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Programma’s  

In 2019 heeft de VSS de volgende zeven programma’s gespeeld in 17 concerten: 

Salon op de Olympus  

zondag 20 januari 2019
Hummel Pi3 Dussek Pi4 Louis F Pi5, op. 1 SchubStr5 
in C Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 28 januari 2019
Hummel Pi3 Dussek Pi4 Louis F Pi5, op. 1 Schub 
Str5 in C

Utrecht, Tivoli 
Vredenburg

zaterdag 2 februari 2019
Hummel Pi3 Dussek Pi4 Louis F Pi5, op. 1 SchubStr5 
in C Buren, St Lambertuskerk 

Clara, de geniale weduwe  

zaterdag 30 maart 2019 Clara + Robert Schumann, Joachim Brahms Middelburg 
Augustinuskerk

zondag 31 maart 2019 Clara + Robert Schumann, Joachim Brahms Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 1 april 2019 Clara + Robert Schumann, Joachim Brahms Utrecht, Tivoli 
Vredenburg

Jubileum Zeeuws 
Genootschap  

Zaterdag 15 juni 2019
repertoire uit Zeeland, Mozart, Haydn, Cl 
Schumann Vlissingen, Jacobskerk

Beethoven 
Pianokwartetten

vrijdag 20 september 2019 Beethoven Drie Pianokwartetten WoO 36 Warten

zaterdag 21 september 2019 Beethoven Drie Pianokwartetten WoO 36 Vlieland

zondag 22 september 2019 Beethoven Drie Pianokwartetten WoO 36 Kimswerd

1787, Het Jaar van Don 
Giovanni

zondag 13 okt 2019 Moz Overt DG, fp3 E, Pleyel str3 Bh fp4 D Haydn 
str4

Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 14 okt 2019 Moz Overt DG, fp3 E, Pleyel str3 Bh fp4 D Haydn 
str4

Utrecht, Tivoli 
Vredenburg

Het Wenen van Beethoven

Zondag 10 november 2019 Haydn pi3g, Bh Sonate Es 47/1, Frühling Moz pi3 E 
542

Voorburg, Hofwijck

Zondag 17 november 2019 Haydn pi3g, Bh Sonate Es 47/1, Frühling Moz pi3 E 
542

Harlingen, Doopsgez 
Kerk

Ludwigs Serenade

zondag 8 dec 2019 Bh Serenade+Var, Schub vl-fp+ Git4 Hummel 
fl3+Serenade

Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 9 dec 2019 Bh Serenade+Var, Schub vl-fp+ Git4 Hummel 
fl3+Serenade

Utrecht, Tivoli 
Vredenburg



Aantal concerten, kwaliteit van de programma's 

Het aantal concerten is toegenomen ten opzichte van 2018. Onze programma's in 
2019 zijn ontstaan door een gezamenlijke inspanning van alle leden van de VSS. De 
programma's in 2019 waren niet te eclectisch maar hadden een goede mate van 
publieksvriendelijkheid. Ze laten een balans zien tussen musicologisch en muzikaal 
interessant voor musici en programmeurs en laagdrempeligheid en interessante 
verhaallijnen voor het publiek. 

Artistiek Verslag 

Interessante projecten in dit jaar waren het succesvolle optreden in Vlissingen (19 
juni) voor het Jubileum van het Zeeuws Genootschap, waarbij de VSS als orkest 
optrad met in het publiek o.a. Prinses Beatrix. Repertoire was onder andere 
Middelburgse muziek uit de 18e en 19e eeuw. Verder de drie try-out concerten met 
de Beethoven WoO pianokwartetten, ter voorbereiding op de cd opname in 2020. 
Deze minitournee betekende veel voor de onderlinge samenwerking, zowel 
muzikaal-technisch als persoonlijk. Het veeleisende programma Clara, de Geniale 
Weduwe was als programma en als concert zeer succesvol en werd herhaald in 
december. Het sextet programma Ludwigs Serenade met als gasten fluitiste Kate 
Clark en gitarist Izhar Elias werd helaas niet verkocht buiten onze eigen serie. Dat 
was muzikaal gesproken erg jammer omdat het een bijzonder programma was met 
vrijwel uitsluitend onbekende meesterwerken, terwijl het toch een goed verhaal 
had wat door programmeurs makkelijk opgepikt en verkocht had kunnen worden. 
Maar de grote bezetting was kennelijk te duur voor de zalen, wat aantoont dat de 
VSS bijzonder voorzichtig moet zijn met bezettingen groter dan kwartet. Het 
bijkomende probleem is echter dat met uitsluitend kleinere bezettingen tot en met 
kwartet ook de flexibiliteit en kleurrijkheid van de programmering in gevaar komt 
en dat daarmee het fundament onder de VSS seizoens-programmering zal worden 
weggeslagen.  

Bezoekersaantal en samenwerking met TivoliVredenburg 

De gehoopte publiekstoename bij de TivoliVredenburg concerten is niet tot stand 
gekomen. Wel was programmeur Cécile Gouder de Beauregard bij elk van onze 
concerten aanwezig en naar eigen zeggen tevreden en zelfs enthousiast. Er zal een 
nieuw gesprek gaan komen over de levensvatbaarheid van de VSS in de Herz Zaal 
met slechts 150 à 180 man publiek.  

