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Voorwoord

Torenmuziek: van het hoogste niveau

Als inwoner van de binnenstad van Dordrecht hoor ik heel 
vaak carillonmuziek. Ik hoor het niet alleen vaak, ik hoor 
het ook graag. Beiaardmuziek is vriendelijk en lichtvoetig 
en stemt vrolijk. Bovendien vind ik carillonmuziek horen 
bij de stad. En waar zou muziek van letterlijk en figuurlijk 
het hoogste niveau beter tot zijn recht komen dan in het 
prachtige historische centrum van Dordrecht?

Net als voorgaande jaren – Torenmuziek is een oude traditie 
in de Merwestad – nodig ik inwoners en andere belangstel-
lenden uit om eens rustig op een bankje te gaan zitten in de 
buurt van de Grote Kerk, wanneer beiaardiers hun muziek 
met u delen. Boudewijn Zwart, onze stadsbeiaardier,  liet 
u reeds genieten van de psalmen van Calvijn. Hij heeft 
onlangs onder grote publieke belangstelling in de Grote 
Kerk een prachtige cd met psalmen van Calvijn gepresen-
teerd. Bezoek ook de Calvijn-tentoonstellingen in de Grote 
Kerk,  in ’t Hof en het museum aan de Nieuw Haven als u 
toch in de buurt bent. Ze zijn zeer de moeite waard. 

Verder wordt deze zomer aandacht besteed aan de compo-
nisten die in 2009 herdacht worden, zoals  Händel, Haydn 
en Mendelssohn. En naast het jaarlijkse Bachconcert, waar 
ditmaal vooral ook de familie Bach aan bod komt, is er 
een concert om te vieren dat Nederland al 400 jaar banden 
onderhoud met Amerika. 

Tenslotte vind ik het erg leuk u te melden dat er onder jon-
geren veel belangstelling voor het beroep van beiaardier. 
Jonge beiaardiers van het in Dordrecht gevestigde Carillon 
Instituut Nederland én buitenlandse beiaardiers – waaron-
der nieuw talent uit Rusland – staan onze stadsbeiaardier 
bij in een boeiend  en afwisselend programma.

Ik wens hen veel succes en u veel luisterplezier met 
Torenmuziek 2009.  

R.J.G. Bandell
Burgemeester van Dordrecht
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Donderdag 20 augustus 
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Trevor Workman (Engeland)
	 Thema:	Werken	van	Mendelssohn

Donderdag 27 augustus 
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Koen van Assche (België)
	 Thema:	Romantische	pianocomposities	

Zaterdag 29 augustus  
12.00 – 17.00 uur 
 Dordtse Torenmuziekdag
 Workshop ‘Engels wisselluiden’
 Familieconcert met o.a. poppenspeler 
 Ruben Komkommer 
 ‘Klokken & Kanonnen’ Ouverture 1812 
 Tsjaikowski
 m.m.v. Brassband Schoonhoven o.l.v. 
 Erik Jansen
 en Rijdende Artillerie ‘Het Bastion’ te Naarden

Donderdag 3 september
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Boudewijn Zwart
	 Thema:	Familie	BACH

Zaterdag 13 september 
14.30 uur Open Monumentendag 2009
 Open Torenconcert
 door studenten van Carillon Instituut 
 Nederland

Zaterdag 24 oktober 
14.00 uur CD-presentatie Torenmuziek Dordrecht, vol. 10
 Examens Carillon Instituut Nederland
 Boudewijn Zwart
 m.m.v. Vladimir Skliarenko, hobo & Elena 
 Letchuk piano

Donderdag 2 juli  
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
 Gideon Bodden (Amsterdam)
	 Thema:	Zeven	Kruiswoorden	van	J.	Haydn	

Donderdag 9 juli  
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
 Boudewijn Zwart (Dordrecht)
	 Thema:	Oratoria	van	G.	F.	Händel

Donderdag 16 juli  
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Mannes Hofsink (Meppel)
	 Gevarieerd	programma

Donderdag 23 juli  
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Boudewijn Zwart (Dordrecht)
	 Thema:	Beiaardmuziek	uit	de	Lage	Landen

Donderdag 30 juli  
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Jonathan Lehrer (Amerika)
	 Gevarieerd	programma	

Donderdag 6 augustus 
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Olesya Rostovskaya (Rusland)
	 Thema:	‘From	Russia	with	love’

Donderdag 13 augustus 
19.45 uur Handluiden voor vrijwilligers
 Boudewijn Zwart (Dordrecht)
	 Thema:	Amerika	–	Nederland	400	jaar

AGENDA	
TORENMUZIEK	
DORDRECHT	2009



Toelichting	op	het	programma

In de grottenkerk ‘Santa Cueva’ in de Spaanse stad Cádiz 
klonken in de Goede Week-Liturgie van 1787 voor de 
eerste maal Joseph Haydn’s ‘Septem	Verba	Christi	 in	Cruce’.  
Haydn had dit werk in opdracht van Cádiz geschreven. 
De compositie contempleert op de zeven laatste woorden 
die Christus uitsprak aan het kruis. 
Het onderwerp is drager van diepe emotie en Haydn 
heeft ervoor gekozen hierbij de zuiverste muziek te laten 
klinken. Na een introductie volgen zeven langzame delen 
die corresponderen met de zeven Kruiswoorden, geheel 
instrumentaal. Haydn wilde dat zo bij de toehoorder “den	
tiefsten	Eindruck	in	Siene	Seele	Erwecket” werd.
Met een verbijsterend effect volgt direct op het zevende 
kruiswoord ‘Il	Terremoto’, een buitenissig presto, waarbij 
de bevende aarde het voorgaande op ontzettende wijze 
onderstreept.

Haydn componeerde het oorspronkelijke orkestwerk 
rond 1786, maar zorgde later tevens voor niet minder dan 
vier verschillende bewerkingen, voor strijkkwartet, voor 
fortepiano en twee oratoriumversies. Het is waarschijn-
lijk dat Haydn de pianoversie niet zelf maakte, maar wel 
persoonlijk de transcriptie corrigeerde voordat deze 
uitgegeven werd. 

