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Adrien Boïeldieu (1775-1834)
Ouverture Le calife de Bagdad

Gabriel Fauré (1845-1924)
Masques et Bergamasques – Suite d’orchestre, op. 112
1. Ouverture: Allegro molto vivo
2. Menuet: Tempo di Minuetto Allegro moderato
3. Gavotte: Allegro vivo
4. Pastorale: Andantino tranquillo

Hector Berlioz (1803-1869)
Drie stukken uit «La damnation de Faust», op. 24
1. Ballet des Sylphes
2. Menuet des Follets
3. Marche hongroise

Pauze

Charles Gounod (1818-1893)
Symfonie nr. 2 in Es-groot
1. Adagio – Allegro agitato
2. Larghetto (non troppo)
3. Allegro molto
4. Allegretto leggiero assai
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La douce France

Elk land  bekijkt de muziekgeschiedenis met weer andere ogen. Zo 
zien wij  Nederlanders de negentiende eeuw vooral als een Duits-
Oostenrijkse muziekgeschiedenis: Beethoven aan het begin, dan 
Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms,  Wagner en Bruckner en 
aan het  einde Mahler. In deze muziekgeschiedenis komen we symfo-
nieën tegen, kamermuziek, pianomuziek, liederen, opera’s, enzo-
voorts. In Frankrijk dachten ze daar in de negentiende eeuw toch an-
ders  over. Parijs was de hoofdstad  van de wereld waar het kunst en 
cultuur betrof en dus ook wat betreft  de muziek. Muziek is  onderdeel 
van La Douce France, net  als een goede maaltijd, elegante mode en 
een smaakvol ingerichte salon. Naar muziek luistert men voor zijn 
genoegen,  niet om geleerd  te doen. In de Franse muziek staat het  
vocale voorop en daarmee als vanzelf  de melodische kant van de 
muziek.  Die Duitse muziek vond  men daar maar zwaar en ingewik-
keld,  andersom vond men in Duitsland  de Franse muziek oppervlak-
kig.  Uiteraard  zijn dit maar simplificerende generalisaties:  de werke-
lijkheid ligt wel wat genuanceerder.
La Douce France betekende dus vooral vocale muziek en binnen dit 
deelgebied  stond de opera op  de allerhoogste rang.  De majestueuze 
Garnier-opera in Parijs is wel het bewijs in steen van deze stelling. 
Een onafgebroken parade van componisten zorgde voor steeds nieu-
we producties: Boïeldieu, Auber, Hérold, Berlioz,  Gounod, Massenet, 
Bizet,  D’Indy tot  en met Debussy en Ravel. Daarnaast werden andere 
vocale genres, koor en kerkmuziek, liederen, veelvuldig beoefend.
Het  programma dat het KamerOrkest Driebergen deze keer voor u 
brengt onder de noemer van La Douce France,  bestaat uiteraard al-
leen maar uit instrumentale muziek, maar de werken die vóór de 
pauze worden gespeeld  hebben stuk voor stuk – vergeef mij  deze 
goedkope woordspeling  – een connectie met het theater. Van Boïel-
dieu spelen we een opera-ouverture, van Berlioz drie stukken uit een 
oratorium, van Fauré een suite van toneelmuziek. Na de pauze een 
echt instrumentaal stuk, maar dan toch weer van een componist die 
in de eerste plaats als operacomponist bekend  is, Charles Gounod, 
wiens Tweede Symfonie u zult gaan horen.

Rudolf Rasch
voorzitter KOD
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Ouverture Le calife de Bagdad (1800)

