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Promenade
Op de bladzijde met het programma van vandaag heeft u kunnen lezen dat het 

KamerOrkest Driebergen is  opgericht op 30 november 1988. Dat is op een week na 

precies 25 jaar geleden.  Het orkest bestaat dus vijf maal vijf  jaar en daarom vieren wij nu 

ons vijfde lustrum, het lustrum der lustrums.

Zo’n mijlpaal geeft aanleiding om eens flink uit te pakken en een programma tot stand te 

brengen dat we anders niet zo gauw op het podium zouden brengen, misschien zelfs niet 

aan zouden durven beginnen!

Het centrale muziekstuk van vanavond is  het dubbelconcert voor klarinet, altviool en 

orkest van Max Bruch. Waarom dit concert? Het KOD is opgericht en bijna tien jaar lang 

gedirigeerd door Dirkjan Horringa, behalve dirigent ook klarinettist. Hij speelt de 

soloklarinetpartij van dit concert. Tegenwoordig speelt hij ook altviool en zijn leraar 

daarin, Frank Brakkee, zal de altvioolpartij van het concert voor zijn rekening nemen. Het 

geheel wordt gedirigeerd door Albert van Eeghen, sinds 1997 de vaste dirigent van het 

orkest. Zo komen heden en verleden van het orkest samen in dit dubbelconcert.

Na de pauze klinkt Moessorgski’s Schilderijen op een tentoonstelling,  een beroemd stuk, 

door Moessorgski  voor piano geschreven, maar zo “orkestraal” dat meer dan een dozijn 

bewerkers zich aan een orkestratie ervan hebben gewaagd. De verschillende orkestrators 

hebben ervoor gezorgd dat in de korte delen van het stuk, van zeer uiteenlopend en vaak 

fantastisch karakter,  alle geledingen van het orkest zich kunnen laten horen en wel in de 

meest diverse uitingsvormen. Het was een lang gekoesterde wens van onze dirigent om dit 

stuk met ons te spelen en ook van Peter van Hasselt, vele jaren lang onze klarinettist, die 

ons eerder dit jaar ontvallen is.

Van de schilderijen die Moessorgski inspireeerden zijn er maar een paar bewaard gebleven 
en die kunnen wij hier niet in originele vorm tonen. Twee orkestleden hebben het op zich 
genomen om in deze lacune te voorzien en hebben schilderijen vervaardigd bij uiteindelijk 
acht verschillende "scènes" van Moessorgski's werk. Deze schilderijen zijn tentoonge-
steld in de foyer alhier en zullen worden geprojecteerd tijdens het concert bij de uitvoe-
ring van het desbetreffende deel.

En dan moet er nog een inleiding komen. Welke ouverture leent zich daar beter voor dan 

het fameuze Voorspel voor Wagners meesteropera Tristan und Isolde? 

Rudolf Rasch

Voorzitter KamerOrkest Driebergen
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Richard Wagner

Vorspiel zu Tristan und Isolde (1860)

Richard Wagner begon zijn carrière als 

componist met het schrijven van klavier-

stukken en liederen, maar legde zich al 

gauw toe op de opera. Hij werd het gezicht 

van de Duitse opera van de negentiende 

eeuw en creëerde een stijl de alle hoeken 

en gaten van de toenmalig bekende har-

monie opzocht en dat in een theatervorm 

die hij Gesamtkunstwerk noemde. Tekst, 

muziek, plot, voordracht en enscenering 

waren allemaal onderdeel van één groot 

artistiek concept.  Het onderscheid tussen 

recitatief en aria uit de vroegere opera 

verviel,  een akte was nu één geheel van 

begin tot eind. De muziek kwam helemaal 

in dienst van de tekst te staan. Geen won-

der dat Wagner ook de tekst voor zijn o-

pera’s zelf schreef,  zij het steeds op 

bestaande, meest mythologische of mid-

deleeuwse thema’s.

  Wagners eerste drie opera’s, geschreven 

in de jaren 1833-1840 zijn thans goed-

deels vergeten, maar de tien die nog 

zouden volgen, van Der fliegende Hollän-

der (1841) tot Parsifal (1881), worden als 

onbetwiste meesterwerken beschouwd en 

over hele wereld regelmatig opgevoerd. 

