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Van harte welkom

Iedereen is van harte welkom bij de concerten op de beiaarden van de Grote Kerkstoren en 
de Stadhuistoren. Met 56 ton aan klokkenbrons bezit de Grote Kerkstoren de zwaarste beiaard 
van Europa. Het instrument is in de jaren 1965/1999 gegoten door Koninklijke Klokkengieterij 
Eijsbouts te Asten. Het karakteristieke witte torentje van het oude Stadhuis herbergt één van 
de mooiste kleine carillons ter wereld. Het instrument werd in 1983/1989 gegoten door de 
vermaarde Franse klokkengieter Paccard. 
De torens en beiaarden zijn eigendom van de gemeente Dordrecht. De instrumenten worden 
met grote zorgvuldigheid door de gemeente onderhouden. Boudewijn Zwart is als stadsbeiaar-
dier van Dordrecht aangesteld en bespeelt de instrumenten wekelijks op zaterdagmiddag om 
half drie (Grote Kerkstoren) en vier uur (Stadhuistoren). 
Wanneer u eens bij een bespeling aanwezig wilt zijn, een verzoeknummer of vragen hebt, kunt 
u met Boudewijn Zwart contact opnemen. Tel. 06-5342 5680 / E-mail: info@bellmoods.com

Extra concerten
Naast de wekelijkse concerten, worden de beiaarden ook bespeeld tijdens feestdagen en bij 
bijzondere gelegenheden. Een belangrijk deel van deze extra concerten wordt in opdracht van 
de gemeente Dordrecht georganiseerd door Stichting Torenmuziek Nederland, in samenwerking 
met de werkgroep van de Dordtse Beiaardkring. Gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en 
buitenland treden op om de carillons in al hun klankrijkdom te laten horen. Het wordt als een 
grote eer gezien om in Dordrecht te mogen concerteren. Niet voor niets wordt Dordrecht wel 
‘het Mekka van de beiaardwereld’ genoemd. 

Klokluiden voor vrijwilligers
Wie heeft ooit niet zelf eens de klokken willen luiden? In Dordrecht kan dat wekelijks, voor-
afgaande aan de beiaardconcerten op de donderdagavonden in juli en augustus. Zes van de 
grootste klokken in de Grote Kerkstoren, waaronder de ‘Bourdon’ met een totaalgewicht van 10 
ton, kunnen ook met de hand geluid worden. Dit gebeurt op de ‘Kaapstandzolder’, 130 treden 
hoog. De stadsbeiaardier geeft instructies hoe men dit op een verantwoorde en veilige manier 
kan doen. Een prachtige belevenis voor jong en oud. Let op: het klokluiden is – evenals het 
beklimmen van de toren – op eigen risico! 

Luisterplaatsen
De concerten kunnen het best beluisterd worden in de nabijheid van de toren. De groene bank-
jes op het Maartensgat tegenover de toren en die op de Pottenkade naast de kerk zijn favoriet.  
Maar wie zelf  al luisterend rondwandelt en het autoverkeer zoveel mogelijk ontziet, zal al snel 
een eigen plekje kunnen vinden op de steigers bij het water of in de stille steegjes en pleintjes 
in de buurt. 

‘t Klockhuys
Op het kleine pleintje voor de Grote Kerkstoren staat schuin tegenover de rode toegangsdeuren 
’t Klockhuys (Lange Geldersekade 4). Hier kan men tijdens de concerten gebruik maken van 
het toilet en worden gratis programma’s verstrekt. Na afloop van de concerten vindt hier een 
informeel samenzijn plaats voor jong en oud, met een gratis hapje en drankje.
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Burgemeester Wouter Kolff

Dat de meer dan 500 jaar oude traditie van beiaardspelen vitaal en veer-
krachtig is, blijkt in meerdere opzichten. Niet voor niets is de cultuur rondom 
speelklokken, beiaarden, luidklokken en alles wat daarmee samenhangt door 
UNESCO geplaatst op de lijst van immaterieel erfgoed. Waar de beiaardtradi-
tie vanuit de Nederlanden is ontstaan, heeft deze kunst zich in de loop der 
eeuwen uitgespreid tot ver over onze grenzen. 

Ik ben er trots op dat Dordrecht binnen het patrimonium van carillons over 
heel de wereld een prominente plaats inneemt. Wie denkt dat dit ligt aan 
het feit dat Dordrecht één van de mooiste en grootste beiaarden bezit, heeft 
slechts voor een deel gelijk. Want vergeet ook het sprankelende carillon van 
het oude Stadhuis niet, met de lichtvoetige Franse klokken. Maar wat Dord-
recht vooral opmerkelijk maakt, is de manier waarop hier met de eeuwenou-
de beiaardtraditie wordt omgegaan. Immers, wie een traditie slechts conser-
veert, bevordert stagnatie en stilstand. De Engelse schrijver William Somerset 
Maugham (1874-1965) zei het al: ‘Traditie is een gids en geen cipier’. 

Het hier voor u liggende programmaboekje Torenmuziek Dordrecht bewijst 
dat. Met behoud van traditie worden nieuwe wegen ingeslagen. Ik noem 
de soloconcerten met een specifiek thema, zoals oorspronkelijk voor beiaard 
geschreven composities of speciaal voor beiaard bewerkte muziek van grote 
componisten uit het verleden. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van onze 
oud-stadsbeiaardier Jaap van der Ende, die vorig jaar op 90-jarige leeftijd is 
overleden. Aan hem wordt dit jaar een hommage gebracht. Daarnaast klinkt 
eigentijdse muziek van Nederlandse componisten als Daan Manneke, Robert 
Nasveld, Louis Andriessen en Leo Samama. Van laatstgenoemde klinkt een 
nieuwe compositie voor de onverwachte combinatie beiaard en altviool. Het 
carillon van het Stadhuis zal op veler verzoek weer klinken in samenspel 
met piano. In de Torenhal van de Grote Kerkstoren wordt beiaardmuziek 
uitgevoerd in samenspel met orgel en blokfluit. De Russische pianiste Evelina 
Vorontsova zal in samenspel met onze stadsbeiaardier een Frans programma 
ten gehore brengen. Speciaal voor de jeugd is op zaterdag 5 oktober de 
Familiedag georganiseerd, met medewerking van het Koninklijk Dordts Man-
nenkoor, Poppenspeelster Lydia Mussche en de Russische volksmuziekgroep 
Zolotoy Plyos. En dan hebben we natuurlijk ook nog het Engels wisselluiden in 
’t Klockhuys en het wekelijks klokluiden voor vrijwilligers op de Kaapstandzol-
der, voorafgaande aan de concerten.

Ik ben er zeker van dat velen hun weg naar de Dordtse carillontorens weer 
weten te vinden en onze eeuwenoude traditie springlevend houden.  

Wouter Kolff
Burgemeester van Dordrecht

Voorwoord torenmuziek dordrecht 2019
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19.00 uur GrotE KErKstorEn ‘open torenconcert’
 Boudewijn Zwart, stadsbeiaardier van Dordrecht
  

Gevarieerd programma

1. Aria ‘Mein gläubiges Herze’ BWV 68    Johann Sebastian Bach 1685-1750
 Andante (uit: Triosonate IV BWV 528)
 Badinerie (uit: Orkestsuite II BWV 1067)

2.  Miscala di Lucia (uit: Lucia di Lammermoor)  Gaetano Donizetti 1797-1848
 Una furtive lagrima (uit: L’elisir d’amore)
 spirto gentil (uit: La Favorita) 

3. Drie Salonstukken
 reine De Musette Jean Peyronnin 1901-1948
 La Petite Valse  Joseph François Heyne 1904-1978
 toulousaine  Jacques Jorgensen 20ste eeuw

4. selectie uit ‘sneeuwstorm’ Georgi Vasiljevitsj Sviridov 1915-1998
 Wals – Mars – Romance  

5. selectie uit ‘the sound of Music’  Richard Rodgers 1901-1979
 Prelude ‘The Sound Of Music’  /  DO-RE-MI  /  My Favourite Things 
 Edelweiss  /  You’re Sixteen  /  Climb Ev’ry Mountain

Neem een kijkje in de keuken van de beiaardier en maak van dichtbij mee hoe de beiaard 
bespeeld wordt. De deur van de beiaardzolder staat voor jong en oud open. Boudewijn Zwart 
speelt een gevarieerd programma, variërend van Bach tot The Sound Of Music. Het programma 
wordt vervolgd met het klokluiden voor vrijwilligers. Wie daaraan mee wil doen kan tijdens het 
concert alvast 130 treden hoog klimmen naar de Kaapstandzolder. Daar komt de stadsbeiaardier 
uitleg geven over het klokkenluiden. Na het klokluiden dient iedereen de toren te verlaten en 
worden de deuren gesloten. Het publiek begeeft zich dan naar de Stadhuisbeiaard, waar vader 
en dochter Zwart het programma vervolgen met een Beiaard-PLUS concert. 
 