Adrien Boïeldieu (1775-1834, uitge-
sproken Bo-jeldieu), een net  iets jonge-
re tijdgenoot van Ludwig  van Beetho-
ven, was in zijn tijd onbetwist  heer en 
meester van de Parijse opera. Van 1793 
tot  1830 schreef hij  enkele tientallen 
werken voor de Opéra comique aldaar, 
waaronder een aantal echte kassucces-
sen zoals Le calife de Bagdad (1800), 
Jean de Paris (1812) en La dame blan-
che (1825).  De plots van deze opera’s 
graven niet diep, maar de muziek is vlot en melodieus, de orkestklank 
effectief en aangenaam om naar te luisteren. Uitvoeringen van volle-
dige opera’s van zijn hand zijn tegenwoordig  niet zo gangbaar meer, 
maar de ouvertures kunnen zich nog  steeds in een grote populariteit 
verheugen. Wij beginnen ons programma ermee.
Als  opera behoort Le calife de Bagdad tot de vele uit  die tijd  die zich 
in ‘het Oosten’ afspelen. Al vanaf de middeleeuwen was men in het 
westen gefascineerd  door de cultuur van de islamitische landen, van 
het  Turkse Rijk en verder oostwaarts. Of het beeld  dat men van de 
cultuur van deze landen had  met de werkelijkheid  overeenstemde, 
valt natuurlijk te betwijfelen, maar men zag  ‘het Oosten’ graag  in het 
theater. Het verhaal van de eenakter Le calife de Bagdad is van een 
ontwapenende eenvoud.  Kalief Isaoun wil dat  Zétulbe voor hem kiest 
vanwege zijn persoon en niet vanwege zijn positie. Hij maakt haar 
dus incognito het hof, maar haar moeder Zémaïde meent in hem een 
gevaarlijke misdadiger te herkennen en probeert de verbintenis met 
alle  middelen te dwarsbomen. U begrijpt dat na allerlei verwikkelin-
gen alles toch goed komt.
De ouverture van Le calife de Bagdad volgt het model van het eerste 
deel van een symfonie van die tijd: een langzame inleiding  gevolgd 
door een snel deel in de zogenaamde sonatevorm, met een korte 
doorwerking. Hoewel bekendheid  met de oosterse muziek in die tijd 
heel beperkt was, heeft Boïeldieu wel geprobeerd, met behoud van 
eigen stijl,  zich daarnaar te richten. De melodie van de langzame 
inleiding  bestaat  uit  een omspeelde reciteertoon en in het  daaropvol-
gende snelle deel heeft hij geprobeerd met behulp  van toegevoegd 
slagwerk – bekkens en triangel – een oosterse sfeer op  te roepen. On-
danks dat blijft het toch in de eerste plaats Frans.
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Masques et Bergamasques: Suite d’orchestre (1919)

Ouverture: Allegro molto vivo – Menuet: Tempo di minuetto Allegretto 
moderato – Gavotte: Allegro vivo – Pastorale: Andantino tranquillo

Van  Boïeldieus Calife  naar Faurés 
Masques et Bergamasques is een sprong 
van meer dan een eeuw en in die eeuw 
heeft  de muziekgeschiedenis niet  stilges-
taan.  Dat is direct te horen, al grijpt Fau-
rés werk op  een heel  bijzondere manier 
terug op de muziek van zelfs vóór 1800.
De titel van Faurés werk is een woordspe-
ling:  ‘masque’ is  masker, maar in ‘berga-
masque’ is ‘masque’ slechts een uitgang 
om van de stadsnaam Bergamo in Italië 
een bijvoeglijk naamwoord, met de be-

tekenis  “uit Bergamo”, te maken. De woordspeling  is afkomstig  uit het 
gedicht Clair de lune  van Paul Verlaine, uit zijn Fêtes galantes van 
1869, dat begint met de regels “Votre âme est un paysage choisi / 
Que vont charmant masques et bergamasques”: Uw ziel is een uit-
verkoren land, waar maskers en bergamaskers gaan om u te behagen 
(met luitspel en dans, enz.). Waar haalde Verlaine die bergamaskers 
vandaan? La bergamasca is de naam van een laat-16de-eeuwse 
Italiaanse dansmelodie, die doorleefde tot  in de negentiende eeuw in 
de vorm van een snelle dans.
Masques et bergamasques is één van de laatste werken van Gabriel 
Fauré (1845-1924). Hij schreef het op verzoek van Prins Albert  I van 
Monaco als muziek bij een divertissement onder die naam met een 
scenario van René Fauchois. Het werd voor het eerst uitgevoerd in 
Monte Carlo op  10 april 1919. Arlequin, Gilles en Colombine, de 
standaard  rollen uit  de Commedia dell’arte, zijn aanwezig  op  een 
galant achttiende-eeuws rijkeluisfeest en vermaken zich met de 
amoureuze intriges van de gasten. Nu zijn ze in plaats van acteurs 
toeschouwers en neemt het aanwezige publiek onwetend  de rollen 
van de acteurs  over. Fauré voegde aan de partituur de opmerking  toe 
dat  zijn muziek de sfeer van de vroeg-achttiende-eeuwse schilderijen 
van Antoine Watteau moest opwekken, een sfeer die vaak wordt ge-
typeerd met de benaming “Fêtes galantes”,  een dubbele verwijzing, 
want het was ook al de titel van Verlaines dichtbundel.
De volledige muziek van het divertissement bestaat uit  acht delen, 
waarvan drie met zang. Fauré stelde zelf een suite van vier delen voor 

