
Programma concertreeks in het kader van 75 
jaar Vrijheid in de Sjoel Brielle op 

23 februari, 29 maart en 9 mei 2020

Turfkade 16,  

georganiseerd in samenwerking met :

-Stichting Leo Smit;

-Stichting Behoud Synagoge 

       Brielle;		

-Gemeente Brielle;

-Prins Bernhard Cultuurfonds;

-Lokaal Comite’4 en 5 mei.

                                    

Wie was 
Leo Smit? 
Leo Smit was bij het begin van de 2e Wereldoorlog 

een talentvol componist, die ook overal waardering oogstte met zijn composities. Hij 
werd om zijn Joodszijn vervolgd en vermoord op 30 april 1943 in Sobibór, waardoor 
op jonge leeftijd een einde kwam aan het leven een beloftevol musicus. 



De stichting Leo Smit beijvert zich ervoor 
verloren gewaande werken van vervolgde 
componisten terug te vinden, weer 
toegankelijk te maken en musici te 
benaderen om deze werken weer te gaan 
uitvoeren.   

Op radio 4 op woensdagmorgen is een serie 
radio-uitvoeringen te beluisteren van de 
werken uit dit opgebouwde archief. Ook van 
de componisten van wie  de werken 
binnenkort in de Sjoel te horen zijn.

Het Leo Smit Ensemble: 
zondag 23 februari , aanvang 
14.30 uur.

Het Leo Smit Ensemble verzorgt in heel het land concerten in wisselende 
samenstelling, al naar gelang de benodigde instrumentatie. 

Eleonore Pameijer -  fluitiste; Irene Maessen -  sopraan;

Stephan Heber – cello,en Tobias Borsboom brengen hun concert “Oorlog en 
vrede”bestaande uit de volgende composities:     1.   Leo Smit (1900-1943) -Lento, 
tweede deel uit de Fluitsonate (1943)  (zijn 

     laatste werk)
    2.   Szymon Laks (1901-1983)-Blues, tweede deel uit de 

Cellosonate ;
    3.   Rosy Wertheim (1888-1949)- Trois Chansons (Li-Tai-Po) sopraan, fluit en  
          piano 
           La Danse des dieux, Les deux flûtes, Sur les bords du Jo-Jeh
        4.    Leo Smit (1900-1943)-Suite voor piano;



    5.    Henriëtte Bosmans (1895-1952)- Nuit calme voor cello en  
 piano ;

    6.    Henriëtte Bosmans-  Lied voor Spanje (Spaanse
 Burgeroorlog), sopraan en piano

Pauze

7.   Leo Smit  Kleine Prelude van Ravel (Nijhoff) sopraan en
  piano;

8.   Maurice Ravel (1875-1937) Chansons Madécasses  
  1925/26 (sopraan, fluit, cello en piano), text van Evariste
  Désiré de Forges Parny 
 (een aanklacht tegen slavernij)

9.   Dick Kattenburg (1919-1944)  Roemeense (eigenlijk  
  Hebreeuwsche) Melodie voor fluit, cello en piano;  

10. .  Dick Kattenburg- Drie Palestijnse Liederen, sopraan en 
   Piano
  Sowiewoenie, Zecharja, Simcha Bie-Jeroesjalajiem

Concertlezing “Verborgen geschiedenis , verboden 
muziek”door 
Eleonore Pameijer – fluitiste, Marcel Worms – vleugel en 
Jan Brokken – auteur 

Zondag 29 maart , aanvang 14.30 uur

Ook vandaag brengen Eleonora Pameijer en Marcel Worms weer een aantal 
composities uit het archief van de Stichting Leo Smit. Auteur Jan Brokken praat de 



composities aan elkaar en 
neemt u aan de hand van zijn 
boek “De vergelding”mee naar 
collaboratie en verzet in het 
dorp Rhoon ten tijde van de 2e 
Wereldoorlog. 

Programma: 

Eleonore Pameijer-fluit, Marcel 
Worms-piano, Jan Brokken, 
verteller

    1.….Dick Kattenburg 
(1919-1944 - Fluitsonate: 
Introduzione, 

          Intermezzo, Fughetta.

    2.   Johanna Bordewijk-
Roepman (1892-1971) - Sonate 
1943

    3.   Leo Smit  (1900-1943)- Sonate voor fluit en piano: allegro, 

         lento, allegro moderato

pauze

4…  Rosy Wertheim (1888-1949) - Trois morceaux pour flute et 

  piano: Cortège des Marionettes, Pastorale, Capriccio

5.   Marius Flothuis (1914-2001) - Aubade voor fluit solo

6.   Paul Hermann (1902-1944)- Toccata voor piano

7.   Nico Richter (1915-1945) - Twee stukken voor fluit en piano

De vergelding, een concertlezing
verborgen Geschiedenis, verboden Muziek

Jan Brokken (tekst), Marcel Worms (piano) en Eleonore Pameijer (fluit) met de 
concertlezing De Vergelding



              