19.45 uur  GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers

Klokkenluiders kunnen tijdens het Open-Torenconcert alvast naar de Kaapstandzolder klimmen 
en daar wachten op verdere instructies van de beiaardier. 

Do. 4 jULi duo ‘Black & BeautY’
  Boudewijn & lYdia zwart
Let op: vanavond is het eerste concert niet op de stadhuisbeiaard, 
maar op de beiaard van de Grote Kerstoren. Aansluitend volgt het 
klokluiden voor vrijwilligers. Klokkenluiders kunnen tijdens het 
‘open-torenconcert’ alvast naar de Kaapstandzolder klimmen en 
daar wachten op verdere instructies van de beiaardier.  
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20.00 uur stADHUistorEn  Beiaard-PLUs concert
    door Lydia Zwart (beiaard)
    en Boudewijn Zwart (piano)

1 BAROKMUZIEK
  Variations on a ground  Henry Purcell 1659-1695
  Fluitsonate in C BWV 1033   Johann Sebastian Bach 1685-1750
  Andante-Presto
  Allegro
  Adagio 
  Menuet I & II

2 DE KLASSIEKEN
  Uit: Pianoconcert nr. 23 in A KV 488 Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
  Deel 2: Adagio 
  Uit: Pianotrio in g Hob. XV:25  Franz Joseph Haydn 1732-1809
  Deel 3: rondo All’ongarese

3 ROMANTIEK
  Uit: Opera ‘Parelvissers’  Georges Bizet 1838 – 1875
  romance de nadir 
  salut d’ amour op. 12 Edward Elgar 1857-1934
  Uit: ‘Notenkrakersuite’ op. 71  Peter I. Tsjaikowski 1840-1893
  Dans van de Fee suikerboon 

4 POPULAIRE MELODIEËN
  Howl’s Moving Castle theme Joe Hisaishi *1950
  Circus renz  Gustav Peter 1833–1919
  La Petite Diligence Marc Fontenoy 1910-1980
  sous le ciel de Paris  Jean Wiéner 1896-1982

Duo ‘Black & Beauty’ wordt gevormd door Boudewijn Zwart en zijn dochter Lydia. Zij willen 
als duo de beiaard op een verfrissende en vrolijke manier onder de aandacht brengen. Het 
programma van vanavond varieert van klassiek tot easy-listening. Lydia Zwart studeerde klas-
siek gitaar bij de Australische gitarist Peter Constant en piano bij de Russische pianiste Evelina 
Vorontsova. Na beiaardstudie bij haar vader behaalde zij in 2011 het Bachelor-diploma aan Ca-
rillon Instituut Nederland te Dordrecht. Zij speelde jarenlang als gitariste mee in het Nederlands 
Jeugd Gitaar Orkest o.l.v. Peter Constant . Lydia geeft beiaardvoorstellingen en lezingen voor 
jong en oud.  Boudewijn Zwart (1962) studeerde hoofdvak aan het Sweelinck-conservatorium 
te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Daarnaast stu-
deerde hij piano bij Evelina Vorontsova. Met Henry Groen vormde hij jarenlang het Nederlands 
Carillon Duo. Hij is stadsbeiaardier van Amsterdam (samen met Gideon Bodden), Apeldoorn, 
Barneveld, Bergambacht, Dordrecht, Ede, Gouda, IJsselstein, Nijkerk (samen met Wim Ruiten-
beek), Schoonhoven, Wageningen en Zeewolde. Ook is hij werkzaam als organist, pianist en 
componist. Onder de titel ‘Bell Moods’ reist hij door heel Europa met zijn eigen ontworpen 
rijdend Concert Carillon en treedt hij op in samenspel met verschillende muziekformaties. Last 
but not least: hij is de trotse opa van zes kleinkinderen. Na afloop van het concert verschijnen 
vader en dochter op de omloop van het witte torentje. 



DonDErDAG 11 jULi Geert d’hollander
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19.00 uur stADHUistorEn

 1. UIT ‘BOK TOWER GARDENS BIBLIOTHEEK’
  Uit: Sonate in C  Daniel G. Steibelt 1765-1823
  Andante
  rondo turc 

  ‘Een schoon Liedeken’ (2008) Geert D’hollander *1965
   Vier oude dansen in hedendaagse stijl 
  gebaseerd op een Vlaams volkslied uit 1544
  Intrada 
  Gaillarde 
  Pavane 
  Contredanse
 
  ‘España’ Emmanuel Chabrier 1841-1894

 2. SALONMUZIEK
  Donauwellen Walzer (1880) Ion Ivanovici  1845-1902

Vlaams-Amerikaans componist en beiaardier Geert D’hollander is sinds 2012 beiaardier in Bok 
Tower Gardens (Lake Wales, Florida). Hij studeerde, concerteerde, onderwees, arrangeerde en 
componeerde beiaardmuziek gedurende meer dan 35 jaar.
Geert was beiaardier van Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas en Lier en hield permanente-  en 
gastposities als beiaard- en compositiedocent aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te 
Mechelen, de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en aan de University College Roosevelt 
te Middelburg. Eind jaren negentig volgde hij Ronald Barnes op als beiaardier en professor aan 
de University of California at Berkeley.
Hij bewerkte talloze partituren en componeerde meer dan 50 beiaardwerken die wereldwijd 
zijn gepubliceerd. Geert behaalde meer dan 30 eerste prijzen tijdens internationale wedstrijden 
voor beiaard of compositie, werd bekroond met de University of California Berkeley Medal for 
Distinguished Service to the Carillon en met de prestigieuze ANV-Visser Neerlandia Prijs met 
zijn compositie Ciacona.  Hij geeft frequent Master Classes in Europa en de USA en heeft een 
internationale concertpraktijk.  

Beiaardier Bok tower-Gardens, 
Lake-Wales (Amerika)

19.45 uur  GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers
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20.00 uur GrotE KErKstorEn

 1. NOORD-AMERIKAANSE BEIAARDMUZIEK
  Hear the tolling of the Bells (1934) Robert Kleinschmidt 1910-1959
  introduction and sicilienne (1981) Ronald Barnes 1927-1997

 2. CONFRONTATIE I
  Uit: ‘De Gruijtters Beiaardboek’ (1746) Henri-J. de Croes 1705-1786
  Menuet Champêtre  
  Uit: ‘Bell Book II’ (1991)                                        Peter Vermeersch *1959 
  number 3 
 
 3. CONFRONTATIE II
  Uit: Cello-Suite III  Johann Sebastian Bach 1685-1750
  Courante, sarabande & Bourrée 
  Uit: Simple Suite No. III for Carillon (2014)              Geert D’hollander *1965
  Courante, sarabande & Bourrée

 4. CONFRONTATIE III
  Pavane William Byrd 1539-1623 
  A somber Pavan (1984) Ronald Barnes 
 
 5. NOORD-AMERIKAANSE BEIAARDMUZIEK
  Berlin Fireworks (1987) Richard Feliciano *1930
  Asteroids (1991) Gary White *1937

Boktower Lake Wales (Florida)

na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.