G
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orkest  samen, die later in 1919 in Parijs  in première ging.  Voor drie 
van deze vier delen greep  Fauré terug  op eerdere muziek: Ouverture, 
Menuet en Gavotte stammen uit een door de componist afgekeurde 
symfonie  die  hij in 1869 had geschreven. Hergebruik was hier 
probleemloos, omdat de oorspronkelijke  muziek al ‘tijdloos’ was, 
want gebaseerd op  de sfeer van de muziek van de achttiende eeuw: 
de titels Menuet en Gavotte wijzen hier al  direct op. De vrolijke Ou-
verture sluit volledig  aan bij  dit  idioom aan. Maar al verwijst  Fauré 
hier naar muziek uit vroeger tijden, het is zeker eigentijdse muziek. 
Het  is meer doen-alsof, hetgeen muziek met een dubbele bodem 
oplevert: een Menuet dat geen Menuet is,  een Gavotte die geen Ga-
votte is. De Pastorale is geheel nieuw en het moet gezegd  worden: het 
is  te horen. Fauré experimenteert hier met harmonische overgangen 
die men in de voorafgaande delen niet zal aantreffen.
Ook op het vorige concert speelde het Kamerorkest Driebergen werk 
van Fauré, namelijk zijn toneelmuziek bij Maeterlincks Pelléas et 
Mélisande.  Toen schreef ik  in de toelichting  dat Fauré  “een componist 
was die moeilijk te positioneren is  in de muziekgeschiedenis: dan 
weer lijkt hij  romanticus, dan weer impressionist. Hij laat  zich weinig 
gelegen liggen aan verwachting  of eisen met betrekking  tot zijn stijl.” 
De Masques et Bergamasques bevestigen dit beeld zeker, maar ze 
laten hem ook van weer een andere zijde zien, niet als romaticus, 
noch als impressionist, maar nu als neo-classicist, iemand die terug-
grijpt  op  de muziekstijlen uit de achttiende eeuw of eerder en deze 
inbouwt in zijn eigen stijl.
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Drie stukken uit La damnation de Faust (1845-1846)

Menuet des Follets  – Ballet des Sylphes  – Marche hongroise

Groter contrast dan tussen Fauré’s Mas-
ques et Bergamasques  en Berlioz’ La 
damnation  de Faust is  bijna niet denk-
baar. De luchtige sfeer van Faurés diver-
tissement  wordt vervangen door de ijzige 
ernst van de Faust-legende.
Hector Berlioz (1803-1869) was een 
geboren vernieuwer en daarbij een echte 
romanticus. In zijn composities zocht hij 
steeds nieuwe wegen op  het gebied van 
melodie,  harmonie en instrumentatie, 
waarbij hij zich vaak liet inspireren door 