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            
In De vergelding  reconstrueert Jan Brokken de gebeurtenissen aan de hand van 
duizenden pagina’s processtukken, getuigenverhoren en 185 interviews met 
betrokkenen. Deze nauwgezette reconstructie van de aanslag laat een genuanceerd 
beeld zien van het verzet. Bovendien toont hij aan dat collaboratie niet altijd is wat 
het lijkt. Brokkens beeld van Rhoon in de Tweede Wereldoorlog is een helder 
historisch verslag van de menselijke kanten van fout en goed. Eens te meer wordt 
duidelijk dat de oorlog niet alleen voor militairen maar ook voor gewone mensen 
verstrekkende gevolgen heeft. 
Jan Brokken leest passages voor uit De vergelding, een dorp in tijden van oorlog. 
Marcel Worms en Eleonore Pameijer voeren werken uit van de tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vervolgde Nederlandse componisten Leo Smit, Dick Kattenburg (‘de 
Nederlandse Gershwin’), Rosy Wertheim en Nico Richter. 
Marcel Worms is daarnaast te horen met muziek van de van oorsprong Hongaarse 
componist Paul Hermann en met de Sonate 1943 van Johanna Bordewijk-Roepman, 
die in de oorlog weigerde lid te worden van de Kultuurkamer. 
Eleonore Pameijer is artistiek leider van de Leo Smit Stichting, die zich inzet voor 
vergeten en vervolgde componisten. Zoals de door Jan Brokken opgetekende 
geschiedenis lang verborgen is gebleven, wordt de muziek van deze componisten – 
van wie de meeste in de concentratiekampen omkwamen – pas de laatste jaren 
uitgevoerd.  
De Vergelding  werd genomineerd voor maar liefst vier literatuurprijzen: de  NS 
Publieksprijs,  de Libris Geschiedenis Prijs,  de AKO Literatuurprijs  en  Het Beste 
Rotterdamse Boek.
"Een meesterwerk" - Matthijs van Nieuwkerk
“Ik heb zelden meegemaakt dat iemand in Nederland zó goed heeft ingezoomd op 
zo’n gebeurtenis en heeft laten zien hoe gecompliceerd alles was. Goed, fout, dat 
weten we wel, maar al die tinten daar tussenin.” - Wim Brands in VPRO Boeken

http://www.atlascontact.nl/boek/de-vergelding/


Niki Jacobs en ensemble:

Zaterdag 9 mei , aanvang 19.30 uur.

Met de Liederen van de Mauthausen Cyclus 

Komend voorjaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd, de Duitse 
bezetting kwam ten einde en gaandeweg zag de wereld hoe groot de schade en het 
verlies voor niet alleen Nederland maar de hele wereld was. De Europese Joodse 
gemeenschap bleek nagenoeg uitgeroeid te zijn, Nederland verloor meer dan 
100.000 burgers, Joodse medemensen. Tot op de dag van vandaag heeft dit verlies 
groot effect op micro maar ook op macro niveau.
Met dat in gedachte is dit project tot stand gekomen, Niki Jacobs zingt al meer dan 
twintig jaar voor publiek over de hele wereld en wordt Internationaal gezien als een 
van de beste vertolkers van de Europese Jiddische lied cultuur. Het Jiddisje lied. 
Haar missie begon twintig jaar geleden vanuit de wens het Jiddisch weer te laten 
klinken in Nederland en ver daarbuiten. Nu het 75 jaar geleden is dat Nederland 
weer in vrijheid kon leven, leek het Niki Jacobs en haar collega musici een prachtig 
moment op een voorstelling te maken die niet alleen herdenkt, maar ook bezingt en 
viert hoe wonderschoon de Jiddische/Joodse cultuur is.
In April en Mei 2020 gaat zij met een prachtig akoestisch ensemble het land in. Om 
de Jiddische Cultuur te vieren. Ze spelen in dit nieuwe programma de gehele 



Mauthausen cyclus van Mikis Theodorakis, opnieuw gearrangeerd, gezongen in het 
Nederlands en in het Jiddisch (de taal van de Europese Joden). Aangevuld met 
prachtige traditionele Jiddische liederen, vertalingen van onmisbare Joodse songs en 
eigen werk in het Jiddisch en Nederlands.
Tijdens deze voorstelling reist het publiek mee vanuit de traditie, Jiddische liederen 
uit de periode 1850 tot 1950, naar de tweede wereld oorlog en eindigen in het 
nu. Met elkaar herdenken, bezingen en vieren we de prachtige Joodse/Jiddische 
cultuur

Kaarten reserveren:
Wilt u er zeker van zijn dat u in de kleine zaal van de Sjoel (max 75 plaatsen) 
aanwezig kunt zijn bestel dan uw kaarten vroegtijdig via 
SJOELTICKETS@gmail.com.

De kaarten kosten €22,- per stuk.  Ook is het mogelijke een passe-partout aan 
te schaffen voor de drie concerten samen voor €55,- Graag in uw mail 
vermelden voor welke datum u wilt reserveren. 

Parkeren in Brielle:
De Sjoel ligt aan de Turfkade 16. Als u parkeert bij de Jumbo, net buiten Brielle, 
loopt u de stad in. U loopt over de brug en slaat direct af naar links. Na 5 
minuten lopen loopt u de Sjoel binnen. 

Graag tot ziens.   

mailto:SJOELTICKETS@gmail.com