8

DonDErDAG 18 jULi    keiran cantilina

Free-lance beiaardier (Amerika)

19.00 uur stADHUis

 1.  KLASSIEK LEUVEN
  Preludium ‘Coucou’ Matthias Vanden Gheyn 1721-1785
  Preludium en Fuguetta Matthias Vanden Gheyn

 2.  VAN CLAVECIMBEL NAAR BEIAARD
  Uit: Suite ‘Uranie’  Johann Kaspar F. Fischer 1656-1746
  Passacaglia 
  Uit: Premier Suite
  ouverture   Josse Boutmy 1697-1779

 3.  VAN PIANO NAAR BEIAARD
  Uit: Five pieces for piano op. 75  Jean Sibelius 1865-1957
  nr. 5 the spruce op. 75 nr 5   

Keiran Cantilina is afkomstig van Stewartsville, 
New Jersey, USA. Keiran kwam in contact met 
de beiaard door zijn universiteitsstudies aan 
de Cornell University, waar op de campus een 
beiaard is geïnstalleerd. Nadien studeerde hij 
beiaard bij Dave Johnson met de House of Hope 
beiaard in St. Paul, Minnesota. Hij behaalde dit 
schooljaar zijn einddiploma aan de Koninklijke 
Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, met 
Koen Van Assche als beiaardleerkracht.

19.45 uur  GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers

National Carillon Canberra (Australië)
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20.00 uur GrotE KErKstorEn

 Thema: Oorspronkelijk voor beiaard geschreven composities

 1. Fast Wild ride (2019) Geert D’hollander *1965
 
 2. sonate (1993) Jan Hadermann *1952

 3. sarabande met variaties (1958) René Peeters 1909-1985
 
 4. Fantasia op ‘De winter is vergangen’ (1955)  Benoit J. Franssen 1893-1978
 
 5. toccata, Lied en Fuga op  Staf Nees 1901-1965
  ‘Daar staat een klooster in oostenrijk’ (1937) 

 6.  Lake Music for carillon (1970) Terry Vaughan 1915-1996

 7. Asteroids (1991) Gary White *1937
 
 8. reverie (2014) Joey Brink *1988

 9. Uit: ‘A Carillon Book for the Liturgical Year’ (1973)  Roy Hamlin Johnson *1929
  salzburg
  Chartres      
 

In dit programma wordt oorspronkelijk voor beiaard geschreven muziek uitgevoerd. Het eerste 
werk is van Geert D’hollander en diende dit jaar als plichtwerk tijdens het Koningin Fabiola-
Concours. Jan Hadermann was verbonden als muziektheoriedocent aan de beiaardschool te 
Mechelen. Het werk Sarabande met variaties van de Vlaamse componist René Peeters, klinkt 
met enkele aanpassingen van Eddy Mariën, stadsbeiaardier van Mechelen. Benoit Franssen 
uit Maastricht schreef een virtuoos oeuvre voor beiaard, waaronder de variatiereeks over het 
bekende oud-Nederlandse lied ‘De winter is vergangen’. Staf Nees is één van de voornaamste 
Vlaamse componisten en was directeur van de Mechelse beiaardschool. De componisten Gary 
White, Joey Brink en Roy Hamlin Johnson komen uit Amerika. Het werk Lake Music van de 
Nieuw-Zeelandse componist Terry Vaughan is gecomponeerd ter gelegenheid van de ingebruik-
name van het National Carillon te Canberra. 

na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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stadsbeiaardier van Amsterdam

19.00 uur stADHUis

 Thema: Italiaanse muziek uit de 18de eeuw

1. Divertimento i  Mattia Vento 1735-1776

2. Divertimento ii  Mattia Vento
 Allegro assai

3. Divertimento iii Mattia Vento
 Larghetto amoroso
 Allegro molto

4. sonata iV   Gaetano Valeri 1760-1822
 Adagio

5. sonata ii  Gaetano Valeri

6.  Versettto ii   Gaetano Valeri
 Largo

Gideon Bodden (*1971) is stadsbeiaardier van Amsterdam (Munttoren, Oudekerkstoren en 
Zuidertoren) en van Schoonhoven en is beiaardier van Hilvarenbeek. 
Hij geeft concerten, houdt lezingen, geeft masterclasses, leidt cursussen in campanologie en 
jureert. Als campanoloog ontwerpt Gideon Bodden klokprofielen met klassieke geometrische 
proporties en stemt hij beiaardklokken voor verschillende klokkengieterijen in Europa. Door hem 
ontworpen en gestemde klokken klinken tegenwoordig in onder meer Temse, Hilvarenbeek, 
Moordrecht, Freising, Lausanne, Sint Petersburg, De Rijp, en ook op de Chinese universiteit van 
Hong Kong en in Australië. 
Gideon Bodden was van 2009 tot 2012 voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.

DonDErDAG 25 jULi Gideon Bodden

19.45 uur  GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers
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20.00 uur GrotE KErK

 Thema: Franse muziek van Rameau & Ravel

1. Une suite imaginaire              Jean Philippe Rameau 1683-1764
 Allemande
 Gigue en rondeau I & II
 Les Soupirs
 Tambourin
 Sarabande
 La Triomphante
 Les Triolets
 La Poule
 L’Enharmonique
 Gavotte et doubles I & III (thema met twee variaties)

  (deze suite is samengesteld uit: Pièces de Clavecin (1724) &
  Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin (1728)

2.  Uit: Sonatine (voor piano, 1903-’05)  Maurice Ravel 1875-1937
 Mouvement de Menuet

3. La Valse     Maurice Ravel
 (Poème Chorégraphique, voor orkest,1920)

na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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19.00 uur stADHUis

symphony no.39 in G minor, Hob.i:39            Franz Joseph Haydn 1732-1809
Allegro assai
Andante 
Menuet & Trio
Finale - Allegro di molto

In het programma van vanavond staan drie grote werken centraal: de Symphonie 39 van Haydn, 
de Symphonie 29 van Mozart en de Arpeggione Sonate van Schubert. Symphonie 39 van Haydn 
is vermoedelijk de eerste symphonie die Haydn in mineur componeerde. De grilligheid van het 
werk is een typisch kenmerk van de zogenaamde ‘Sturm und Drang’, waarin grote emotionali-
teit en dramatische gepassioneerdheid worden verklankt met veel vaart en plotselinge dyna-
mische contrasten. Dit blijkt al direct uit het begin van de symphonie: na vier maten stopt de 
muziek abrupt, alsof de componist niet weet hoe hij verder moet. Vervolgens ontspint een zeer 
virtuoos en levendig spel met toonladders en sequensen. Ook in het Andante lijkt de muziek 
meer dan eens te stoppen. Het Menuet is grillig en dreigend, onderbroken door een luchtig trio. 
Het slotdeel is onstuimig en virtuoos. De symfonie heeft invloed gehad op andere componisten 
die ook symphonieën in g-mineur gecomponeerd hebben, zoals Johann Baptist Vanhal, Johann 
Christian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart.  

