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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). 

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. 

Corona-crisis
Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met de corona-crisis, zijn enkele vertrouwde 
onderdelen van het jaarlijks terugkerende festival Torenmuziek Dordrecht aangepast. De toren 
van de Grote Kerk zal tijdens de concertavonden gesloten blijven en is niet toegankelijk voor 
publiek. Het handluiden voor vrijwilligers zal dit jaar ingeruild worden voor het automatisch 
luiden van de klokken. Ook de ontvangst van de beiaardier na afloop in de torenhal en het 
informeel samenzijn in ’t Klockhuys gaan niet door. U mag de beiaardier uiteraard wel buiten 
opwachten na afloop van het concert.

Luisterplaatsen
De concerten kunnen het best beluisterd worden in de nabijheid van de torens. De groene
bankjes op het Maartensgat tegenover de toren en die op de Pottenkade naast de Grote Kerk
zijn favoriet. Ook de steigers aan de Voorstraat bieden een prachtig zicht op de toren en een
goede akoestiek voor de beiaard. Ieder kan ook zelf een plekje vinden op de steigers bij het
water of in de stille steegjes en pleintjes in de buurt. Bij ‘t Klockhuys mogen luisteraars een
klapstoel ophalen. Breng deze na gebruik ook weer terug.

Let op: wilt u allen rekening houden met de omwonenden? Het is voor omwonenden niet
prettig als u vlak voor hun deur plaats neemt. Gebruik nooit zomaar de privé-bankjes van
omwonenden. Houd steeds voldoende afstand.
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Met dank aan burgemeester Wouter Kolff en op initiatief van kunstenaar en ontwerper Theun 
Okkerse, mag de speciaal voor de beiaard ontworpen Dordtse beiaardvlag weer wapperen 
tijdens de zomerconcerten. Deze Dordtse beiaardvlag werd voor het eerst gehesen ter gelegen-
heid van het jubileum van stadsbeiaardier Jaap van der Ende in 1983. Sindsdien wapperde de 
unieke vlag fier en statig tijdens de zomerconcerten. De vlag is erg groot: 3.60 x 7.80 m. 
De vlag bezit de Dordtse kleuren (rood-wit-rood) en heeft tegengekleurde schuine banen die 
de klanken van de beiaard door de stad verbeelden. 

Vanwege verscherpte toepas-
sing van de Arbo-wet in 2004, 
werd het de stadsbeiaardier 
en medewerkers van Torenmu-
ziek Dordrecht verboden de 
vlag voortaan zelf te hijsen. 
Dit mocht alleen nog door 
ambtenaren van publieke 
werken. Moest de vlag wor-
den gehesen, dan moesten de 
kosten vanuit het beiaardbudget 
gedekt worden. Het budget was 
daar niet toereikend voor. Zo 
verdween de vlag op de zolder 
van ’t Klockhuys. De immer 
gedreven Dordtse kunstenaar 
Theun Okkerse liet het er niet bij 
zitten. Nu de stad zo uitbundig 
vlagt heeft hij burgemeester 
Wouter Kolff op het bestaan en 
het belang van de beiaardvlag 
gewezen. De burgemeester rea-
geerde meteen enthousiast. 
Op kosten van de gemeente zal 
de Dordtse beiaardvlag totaal 
8 x per jaar worden gehesen 
tijdens de beiaardconcerten.  

De VlaG maG UIt
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HET CARILLON

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, -
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokkentoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius : - een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luistr’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Oorlogsjaar 1941  -  Ida Gerhardt
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De eeuwen door is het gebruik van kerkklokken een grote 
constante geweest binnen de Nederlandse cultuur. 
In tijden van vrede en oorlog. 
In tijden van voorspoed en tegenslag. 

De Nederlandse dichteres Ida Gerhardt (1905-1997) heeft 
in het hiernaast afgedrukte gedicht ‘Het Carillon’ fijnzin-
nig verwoord hoe beiaardmuziek juist ook in tijden van 
bezetting een enorm saamhorigheidsgevoel kan scheppen. 
Dat samenbindende element van beiaardmuziek blijkt ook 
nu weer, tijdens de huidige coronacrisis. Waar het grootste 
deel van het culturele leven stil is komen te liggen, spelen 
de beiaardiers onverminderd door. Ach ja, waarom ook 
niet? Zij spelen daar hoog boven in de toren en houden 
dus van nature al voldoende afstand van hun publiek. 
En met de stad als concertzaal is er voor iedereen voldoen-
de ruimte om op veilige afstand van elkaar gezamenlijk te 
luisteren naar de beiaardmuziek.

Ik ben blij dat de beiaardconcerten in onze stad gewoon doorgaan. Uiteraard zijn een aantal 
elementen om veiligheidsredenen geschrapt, zoals de toegang tot de toren, het klokluiden 
voor vrijwilligers en de bijeenkomsten na afloop van de concerten. Maar verder is het als 
vanouds en treden beiaardiers uit binnen- en buitenland op met een afwisselend aanbod van 
hoogwaardige kwaliteitsmuziek. De aloude beiaardvlag wordt weer gehesen en zal vrolijk en 
fier wapperen. In dit boekje alle informatie over de beiaardconcerten.
Van harte aanbevolen!