literaire gegevens. Grootsheid  was zijn doel, het gewone telde niet 
mee. Zijn bekendste werk, de Symphonie fantastique (1830), laat al 
deze karaktertrekken zien: een literair programma dat de verschillen-
de delen beschrijft, die in een kleurrijke instrumentatie klinken. Maar 
zijn oeuvre bevat veel meer: nog  enkele symfonieën, verschillende 
opera’s, orkeststukken, koorwerken en liederen. Hij  was ook dirigent 
en criticus en kende zowel bewonderaars als tegenstanders.
La damnation  de Faust (De verdoemenis van Faust), voltooid in 1846, 
wordt wel eens een opera genoemd, maar is het  niet. Er zijn wel dra-
matische vocale rollen, maar de handeling  speelt zich in de verbeel-
ding  af, niet op het podium. Daar klink slechts de muziek. Technisch 
gesproken is de term ‘oratorium’ op  zijn plaats, maar Berlioz zelf ka-
rakteriseerde het als ‘Légende dramatique’, een aanduiding  die toch 
meer oproept dan het neutrale ‘oratorium’. Het stuk is wel eens geën-
sceneerd opgevoerd, maar dat heeft slechts tot teleurstelling geleid.
La damnation  de Faust bestaat uit twintig  scènes verdeeld  over vier 
delen die op verschillende plaatsen zijn gesitueerd.  Het  eerste deel 
moet men zich op de vlakten van Hongarije voorstellen,  het tweede 
deel op verschillende plaatsen in het noorden van Duitsland, het der-
de deel in de kamer van zijn geliefde Marguerite. Het vierde deel 
brengt ons op verschillende locaties en laat Faust in de hel en Mar-
guerite in de hemel eindigen. En deze laatste opmerking  brengt ons 
naar een belangrijk punt: Berlioz volgde in zijn libretto, dat hij zelf 
schreef samen met de dichters Almire Gandonnière en Gérard  de 
Nerval, wel veel elementen uit het Faust-verhaal van Goethe, maar 
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niet meer dan dat.  Hij liet het bijvoorbeeld voor Faust  slecht aflopen, 
anders dan Goethe dat had gedaan. Hij verdedigde deze artistieke 
vrijheid  in een door hemzelf geschreven Avant-propos bij  de eerste 
Franse uitgave van het werk.

De opeenvolging  van vocale scènes wordt  op  drie plaatsen onderbro-
ken door instrumentale muziek en het  zijn deze drie orkeststukken 
die  in dit concert zullen klinken. Wij beginnen met het Menuet des 
Follets  (Menuet van de Dwaallichten), uit het  derde deel van Berlioz’ 
oratorium. Dwaallichten zijn nachtelijke lichtverschijnselen boven 
moerassen, waar moerasgas door fosforverbindingen spontaan kan 
ontvlammen.  In het volksgeloof zijn het  de zielen van gestorven on-
gedoopte kinderen, die er om vragen om alsnog  te worden gedoopt. 
Ze worden door Mephistofeles opgeroepen om voor Marguerite te 
dansen,  om haar gewilliger te maken voor Fausts avances. De muziek 
van Berlioz is grillig  en grimmig, geheimzinnig  en bepaald unhei-
misch.  Het verhaal gaat nu een ongunstige wending  nemen (al  zal het 
althans voor Marguerite nog goed aflopen). Luister en huiver.
Het  Ballet des  Sylphes (Ballet van de Bosgeesten) vertegenwoordigt 
een totaal andere sfeer: koper en slagwerk zwijgen (op enkele zachte 
paukenslagen aan het einde na), de hoge strijkers spelen een mysteri-
euze melodie  met steeds weer nieuwe wendingen,  de lage strijkers 
een orgelpunt dat het hele  stuk duurt. Het stuk staat tegen het einde 
van het tweede deel, waar Mephistofeles Faust  in slaap brengt aan de 
Elbe-oevers en hem een dromenland laat betreden waar de bosgees-
ten een elegant ballet voor hem opvoeren.
En dan is er nog de Marche hongroise (Hongaarse mars) die het eerste 
deel van Berlioz’ légende besluit. De componist laat overigens dit 
deel zich in Hongarije afspelen uitsluitend om deze mars te kunnen 
laten klinken die gebaseerd is op een Hongaarse melodie, de zoge-
naamde Rákóczi-mars. Deze mars moet wegtrekkende troepen bege-
leiden. Berlioz’ oorspronkelijke versie met twaalf koperblazers en vier 
slagwerkers kunnen wij u hier niet bieden. Als Kamerorkest moeten 
wij het met iets minder doen, maar er blijft genoeg over om dit stuk 
een spectaculaire fanfare te laten zijn.
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Symfonie nr. 2 in Es groot (1856)

1. Adagio – Allegro agitato – 2. Larghetto (non troppo) – 3. Allegro 
molto – 4. Allegretto leggiero assai

Frankrijk was in de negentiende eeuw niet 
het  land  van de symfonie. De beroemdste, 
Berlioz’  Symphonie fantastique, is een 
atypisch voorbeeld van het genre. Toch 
hebben rond het midden van de eeuw 
verschillende Franse componisten zich 
met succes gewaagd aan het schrijven 
ervan: Camille Saint-Saëns componeerde 
er drie, waaronder de bekende Orgel-
symfonie,  Georges Bizet schreef zijn po-
pulaire Symfonie in C groot,  en ook 
Charles  Gounod  heeft er twee op zijn 
naam.