 
20.00 uur GrotE KErKstorEn  

Intro
Ave verum corpus KV 618                      Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

1.   symphonie 29 A-Dur KV 201  Wolfgang Amadeus Mozart
 Allegro Moderato 
 Andante 
 Menuet&Trio 
 Allegro con spirit

Do. 1 AUGUstUs Boudewijn zwart

stadsbeiaardier van Dordrecht

19.45 uur  GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers
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2. Drie liederen     Franz Schubert 1797-1828
 Eine altschottische Ballade ‘Eduard’ D 923
 rückweg D 476
 im Frühling D 882

3. Arpeggione-sonata in a D 821  Franz Schubert
 Allegro
 Adagio
 Allegretto
  
POSTLUDIUM
Wiegenlied D 867    Franz Schubert

Ave verum corpus is een korte eucharistische hymne uit de veertiende eeuw. Mozart  schreef 
het werk voor zijn vriend Anton Stoll die muzikaal assistent was in de parochie van Baden in de 
buurt van Wenen. Het werd geschreven om het feest van Sacramentsdag te vieren. Het gehele 
stuk omvat slechts 46 maten en is geschreven voor koor, strijkers en orgel. Mozart schreef het 
werk tijdens het schrijven aan zijn opera Die Zauberflöte en bij een bezoek aan zijn vrouw Con-
stanze die zwanger was van hem en hun zesde kind droeg. Hij schreef het 6 maanden voor zijn 
dood. De Symphonie 29 schreef Mozart op 18-jarige leeftijd. Hoewel het daarmee een relatief 
vroeg werk is, behoort dit stuk tot één van de opvallendste composities in zijn symphonisch 
repertoire. Dit komt omdat thematisch en ritmisch een nauwe verbondenheid bestaat tussen 
de afzonderlijke delen. Het eerste deel kenmerkt zich door een markant thema, waarin Mozart 
stoeit met het grootste en kleinste interval binnen de toonladder: een octaafsprong, onmidde-
lijk  gevolgd door de kleine secude. Het liefelijke tweede deel  en het daarop volgende menuet 
vallen op door het gebruik van gepuncteerde ritmes. Het laatste deel is een uitgelaten en fees-
telijk rondo, waarin gebroken drieklanken worden opgevuld met virtuoze toonladderfiguren. 

De Arpeggione Sonate van Schubert werd geschreven in Wenen in november 1824 . 
Een jaar daarvoor was het instrument Arpeggione (een soort gebogen gitaar) uitgevonden. 
Schubert schreef het werk in opdracht van zijn vriend Vincenz Schuster, die een virtuoos op 
het nieuwe instrument was. Tegen de tijd dat de sonate postuum in 1871 werd gepubliceerd , 
was het enthousiasme voor de nieuwigheid van de arpeggione allang verdwenen, samen met 
het instrument zelf. Het werk wordt nu meestal uitgevoerd in een versie voor viool of cello. 
Vanavond klinkt het voor het eerst op de beiaard. De sonate wordt omlijst met enkele liederen 
van Schubert. 

na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.



14

19.00 uur stADHUisBEiAArD

Beiaardconcert door roel smit

Thema: Hommage aan Jaap van der Ende
stadsbeiaardier van Dordrecht van 1966 tot 1993

1. Variaties over ‘Comt nu met sang’ Jaap van der Ende 1928-2018

2. Uit: Vioolpartita nr. 2 in d BWV 1004  Johann Sebastian Bach 1685-1750
 Allemande     
 Courante
 Sarabande
 Gigue

Do. 8 AUGUstUs     roel Smit & dirk donker

HoMMAGE AAn jAAP VAn DEr EnDE

Vanavond een hommage aan Jaap van der Ende, stadsbeiaardier van Dordrecht in de periode 
van 1966 tot 1993. Zijn betekenis voor de beiaardkunst in het algemeen en die voor Dord-
recht in het bijzonder is enorm. Jaap van der Ende was zijn tijd reeds ver vooruit in zowel het 
technisch inzicht inzake de tractuur van de beiaard als in zijn virtuoze en dynamische manier 
van spelen. De beiaarden die onder zijn advies werden gerestaureerd/gerenoveerd worden 
nog steeds algemeen geroemd om hun perfecte speelaard. Ook inhoudelijk wist Van der Ende 
nieuwe wegen in te slaan in de programmering van wat tijdens zomeravondconcerten op de 
beiaard uitgevoerd kan worden. In een tijd waarin zomeravondconcerten niet meer waren dan 
veredelde marktbespelingen, bracht Van der Ende programma’s waarin één bepaalde componist 
centraal staat. Hij zocht daarin de grenzen op en verzorgde thema-programma’s met bewerkin-
gen van muziek van Bach, Händel, Chopin, Reger, Villa-Lobos 
en nog vele andere. Naast arrangementen, speelde Van 
der Ende ook het integrale oeuvre van componisten die 
oorspronkelijk voor beiaard schreven, zoals Van den Gheyn, 
Volckerick, Denijn, Badings en De Klerk. Met de Dordtse 
componist Kors Monster onderhield hij nauwe banden, 
waardoor een geheel nieuw en voor de uitvoerder uitda-
gend beiaardoeuvre ontstond. Jaap van der Ende speelde 
zijn laatste concert op 14 augustus 2010 op de toren van 
Goedereede. De beiaardier is op 13 september 2018 in zijn 
woonplaats Schoonhoven overleden.
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19.45 uur GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers

20.00 uur GrotE KErKstorEn vervolg Hommage 
   aan jaap van der Ende

Vervolg beiaardconcert door Roel Smit

1. Uit: Vioolpartita nr. 2 in d BWV 1004  Johann Sebastian Bach 
 Ciacona

Dirk S. Donker vervolgt het concert met:

2. Variaties over ‘Comt nu met sang’ Jaap van der Ende 
       
3. Praeludium und Fuge in a-Moll Georg Böhm  1661-1733

4. Drie Sonates    Domenico Scarlatti  1685-1757
 sonata K 149, L 93  Allegro
 sonata K 11, L 352  Moderato
 sonata K 63, L 83  Capriccio

5.   Praeludium und Fuge in B-Dur  BWV 560  Johann Sebastian Bach 

6. Drie populaire Nederlandse liederen Jules de Corte 1924-1996
 ik zou wel eens willen weten
 juultje van Pingelen
 De Franse les

7. Twee Psalmbewerkingen   Jaap van der Ende
 ricercare over Psalm 85
 Carillon, Koraal en Finale over Psalm 150

 

na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardiers in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.

De beiaardiers Roel Smit en Dirk S. Donker zijn uitgenodigd om vanavond deze muzikale hom-
mage aan Jaap van der Ende te brengen. Zij zijn altijd bijzonder geïnspireerd geweest door zijn 
beiaardspel. Regelmatig, zo niet jaarlijks, waren zij te gast in de Dordtse serie Torenmuziekcon-
certen. Roel Smit was ruim veertig jaar stadsbeiaardier van Deventer. Nu is hij vaste beiaardier 
van Doetinchem en Hengelo, en organist in de Joriskerk te Borculo. Dirk S. Donker was stadsbei-
aardier van Groningen, Joure, Leeuwarden en Emmeloord en is nog steeds stadbeiaardier van 
Sneek, waar hij ook organist is van de Grote- of Martinikerk. Zij spelen composities en arrange-
menten van Jaap van der Ende.
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19.00 uur stADHUis

Thema: Bach centraal

1.  intrada col Aria    John Courter 1941-2010

2.  Franse suite ii BWV 813    Johann Sebastian Bach 1685-1750 
Allemande     

 Courante
 Sarabande
 Air
 Menuet
 Gigue

3.  Variaties over Paisiello’s lied: Ludwig van Beethoven 1770-1827
 ‘nel cor più non mi sente’   

4.  spielerei    Geert D’hollander *1965
 A Vigorous, Modal Dance for carillon
 over Psalm 9: ‘Met heel mijn hart zing ik uw eer’

Wim ruitenbeek (1978) leerde beiaardspelen van de Nijkerkse stadsbeiaardier Freek Bakker. 
Aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort studeerde hij vervolgens bij Arie Abbenes en 
Bernard Winsemius. In 2005 behaalde hij zijn Master-diploma. Daarnaast studeerde hij school-
muziek aan het Utrechts Conservatorium en had hij orgelles van Nico Poorter en Wout van 
Andel. Tot voor kort was hij actief als muziekdocent op het Groenhorst te Nijkerk en koordirigent 
van verschillende koren. Samen met Boudewijn Zwart is Wim stadsbeiaardier van Nijkerk. Ook 
is hij stadsbeiaardier van Harderwijk, Tiel en Velsen en vaste bespeler van het glascarillon in De 
Zingende Toren te Leidsche Rijn.
 