De vanavond gespeelde versie voor beiaard is gebaseerd 
op de fortepianoversie, terwijl incidenteel ook elementen 
uit de orkestpartituur werden overgenomen. 

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: Joseph HAYDN 1732 - 1809   
 Zeven Sonates met een Introductie en tot 
 besluit een Aardbeving, gebaseerd op de 
 Zeven laatste Woorden van onze Verlosser  
 aan het Kruis. 

1 L’introduzione (Maestoso e Adagio)

2 Sonata I: Largo
  Dimitte illis quia nesciunt quid faciunt

3 Sonata II: Grave e Cantabile
  Hodie mecum eris in Paradiso

4 Sonata III: Grave
  Ecce Mulier Filius tuus

5 Sonata IV: Largo
  Deus meus, Deus meus et quid 
  dereliquisti me

6 Sonata V: Adagio
  Sitio

7 Sonata VI: Lento
  Sonsummatum est

8 Sonata VII: Largo
  In manus tuas Domine, commendo  
  Spiritum meum

9 Il terremoto (Presto)

Beiaardconcert	door	Gideon	Bodden
Stadsbeiaardier van Amsterdam, Hilvarenbeek, 
Oudewater en Schoonhoven

donderdag	
2	juli

20.00	uur
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Georg Friedrich Händel is de grondlegger van het drama-
tisch oratorium. In tegenstelling tot de opera, wordt bij 
een oratorium geen gebruik gemaakt van decor en 
speciale kostuums. Ook wordt in een oratorium niet 
geacteerd. Het oratorium heeft een serieuze bedoeling 
en staat meestal in directe relatie met Bijbelse geschiede-
nissen of historische figuren uit de apocriefe boeken. 
Het bekendste oratorium is ongetwijfeld ‘The Messiah’, 
waarin het leven van Jezus in muziek wordt verklankt. De 
bezetting bestaat doorgaans uit koor, orkest en solisten. 
Vanavond staan met name de solistische partijen cen-
traal. Deze composities noemt men aria’s. Meestal staan 
deze aria’s in de zogenaamde A-B-A vorm. Dat betekent 
dat het begindeel aan het slot wordt herhaald. Het 
middelste gedeelte contrasteert dan met de hoek delen. 
Binnen het oratorium is ook ruimte voor ouvertures en 
muzikale intermezzo’s. Mooie voorbeelden daarvan zijn 
‘Arrival of the Queen of Sheba’ en ‘A Dead March’. Het 
concert wordt besloten met een improvisatie over één 
van Händel’s bekendste melodieën uit het oratorium 
Judas Maccabaeus. In Nederland is dit geestelijke lied 
bekend onder de titel ‘U zij de glorie’.

Toelichting	op	het	programma

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: Georg Friedrich Händel 1685-1759
 Selectie uit Oratoria

Introductie:
The Arrival Of The Queen Of Sheba (Solomon)

1 Duet van Esther en Ahasverus (Esther)
 And All The People Rejoiced 
 (Zadok the Priest)
 Vouchsafe, o Lord! (Dettingen Te Deum)

2 Uit ‘Samson’ 
 Go, Buffled Coward, Go 
 Total Eclipse, No Sun, No Moon 
 A Dead March 

3 Uit ‘Judas Maccabaeus’
 How Rain Is Man, Who Boast In Fight 
 Arm, Arm Ye Brave 
 Wise Men, Flatt’ring, May Decive Us 

4 Uit ‘Messiah’:
 Rejoice, Rejoice Greatly (Messiah)
 If God Be For Us (Messiah)
 How Beautiful Are The Feet (Messiah)
 He Shall Feed His Flock (Messiah)

Postludium: 
Improvisatie over “See, The Conqu’ring Hero Comes” 
(Judas Maccabaeus)

Donderdag	
	9	juli

20.00	uur

Beiaardconcert	door	Boudewijn	Zwart
Stadsbeiaardier van Dordrecht
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Toelichting	op	het	programma

Een gevarieerd programma dat geopend wordt met het 
eerste deel uit de eerste cellosuite van Bach. Het werk 
is bijna voor beiaard geschreven en kan ongewijzigd 
 zonder aanpassingen op het beiaardklavier uitgevoerd 
worden. Daarna volgt een werk dat vooral in Dordrecht 
veel is uitgevoerd. De Sonate van Sybrandus van Noordt 
is jarenlang één van de belangrijkste werken geweest in 
het repertoire van oud-stadsbeiaardier Jaap van der Ende. 
Het werk is ook vastgelegd op de langspeelplaat van 
Dordrecht. Na bekende werken van Mozart, Schubert, 
Grieg en Mendelssohn klinkt de prachtige Ballade van 
Jef Rottiers. Dit is zijn beste compositie. Het werk is 
geschreven in de Vlaams romantische stijl. Daarna klinkt 
de Suite II van Henk Badings. Dit werk is gecomponeerd 
in een moderner idioom. De toevoegingen ‘octofonica’ 
en ‘hexafonica’ hebben te maken met de toonreeksen 
die zijn gebruikt. Het rondo ‘giocoso’ is een luchtig en 
vrolijk slotdeel. Met een elegant wals van Joe Heyne en 
een romantisch Prealudium van Jef Denyn, wordt het 
concert afgesloten. Het laatste werk heeft in de titel als 
toevoeging ‘ongeschreven’ omdat de componist dit werk 
altijd uit het hoofd speelde. Studenten hebben de com-
positie later opgeschreven waardoor dit zangrijke stuk 
ook voor het nageslacht bewaard is gebleven. De fraaie 
koraalachtige melodie geeft het werk mede dankzij het 
tremolospel een etherische sfeer. Zo’n werk klinkt het 
mooist bij ondergaande zon.