Tristan und Isolde  zit  in  tijd  een  beetje 

tussen de eerste en de laatste in: geschre-

ven in de jaren 1857-1859, voor het eer-

ste uitgevoerd in 1865,  in München, on-

der leiding van Hans van Bülow.

  Tristan und Isolde is  een liefdesdrama 

gesitueerd in de vroege middeleeuwen, in 

Ierland, Cornwall en Bretagne. Isolde, een 

Ierse prinses, bestemd om de bruid te 

worden van Marke, koning van Cornwall, 

en Tristan, een Bretons edelman, worden 

op elkaar verliefd na het drinken van een 

liefdesdrank. U begrijpt, dit kan niet goed 

aflopen. Na de nacht met Isolde te hebben 

doorgebracht,  wordt Tristans daad ontdekt 

en in een gevecht raakt hij gewond. Hij 

wordt naar Bretagne gebracht. Isolde zal 

hem volgen omdat zij de enige is die zijn 

wond kan genezen.  Tristan rukt echter 

vóór haar aankomst het verband van zijn 

wond en sterft.  Isolde verkiest nu ook de 

dood. Koning Marke, die het paar had 

willen vergeven en zo hun dood had kun-

nen verhinderen, komt te laat.

  In Wagneriaanse traditie loopt het voor-

spel van Tristan und Isolde  zonder onder-

breking door in de eerste akte. Hans von 

Bülow maakte echter al vroeg (1859) een 

aparte afsluiting, om het voorspel als con-

certstuk te kunnen spelen, waarna Wagner 

zelf  ook nog een afsluiting schreef, toen hij 

het Vorspiel in 1860 in Parijs dirigeerde.
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Wagners nieuwe stijl zorgde een beetje 

voor een tweedeling in de Duitse muziek 

van de latere negentiende eeuw. Er waren 

componisten zoals Bruckner, Mahler, 

Richard Strauss en Schönberg die op de 

door hem ingeslagen weg voortgingen en 

andere componisten, zoals Brahms en Carl 

Reinecke, die de meer klassieke lijn van 

Mendelssohn en Schumann voortzetten. 

Tot deze laatste categorie behoort ook 

Max Bruch (1838-1920), wiens dubbel-

concert voor klarinet, altviool en orkest 

opus 88 vandaag op het programma staat.

  Bruch was in muzikaal opzicht een won-

derkind: zijn eerste composities schreef hij 

op negenjarige leeftijd, na door zijn moe-

der, de zangeres Wilhelmine Almenrae-

der, in de eerste beginselen van de muziek 

te zijn ingewijd.  Later studeerde hij in zijn 

geboorteplaats Keulen compositie bij Carl 

Reinecke en Ferdinand Hiller. Daarna 

werkte hij als dirigent in verschillende 

plaatsen in Duitsland (waaronder Koblenz 

en Breslau), enige tijd in Engeland (Liver-

pool) en tenslotte, vanaf  1890, in Berlijn, 

waar hij in 1920 overleed.

  Tegenwoordig kennen wij Bruch vooral 

vanwege twee composities: zijn 

Vioolconcert in g klein (opus 26,  1866) 

en Kol Nidrei, een Adagio voor cello en 

orkest op Hebreeuwse melodieën (opus 

47, 1881). Maar zijn oeuvre is veel groter 

en bevat vooral vocale muziek: verschil-

lende opera’s (die met wisselend succes 

werden uitgevoerd), een hele serie oratoria 

en andere koorwerken en een aantal lie-

deren voor zangstem met pianobegelei-

ding. Ook schreef hij nog twee andere 

vioolconcerten, drie symfonieën, kamer-

muziek en pianomuziek.

  Het Dubbelconcert voor klarinet, altviool 

en orkest in e klein opus 88 is een van 

Bruchs latere werken, geschreven in 

1911. Hij schreef het voor zijn zoon Max 

Felix Bruch (1884-1943), die de klarinet-

partij voor zijn rekening nam bij de eerste 

uitvoering, die op 5 maart 1912 plaats-

vond in Wilhelmshaven, “vor allen Admi-

ralen und See-Kapitänen unserer Kriegs-

flotte”, naar Bruchs eigen woorden. Willy 

Hess speelde daarbij de altvioolsolopartij. 

Het is een concert in drie delen, niet in de 

veel gebruikte volgorde snel - langzaam - 

snel, maar eerder langzaam - snel - snel, 

waarbij het orkest met elk deel een belang-

rijker rol krijgt toebedeeld.  De stijl is puur 

romantisch, met vele prachtige melodieën, 

waarbij de solo-instrumenten nu eens 

afzonderlijk (vaak in afwisseling), dan weer 

tezamen te horen zijn.