Charles  Gounod  (1818-1893), thans vooral bekend  vanwege zijn ope-
ra Faust (alweer)  en vanwege zijn Ave Maria-melodie bij het eerste 
preludium van Bachs Das Wohltemperierte  Klavier, was in zijn eigen 
tijd  de meest geëerde Franse componist, met  een enorm oeuvre,  voor-
al  vocaal:  opera’s,  oratoria, kerkmuziek, koormuziek, liederen. Daar-
naast  staat een kleiner instrumentaal oeuvre, met  onder meer twee 
symfonieën.  Beide zijn ze geschreven rond het midden van de vijfti-
ger jaren van de negentiende eeuw, na Sapho, zijn eersteling  voor het 
operatheater (1851), maar vóór zijn grootste succes, Faust (1859).

De Tweede Symfonie,  in Es groot, is  een symfonie zoals een symfonie 
hoort te zijn: vierdelig, opent met  een Allegro volgens  de klassieke 
hoofdvorm, ingeleid door een Adagio. Dan een langzaam, melodieus, 
lyrisch deel. Daarna een pittig  scherzo. Tenslotte een lichtvoetig  Alle-
gro.  Het lijkt  wel Beethoven of Schubert.  De afstand  tot deze voor-
beelden is aanzienlijk kleiner dan geldt voor de symfonieën die in 
deze periode in de Duitstalige landen werden geschreven. De Franse 
symfonieën willen duidelijk geen geschiedenis schrijven,  ze willen 
slechts symfonieën zijn (letterlijk: samenklanken) en het publiek in de 
concertzaal behagen. En dat doen ze zeker.
Gounods Tweede Symfonie wordt gekenmerkt  door goed  in het  ge-
hoor liggende melodieën. De harmonieën en modulaties zijn soepel 
en gevarieerd,  de instrumentatie is recht toe recht aan. Maar alles met 
een geweldig  ambachtelijk vakmanschap – excuus voor het pleonas-
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me – geschreven.  De vorm van het eerste deel is volledig  klassiek: na 
de inleiding  volgt een sonatevorm met twee thema’s,  het eerste  krach-
tig,  bijna fanfare-achtig, het tweede zangerig, na de obligate modula-
tie naar de dominant-toonsoort. De doorwerking  bouwt op  motieven 
van beide thema’s voort en vanzelfsprekend  volgt dan de reprise met 
de thema’s in de hoofdtoonsoort. Maar dan worden tegen het einde 
van het deel die twee thema’s ineens tegelijk gespeeld, tegen elkaar 
uitgespeeld zou men bijna zeggen. Knap in elkaar gezet.
Het  tweede deel, Allegretto non troppo, in Bes groot, laat soortgelijk 
vakmanschap  zien. Na een eerste episode met gedragen melodieën 
beginnen de violen een melodisch spel met kleine gepuncteerde fi-
guurtjes – als u het hoort,  begrijpt u wat ik bedoel. Dit wordt  doorge-
voerd  tot  een einde, waarin de beginmelodie weer verschijnt, later 
met de gepuncteerde figuurtjes in de begeleiding.
In het scherzo – al wordt dit woord  niet  gebruikt – gaat Gounod  voor 
het  eerste naar een mineur-toonsoort, g  klein.  Hoe beschrijf ik het? In 
een heel  snelle driekwartsmaat worden pittige melodieën en motieven 
naar voren gebracht in een ABA-vorm op  twee niveaus: de A van ABA 
is  ook weer verdeeld  is in een ABA structuur, en de B ook. Deze B 
staat in G groot:  het  brengt voor even ontspanning  tussen de twee 
mineur-delen.
En dan tot  slot het laatste deel – hoe kan het anders – een lichtvoetig 
Allegro, terug  in Es groot, van begin tot eind in constante beweging, 
de musici krijgen geen moment rust. Een kort beginmotief als eerste 
thema en een blazersmelodie (eerst de hobo, dan fluit en klarinet) als 
tweede thema beheersen het stuk, dat verder volgens het traditionele 
schema van de sonatevorm is opgebouwd.
Deze Tweede Symfonie van Gounod behoort niet tot  het ijzeren re-
pertoire  van de symfonie-orkesten in binnen en buitenland. Maar na 
het  beluisteren ervan zult u het met mij eens zijn, dat het eigenlijk 
daartoe zou moeten behoren, niet  minder dan Berlioz’ Symphonie 
fantastique en Bizets Symfonie in C groot.