DonDErDAG 15 AUGUstUs    wim ruitenBeek

stadsbeiaardier van nijkerk

19.45 uur  GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers
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20.00 uur GrotE KErKstorEn  

Thema: Bach omlijst met beiaardcomposities

1.  Modal nocturne          Geert D’hollander (*1965) 
   

2. rilke Fantasie                      John Courter 1941-2010 
  

3.  Vioolpartita nr. 2 in d BWV 1004  Johann Sebastian Bach 1685-1750
 Allemande     
 Courante
 Sarabande
 Gigue
 Chaconne

4.  Gregorian triptych      John Courter 1941-2010
 Requim aeternam
 Dies Irae
 Im paradisum

5.  Een aangename Voois     Geert D’hollander (*1965)
 Fantasie in drie delen over het VOC-lied:  
 ‘Reis naar Oost-Indiën’

na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.

Grote Kerkstoren Nijkerk
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19.00 uur stADHUis

1. Uit: Concerto Grosso ‘Palladio’   Karl Jenkins *1944
 Allegretto

2. Uit: 14 Romances op. 34   Sergei Rachmaninoff 1873-1943
 Vocalise 

3. Uit: Requiem    Karl Jenkins
 in Paradisum

4. A sacred suite (2018)    Geert D’hollander *1965
 Da Pacem Domin (Give peace, O Lord)
 Regina Coeli (Queen of Heaven, Rejoice, Alleluia)
 Sancti Spiritus (May the grace of the Holy Ghost be with us now)

toru takao (1977) is een Japanse beiaardier. Hij studeerde beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort en deed mee aan diverse internationale beiaardconcoursen. In 
2008 was hij tweede prijswinnaar van het Internationaal Beiaardconcours ‘Koningin Fabiolo’ te 
Mechelen (België). In 2008 en 2018 werd hij eerste prijswinnaar van de NKV-beiaardwedstrijd. 
Samen met zijn vrouw, de beiaardier Kasha Katarzyna, woont Toru in Wuppertal (Duitsland) en 
organiseert hij beiaardconcerten te Emmerich. Sinds 2017 is hij bestuurslid van de Duitse klok-
kenspelvereniging. 
 

DonDErDAG 22 AUGUstUs  toru takao

Free-lance beiaardier Duitsland

19.45 uur  GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers



19

20.00 uur GrotE KErKstorEn

Thema: Oorspronkelijk voor beiaard gecomponeerde muziek

1. suite no. 4      John Courter 1942-2010
 Celebration
 Chanson trieste
 Toccata festiva

2. De toren (1988) (verkorte versie)   Louis Andriessen *1939

3. Hungarian rhapsody nr. 2     Franz Liszt 1811-1886

4. Ciacona (2010)     Geert D’hollander *1965

5. sonata for Carillon (2005)     Stepfen Rush *1958
 Momentum
 Flux
 Variations on “Holy Manna” from Southern Harmony

Dit jaar wordt de Nederlandse componist Louis Andriessen 80 jaar. Louis Andriessen komt uit 
een familie van musici. Zijn vader Hendrik Andriessen (1892-1981) en zijn oudere broer Jurriaan 
(1925-1996) waren ook componisten.  Louis studeerde compositie bij zijn vader en bij Kees van 
Baaren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Van 1962 tot 1964 studeerde hij bij Lu-
ciano Berio in Milaan en Berlijn. In 1959 won hij de Gaudeamus Award voor jonge componisten 
tijdens de Gaudeamus Muziekweek. Andriessen zette zich af tegen het conservatisme in de mu-
ziekwereld. Hij was met Reinbert de Leeuw initiatiefnemer van de Aktie Notenkraker. De Toren 
schreef hij voor de Domtoren te Utrecht en werd voor het eerst uitgevoerd door Arie Abbenes. 
Met uitzondering van de Hungarian Rhapsody nr. 2 van Franz Liszt, zijn de overige werken van 
dit programma voor beiaard gecomponeerd. Geert D’hollander, John Courter en Stepfen Rush 
komen uit Amerika. Laatstgenoemde is professor aan de University of Michigan.

na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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19.00 uur GrotE KErKstorEn  
 
     
Let op: vanavond is er geen concert op de Stadhuistoren!

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Partita voor vioolsolo nr.3 in E BWV.1006
Preludio
Loure
Gavotte en Rondeau
Menuet I & II
Bourré
Gigue

19.45 uur GrotE KErKstorEn  Klokluiden voor vrijwilligers

Klokkenluiders kunnen tijdens het Bachconcert alvast naar de Kaapstandzolder klimmen en daar 
wachten op verdere instructies van de beiaardier. 
 

Gerard de Wit is zowel de oprichter, als de artistiek leider van stichting Dutch Baroque. Dirigent, 
organist en klavecinist Gerard de Wit werd in 1985 te Dordrecht geboren. In 2006 en 2007 
studeerde hij koordirectie en zang aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij studeerde hoofdvak 
Orgel Bachelor bij Bas de Vroome en Master bij Ton Koopman. Aan het Koninklijk Conservatori-
um te Den Haag studeerde hij hoofdvak Klavecimbel bij docenten Ton Koopman en Tini Mathot. 
De Bachelor- en Masterstudies werden cum laude afgesloten.
Hij studeerde Basso Continuo bij Bernard Winsemius, Patrick Ayrton en Kathryn Cok. Ook volgde 
hij lessen Historische Documentatie en Capita Selecta (Universiteit Leiden) bij Ton Koopman. 
Gerard geeft concerten in binnen- en buitenland. Hij won diverse eerste en tweede prijzen. Nog 
voor de afronding van zijn studies richtte hij een kamerkoor op met in het bijzonder aandacht 
voor het zeventiende en achttiende-eeuws repertoire. Sinds de oprichting van het barokorkest 
Dutch Baroque Orchestra in 2014, heeft dit kamerkoor de naam Dutch Baroque Vocal Consort. 
Gerard is artistiek leider van Stichting Dutch Baroque. Ook geeft hij orgel- en klavecimbellessen. 
Zie ook: www.gerarddewit.nl / www.dutchbaroque.nl / www.dutchbaroquerecords.nl

DonDErDAG 29 AUGUstUs     Bachconcert

BoUDEWijn ZWArt
GErArD & joHAnnEKE DE Wit
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20.00 uur torEnHAL  Gerard de Wit (kistorgel)
  johanneke de Wit (blokfluit)
  Boudewijn Zwart (kamerbeiaard)

1. Uit: ‘Der Fluyten Lusthof’ Jacob van Eyck ca. 1590-1657
 Engels nachtegaeltje 

2. Uit: ’t Uitnement kabinet 1646 Tarquinio Merula 1594-1665
 ‘t Hane en ‘t Henne gekray         

3. Malle sijmen swWV 323        Jan Pieterszoon Sweelinck 1562-1621

4. Concerto in Bes voor twee orgels  Giovanni Bernardo Lucchinetti 1730-1801

5. Uit: Juditha Triumphans, RV 643  Antonio Vivaldi 1678-1741 
 ‘noli o Cara’

6. sonate Xi in G voor fluit en B.C.                     Arcangelo Corelli 1653-1713
 Preludio 
 Allegro
 Adagio
 Allegro
 Gavotta
 
7. Konzert a-moll für zwei Cembali Johann Ludwig Krebs 1713-1780
 geen tempo aanduiding 
 Affetuoso
 Allegro

8. sonate in G-groot K328   Domenico Scarlatti (1685-1757)