Max Bruch

Dubbelconcert voor altviool, klarinet en orkest,
in e klein, opus 88 (1911)

1. Andante con moto; 2. Allegro moderato; 3. Allegro molto
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Modest Moessorgski
Schilderijen van een tentoonstelling (1874)

(orkestratie Carl Simpson)

Modest Moessorgski is  één van de vijf 

componisten die samen het “Machtige 

Hoopje” vormden: de andere vier zijn Mili 

Balakirev, Alexander Borodin, Cesar Cui 

en Nikolaj Rimski-Korsakov. Balakirev was 

hun voorman en zij hadden zich ten doel 

gesteld een eigen Russische muziek tot 

stand te brengen binnen het scala van de 

kunstmuziek van de negentiende eeuw. In 

de eerste helft van de eeuw was de muziek 

van Mikhail Glinka en anderen in hun ogen 

toch te westers. Het gebruik van 

melodieën afkomstig uit Russische volks-

muziek was één van de middelen die werd 

aangewend om een specifiek Russische 

couleur locale te creëren.

  Binnen het vijftal neemt Moessorgski 

toch wel een speciale plaats in. Als jongen 

al tot concertpianist opgeleid had hij wei-

nig idee van harmonie en contrapunt en 

zijn composities lijken daarom inderdaad 

op het kompas van de fantasie geschreven 

te zijn, zonder zich zorgen te maken over 

enige theorie of regel. Af en toe horen we 

een klassieke harmonie of melodie, mees-

tal horen we iets  waarin elementen van tal 

van harmonische en melodische verschij-

ningsvormen door elkaar zijn gemengd. 

Het merendeel van zijn werk is vocaal: 

liederen, koorwerken, verschillende o-

pera’s waaronder Boris Godunov wel de 

bekendste is. Weinig verscheen tijdens 

zijn leven in druk. Zijn collega’s be-

schouwden hem een beetje als een amateur 

die niet in staat was zijn muzikale ideeën 

op een verantwoorde wijze op papier te 

zetten. Na zijn dood zag Rimski-Korsakov 

het als zijn taak Moessorgski’s manuscrip-

ten te redigeren en te zuiveren van fouten 

en onhandigheden.

   Schilderijen van een tentoonstelling werd 

oorspronkelijk voor piano geschreven, in 

de verbazingwekkend korte tijd van 2 tot 

22 juni 1874. Het heeft een heel bijzon-

dere aanleiding gehad. De veelbelovende 

Russische architect Victor Hartmann stierf 

op 23 juli 1873,  op slechts 39-jarige 

leeftijd. Moessorgski was met hem 

bevriend en zo ook de dichter Vladimir 

Stasov, die vaak met de leden van het    

Machtige Hoopje optrok. Stasov organi-

seerde een tentoonstelling van Hartmanns 

werk in de zaal van de Kunstenaarsacade-

mie in Sint-Petersburg,  waar niet alleen 

architectonische ontwerpen waren te zien 

maar ook voorstudies  en allerlei tekenin-

gen en schilderijen zonder bouwkundige 

achtergrond. Moessorgski maakt als  het 

ware muzikale portretten van een twaalftal 

schilderijen en tekeningen van de tentoon-

stelling,  en van de gang van het ene schil-
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derij naar het andere, de Promenade, die 

vier keer in steeds andere verschijnings-

vorm tussen de verschillende delen terug-

keert.  Moessorgski  voorzag zijn muzikale 

schetsen van titels in het Russisch, Pools, 

Jiddisch, Frans, Italiaans en Latijn. Het 

merkwaardige is nu dat van de schilderijen 

die Moessorgski’s inspiratie vormden er 

vandaag nog maar zes bewaard gebleven. 

In de andere gevallen moeten we Hart-

manns origineel imaginair reconstrueren 

uit beschrijvingen - met name door Stasov 

- en indirect uit Moessorgski’s  muzikale 

impressies.

  De afzonderlijke delen kunnen als volgt 

worden beschreven:

1. Promenade

Een eenvoudige melodie in wisselende maatsoorten (7/4, 5/4, 6/4, 4/4) opent de ge-

hele cyclus. Het deel verbeeldt de gang naar de tentoongestelde tekeningen en schil-

derijen.

