Ivan Iliev 
Viool II  Noyuri hamama 
Altviool Simone Siviero 
Cello  Anne Linde 
Contrabas Alon Portal 
Hobo I  Allison Smith 
Hobo II Dorota Gorlow 
Fagot  Luke Alexander Toppin 
 
Solisten  
Sopraan Marjon Strijk 
Alt  Oscar Verhaar 
Tenor  Pablo Gregorian 
Bas  Joris van Baar 
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4 Kerst met meesters uit de barok: Pachelbel, Corelli en Vivaldi 
 
Epe, 28 november 
Schiedam, 12 december 
 
Helaas moest ook onderstaand project i.v.m. de overheidsmaatregelen rond de 
coronapandemie worden afgezegd. Ook een kleinschaliger alternatief met enkele musici en 
barok-kerstmuziek moest last minute toch nog worden afgezegd. 
 
Een exclusieve uitvoering met koor en musici spelend op historische instrumenten, met de 
kenmerkende aanstekelijke en dynamische aanpak van dirigent en organist Gerard de Wit. 
Bij Dutch Baroque is oude muziek een nieuwe beleving! Sfeervolle Italiaanse kerstklanken, 
zowel instrumentaal als vocaal. Zoals het beroemde Concerto grosso van Corelli, 
geschreven voor de kerstnacht ‘Fatto per la Notte di Natale’. 
Het Magnificat, de lofzang van Maria, is het oudste adventslied. Deze nieuwtestamentische 
Psalm maakt al eeuwen deel uit van de liturgie, zoals in de Lutherse vespers. Zo is de 
lofzang van Maria, de lofzang van de Kerk geworden. Dutch Baroque zou zowel de versie 
van Vivaldi als van Pachelbel op de haar bekende, bevlogen manier laten klinken. 
Vervolgens een virtuoos orgelconcert van Sammartini waarin dirigent en leider Gerard de Wit 
zou soleren. Het concert zou afsluiten met Vivaldi’s bekendste kerkelijke koorwerk, de 
Engelenzang: ‘Gloria in excelsis!’ 
  
PROGRAMMA (duur: ongeveer 70 minuten)  
Arcangelo Corelli   Christmas concerto Op. 6 No. 8 
Antonio Vivaldi   Magnificat 
Johann Pachelbel   Magnificat 
Giovanni Battista Sammartini Orgelconcert in A 
Antonio Vivaldi   Gloria RV 589 
 
Dutch Baroque Orchestra & Dutch Baroque Vocal Consort en solisten o.l.v. dirigent 
Gerard de Wit 
 
Solisten: 
Sopraan Marjon Strijk 
Alt Oscar Verhaar 
Tenor Ben Salzmann 
Bas Noël Casteleyn 
 
Inleiding bij het concert 
Voor aanvang van het concert organiseert Dutch Baroque altijd een inleiding. Op deze 
manier kan het publiek kennismaken met bijvoorbeeld het thema van het concert, meer 
horen over de componist, de geschiedenis van een stuk of de werkwijze van een componist. 
De inleiding is altijd gratis bij te wonen en zou deze keer worden verzorgd door Arie de 
Bruijn. 
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