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Gevarieerd programma

1 Johann Sebastian BACH 1685-1750
 Prélude in G 
 (uit Cellosuite I BWV 1007) -

2 Sybrandus VAN NOORDT 1659-1705
 Sonata a cimbalo solo   

3 Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
 Fantasie für Pianoforte in d KV 397 

4  Drie werken uit de romantiek
Auf dem Wasser zu singen Franz SCHUBERT 1797-1828
Bächlein  Edvard GRIEG 1843-1907
Lied ohne Worte Felix MENDELSSOHN 1809-1847

5 Jef ROTTIERS 1904-1985
 Ballade voor beiaard  

6 Henk BADINGS 1907-1987
 Suite II voor beiaard  - 
 Toccata octofonica 
 Aria hexafonica 
 Rondo giocoso

7 Joe HEYNE
 La petite Valse   

8 Drie koorstukjes uit de Renaissance:
Pavane  T. ARBEAU 1589
Tant que vivrai C. de SERMISY 1490-1562
Innsbruck, ich muss dich lassen H. ISAAC 1450-1517

9 Jef DENYN 1862-1941
 Ongeschreven Prealudium in d -

Donderdag	
16	juli

20.00	uur

Beiaardconcert	door	Mannes	Hofsink
Stadsbeiaardier van Meppel
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Een muzikale beiaardreis over de vlakke wegen van de 
Lage Landen met oorspronkelijk voor beiaard gecompo-
neerde muziekwerken. De reis begint in Mechelen met 
muziek van Staf Nees en Jef Rottiers. Beiden schreven 
geheel in de Vlaamse stijl, met voorkeur voor fraaie 
harmonieën en uitgesponnen tremolo’s. Daarna is 
Rotterdam aan de beurt, waar stadsbeiaardier Ferdinand 
Timmermans een fraaie Impromptu schreef voor bei-
aard. Het thematisch materiaal is gebaseerd op een 
etude van Fréderic Chopin. De uit Hoorn afkomstige 
Gerard Boedyn was in zijn tijd een vermaard en all-round 
musicus. Hij heeft vele composities op zijn naam staan, 
met name voor Harmonieorkest, Fanfare en Brassband. 
Zijn Impromptu voor beiaard is geïnspireerd op dalende 
motieven die de vallende herfstbladeren symboliseren. 
Via de Zuiderzee vervoegen we ons naar Zwolle, van 
waaruit de blinde stadsbeiaardier Willem Créman als 
beiaardadviseur en promotor van de beiaardkunst vele 
plaatsen met een bezoek vereerde. Zijn Ballade is een 
elegant werk met een licht dansend siciliano ritme. De 
Passacaglia van de Utrechtse beiaardier Chris Bos is 
een reeks van variaties over een serieus pedaalthema in 
de toonsoort d klein. Daarna staat Breda op het pro-
gramma. Te midden van verschillende composities die 
binnen het beiaardiersgeslacht Maassen te Breda zijn 
ontstaan, is ‘Reflexies’ een echte voltreffer.  Een wee-
moedig klinkende melodie wordt begeleid door repe-
titieve accoorden, af en toe onderbroken door ritmische 
forte passages. Uiteindelijk weer terug naar de stad 
Dordrecht, vertegenwoordigd door een intiem Interlude 
van Kors Monster. Dit werk wordt vanavond gespeeld als 
een ‘In Memoriam’ voor mevrouw Noortje Monster, die 
op 20 december j.l. overleed. Zij was een trouwe bezoek-
ster van de Torenmuziekconcerten. Tenslotte eindigt het 
programma met een expressief Preludium molto capri-
cioso van Henry Groen. Dit werk is geschreven met een 
knipoog naar de Vlaamse Romantiek en daarmee zijn 
we stilistisch weer terug in Mechelen, waar de muzikale 
beiaardreis van deze avond een aanvang nam.  

Toelichting	op	het	programma

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: Beiaardmuziek van de Lage Landen

1 Staf NEES 1901-1965
 Rythmendans voor beiaard

2 Ferdinand TIMMERMANS 1891-1967
 Impromptu ‘Hommage aan Chopin’

3 Gerard BOEDYN 1893-1972 
 Impromptu ‘Vallende Herfstbladen’

4 Willem CRÉMAN 1895-1970
 Ballade voor beiaard

5 Jef ROTTIERS 1904-1985
 Suite ‘Bell Moods’
 Opgewekt – Plechtig – Intermezzo –   
 Uitvaart – Naspel 

6 Chris BOS 1924-1985
 Passacaglia voor beiaard

7 Kors MONSTER 1918-1978
 Interlude

8 Jacques MAASSEN 1947
 Reflexies

9 Henry GROEN 1957
 Preludium molto capricioso

donderdag	
23	juli	

20.00	uur

Beiaardconcert	door	Boudewijn	Zwart
Stadsbeiaardier van Dordrecht
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Toelichting	op	het	programma

Dit concert is omkaderd met twee klassieke liedjes uit klas-
sieke kinderfilms. “Be Our Guest” is de flamboyante ver-
welkoming die Belle ontvangt in Disney’s ‘Beauty And The 
Beast’. Hopelijk zullen de Dordtse klokken u net zo verwel-
komen in deze tocht langs dans, verbeelding en harmonie.
Allereerst een paar dramatische dansen: Ronald Barnes is 
een van de meest vooraanstaande Amerikaanse compo-
nisten voor beiaard. De ‘Flamenco’ komt uit zijn tweede 
serenade. Shostakovitch’ Tweede Wals (uit de ‘Jazz Suite’)  
is wereldwijd bekend geworden door de uitvoering van 
André Rieu.
John Courters ‘Gaudi’s Chimneys’ brengen de sferen van 
de speelse architectuur van Barcelona naar ons toe. Gary 
White’s ‘Asteroids’ brengt ons in de spaarzame, koude en 
majestueuze diepten van het heelal. En uiteindelijk brengt 
Leroy Andersons ons ‘The Waltzing Cat’, een sierlijk en wis-
pelturig stuk, compleet met net pak en hoge hoed.
Stefano Colletti is de directeur van de Franse Beiaardschool. 
Zijn ‘Sonatine’ omvat veel gevarieerde en virtuoze speltech-
nieken in een grootse, weelderige en lyrische compositie. 
De structuur, ABCBA, en het algemene karakter van het stuk 
herinneren aan een reis van een ontwakend leven naar een 
vredige slaap, en weer terug naar het leven. Emilien Allard 
was de beiaardier van Montreal in Canada. Zijn ‘Image No. 
2’ is een veelomvattend tableau van geluid. Luister naar hoe 
hij de eerste twee noten van het stuk beetpakt en ze rond laat 
gaan in een epische reis.
John Knox is de beiaardier van het 23 klokken kleine carillon 
van Old Bond Street in Londen en heeft een aantal effectieve 
stukken voor grote beiaarden als die van Dordrecht geschre-
ven, zoals de Chorale Partita III.
En zo komen we aan bij het einde van het concert van deze 
avond. Jim Hensons ‘The Muppet Movie’ vertelt het verhaal 
van een kikker van het platteland die naar Hollywood en 
z’n grootse filmsuccessen gaat. Kermit zingt zijn lied in de 
openingscène en het is met deze hoopvolle melodie dat deze 
concertavond gesloten zal worden: “Someday we’ll find it, 
the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me.”