9. triosonate V in C BWV 529  Johann Sebastian Bach 1685-1750
 Allegro
 Largo
 Allegro

johanneke de Wit studeerde blokfluit bij o.a. Pauline Schenkelaars, Isabel Lehmann, Marjan 
Banis en Reine-Marie Verhagen. Naast het musiceren en lesgeven studeerde Johanneke aan 
de PABO te Gouda. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar ‘De reputatie van de blokfluit 
binnen de huidige muziekcultuur’. Momenteel studeert ze Barokhobo bij Robbert de Bree. 
Johanneke geeft blokfluitles aan zowel beginners als gevorderden van alle leeftijden. Voor 
beginnende leerlingen wordt er veel gebruik gemaakt van de methode ‘Blokfluit, dát is leuk’ 
van Tom Stone. Deze veelzijdige methode biedt naast het leren bespelen van de blokfluit ook 
de basisbeginselen van de algemene muziekleer aan. De gevorderde leerling kan zich bij Johan-
neke technisch en muzikaal verder ontwikkelen.
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19.00 uur stADHUistorEn

Thema: Beiaardmuziek van Géo Clément 1902-1969

1. toccata pour Carillon

2. suite Archaïque 
 Rigaudon
 Pavane
 Menuet

3. Barcarolle pour Carillon

4. Cantilène à sainte Cécile

5. trois Croquis pour Carillon
 Pastel
 Ambre
 Opaline

6. Campanella 

Voorafgaand aan het Beiaard-PLUS concert op de Grote Kerkstoren, 
klinkt op de beiaard van het Stadhuis originele beiaardmuziek 
uit Wallonië. Géo Clement, beiaardier van Tournai, schreef een 
omvangrijk oeuvre van meer dan 40 beiaardwerken. De muziek 
is lichtvoetig, pretentieloos, speels en vanuit de techniek van de 
beiaard gedacht. Vermoedelijk gebruikte hij een groot deel van 
zijn composities in zijn lespraktijk als docent aan de beiaardschool 
te Mons. Nog steeds worden zijn composities door studenten 
gebruikt bij de eerste schreden in het beiaardspel. 
 
 

DonDErDAG 5 sEPtEMBEr   Slotconcert

BoUDEWijn ZWArt
EVELinA VorontsoVA
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19.45 uur  Grote Kerkstoren Klokluiden voor vrijwilligers

20.00 uur Grote Kerkstoren  Beiaard-PLUs concert
   Boudewijn Zwart (beiaard)
   Evelina Vorontsova (piano)

Thema: Muziek uit Frankrijk

1. toccata pour grand orgue op. 108 nr.1  Albert Félix Joseph Renaud 
1855-1924

2. Prélude, fugue et variation op. 18 César Franck 1822-1890

3. sonata pour Flute et Piano  Francis Jean Marcel Poulenc 1899-1963 
 Allegretto malincolico 
 Cantilena: Assez lent
 Presto giocoso

4. Danse Macabre op. 40    Charles Camille Saint-Saëns 1835-1921
 (poëme symphonique)

5. Quatre Pièces    Gabriël Fauré 1845-1924
 Sicilienne op. 78
 Après un rêve op. 7 nr. 1
 Les Berceaux op. 23 nr. 1
 Pavane op. 50

De combinatie piano en beiaard klonk voor het eerst in de jaren ’80 vanaf de Westertoren in 
Amsterdam. Het samenspel werd een dusdanig succes dat dit tegelijk een opmaat vormde voor 
heel veel Beiaard-PLUS concerten die vanuit de toren over de daken van de huizen werden 
uitgestrooid. Inmiddels is Beiaard-Plus een niet meer weg te denken bouwsteen in de beiaard-
kunst. De meest bijzondere combinaties zijn al te horen geweest, variërend van concerten in 
samenspel met orkest, orgel, koperblazers of koor tot en met mondharp, ukelele, didgeridoo of 
zingende zaag. 

Vanavond wordt de piano bespeeld door niemand minder dan de Russisch/Nederlandse 
pianiste Evelina Vorontsova. Zij is prijswinnaar van onder meer het Liszt Concours (Utrecht) en 
het Rachmaninov Concours (Moskou). Zij is cum laude afgestudeerd aan de conservatoria van 
Moskou en Amsterdam. Naast klassieke recitals en kamermuziek speelt Evelina ook jazzy klas-
siek, van Kapustin en Gershwin tot jazz pianovirtuozen als Peterson en Tatum. Dat zij een brede 
interesse heeft, blijkt ook wel uit haar samenspelprojecten met beiaardier Boudewijn Zwart. 
Vanavond klinkt een Frans programma waarin zowel piano als beiaard beiden volop tot hun 
recht komen.  

na afloop van het concert: ontvangst van de musici in de torenhal, 
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys
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19.00 uur stADHUis

Thema: Oude en nieuwe moderne muziek

Pleiades Dances    Takashi Yoshimatsu *1953
Prelude to Little Spring
Floral Dance   
Nonchalantry Prelude
Interlude with a Hymn 
Romance from the Past      
Canticle of Quiet Rain 
Image of Prelude       
Prelude on the Moon
Scene of Rondo 
Barcalore on Autumn
Rondo…Spring Comes Again

Het programma van vanavond bevat oude en nieuwe moderne muziek. Dat lijkt een ‘con-
tradictio in terminis’. Wanneer is oude moderne muziek nog nieuw en wanneer is moderne 
muziek toch oud? Wie de beide concerten vanavond beluistert zal dit snel genoeg ontdekken. 
Takashi Yoshimatsu is een hedendaags Japans componist. Hij wordt vooral gewaardeerd voor 
zijn toegankelijke, lyrische stijl. De Pleiaden zijn een sterrencluster in het sterrenbeeld Stier. De 
Pleiades Dances zijn in de woorden van de componist, ‘een nieuw ontworpen reeks van prelu-
des die zijn materiaal ontleent aan de zeven kleuren van de regenboog, de zeven toonhoogtes 
van kerkmodi, en zeven metrische eenheden.’ Deze esoterische pianomuziek klinkt sprankelend 
op beiaard en kan vrijwel één-op-één vanaf de muziekpartituur worden uitgevoerd. 

De Dordtse altvioliste Karin Dolman studeerde viool en altviool aan het conservatorium van Rot-
terdam. Aan dit zelfde conservatorium is zij nu hoofdvakdocent altviool.
Karin is specialist in de hedendaagse klassieke muziek. Zij treedt regelmatig op met pianiste 
Caecilia Boschman. Naast haar beroep als altvioliste heeft zij haar passie voor klei weten uit te 
bouwen en heeft nu een atelier in Dordrecht. Deze pottenbakkerij is te vinden op het Hof van 
Nederland; Hof 3.

Do. 12 sEPtEMBEr Boudewijn zwart

stadsbeiaardier van Dordrecht
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19.45 uur GrotE KErKstorEn Klokluiden voor vrijwilligers

20.00 uur GrotE KErKstorEn Beiaard PLUs
   BoUDEWijn ZWArt (torenbeiaard)
   KArin DoLMAn (Altviool)

Thema: Oude en nieuwe moderne muziek (vervolg)

1. Altviool en Beiaard
 triste  Alberto Ginastera 1916-1983
 La noche (tango) Astor Piazolla 1921-1992

2.  Beiaard
 turm und Drang (revisie 2019)      Robert Nasveld *1955

3. Altviool
 Uit: Viola-Sonate op. 31/4    Paul Hindemith 1895-1963
 Deel 1: Äuserst lebhaft

4. Beiaard
 Melancholie d’ automne (1978) Kors Monster 1918-1978

‘nocturne in de geheime tuin’; evocatie Kors Monster    Daan Manneke *1939
 Opgedragen aan Villa Augustus te Dordrecht (2019)