2. Gnomus [De gnoom]

Een gnoom is een bosgeest, maar hier gaat 

het om een houten notenkraker in de vorm 

van een kabouter, die met zijn mond de no-

ten kraakt.  In Moessorgski’s muziek is zowel 

het kraken van de noten als het samenpersen 

ervan duidelijk te horen. Hartmanns 

ontwerp voor dit curiosum is niet bewaard 

gebleven.

3. Promenade

Wij gaan naar een volgend schilderij.

4. Il vecchio castello [Het oude kasteel] 

Ook hier is Hartmanns tekening niet be-

waard maar wel weten we - door Stasov - dat 

op de tekening een troubadour zichtbaar is, 

wiens lied wij zonder woorden in Moessorg-

ski’s muziek horen.

Frank Renssen

Margriet van Lookeren Campagne
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5. Promenade

Wij gaan verder.

6. Tuileries (Dispute d’enfants après 

jeux) [Tuilerieën: Ruziënde kinderen na 

het spel]

Hartmanns tekening (niet bewaard) beeldt 

een scène in de Tuilerieën - het beroemde 

park midden in Parijs - uit, waar kleine kin-

deren spelen onder toezicht van hun kinder-

meisjes. De sombere stemming van Het oude 

kasteel wordt vervangen door speelsheid.

7. Bydlo [Vee]

We keren weer terug naar sombere sferen. 

Dit deel - zo vertelt Moussorgski ons zelf - 

beeldt een ossenkar uit die met moeite voor-

uit komt. Tweemaal hoort u het lied van de 

ossendrijver.

8. Promenade

Op naar het volgende kunstwerk.

9. Ballet van de kuikentjes in het ei

Eindelijk een deel waar we een schilderij van 

Hartmann aan kunnen verbinden!  Het gaat 

om een kostuumontwerp voor het ballet 

Trilbi (een eigennaam), uitgevoerd in het 

Maryinskytheater in Sint-Petersburg, in een 

choreografie van Marius Petipa op muziek 

van Julius  Gerber. De plot is ontleend aan 

een verhaal van de Franse schrijver Charles 

Nodier (1780-1844), Trilby ou le lutin d’Ar-

gail  (Trilby  of  de  kabouter  van  Argyle).

Frank Renssen

Pablo Picasso

Margriet van Lookeren Campagne



       25 jaar KamerOrkest Driebergen                                                                                                                                                       9

(Argyle is een streek in West-Schotland en Nodier was de eerste om toe te geven dat hij 

zijn roman onder invloed van die van Walter Scott schreef.) In het ballet komen kanar-

iekuikentjes voor gekleed in eierdoppen als in een harnas, met helmpjes in de vorm van 

een kanariekopje over hun hoofd.

10. “Samuel Goldenberg” und

“Schmuÿle”

Dit deel gaat terug op twee bewaard gebleven 

schetsen van Hartmann van een rijke en een 

arme jood uit het het ghetto van Sandomir, in 

het zuid-oosten van Polen, een stad die 

Hartmann in 1868 bezocht. De ste-

reotyperingen komen ons nu ongepast voor, 

maar waren gemeengoed in het Rusland van 

Moessorgski.  In zijn muziek zijn de twee 

karakteriseringen duidelijk te horen.

11. Promenade

12. Limoges: Le marché (La grande nou-

velle)

Opnieuw een Franse scène, een reminiscentie 

van Hartmann aan Limoges, waar hij in 1866 

verbleef en waar hij kennelijk keuvelende 

dames en heren op de markt in een schets 

vastlegde, die niet bewaard is gebleven. Mous-

sorgski noteerde het volgende verhaaltje in 

zijn manuscript van het deel, wellicht door 

Hartmann aangereikt:

“La grande nouvelle: Mr de Puissangeout vient de retrouver sa vache “La Fugitive”. 

Mais les bonnes dames de Limoges ne sont pas tout à fait d’accord sur ce sujet, parce 

que Mme de Remboursac s’est appropriée une belle denture en porcelaine, tandis que 

Mr de Panta-Pantaléon garde toujours son nez gênant couleur pivouane.”

