
 
 

 
 

Hollandse Luister 
Muziek uit de Nederlanden van 1600-1800 
 
Bach, Telemann, Vivaldi, Händel – met de namen van deze meesters van de 
barokmuziek zijn veel mensen vertrouwd. Hun werken en die van hun tijdgenoten 
worden veelvuldig geprogrammeerd op de Nederlandse concertpodia. Maar welke 
componisten uit de Lage Landen van die tijd kennen we eigenlijk? 
En hoe en waar heeft hun muziek geklonken? 
 
Het Vredeborch Trio neemt de luisteraars mee naar de Nederlanden van rond de 
Gouden Eeuw – naar de kerken, hoven en buitenplaatsen, waar de muziek van 
onze vaderlandse componisten geklonken zou kunnen hebben. De toehoorders 
maken kennis met muzikale parels uit de Hollandse barok en Style Galant van de 
Amsterdammers Sweelinck en Hellendaal, met de Utrechtse blinde improvisator 
Van Eyck en de diplomaat Van Wassenaer. Muziek zoals die geklonken zou 
kunnen hebben in de historische entourage van locatie yyyyy. 
 
Binnen de grenzen van de Republiek (ca 1600-1800) werkten tal van componisten 
– veelal ook werkzaam als uitvoerend musicus. Een enkeling was van oorsprong 
niet afkomstig uit de Nederlanden, maar er wel een groot gedeelte van zijn 
werkzame leven actief.  Ook andersom kwam veelvuldig voor: Nederlandse 
meesters trokken eropuit om hun geluk in andere Europese landen te beproeven. 
Van beide categorieën vindt u voorbeelden terug in Hollandse Luister.  
Naast prachtige muziek biedt het programma biedt een mooi inkijkje in de 
muzikale ontwikkeling van laat-renaissance (Sweelinck) via barok (van Eyck, van 
Wichel, De Fesch, Van Wassenaer) naar de galante stijl (Mahaut en Hellendaal).    

 
 

 



 
 

Concept programma Hollandse Luister 
Muziek uit de Nederlanden van1600-1800 
 
Onderstaand programma is een concept en duurt ca. 1 uur. Mogelijk nemen we 1 
of 2 werken van belangrijke buitenlandse componisten op, die in relatie staan tot 
de Nederlandse composities. Dit laten we tijdig weten. 
 
Jan Pieterszoon 
Sweelinck 
(1562-1621) 
 

“Mein junges Leben hat ein End” 
6 variaties 

    orgel 

Philippus van Wichel 
(1614-1675) 
 

Sonata secunda opus | A groot sopraanblokfluit, 
barokviool, 
continuo 

Jacob van Eyck 
(1590-1657) 
 

Variaties over “Wat zal men op  
een avond doen” 

renaissance 
altblokfluit  
solo 

Willem de Fesch 
   (1687-1761) 

 

Triosonate op.7 nr 8 | g klein 
    Andante 

Allemanda 
Adagio 
Tempo di Gavotta 
 

Blokfluit, 
barokviool, 
continuo 
 

  Unico Wilhelm graaf   
  Van Wassenaer 
  (1692-1766) 

  
 

Sonata Prima | F groot 
Grave 
Allegro 
Adagio 
Giga Presto 
 

altblokfluit, 
continuo 

Pieter Hellendaal 
1721-1799) 
 

Vioolsonate V opus 2 | a klein 
Andante 
Allegro assai 
Allegro 

 

barokviool, 
continuo 

Antoine Mahaut 
(1719-1785) 
 

Kammersonate nr. 2 | e moll 
Adagio 
Allegro 
Largo 

    Allegro 

Blokfluit, 
barokviool, 
continuo 
 

 