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: Dances, Images, and Childhood  
 Classics”

I  Prelude:
 Be Our Guest: From Beauty and The Beast -
 Alan MENKEN 1949 
II Two Dances:
 Flamenco - Ronald BARNES 1927-1997
 The Second Waltz - Dimitri   
 SHOSTAKOVITCH 1906-1975 
III Note Painting: Music to Suggest a Scene
 The Geometric Chimneys of Guell Palace - 
 John COURTER 1941
 Asteroids - Gary WHITE 1937-
 The Waltzing Cat - Leroy ANDERSON  
 1908-1975
IV  From the French Speaking World:
 Sonatine - Stefano COLLETTI 1973
 Image No. 2 For Carillon - Emilien ALLARD 
 1915-1977
V Finale:
 Chorale Partita III: “The Harmony of Zion” - 
 John KNOX 1932
 The Rainbow Connection - Paul WILLIAMS 
 1940 
 
Postludium: Naspel voor Tisha B’Av
Volgend op het concert zal een 10 minuten durend naspel 
gespeeld worden van de droevige muziek voor de viering 
van de Joodse feestdag Tisha B’Av. Dit is de  viering van 
verscheidene duistere momenten in de Joodse geschiede-
nis, inclusief de vernietiging van de tempels, de verdrij-
ving van de Joden uit Spanje in 1492 en het begin van de 
deportaties vanuit de getto’s van Warschau. 

Donderdag	
30	juli

20.00	uur

Beiaardconcert	door	Jonathan	Lehrer	
(Amerika)
Free-lance beiaardier 
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De jonge en charmante Olesya Rostovskaya (1975) is een 
veelzijdig musicus. Ze begon haar pianostudie bij Anna 
Artobolevskaya. Van 1993 tot 2000 studeerde zij aan de 
Russische Centrale Muziekschool. Ze studeerde com-
positie bij professor Albert Leman aan het Tchaikovsky 
Conservatorium te Moskou en orgel bij professor Oleg 
Yanchenko. In 1999 startte zij met het bespelen van de 
‘Theremvox’ (een bijzonder electronisch instrument). 
In 2006 ging zij naar de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef 
Denijn’ te Mechelen.
Vanavond speelt zij een programma met Russische 
muziek. Daarin staan naast bekende werken ook een 
aantal premières op het programma. U kunt tevens 
genieten van haar eigen composities. Na afloop van het 
concert zal Olesya graag nader toelichting geven op haar 
wijze van componeren. 

Toelichting	op	het	programma

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: ‘From Russia with love’

1 Dimitry BORTNJANSKY 1751 – 1825
 The glorious God in Zion 

2 Olesya ROSTOVSKAYA 1975
 Russian Peals
 There Stood a Birch-tree in the Field
 Kamarinskaya

3 Vasily ZINOVJEV 1874 – 1925
 Evening tolling of bells

4 Peter BULAKHOV 1822 – 1885
 Twinkle, twinkle, my star

5 Russische Pianomuziek:
Peter TCHAJKOVSKY 1840 – 1893 An Italian song 
Anton ARENSKIY 1861 – 1906 Basso ostinato
Sergey RACHMANINOV 1873 – 1943 Prelude cis moll  
  Op.3, no. 2
6 Olesya ROSTOVSKAYA
 Elegy 
 Romantic Piece  

7 Dmitriy SHOSTAKOVICH  1906-1975
 Morning meets us…

8 Isaac DUNAEVSKY 1900 — 1955
 The guelder-rose is blossoming  
 (uit de film ‘Kuban Cossacks’)

9 Olesya ROSTOVSKAYA
 An Old-Dance-Suite
 The belfry of St. Peter & St. Paul Cathedral

Donderdag	
6	augustus
20.00	uur

Beiaardconcert	door	Olesya	
Rostovskaya	(Rusland)
Free-lance beiaardier 
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Toelichting	op	het	programma

Dit jaar wordt gevierd dat 400 jaar geleden de ontdek-
kingsreiziger Henry Hudson in dienst van de VOC het 
eiland Manhattan ontdekte. In april 1609 vertrok ont-
dekkingsreiziger Henry Hudson, bijgestaan door twintig 
bemanningsleden, met het schip De Halve Maen uit 
Amsterdam. Zijn missie: een snellere doorvaart zoeken 
naar Azië, voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Vijf maanden later voer hij voorbij het eiland Manhattan 
de rivier op, die later naar hem zou worden genoemd. 
Een waterweg door Amerika vond hij niet, maar hij 
ontdekte wél een vruchtbaar gebied aan de Amerikaanse 
oostkust, waar schepen veilig voor anker konden gaan. 
In 1625 werd op Manhattan de handelspost Nieuw-
Amsterdam gekozen als de locatie voor de hoofdves-
tiging van de Nederlandse kolonie en een jaar later werd 
het eiland door de Nederlanders aangekocht. Sindsdien 
zijn de handelscontacten tussen Amerika en Nederland 
niet meer weg te denken in de economische conjunc-
tuur. Reden om in het beiaardconcert van hedenavond 
een programma ten gehore te brengen met verschillende 
facetten van de Amerikaanse muziekcultuur. De marsen 
van Sousa, de ragtimes van Scott Joplin, de musical-
melodieën van Rodgers en de vele songs van grote 
namen als Gershwin, Ellington en Berlin contrasteren 
met oorspronkelijk voor beiaard geschreven compo-
sities van Amerikaanse bodem. De viering wordt later 
in de serie Torenmuziek Dordrecht onderstreept met de 
presentatie van een CD met werken van de Amerikaanse 
beiaardcomponist Ronal Barnes. Deze CD verschijnt op 
zaterdag 24 oktober. 