Margriet van Lookeren Campagne

Victor Hartmann
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Het grote nieuws: Meneer De Puissangeout heeft zojuist zijn koe “De voortvlu-

chtige” teruggevonden. Maar de dametjes  van Limoges zijn het niet helemaal eens 

over dit onderwerp, omdat Mevrouw De Remboursac zich een mooi proceleinen 

kunstgebit heeft toegeëigend, terwijl Meneer De Panta-Pantaléon nog steeds zijn 

verschrikkele neus heeft, rood als een pioenroos.

Deze beschrijving geeft goed de sfeer van dit deel weer.  Aan het eind is er een overgang 

die leidt naar iets totaal anders.

13. Catacombae (Sepulcrum romanum)

We bevinden ons nu in de catacomben van 

Parijs. Hartmann heeft een aquarel nagelaten 

waarop te zien is hoe hijzelf met een vriend, 

Vasily Kenel, de catacomben bezoekt onder  

leiding van een gids. Somberheid is hier 

troef, vanzelfsprekend. Het deel gaat zonder 

onderbreking over in het volgende:

14. Cum mortuis in lingua mortua

Natuurlijk wordt de sombere stemming van het voorafgaande deel voortgezet, maar ook 

klinken er in de bassen reminiscenties aan het thema van de Promenade.

15. De hut op kippenpoten (Baba-Jaga)

Dit deel is geïnspireerd op een van Hartmanns meest bizarre ontwerpen:  een klok in de 

vorm van Baba-Jaga’s hut op kippenpoten. Baba-Jaga is een heks uit Russische sprookjes. 

Ze leeft diep in het bos in een hut die kan lopen op 

kippenpoten. Ze lokt kinderen in haar hut om ze op te 

eten, waarbij ze de 

botten kraakt in een 

grote vijzel. Begin en 

einde van Moessorg-

ski’s muziek van dit 

deel laten duidelijk 

het lopen van de hut 

horen.

Frank Renssen Frank Renssen

Victor Hartmann
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16. De grote poort van Kiev

Het laatste deel vormt zonder twijfel de apotheose van 

het stuk.  Het is de muzikale vertaling van Hartmanns 

ontwerp voor de Grote Poort van Kiev. Het ontwerp 

was een inzending op een prijsvraag uitgeschreven 

door Tsaar Alexander II:  de poort moest een monu-

ment worden ter nagedachtenis aan het overleven van 

een moordaanslag door een nihilist in Kiev in 1866. 

Twee elementen domineren dit deel: een hymne-

melodie die als koraal is bewerkt en het luiden van 

klokken. Deze elementen worden eerst afzonderlijk 

naar voren gebracht, vervolgens in combinatie. Bij de tempo aanduiding Allegro alla breve 

geeft Moessorgski nog twee karakteraanduidingen mee: Maestoso en Con grandezza: 

plechtig en met grootsheid. Het is niet moeilijk deze instructies op te volgen.

 

Frank Renssen

Tijdens Moessorgski’s leven werden de 

Schilderijen op een tentoonstelling nimmer 

in het openbaar uitgevoerd; ze zullen wel af 

en toe in salons geklonken hebben. 

Rimsky-Korsakov zorgde ervoor dat het 

werk in 1886 werd uitgegeven, waarbij hij 

minder ingrepen in de notentekst door-

voerde dan vaak wordt aangenomen. Ook 

daarna nog leidden de Schilderijen van een 

tentoonstelling een nogal onopvallend 

bestaan. Het werk zou beroemd worden in 

bewerkingen voor symfonie-orkest. En 

inderdaad, de geweldige veelheid van mo-

tieven en thema’s en grote variatie in 

stemmingen maken de deeltjes als het ware 

voorbestemd om tot orkeststukken te wor-

den getransformeerd. Rimsky-Korsakovs 

leerling Iwan Tushmalov produceerde rond 

1890 de eerste.  Veel gespeeld in het begin 

van  de vorige eeuw werd de orkestratie van 

Henry Wood, uit 1915, maar deze werd 

toch al spoedig overvleugeld door die van 

Maurice Ravel uit 1922.  In feite is het via 

Ravels virtuoze orkestratie dat Moessorg-

ski’s Schilderijen de status van een klassiek 

meesterwerk bereikten, een werk dat niet 

meer weg te denken valt van het concert-

podium en de cd-collectie. Na Ravel waag-

den nog vele anderen zich aan dezelfde 

klus,  onder hen bekende namen als Leo-

pold Stokowski, Walter Goehr en Vladimir 

Ashkenazy. Er bestaan ook bewerkingen 

voor specifieke ensembles zoals  blaasor-

kesten en schoolorkesten, en voor piano en 

orkest.  Onze klarinettist Peter van Hasselt 

speelde het in een door hemzelf gearran-

geerde versie voor klarinet-ensemble.   