5. Altviool en Beiaard
 Cadenzas and songs for Viola and Carillon (2018)     Leo Samama *1951

6. Altviool en Beiaard
 Methamorphose i & ii   Philip Glass *1937
 spiegel im spiegel   Arvo Pärt *1935

Postludium in de Torenhal:
Karin Dolman speelt Leprechaun van Paul Kopetz

Voor het eerst klinkt de Dordtse beiaard in samenspel met altviool. Aanleiding is de compositie 
van de Nederlandse componist Leo Samama. Hij schreef speciaal voor deze combinatie het werk 
Candenzas and Songs. Het werk ging vorig jaar in Rotterdam in première bij het 45th Interna-
tional Viola Congress en werd opgedragen aan Karin Dolman. De Nederlandse componist en 
radioprogrammeur Robert Nasveld schreef zijn eerste versie van Turm und Drang in 2001, maar 
het werk lag niet gemakkelijk voor beiaard. Dit jaar zocht Robert contact met Boudewijn Zwart 
en schreef hij een tweede versie, meer compact, logischer gecomponeerd voor de specifieke 
beiaardtechnieken en met een melancholisch slot. De Nederlandse componist Daan Manneke 
verbleef in het voorjaar van 2019 in Villa Augustus te Dordrecht. Het verblijf inspireerde hem tot 
de compositie die vanavond in première gaat. Het is tegelijk een ode aan de Dordtse componist 
Kors Monster, van wie vanavond zijn prachtige Melancholie d’Automne wordt uitgevoerd. 

na afloop van het concert: ontvangst van de musici in de torenhal, 
waarna gratis consumptie in ’t Klockhuys.
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ZAtErDAG 5 oKtoBEr     dordtSe torenmuziek FamiliedaG

14.00 UUr stADHUistorEn
 torensprookje
 Luister en kijk naar het Torensprookje op het plein voor het stadhuis. Een 

middeleeuwse stadsheraut en een beiaardier gaan een muzikale strijd aan. 
Wie blaast hier hoog van de toren? Een korte voorstelling voor jong en oud.

14.15 UUr stADHUistorEn
 Luisterwedstrijd 
 Opa Boudewijn de Beiaardier zit in de toren en is helemaal in de war. Hij 

speelt de liedjes die op het invulformulier staan domweg in de verkeerde 
volgorde. Vul de volgorde in waarin hij de liedjes speelt en win een mooie 
prijs bij het Familieconcert.

14.30 UUr stADHUisPLEin / GrotE KErK
 Muzikale optocht
 Met hun bijzondere muziekinstrumenten en hun kleurrijke klederdracht, 

voeren de drie muzikanten van de Russische Volksmuziekgroep Zolotoj 
Plyos al wandelend iedereen mee op hun muzikale reis vanaf het Stadhuis-
plein naar de Grote Kerkstoren. Daar begint een feestelijk familieconcert.

15.00 UUr torEnHAL GrotE KErK
 Familieconcert (gratis toegang)
 Muziekinstrumenten zijn er in alle vormen en maten. Elk instrument 

spreekt een eigen taal en heeft een eigen familie. Heeft elke familie ook 
een eigen instrument? Poppenspeelster Lydia neemt de kinderen samen 
met handpop Jip mee op een vrolijke ontdekkingsreis. 

 En wisten jullie dat opa’s heel mooi kunnen zingen? Luister maar naar het 
Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA. Samen met opa Boudewijn zingen 
zij muziek onder begeleiding van het kamercarillon. 

15.45 UUr torEnPLEin 
 ijsjes-concert
 De Russische muzikanten zijn kou en ijs wel gewend. Terwijl zij zich warm 

spelen, krijgt iedereen die dat wil een gratis ijsje op het torenplein.  
Smullen maar!

16.00 UUr GrotE KErKstorEn
 torenbeklimming
 Als iedereen het ijsje op heeft, gaan we de toren beklimmen. Na 130 trap-

treden komen we eerst op de Kaapstandzolder. Daar luisteren we opnieuw 
naar het Opa-koor in samenspel nu met de echte torenbeiaard. Ook gaan 
we natuurlijk de klokken luiden. En wie daarna nog durft, mag helemaal 
naar boven klimmen om van het uitzicht te genieten, terwijl opa Boudewijn 
de beiaard bespeelt. 
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De Russische volksgroep Zolotoj Plyos werd in 
1994 in Saratov (Rusland) opgericht door Alexander 
Solovov, Elena Sadina en Serguei Gratchev. De drie 
groepsleden zijn beroepsmusici. Zij studeerden af 
aan het gerenommeerde Staatsconservatorium van 
Saratov (Rusland). Bovendien zijn Elena en Serguei 
als beiaardier afgestudeerd aan o.a. de Koninklijke 
Beiaardschool Jef Denyn te Mechelen. Tijdens hun 
studies in Rusland verzamelden de muzikanten 
authentieke liederen, instrumentale muziek en klok-
kenspel uit volksmuziek van Rusland, Oekraïne, Wit-
Rusland,  Moldavië en Georgië. Zij gebruiken daartoe 
meer dan 30 verschillende instrumenten, waaronder 
ook Russische klokken. 

Poppenspeelster Lydia Mussche zet zich op meer-
dere terreinen in voor de promotie van klassieke 
muziek. Dit doet zij zowel bij ouderen in verzorgings-
tehuizen als bij jongeren op scholen en jeugdver-
enigingen. Een onderdeel hiervan vormt het spelen 
met poppen. Door de techniek van het buikspreken 
blijken kinderen meer onbevangen open te staan 
voor de poppen en wordt de barrière gemakkelijker 
doorbroken tussen kinderen en volwassenen.

Het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KnA is in 
1898 opgericht door de fabrieksarbeiders van de 
Dordtse Gasmeterfabriek. KNA staat voor “Kunst 
Na Arbeid”. Historisch hoogtepunt was het behalen 
van het Nederlands kampioenschap in de hoogste 
categorie, dat plaatsvond in 1934 in Amsterdam. Bij 
terugkomst in Dordrecht was de stad uitgestroomd 
om de kampioenen toe te juichen, waarna het koor 
in open rijtuigen een ware triomfrit door de stad ten 
deel viel. Mede hierdoor werd in 1938, bij het 40-ja-
rig bestaan, de titel Koninklijk door Hare Majesteit 
aan onze vereniging toegekend. KNA blijft zich steeds 
vernieuwen. Vorig jaar deden zij nog mee aan het 
project Vier Zonen van Dordrecht, met werken van 
Kors Monster op teksten van Kees Buddingh’. 
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Bezoek ook de orGelconcerten

niet alleen voor de beiaardkunst, maar ook voor de orgelcultuur is de Grote Kerk 
een niet te missen plaats voor muziekliefhebbers. 

orGELConCErtsEriE 2019

Toeristenconcerten, aanvang 15.30 uur, toegang gratis

zaterdag 6 juli  Maarten Wilmink op het Kam-orgel 
zaterdag 20 juli  Maarten Boonstra op het KAM-orgel 
zaterdag 27 juli  Kees Bax en Marcus van Driel op het Bach-orgel 
zaterdag 3 augustus Gerard Verweij op het Bach-orgel 
zaterdag 10 augustus Marcus Bergink op het Kam-orgel 
zaterdag 17 augustus Cor Ardesch op het Bach-orgel 
zaterdag 24 augustus Arie de Bruijn op het Bach-orgel 
zaterdag 31 augustus André de Jager op het Kam-orgel 
zaterdag 7 september Maurits Bunt op het Bach-orgel 

Woensdagavondconcerten, aanvang 20.00 uur, toegangsprijs € 8,- (Pas 65+ en CJP € 6,50)

woensdag 10 juli  Vincent van Laar op het Bach-orgel 
woensdag 24 juli  Jaap Zwart op het Kam-orgel  
woensdag 7 augustus Sietse de Vries op het Bach-orgel 
woensdag 21 augustus Adriaan Hoek op het Kam-orgel 
woensdag 4 september Cor Ardesch op het Kam-orgel, Matthijs Koene – panfluit 
woensdag 18 september Stadsconcert J.S. Bach door Cor Ardesch op het Bach-orgel