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: 400 jaar Amerika - Nederland

1 Ronald BARNES 1927-1997
 Flamenco (uit Serenade II for carillon)

2 John Philip SOUSA 1854-1932
 Liberty Bell March
 The Washington Post March

3 Richard RODGERS 1902- 1979
 Suite ‘The Sound Of Music’
 Prelude ‘The Sound of Music’
 Do-Re-Mi
 My Favourite Things
 Edelweiss
 You’re Sixteen
 Climb Ev’ry Mountain 

4 Albert GERKEN 1937
 Pastel in Bronze for carillon 

5 The Great Music Of:
Duke ELLINGTON 1899-1974 In A Sentimental Mood 
Irving BERLIN 1888 -1989 Give Me Your Tired
George GERSHWIN 1898-1937  Summertime
Cole PORTER 1891 -1964 Don’t Fence Me In 
Errol GARNER 1921-1977 Misty

6 Scott JOPLIN 1868-1917
 Elite Syncopations
 Scott Joplin’s New Rag

7 Roy Hamlin JOHNSON 1929
 Summer Fanfares for Carillon 1959

donderdag	
13	augustus		
20.00	uur

Beiaardconcert	door	Boudewijn	Zwart
Stadsbeiaardier van Dordrecht
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Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.
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Mendelssohn werd 200 jaar geleden geboren in een 
rijke protestants-Joodse familie. Zijn vader Abraham 
Mendelssohn was bankier en zijn grootvader was de 
Joods-Duitse filosoof Moses Mendelssohn. Op zesjarige 
leeftijd kreeg hij pianoles van zijn moeder en op negen-
jarige leeftijd, trad hij op in een openbaar kamerconcert 
en voordat hij dertien was had hij al verschillende com-
posities op zijn naam. Zijn vader was rijk genoeg om 
hem een privé-orkest te laten dirigeren. 
In 1827 schreef hij zich in aan de universiteit van Berlijn, 
om daar geschiedenis- en filosofiecolleges te volgen. 
Hij kreeg pianoles van Ignaz Moscheles en maakte vele 
reizen, onder andere naar Parijs en Italië. Mendelssohns 
twee oratoria Paulus	 en	 Elias waren beïnvloed door de 
muziek van Johann Sebastian Bach, die in vergetelheid 
was geraakt en die Mendelssohn weer onder de aandacht 
van het publiek heeft gebracht. In 1829 gaf Mendelssohn 
met groot succes een uitvoering van de Mattheüspassion, 
de eerste uitvoering van dit werk sinds het overlijden van 
Bach.
In Leipzig richtte hij in 1842 het conservatorium op en 
gaf les in piano en compositie. 
Hij is een overgangsfiguur van het classicisme naar 
de Romantiek en heeft vooral in het laatste genre een 
 enorme invloed gehad. In zijn orgelwerken grijpt hij 
terug op de Noord-Duitse barokstijl en polyfone schrijf-
wijze. Hij was een meester in het schrijven van minia-
tuurcomposities, waarvan met name de ‘Lieder ohne 
Worte’ een prachtige voorbeelden zijn. Zijn bekendste 
werk is ongetwijfeld de bruidsmars, waarmee het con-
cert van hedenavond wordt besloten. 

Toelichting	op	het	programma

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

Thema:  In Celebration of Felix Mendelssohn-
 Bartholdy 1809-1847
 A programme of music to commemorate 
 the 200th Anniversary of his birth

1 Prelude:
 The War March of the Priests Opus 74 -  
 ‘Athalie’ 

2 Arias from the Oratorio ‘Elijah’ 
 It is enough! O Lord now take away my life  
 Opus 70 Number 26:
 If with all your hearts ye truly seek me  
 Opus 70 Number 4:

3 Songs without words:
 Lieder Ohne Worte. Opus 38 Number 2 in 
 C minor 
 Lieder Ohne Worte. Opus 30 Number 4 in 
 B minor 
 Spring song Opus 62 Number 6 

4 Compositions for the organ:
 Sonata Number 1 Opus 65 ‘Adagio’
 Sonata Number 3 Opus 65 ‘Andante 
 Tranquillo’

5 Christian Anthem based on Psalm 55:
 Hear my prayer / O for the wings of a dove

6 Violin Concerto in E minor. Opus 64
 2nd movement and Finalé: ‘Andante

7 Finalé:
  On Wings Of Song  Op.34 No.2 in A Flat 
    Italiaanse’ Symfonie. Opus 90 Number 4
 Wedding March – incidental music from  
 ‘Midsummer nights dream’

Donderdag	
20	augustus		
20.00	uur

Beiaardconcert	Trevor	Workman	
(Engeland)

Beiaardier van Birmingham en directeur George 
Cadbury Carillon School Bournville



Toelichting	op	het	programma

Het concert opent met muziek van Franz Schubert, één 
van de Weense wonderkinderen, die ondermeer leer-
ling was van Salieri. Hoewel Schubert het  financieel 
nooit breed heeft gehad, leefde hij gedisciplineerd 
en componeerde elke voormiddag, gaf ’s namiddags 
privé-lessen en vertoefde ’s avonds met zijn vrienden 
om te musi ceren. Deze bijeenkomsten werden later de 
Schubertiades genoemd, waarvoor hij ondermeer zijn 
Impromptu’s componeerde.
 
Beethoven is zondermeer de spilfiguur tussen het classi-
cisme en de romantiek. Hij schreef zijn 14de pianosonate 
in 1801, een werk dat pas nadien werd omgedoopt tot 
“Mondscheinsonate” door een bekende muziekcriticus. 
Het werk breekt op verschillende wijzen met de tradi-
tionele sonate ondermeer omdat het begint met een 
langzame fantasie. Een groter uiterste met het levendige 
laatste deel is moeilijk te bedenken.