Vanavond hoort u de vrij recente orkestra-

tie van Carl Simpson.

Rudolf Rasch
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Frank Brakkee werd geboren in 1965 te Nijmegen en studeer-

de aan het Utrechts Conservatorium bij o.a. Nobuko Imai, Prunella 

Pacey en Eli Goren,  aangevuld met masterclasses bij Tabea Zim-

mermann en  Isabelle van Keulen. In 1992 studeerde hij cum lau-

de af en kon gelijk aan de slag bij het Radio Filharmonisch Orkest, 

waar hij nu solo-altist is.  Als  gast-aanvoerder wordt Frank regelma-

tig gevraagd bij Amsterdam Sinfonietta en het Rotterdams Phil-

harmonisch Orkest.

  Naast het orkestwerk speelt Frank als vaste altist in het Nieuw Ensemble, een gezelschap 

van 12 topmusici die moderne muziek uitvoeren op vele podia in Europa en daarbuiten.

  Verder is Frank een veelgevraagd kamermuziekspeler. Jarenlang in het inmiddels niet 

meer actieve Franciscus Kwartet, maar ook als gast bij o.a. het Ruysdael Kwartet en het 

Mondriaan Kwartet en in vele ad hoc formaties.

  De laatste jaren neemt de educatieve kant een steeds grotere plaats in. Niet alleen privé- 

leerlingen zoeken Frank op, ook ensembles kloppen aan voor een masterclass en bij or-

kesten als het NSO en NJO komt hij graag langs om groepsrepetities te leiden.

Dirkjan Horringa (*1957) studeerde koor- en orkestdirectie 

bij Reinier Wakelkamp en David Porcelijn aan het Utrechts Con-

servatorium. Daarnaast studeerde hij aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht muziekwetenschap. Hij werkt als vaste dirigent met de 

vocale ensembles Trajecti Voces (Utrecht), Cappella ad Fluvium 

(Arnhem), het Amer Consort (Amersfoort) en met het La Pellegri-

na ProjectOrkest. Veelvuldig wordt hij gevraagd voor het leiden 

van projecten, onder andere met vocaal ensemble COQU, VOCA 

Deventer, het Nijmeegs Strijkersgilde en PassieVoorPasen. Hij vervulde gastdirigent-

schappen bij diverse ensembles in Oost-Europa, o.a. het Praagse vocaal ensemble Vaganti, 

Musitshnyj Asamblej (Kiev), Confido Domino (Minsk) en het Litouwse vocale ensemble 

Brevis.

  Zijn specialisme is de muziek van renaissance en barok en hedendaagse muziek. Maar het 

klassieke en romantische symfonische repertoire gaat hij niet uit de weg,  getuige de pro-

gramma's van de internationale zomercursussen van La Pellegrina rond Mozart en Dvořák 

in Bechyně, Tsjechië. Hij is daar artistiek leider, coacht kamermuziek en dirigeert het or-

kest. Dirkjan begon op 12-jarige leeftijd met klarinetlessen bij Jan van den Eijnden van het 

Residentie-orkest.  Als student greep hij iedere kans aan om kamermuziek te maken   

en  speelde hij in studentenorkesten. De klarinet is nooit zijn enige muzikale prioriteit 

geweest. Het dirigeren van koren en orkesten werd zijn beroep. Maar ook nu speelt    

Dirkjan jaarlijks kamermuziek met vooraanstaande Tsjechische muzikanten op de docen-

tenconcerten van zijn zomercursussen. Als  hobby speelt hij altviool en heeft daarbij les van 

Frank Brakkee.
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Dirigent Albert van Eeghen bracht zijn jeugd grotendeels door 

in Ethiopië en Kenia.  Hij begon op vierjarige leeftijd viool te spe-

len.  In Amsterdam 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 Sym-

fonie Orkest en L’Estate Kamerorkest. Daarnaast verricht hij 

gastdirecties. Het KamerOrkest Driebergen staat sinds april 1997 

onder zijn leiding.