Organisatie Waalse Kerk  

Er is toenemende twijfel over de mogelijkheden die de Waalse Kerk ons biedt. De 
organisatie van de kerk slaagt er niet in meer publiciteit te maken; ze lopen op 
sommige terreinen tegen grenzen aan die door het bestuur van de WK zijn gesteld. 
Wij denken erover om de locatie te verruilen voor een nieuwe in Amsterdam en 

Clara de Geniale Weduwe

zaterdag 21 dec 2019 Clara + Robert Schumann (geen Brahms) NH Kerk, Jisp



onderzoeken diverse mogelijkheden. Een daarvan is Splendor in Amsterdam, een 
andere de Uilenburger Sjoel. Beide in de Uilenburgerstraat. 

Nieuwe altist(e) 

In januari 2019 heeft Bernadette Verhagen de beslissing genomen om de Van 
Swieten Society na 23 jaar te verlaten (haar eerste concert met Musica Classica, de 
voorloper van de VSS, was in 1997). Gedurende het jaar hebben we met 
verschillende altisten samengewerkt: Kees Koelmans in de Beethoven 
Pianokwartetten (alleen de voorbereiding); Ruben Sanderse in de Beethoven 
Pianokwartetten (concerten); Manuel Visser in Het Jaar van Don Giovanni; Anneke 
van Haaften in Ludwigs Serenade. Aan het eind van het jaar had dat nog niet tot 
een definitieve keuze geleid. In 2020 hebben we nog concerten met Elisabeth 
Smalt. Daarna beslissen we.  

CD-opname Beethoven Pianokwartetten 

De uitgestelde CD-opname (was gepland in 2015 en daarna najaar 2019) is vanwege 
de personele wisselingen ook dit jaar weer uitgesteld en is nu voorzien voor juni 
2020. We hebben besloten de Romantische Pianokwartetten met onder andere 
pianokwartetten van Dussek, Ries en Louis Ferdinand in de ijskast te zetten en ons 
op verzoek van platenmaatschappij Brilliant Classics ter gelegenheid van het 
Beethovenjaar 2020 te richten op de Beethoven Pianokwartetten. Het zijn vrijwel 
onbekende maar heel veeleisende jeugdwerken die voor ons als ensemble en voor 
onze discografie interessant zijn. We hebben  twee van de drie al eens in VSS-
programma’s gespeeld en zullen ze in seizoen 2019-2020 alle drie opnieuw 
programmeren.  

Vriendenkring  

De Vriendenkring functioneert steeds beter, het aantal leden groeit gestaag. In 
2019 groeide het aantal Vrienden naar 40 en het totale bedrag aan donaties was 
€1715 (zie het financieel jaarverslag voor details). De Vriendenbijeenkomsten op 15 
januari 2019 in Splendor in Amsterdam en op 12 oktober in Het Jagthuis in 
Nederhorst den Berg waren gezellig en succesvol. In Nederhorst waren minstens 30 
vrienden aanwezig. We hebben gespeeld en er was een lezing. 

Nieuw bestuurslid Pieter Kuipers  

In het najaar van 2019 bleek dat het bestuur na het wegvallen van Bernadette 
Verhagen dringend nieuw bloed nodig had, vooral op het gebied van PR en nieuwe 
initiatieven. Op initiatief van Bart werd Pieter Kuipers aangezocht. Pieter is 
musicoloog, verdienstelijk pianist en samen met zijn echtgenote Clarien Zetsma 
initiatiefnemer van concertboerderij Het Jagthuis in Nederhorst den Berg en ons 
allen bekend in die hoedanigheid. Op 6 november nam het gesprek met Pieter een 
officiële wending middels de uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met 
voorzitter Hanno Riedlin. Pieter heeft toegezegd en is per januari 2020 tot het 
bestuur toegetreden.  

Concertzender  



De samenwerking met de concertzender gaat door maar we proberen erop aan te 
sturen dat ze niet het eerste concert van de serie opnemen maar liever het laatste. 

Legaat Marijke Smit Siebenga 

De compositieopdracht aan Martijn Padding die met het legaat van Marijke Smit 
Siebenga kan worden betaald is verstrekt. Het is niet zeker of hij het werk op tijd 
af zal kunnen maken. Bart stelt hem daarom voor om 'Bagatellen' voor pianotrio te 
schrijven.  

Vergaderingen 

Onderling communiceren de kernleden Heleen, Diederik en Bart veel per email. 
Onderwerpen zijn dagelijkse gang van zaken, logistiek, PR, artistieke beslissingen 
en programmering, financiën, communicatie onderling en met collega musici en 
zalen; repetitieschema's, en andere zaken. In 2019 ontving Bart van Heleen 687 
(groeps-) mails en stuurde er 879 naar Heleen, of een groep met onder andere 
Heleen. Dat is een toename vergeleken met 2018.  

In 2019 kwam het bestuur bij elkaar op  
15 januari (Splendor, Amsterdam, in combinatie met een Vriendenbijeenkomst) 
13 juni (bij secretaresse Marijke Jansen in den Haag) 
4 november (bij Bart in Schiedam).  