Debussy bracht de romantische muziek nog een stap 
verder en ging nog meer op zoek naar wat hij kleuren 
in de muziek noemde. Hoewel hijzelf zeer gekant was 
tegen het woord “impressionisme”, is het nadien toch de 
algemene muziekterm geworden waarmee zijn muziek 
wordt gekenmerkt.  

Uit de jonge Frédéric Chopin bleek al snel een wonder-
kind te groeien. Op zijn 19de geeft hij in Wenen enkele 
concerten, en wanneer hij in 1830 nogmaals vertrekt voor 
een tournee, breekt de Poolse opstand uit en kan hij niet 
meer terug naar zijn vaderland. Hij vestigt zich in Parijs, 
later op het eiland Mallorca om nadien terug te keren 
naar de Franse hoofdstad. Chopin legde zich vooral toe 
om het uitdrukkingsvermogen van het pianospel te ver-
groten door een weergaloze technische verfijning. Het 
Scherzo nr 2 is hiervan een bijzonder voorbeeld.

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: Grote romantische pianowerken

1 Franz Schubert 1797-1828
 Drie Impromptu’s
 Allegretto, opus 90, nr 2
 Allegro, opus 90 nr 4
 Allegretto, opus 142 nr 2

2 Ludwig van Beethoven 1770-1827 
 Pianosonate nr. 14 (“Mondschein”) 
 Adagio sostenuto
 Allegretto en Trio
 Presto agitato

3 Claude Debussy 1862-1918
 Première Arabesque  
 Clair de lune 

4 Frédéric Chopin 1810-1849
 Scherzo nr. 2 op. 31 

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.
 

Donderdag
27	augustus
20.00	uur

Beiaardconcert	door	Koen	Van	Assche	
(België)
Stadsbeiaardier van Leuven, Herentals en Turnhout
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De familie Bach was een breed vertakt muzikaal geslacht. 
Vanaf de eerste helft van de 16e eeuw tot het midden van 
de 19e eeuw waren er zo’n 160 leden actief als stadmusi-
cus, organist, cantor en componist.
Johann Bernard was een achterneef van Johann Sebastian 
en bekleedde posities in Eisenach en Weimar. Zijn 
Ciaconna is een variatiereeks over een aansprekend 
 harmonisch schema. Het werk prijkt nog regelmatig op 
concertprogramma’s en is een geliefd werk voor de gevor-
derde amateur organist. Johann Michael was de schoon-
vader en verre bloedverwant van Bach en stond in hoog 
aanzien binnen de Bach-familie vanwege zijn muzikale 
kwaliteiten.  Het koraalvoorspel ‘Aus meines Herzens 
grunde’ werd gebruikt in de Lutherse liturgie en diende 
als inleiding voor de samenzang. Johann Sebastian zélf 
is in het programma vertegenwoordigd door een aria uit 
het ‘Weihnachts Oratorium’. De sopraanaria is een soort 
wiegenlied. In het programma klinken ook werken van 
vier zonen van Johann Sebastian. Carl Phillip Emanuel is 
de bekendste zoon en wordt gezien als de grondlegger 
van de klassieke stijl, die uitgewerkt zou worden door 
Haydn, Mozart en Beethoven. Zijn Presto en Solfegietto 
zijn lichtvoetige composities met een virtuoze inslag. 
Wilhelm Friedemann is de oudste zoon. De sprankelende 
Sonate VII voor klavier is een voorbode van de klassieke 
sonatevorm. Johann Christoph Friedrich is het negende 
kind. Het thema van zijn vanavond gespeelde variatie-
reeks is in Nederland bekend als ‘Altijd is Kortjakje 
ziek’. Johan Christian is Bach’s zesde zoon en maakte 
internationaal carrière. Hij was bevriend met Wolfgang 
Amadeus Mozart. Zijn laatste positie bekleedde hij in 
Londen. Het harpconcert dat vanavond gespeeld wordt, 
eindigt met een variatiereeks over het Engels volkslied 
‘God save the Queen’.

Toelichting	op	het	programma

Na afloop van het concert: 
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal, 
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

Donderdag	
3	september
20.00	uur

Beiaardconcert	door	Boudewijn	Zwart
Stadsbeiaardier van Dordrecht

19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
 Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Beiaardconcert
 Thema: Familie BACH
      

1 Carl Philipp Emanuel BA CH 1714-1788
 Presto c-Moll
 Solfegietto d-Moll

2 Johann Bernard BACH 1676-1749
 Ciaconna B-Dur für ein Tasteninstrument 

3 Johann Michael BACH 1648-1694
 Aus meines Herzens Grunde

4 Wilhelm Friedemann BACH 1710-1784
 Sonate VII für Klavier
 Allegro – Largo – Allegretto 

5 Johann Christoph Friedrich BACH 1732-1795
 Variationen über ‘Morgen kommt der  
 Weihnachtsmann’

6 Johann Sebastian BACH 1685-1750
 Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh
 (uit ‘Weihnachts Oratorium’ BWV 248)

7 Johann Christian BACH 1732-1785
 Concerto VI in C für Harfe und Orchester
 Allegro 
 Andante 
 Thema con variazioni ‘God save the Queen’
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Nieuws	uit	‘t	Klockhuys

Yale studenten op bezoek in ‘t Klockhuys
Op 14 maart bracht een twintigtal beiaardstudenten een 
bezoek aan Carillon Instituut Nederland. De studenten 
kregen les in improvisatie en beiaardtechniek en speel-
den met verve op de Dordtse Beiaard. Daarnaast kregen 
de studenten onder bezielende leiding van Paul de Kok 
het eerste onderricht in het Engels Klokluiden, daarbij 
ondersteund door diverse Engelse gastklokkenluiders. 
De bijeenkomst werd besloten met een gezellige maaltijd 
in ’t Klockhuys, waar ook het Clavion werd bespeeld. 