Rudolf Rasch
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Albert van Eeghen bracht zijn jeugd  groten-
deels  door in Ethiopië  en Kenia. Hij begon op 
vierjarige leeftijd  viool te spelen. In Amster-
dam studeerde hij aanvankelijk rechten en 
filosofie,  maar zijn hart ging  toch uit naar de 
muziek.  Hij studeerde viool  bij János Konrád 
en orkestdirectie bij Joop  van Zon. Momenteel 
is  hij vaste dirigent van het Alkmaars Symfonie 
Orkest, het Haags Symfonie Orkest en L’Estate 

Kamerorkest en daarnaast verricht hij gastdirecties. Het KamerOrkest 
Driebergen staat sinds april 1997 onder zijn leiding.

Het  KamerOrkest Driebergen, opgericht in 1988, is  een ama-
teurorkest  dat uit zo'n dertig  enthousiaste musici bestaat. We repete-
ren in Driebergen, concerteren in en om de gemeente Utrechtse Heu-
velrug  en trekken leden aan tot soms ver buiten de regio. We voeren 
gewoonlijk twee concertprojecten per jaar uit en laten ons af en toe 
verleiden tot  gelegenheidsconcerten. De vaste  voor- en najaarscon-
certen vinden gewoonlijk in mei en november plaats.
Het  repertoire is  gevarieerd  en veelzijdig. Werken van bekende en 
minder bekende componisten wisselen elkaar af op de lessenaars van 
het orkest.
Het  KOD  streeft er naar programma’s rond een bepaald  thema te pre-
senteren.  Voorbeelden van reeds gerealiseerde programma’s  zijn 
“Door Spanje geboeid”, “Muziek uit Midden-Europa”, “Beelden & 
Verhalen” en “Romantiek in Parijs”.  In het najaar van 2009 stond 
Gustav Mahler in het middelpunt. Samen met het Alkmaars Symfonie 
Orkest werd  zijn Vierde Symfonie uitgevoerd.  In 2008  vierde het KOD 
zijn twintigjarig  bestaan met de uitvoering  van een Nederlandse be-
werking  van Der Schauspieldirektor van W.A. Mozart. Andere muzika-
le  hoogtepunten waren de samenwerking  met Frank Groothof in Ed-
vard  Griegs zangspel  Peer Gynt en de concertreizen naar Engeland  en 
Tsjechië.
Ook heeft het orkest steeds oog  gehad voor hedendaagse muziek. Het 
KOD  gaf aan Lorre Lyn Trytten, Jacob ter Veldhuis en Peter van Hasselt 
opdracht voor composities;  naderhand heeft het orkest een CD van 
deze werken gemaakt  ('Brainstorm').  In het voorjaar van 1997 heeft 
het  KOD een herdenkingsconcert gegeven naar aanleiding  van het 
overlijden van de Nederlandse componist en dirigent  Jurriaan An-
driessen.
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Aan dit concert werken mee:

Fluit 
Mirjam van Scheepen (piccolo)        
Mariken Steinbuch 
Emilie Mandersloot (piccolo)

