
P E R S B E R I C H T – 22 november 2018 

 

Muziek uit bezettingstijd: Géza Frid 

Op 22 november organiseren het Verzetsmuseum en 
de Leo Smit Stichting een concertlezing rond 
componist Géza Frid: Muziek uit bezettingstijd. Het 
Leo Smit Ensemble speelt kamermuziek van Géza 
Frid. Eleonore Pameijer en Carine Alders houden een 
voordracht over de componist en spreken met zoon 
Arthur Frid over de oorlog en het verzet van zijn 
vader. Tevens wordt een nieuwe cd met historische 
opnames van Frids orkestwerken gepresenteerd.  
 
"Kom maar onder de tafel vandaan, jongen. Ze zijn 
weg!" Het is één van mijn eerste jeugdherinneringen. 
Pappa samen met mamma doodsbang voor het 
balkonraam – versteend silhouet – en Thuurtje 

instinctief weggedoken onder de grote, eikenhouten eettafel. In een grommende glijvlucht waren de 
Engelse bommenwerpers vlak boven ons huis in de Van Eeghenstraat naar beneden gegierd om even 
verderop in de Euterpestraat het hoofdkwartier van de Gestapo te bestoken.’ Géza Frid was in 1927 uit 
Hongarije naar Nederland gekomen in de hoop op een beter bestaan, vrij van antisemitisme. Arthur Frid 
herinnert zich het benauwde en angstige oorlogsbestaan van zijn vader, componist, pianist en nu 
stateloze Jood. ‘Het verbod om op te treden, het reisverbod en dan, in mei 1942, de invoering van de 
Jodenster. Angst, honger, kou. Toch organiseert mijn vader vanaf 
eind 1941 tot de bevrijding in het hele land bijna vijftig clandestiene 
huisconcerten, thuis en bij vrienden.  Hij is actief in de ‘illegaliteit’, als 
vervalser van bonnen en persoonsbewijzen, en neemt deel aan het 
kunstenaarsverzet.’ 
 

Historische opnames orkestwerken op cd 
Ooit behoorde Géza Frid tot de sleutelfiguren van het Nederlandse, 
naoorlogse muziekleven. Jarenlang was hij een der meest 
uitgevoerde componisten van Nederland. Eén van Frids bekendste 
composities is het ‘Concert voor twee violen en orkest’, in 1952 in 
première gebracht door Herman Krebbers en Theo Olof.  Voor zijn 
orkestwerken ‘Paradou’ en ‘Etudes Symfoniques’ ontving Frid twee 
keer de Muziekprijs van Amsterdam. In de jaren zeventig begon zijn muziek echter aan populariteit in te 
boeten. In de 21ste eeuw keert de belangstelling en waardering voor Frids muziek terug. Naast het Concert 
voor twee violen en orkest, Paradou, en de Etudes Symfoniques verschijnen het Concert voor twee piano’s 
en orkest (met Frid zelf naast Luctor Ponse aan de vleugel) en Ritmische studies voor kamerorkest nu voor 
het eerst op cd. In historische opnames klinken het Brabants Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest. 
 

Programma 
Uit 12 Caricatures musicales (1930): Étude aux secondes mineures – Monotone - L'accompagnement - Nocturne à la 
Chopin - La marche des soldats - Petite Rhapsodie hongroise 
Uit 20 Duo’s voor twee violen (1951): Intrada – Het vlindertje – Melancholie – Tarantella piccola – Bitonaliteit – 
Herinnering – Troost – Vrolijk gebed – Stout liedje – Kleine Hongaarse Rhapsodie. 
Caprice concertante pour flûte et piano (1930) 

 
Leo Smit Ensemble: Eleonore Pameijer, fluit – Ursula Schoch, viool – Marcel Worms, piano 
 

datum donderdag 22 november 2018 
aanvangstijd  20.00 uur 
locatie  Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam 
prijs  € 15,- / € 10,- (Vrienden Verzetsmuseum) 
 

Kaartverkoop: https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/bezoekersinfo/openingstijden_en_tarieven/koop-tickets-
activiteiten 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u kijken op http://www.leosmit.org/leosmitstichting.php?DOC_INST=4 of 
contact opnemen met Carine Alders, 033-4613186 / 06-14665918, secretariaat@leosmit.nl. 
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