CD ‘Psalmen van Calvijn’
Op 14 mei werd in de Grote Kerk een nieuwe CD 
gepresenteerd waarop Boudewijn Zwart bewerkingen 
en improvisaties speelt over melodieën uit het Geneefse 
Psalter. Aan het concert werkten mee het Dordt College 
Concert Choir (Amerika) o.l.v. Benjamin Kornelis, het 
Christelijk Gemengd Drechtstendenkoor ‘Praise Him’ 
o.l.v. Martin Zonnenberg, het Nederlands Torenmuziek 
Ensemble, Helma Hartman blokfluit. De muzikale lei-
ding lag in handen van Boudewijn Zwart die zowel het 
orgel als ook het rijdend Concert Carillon bespeelde. 
Met naar schatting 900 aanwezigen was dit een sfeervolle 
avond die in het teken stond van het Calvijnjaar. De CD 
werd aangeboden aan o.a. burgemeester Bandell en was 
meteen de eerste avond al geheel uitverkocht. Op de CD 
zijn naast de beiaard van Dordrecht ook de carillons 
van Amsterdam, Barneveld, Gouda, Ede en Garderen te 
beluisteren.

Nieuwe CD ‘Torenmuziek Dordrecht, vol. 10’
Naar aanleiding van het feit dat 400 jaar geleden ontdek-
kingsreiziger Henry Hudson het eiland Manhattan ont-
dekte, is voor het tiende deel in de CD serie Torenmuziek 
Dordrecht gekozen voor Amerikaanse beiaardmuziek. 
Deze CD is geheel gewijd aan muziek van Ronald Barnes. 
De presentatie vindt plaats op zaterdagmiddag 24 oktober. 
Daarna is de CD te bestellen bij stichting Torenmuziek 
Nederland voor g 15,- (excl. g 2,50 porto).

Opnieuw een dag waarin het één en al brons is wat de 
klok slaat. Na de succesvolle ingebruikname van de origi-
nele Engelse Change Ringing installatie in ’t Klockhuys, 
komt nu een spetterend en oorverdovend vervolg met 
opnieuw een programma voor het hele gezin.

De gehele dag tussen 12.00 en 16.00 uur: 
Ben je 8 jaar of ouder? 
Doe dan mee aan de gratis workshops hieronder:

• Workshop ‘Wisselluiden’ in ’t Klockhuys
 Samen met je familie en vrienden krijg je les van 

Engelse klokkenluiders en voel je hoe het is om een 
Engelse klok te luiden. 

Met als extra activiteiten:
13.00 uur Kinderconcert ‘Bell Moods For Kids’
 Een concert voor kinderen van 6 tot 100 

jaar door Boudewijn Zwart op het Clavion, 
met medewerking van Vladimir Sklyarenko 
(hobo) en Elena  Speciale gast is poppen-
speler Ruben Komkommer, die de kinderen 
verrast met zijn miniatuurtheater. 

15.00 uur Familieconcert op de beiaard 
 Onder de titel Klokken & Kanonnen 

klinkt de beroemde Ouverture 1812 
van Tsjaikowski onder begeleiding van 
Brassband Schoonhoven en met ‘luidruch-
tige’ ondersteuning van echte kanonnen 
en geweerschoten door de in historische 
kledij gestoken schutters van de rijdende 
Artillerie ‘Het Bastion’ uit Naarden. 

17.00 uur Klokluiden voor vrijwilligers 
 op de Kaapstandzolder. 

Zaterdag	
29	augustus	

DORDTSE 
TORENMUZIEKDAG
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Verkrijgbaar	in	’t	Klockhuys

CD Bach - Luitsuites voor carillon
Henry Groen en Boudewijn Zwart spelen de complete 
Luitsuites van Johann Sebastian Bach in een bewerking 
voor beiaard. De composities worden uitgevoerd op 
de beiaarden van Gouda, Bergambacht, Schoonhoven 
en IJsselstein. 
Prijs g 15,- + g 2,50 porto, o.v.v. ‘CD-Luitsuites’.

CD Beiaarden van de Veluwe
Freek Bakker, Henry Groen en Boudewijn Zwart bespelen 
de beiaarden van Apeldoorn, Barneveld, Ede, Harderwijk, 
Nijkerk en Wageningen. Gevarieerd programma met 
 originele beiaardcomposities en arrangementen van 
klassieke werken. 
Prijs g 15,- + g 2,50 porto, o.v.v. ‘CD-Veluwe’.

CD Eurocarillon
Internationale beiaardiers bespelen carillons van 
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland, 
Litouwen, Tjechië en België.
Prijs g 15,- + g 2,50 porto, o.v.v. ‘CD-Eurocarillon’.

CD Oude Kerk Amsterdam
Gideon Bodden en Boudewijn Zwart bespelen de 
Hemonybeiaard van de Oude Kerk te Amsterdam. 
Werken van o.a. Sweelinck, Scheidemann, Van Eyck, 
Byrd en Gibbons. 
Prijs g 15,- + g 2,50 porto, o.v.v. ‘CD-Oudekerk 
Amsterdam’.

CD ‘Psalmen van Calvijn’
Boudewijn Zwart speelt bewerkingen en improvisaties 
over Psalmen uit het Geneefse Psalter op de beiaarden 
van Amsterdam (Oudekerk, Westerkerk), Barneveld, 
Bergambacht, Dordrecht, Ede, Garderen en Gouda. 
Prijs g 10,- + g 2,50 porto, o.v.v. ‘CD-Calvijn’.

Bovenstaande	CD's	zijn	verkrijgbaar	door	overmaking	op	Postbank	7666749	t.n.v.	
stichting	’Torenmuziek	Nederland’,	’t‑Klockhuys,	Lange	Gelderse	Kade	4,	Dordrecht.	
Tevens	verkrijgbaar	na	afloop	van	de	Torenmuziekconcerten.