Hobo 
Paul Ruyssenaars 
Lauk Spelberg

Klarinet 
Peter van Hasselt 
Gea van Veen

Fagot 
Jurriaan Anschütz 
Pieter Kramers

Hoorn
Maarten te Boekhorst 
Ania Lentz-Michaelis

Trompet 
Arthur Benschop 
Onno Takx

Pauken 
Elzeke Folmer

Slagwerk 
Herman Folmer 
Ella Hoevers 
Sander Otten

Harp 
Wendelien Dorigo

Viool 1 
Tora Schuurman (concertmeester) 
Nelly Broer-Kooi 
Annie Groen 
Emmie van Heusden-Kremer 
Ella Hoevers 
Naam Kariv 
Rudolf Rasch 
Christine von Ronnen

Viool 2 
José Renssen-Eyma 
Jan Hendrik Bredée 
Ghislaine Dolmans-Oremus 
Jan Enzlin 
Marjo van Hoorn 
Margriet van Lookeren Campagne 
Edmée Wichers Hoeth-Habbema

Altviool 
Suzanne Meijer-Smit 
Dick Barendsen 
Francisca Beitler-Rosenberg 
Frank Renssen

Cello 
Marietje van Eeghen 
Jenke Kooi 
Petra Kramers 
Dana Massad 
Caroline Wenselaar

Contrabas 
Cora van den Berg 
Et Anna Peters

Het  volgende concert van KamerOrkest  Driebergen vindt plaats op 
zaterdag  26  november 2011 in  Antropia, Landgoed De Reehorst, 
Hoofdstraat 8 te Driebergen en heeft als thema “De Klassieken”. Op 
het programma staan:

• Ludwig van Beethoven: Ouverture Coriolan
• Joseph Haydn: Symfonie nr. 101 in D ‘The Clock’
• Franz Schubert: Symfonie nr. 3 in D
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Met dank aan...

• Kees Hoevers (opnametechniek)
• Marianne van der Ploeg (hand- en spandiensten)
• Grote Kerk, Driebergen
• Apotheek Koert, Utrecht
• Bloembinderij Elenbaas, Driebergen
• Boekhandel Jacques Baas, Driebergen
• Broekmans & Van Poppel, Utrecht
• Contrada Musica, Amersfoort
• Heger en Van den Berg, Zeist
• Jansen Schoenen, Driebergen
• Print- en copyservice Tempofix, Zeist
• Wijnhandel Sebastiaan de Jong, Zeist

En de volgende sponsors:

STICHTING ALGEMEEN BELANG
DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Vrienden van het orkest

Met veel plezier en enthousiasme zetten wij  ons in om al onze activi-
teiten muzikaal mogelijk te maken. Echter, activiteiten als deze kosten 
geld,  veel geld. Als u hebt genoten van het concert van vandaag  en u 
draagt het orkest een warm hart toe, dan kunt u ons helpen door 
Vriend te worden. Met een minimale bijdrage van €25,- per jaar kunt 
u meewerken aan het voortbestaan van het KOD en u verzekeren van 
een toegangskaart  voor de concerten. Ook kunnen zo de kosten laag 
gehouden worden voor optredens buiten onze standaard  voor- en 
najaarsconcerten. Dit  komt dus ook projecten in de regio ten goede 
en vergroot daarmee het enthousiasme van velen.
Maak uw donatie over op  rekeningnummer 2911827 t.n.v. KamerOr-
kest  Driebergen, onder vermelding  van 'Goede vriend' en uw e-mai-
ladres. U kun ook een bericht sturen naar:
Suzanne Meijer-Smit
Goudenregenlaan 7
3723 XS  Bilthoven.
Tel.: 030-2280248
E-mail: secretaris@kamerorkestdriebergen.nl

mailto:secretaris@kamerorkestdriebergen.nl
mailto:secretaris@kamerorkestdriebergen.nl


KLASSIEK

POPULAIR

ANTIQUARISCH

B L A D M U Z I E K  
E N  

M U Z I E K L I T E R A T U U R

Openingstijden 
Dinsdag t/m vrijdag 9.30 uur -18.00 uur 

Zaterdag 9.30 uur -17.00 uur 

Postverzending via 020 - 679 65 75

Korte Jansstraat 13 -15  3512 GM Utrecht
Telefoon 030 -234 36 73 

Internet www.broekmans.com

B R O E K M AN S

VAN  P O P P E L