Extra concerten:

zaterdag 14 september Nationale Orgeldag vanaf 10.00 uur
vrijdag 18 oktober  Benefietconcert door André Keijzer – Johan den Hoedt – 
  Cor Ardesch op het Kam-orgel 

Zie ook: www.concertengrotekerkdordrecht.nl / info@corardesch.nl

Geïnteresseerd in meer klassieke concerten in Dordrecht? 
Bezoek de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 (op 7 minuten loopafstand van de Grote Kerk), 
aanvang 15.30 uur, toegang gratis! 3 augustus André Knevel, orgel en piano en Henske Bakker, 
panfluit; 31 augustus Boudewijn Zwart, kamerbeiaard en piano, Alisa van Dijk, viool en sopraan 
en Rien Donkersloot, orgel; 14 september Johan den Hoedt, orgel en piano, Jeanette Jelier, 
dwarsfluit en Alisa van Dijk, viool en sopraan en vocaal ensemble Credo o.l.v. Pieter Dijksman; 
28 september Reinier Korver, orgel en Mark Brandwijk, piano; 19 oktober Hans Okkerse, piano 
en Alisa van Dijk, viool en sopraan; 30 november Cantate Domino o.l.v. Piet den Uil, Gerben 
Mourik, orgel en Alisa van Dijk, viool en sopraan; 
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Beiaard Grote Kerkstoren
Gieter en bouwjaar / Founder & year Eijsbouts (1965 / 1999)  
Aantal klokken / Number of bells 67   
Reeks / Series  G, A, B-flat, B, C1 (A), chrom. D6 
Stemming / Tuning Evenredig zwevend / Equal temperament
Wekelijkse bespeling / Weekly recital Zaterdag / Saturday 14.30 uur

Beiaard stadhuistoren
Gieter en bouwjaar / Founder & year Paccard (1983 / 1989)  
Aantal klokken / Number of bells 50   
Reeks / Series  G, B-flat, C1 (C2), chrom. C6  
Stemming / Tuning Evenredig zwevend / Equal temperament
Wekelijkse bespeling / Weekly recital  Zaterdag / Saturday 16.00 uur

Bezichtiging carillon    Iedere zaterdagmiddag (06-53425680)
    Aanvang 14.30 uur

internet     www.bellmoods.com

stadsbeiaardier    Boudewijn Zwart
    Hooglandseweg 18
    3864 PV Nijkerkerveen
    Tel. 06-53425680
    E-mail: info@bellmoods.com
 
De Dordtse Beiaardkring/stichting 
torenmuziek nederland 

Central European Association 
of Change ringers 

Colofon  Torenmuziek Dordrecht wordt georganiseerd in opdracht en met subsidie van 
 de gemeente Dordrecht
Organisatie: Stichting Torenmuziek Nederland
Foto’s:  Marjan van de Pol, Boudewijn Zwart
DTP:  Drukkerij RAD, Dordrecht

Drukwerk:                      

Met dank aan:  Ton Berkhout, Johan Bregman, Arjan te Raa, Ati de Jong,  
 De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht	

inFormatie torenmuziek dordrecht

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

Paul de Kok
Kattestaart 19
2954 AC Alblasserdam
078 - 6912199



Luisterplaatsen tijdens torenmuziek
Places to listen the carillonrecitals

• op de kaapstandzolder van de toren - 130 treden hoog

• op de torentrans - 275 treden hoog
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langs de oude maas 
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Blijf niet anoniem, word donateur van de Dordtse Beiaardkring 

❏   JA, ik steun de Dordtse Beiaardkring voor minimaal € 5,- per jaar.

Naam : ........................................................................................................................................

Adres : ........................................................................................................................................

Postcode : ..........................................  Woonplaats:  ......................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................

Datum : ..........................................  Handtekening: ...................................................................

(Persoonsgegevens worden beschermt en niet aan derden verstrekt)
Deze bon opsturen aan: 
Administratie Dordtse Beiaardkring, t.a.v. Drukkerij RAD, Postbus 9035, 3301 AA Dordrecht

wiSSelluiden

Om nog een andere reden is Dordrecht bijzonder als het om klokken gaat: het zogenoemde 
‘change-ringing’ of ‘wisselluiden’. Op de kleine zolder van ’t Klockhuys hangen acht klokken die 
over de kop worden geluid. Daarmee is het mogelijk het tempo van het klokluiden te beïn-
vloeden. Via een ingewikkeld wiskundig systeem, klinkt de reeks klokken steeds in een andere 
volgorde. Het gehele jaar door komen Engelse klokkenluiders naar Dordrecht om deze karakte-
ristiek Engelse traditie te beoefenen. Wie dit eens mee wil maken of zelf wil leren, kan contact 
opnemen met Harm-Jan en Paul de Kok, tel. 078-6912199.   

de klokken Van dordrecht klinken niet VanzelF! 

Een beiaardconcert is alleen in de openlucht te beluisteren. Daarom kunnen geen entreegelden 
voor de concerten worden geheven. De organisatie is dus afhankelijk van gemeentelijke subsi-
die en van bijdragen uit bedrijfsleven en bevolking. Door donateur te worden van de ‘Dordste 
Beiaardkring’, helpt u mee om deze eeuwenoude traditie in leven te houden. Dat kan al voor 
slechts € 5,- per jaar. U ontvangt dan jaarlijks het uitgebreide programmaboekje van de zomer-
concerten en wordt op de hoogte gehouden van extra activiteiten, zoals excursies, beiaard-PLUS 
concerten en kinderconcerten. Ook is het mogelijk met de stadsbeiaardier mee te gaan tijdens 
de reguliere bespelingen en verzoeknummers te laten spelen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met Boudewijn Zwart, 06-5342 5680 / E-mail: boudewijnzwart@gmail.com



Zomeravondconcerten in Dordrecht

  19.00 uur Stadhuistoren
  19.45 uur Klokluiden voor vrijwilligers
  20.00 uur Grote Kerkstoren

Donderdag 4 juli oPEninGsConCErt  
  Carillon-Duo ‘Black & Beauty’
  Open Torenconcert & Beiaard-PLUS

Donderdag 11 juli Geert D’hollander (Amerika)
  Gevarieerd programma

Donderdag 18 juli Keiran Cantilina (Amerika)
  Originele beiaardmuziek

Donderdag 25 juli Gideon Bodden (Amsterdam)
  o.a. La valse van Maurice Ravel

Donderdag 1 augustus Boudewijn Zwart (Dordrecht)
  Haydn, Mozart & Schubert

Donderdag 8 augustus roel smit (Hengelo) & Dirk s. Donker (Sneek)
  Hommage aan Jaap van der Ende 

Donderdag 15 augustus Wim ruitenbeek (Nijkerk)
  Gevarieerd programma

Donderdag 22 augustus  toru takao (Japan)
  Originele beiaardmuziek

Donderdag 29 augustus BACH-ConCErt in DE torEnHAL
  Boudewijn Zwart (kamerbeiaard)
  Gerard de Wit (orgel) 
  johanneke de Wit (blokfluit)

Donderdag 5 september sLotConCErt 
  Boudewijn Zwart (beiaard) & Evelina Vorontsova (piano)
  Beiaardmuziek van Géo Clément
  Beiaard-PLUS: Muziek uit Frankrijk   
       
Extra concerten:
Donderdag 12 september Boudewijn Zwart (beiaard) & Karin Dolman (altviool)
  Pleiades  Dances van Takashi Yoshimatsu
  Beiaard-PLUS: Moderne muziek

Zaterdag 5 oktober FAMiLiEDAG VAn 14.00 tot 17.00 UUr
  Russische volksmuziekgroep Zolotoy Plyos
  Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA
  Lydia Mussche (poppenspeelster) 

AGEnDA  torenmuziek dordrecht
 towermuSic  dordrecht 2019

Voor uitgebreide informatie en exacte tijden zie ook: 
www.vriendengrotekerkdordrecht.nl / www.bellmoods.com