Oprichting ‘Central European Assosiation’
Op 23 mei werd in ’t Klockhuys de ‘Central European 
Association’ opgericht. Dit is een vereniging van klokken-
luiders die het Engelse Change Ringing beoefenen en die alle-
maal op het vaste land van Europa wonen. De initiatieven zijn 
al in 2006 gestart. Tony Parry, die recentelijk verhuisd was van 
Engeland naar Zwitserland, ontdekte dat er meer mensen bij 
hem in de buurt woonden die in Engelse stijl konden luiden. 
Tijdens de eerste bijeenkomsten werden alleen handbellen 
geluid, totdat Tony Perry een mini gelui kocht met 6 klokken 
waarvan de grootste klok 10 kg weegt. De klokken hangen in 
een mobiel frame wat overal opgezet kan worden en geven de 
groep nu de mogelijkheid te luiden met “touw en wiel”. Het 
gelui is tijdens de zomermaanden te bezichtigen in de toren-
hal. Hierna zijn er een aantal Engelse luiders “ontdekt” in 
Frankrijk, Duitsland, Nederland en Centraal Zwitserland. De 
groep komt nu ongeveer maandelijks bij elkaar. Deelnemers 
reizen soms meer dan 5 uur om een dag te luiden bij één van 
de andere leden thuis. De groep was blij verast te horen dat 
in 2008 een permanente originele installatie in Dordrecht 
in gebruik is genomen. Omdat in Dordrecht de mogelijk-
heid bestond om voor het eerst met echte klokken te luiden, 
 hebben de luiders beslist tijdens deze bijeenkomst de officiële 
oprichtingsvergadering te beleggen. Paul de Kok werd una-
niem tot president verkozen. 

Personalia
Op 20 december 2008 overleed mevrouw J.L. Monster-
Coolhaas. Zij was de weduwe van Kors Monster. Vanaf deze 
plaats condoleren wij de familie Monster met dit verlies. 
In 2010 zal het volledige beiaard oeuvre van Kors Monster 
opnieuw uitgevoerd worden.  In het concert van 23 juli zal als 
‘In Memoriam’ een klein werk van Korst Monster worden uit-
gevoerd. Henry Groen verblijft in de Vesaliuskliniek. Hij stelt 
een postkaart altijd erg op prijs. Zijn adres is: Vesaliuskliniek, 
afdeling B, Dolderseweg 164, 3734 BN te Den Dolder. 
Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart was als adviseur betrok-
ken bij een uniek instrument: het ‘glazen carillon’ voor 
de cultuurcampus Leidsche Rijn te Utrecht. Deze beiaard 
bestaat uit 50 klokken van glas en wordt via een traditioneel 
stokkenklavier bespeeld. Het is het eerste volledige carillon 
met glazen klokken. Op de CD ‘Psalmen van Calvijn’ is een 
bonustrack van dit toreninstrument opgenomen.28



Blijf niet anoniem, 
word lid van de Dordtse Beiaardkring
 
U ontvangt dan jaarlijks het programmaboekje met bijbe-
horende affiche en de uitnodiging voor de beiaardexcur-
sies en bijeenkomsten. Het lidmaatschap kost minimaal  
3 3,00 per jaar, waarvoor u een rekening wordt toege-
stuurd.

 Hierbij verzoek ik u mij te noteren als lid van de 
Dordtse Beiaardkring, voor minimaal 3 3,00 per 
jaar.

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

Handtekening:
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Wekelijkse bespelingen
Vrijdag  12.00 - 13.00 uur
Zaterdag 14.30 - 15.30 uur open-torenconcert

Stadsbeiaardier
Boudewijn Zwart
Hooglandseweg 18
3864 PV Nijkerkerveen
Tel. 033 - 253 77 86
E-mail: info@bellmoods.com
 
De Dordtse Beiaardkring/
Stichting Torenmuziek Nederland

‘t Klockhuys 
Lange Geldersekade 4 
3311 CJ  Dordrecht 
Tel. 078 - 614 01 09

Gemeente Dordrecht, 
Sector Maatschappelijke Ontwikkeling
Spuiboulevard 300
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Tel 078 - 648 18 68

Bezichtiging carillon 
Iedere zaterdagmiddag (033 - 253 77 86)
Aanvang 14.30 uur

Internet 
www.bellmoods.com

Informatie	Torenmuziek	Dordrecht



Luisterplaatsen	tijdens	Torenmuziek

1 Langs de Oude Maas in Zwijndrecht
2 Banken aan het Maartensgat
3 Tuin aan het water - Maartensgat 4
4 Het historich havenkwartier
5 Banken op de Pottenkade / Steigers langs de Voorstraat
6 Molenstraatje - binnenpleintje
7 Pelserstraat en -brug

- Op de Kaapstandzolder van de toren - 130 treden hoog
- Op de torentrans - 275 treden hoog

D
or

dt
se

 B
ei

aa
rd

kr
in

g
t.

a.
v.

 D
ru

kk
er

ij 
R

A
D

Po
st

bu
s 

90
35

33
01

 A
A

  D
or

dr
ec

ht



Bezoek	de	GROTE‑KERKSTOREN	tijdens	concerten	gratis	entree
Visit	the	CATHEDRAL	TOWER	during	carillon‑recitals	free	entrance

’t KLOCKHUYS:  informatie-centrum carillonconcerten (tel. 078 6140109)  
  information-centre carillon concerts (tel. 078 6140109)  

	 275 TRANS: uniek panorama 
  GALLERY: unique panorama

 271 HORLOGE: uurwerk uit 1626
  CLOCK:  clockwork from 1626

 208 KLEINE TRANS: kleine luisterplaats 
carillonconcerten

  SMALL GALLERY: small listening 
place carillonconcerts

 194 BEIAARD: 67 klokken: geen toegang
  CARILLON: 67 bells: no entry

 163 VOORMALIGE UURWERKZOLDER: 
  geen toegang
  FORMER CLOCKWORK: no entry

 130 KAAPSTANDZOLDER: luisterplaats 
carillonconcerten

  CAPSTANLOFT: listening place caril-
lonconcerts with video

 113 HOGE KAPPEN: geen toegang
  no entry

 62 TRIFORIUM: geen toegang
  no entry

 35 GAANDERIJ: historische omgang 
binnenzijde toren

  historical gallery inside the tower

 00 TORENHAL: ontmoetingsplaats na 
afloop van de concerten

  meeting place after the concerts

AANTAL TRAPTREDEN:
NUMBER OF STEPS:

Bezoek	de	GROTE‑KERKSTOREN	tijdens	concerten	gratis	entree
Visit	the	CATHEDRAL	TOWER	during	carillon‑recitals	free	entrance



				Onze	monden	
			verkonden	
	de	lof	van	het	leven
					prijs	mens,	
			het	lof	
					u	gegeven
	

	 	Randschrift	op	klok	13	van	de	Dordtse	beiaard