Het KamerOrkest Driebergen, opgericht in 1988, is  een amateurorkest dat uit zo'n 

dertig enthousiaste musici  bestaat. We repeteren in Driebergen, concerteren in en om 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug 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 najaarsconcerten 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 presenteren. Voor-

beelden 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 van de belangstelling.  Samen met het Alk-

maars Symfonie Orkest werd zijn Vierde Symfonie uitgevoerd.  In 2008 vierde het KOD 

zijn twintigjarig bestaan met de uitvoering van een Nederlandse bewerking van Der 

Schauspieldirektor van W.A.  Mozart.  Andere muzikale hoogtepunten waren de samen-

werking met Frank Groothof in Edvard 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 Andriessen.
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Dorpsstraat 25

Doorn

Openingstijden:

maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 21.00 uur

zondag van 12.00 tot 18.00 uur
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Viool 1 

Tora Schuurman (concertmeester)

Nelly Broer-Kooi 

Emmie van Heusden-Kremer 

Ella Hoevers

Margriet van Lookeren Campagne

Erika Mathot

Rudolf Rasch

Christine von Ronnen

Saskia Wieberdink

Stephanie Woudenberg

Viool 2 

José Renssen-Eyma 

Ghislaine Dolmans-Oremus

Margreet Holleman  

Marjo van Hoorn

Carla van Kassel

Jan Prins

Tom Schröder

Frits de Zwaan

Altviool 

Suzanne Meijer-Smit 

Dick Barendsen

Penelope Meijboom-Morgan

Frank Renssen

Cello 

Marietje van Eeghen 

Jenke Kooi 

Wendy Koolhoven

Petra Kramers 

Edmée Wichers Hoeth-Habbema

Contrabas 

Cora van den Berg

Joke Winkel 

Fluit 

Emilie Mandersloot

Wim Markus

Mirjam van Scheepen

Piccolo

Emilie Mandersloot

Hobo

Erik van Kassel

Paul Ruyssenaars 

Wim Simmelink

Althobo

Paul Ruyssenaars

Klarinet 

Diane Mak 

Marieke van der Sluijs

Gea van Veen

Basklarinet

Gea van Veen

Fagot 

Jurriaan Anschütz 

Harm Jan Korthals Altes

Pieter Kramers

Hoorn

Maarten te Boekhorst

Elisabeth Bosch

Ania Lentz-Michaelis

Fons Vernooy

Trompet 

Laurens van Egmond

Jan van der Schee

Jan-Gerrit Vrieling

Trombone

Niek Govers

Huib van Hinsbergen

Onne Slooten

Bastuba

Rinus van Essen

Pauken

Ernst Heins

Slagwerk

Elzeke Folmer

Herman Folmer

Sander Otten

Aan dit concert werken mee:
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CONTRADA MUSICA

Vioolbouwers Amersfoort

bouw van nieuwe violen en celli
reparatie & restauratie
verkoop & verhuur
www.contradamusica.nl

Jurriaan van Roon
Lid van N.G.V. & N.V.M.M.
P.J. Troelstralaan 29 A
3818 KP  Amersfoort
Telefoon 033 461 81 74

&Vakmanschap 
persoonlijke aandacht
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Het volgende concert van KamerOrkest Driebergen vindt plaats op

zaterdag 24 mei 2014, 20:15 uur

Antropia, Hoofdstraat 20, Driebergen

Uitgevoerd zullen worden:

Ludwig van Beethoven: Ouverture Die Geschöpfe des Prometheus, opus 43 (1801)

Eric Satie: Parade (1917); arrangement Peter Greve

Franz Schubert: Symfonie nr. 7 (1821; de Onbekende)

Wilt u meer over ons weten? Neem dan een kijkje op onze website:

www.kamerorkestdriebergen.nl

Meespelen?

Het orkest wil graag op verschillende fronten het aantal vaste leden uitbreiden, en is daar-

naast soms voor specifieke projecten op zoek naar invalkrachten. Heeft u belangstelling? 

Kom dan vooral eens kijken of meespelen op een repetitieavond. Proef de sfeer en het 

enthousiasme van het orkest en de dirigent: grote kans dat het naar meer smaakt.

U kunt contact opnemen met onze orkestchef Petra Kramers, tel. 030 229 1448 of 

orkestchef@kamerorkestdriebergen.nl.

Traaij 113

3971 GD Driebergen

0343-512631

www.elenbaasbloemen.nl

info@elenbaasbloemen.nl