Wouter Kolff
Burgemeester van Dordrecht
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Burgemeester Wouter Kolff

VoorwoorD
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DO. 2 juLI DUo ‘BlaCk & BeaUtY’
  BoUDewIjn & lYDIa Zwart

6

19.00 uuR GROTE KERKSTOREN
 BOuDEwIjN ZwART, STADSBEIAARDIER vAN DORDRECHT

Thema: Een selectie uit verzoeknummers die aangevraagd zijn tijdens de Coronacrisis

 Deel I: seculiere verzoeknummers

1. Een Dordtenaar zal altijd blijven zingen (FC Dordrecht) 
2. wij zijn de Dordtse Schapenkoppen (FC Dordrecht)
3. Twenty Eighth Parallel (Conquest of Paradise/vangelis)  

(beiaardbewerking door Dordtenaar Dirk-Jan Breunissen)
4. Nothing else matters (Metallica)
5. I Am Sailing (Rod Stewart)
6. Ne me quitte pas (jacques Brel)
7. Bohemian Rhapsody (Queen)

Deel II: religieuze verzoeknummers
8. Hatikva 
9. jezus Overwinnaar (Opwekking)
10. Ik zal er zijn (Sela)
11. wat de toekomst brenge moge
12. Psalm 27
13. Psalm 43 (de ‘Dordtse Psalm’)
14. Psalm 150 

Tijdens de lock-down waren de beiaardiers in Nederland nog de enige musici die live muziek 
konden maken voor hun publiek. Omdat veel mensen thuis werkten of in quarantaine zaten, 
viel de beiaardmuziek extra op. Dit resulteerden voor beiaardier Boudewijn Zwart tot soms wel 
meer dan 100 verzoek-aanvragen per week. In Nederland bestond nog wel de vrijheid om het 
huis te verlaten en al wandelend te genieten van het beiaardspel. Velen maakten daar dank-
baar gebruik voor. Zo werden de beiaardconcerten een teken van hoop en bemoediging. De 
verzoeken waren heel divers, wat ook blijkt uit de selectie van verzoeknummers die vanavond 
gespeeld worden. Van feestelijke voetballiedjes tot serieuze psalmen. De beiaard is er immers 
voor iedereen!

Het tweede gedeelte van deze zomerconcert-avond wordt gehouden op de beiaard van het 
Stadhuis, waar het carillon te horen is in samenspel met piano. 

Let op: vanavond is het eerste concert niet op de Stadhuisbeiaard, 
maar op de beiaard van de Grote Kerkstoren. Daarna zullen de 
klokken automatisch luisteren, omdat de toren vanwege de 
overheidsmaatregelen tijdens de zomerconcerten gesloten blijft. 
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20.00 uur STADHuISTOREN Beiaard-PLuS concert
   door Lydia Zwart (beiaard)
   en Boudewijn Zwart (piano)

1 BAROKMUZIEK
 a. variations on a ground Henry Purcell 1659-1695
 b. Fluitsonate in F Hwv 369 Georg Friedrich Händel 1685-1759
  Larghetto
  Allegro
  Siciliana 
  Giga

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

3 ROMANTIEK
 a. Uit: Opera ‘Parelvissers’  Georges Bizet 1838 – 1875
  Romance de Nadir 
 b.  Uit: ‘Notenkrakersuite’ op. 71  Peter I. Tsjaikowski 1840-1893
  Dans van de Fee Suikerboon 
 c. Recuerdos de la Alhambra  Francisco Tárrega 1852-1909

4 POPULAIRE MELODIEËN
 a. Howl’s Moving Castle Theme Joe Hisaishi *1950
 b. De glimlach van een kind  Willi Alberti 1926 - 1985
 c. La Petite Diligence  Marc Fontenoy 1910-1980
 e. we’ll meet again    Vera Lynn *1917

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. 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 Ruitenbeek), Schoonhoven, Wageningen en Zeewolde. Ook is hij 
werkzaam als organist, pianist en componist. Hij is donateur van de Stichting Fabrieksschoor-
stenen (STIF).  Last but not least: hij is de trotse opa van acht kleinkinderen. Na afloop van het 
concert verschijnen vader en dochter op de omloop van het witte torentje. 



DONDERDAG 9 juLI Frank SteIjnS
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19.00 uuR STADHuISTOREN

Thema: Hommage aan beiaardier-chansonnier Gildas Delaporte 1965-2020

1. Prelude op. 18  César Franck 1822 - 1890

2. Drie Chansons    Gildas Delaporte
 Le carillon c’est l’heure    
 Le premier amour 
 Promenade dans les rochers     

3. Pavane opus 50.   Gabriel Fauré 1845 - 1924

4. Drie Chansons    Gildas Delaporte
 Les cloches du soir   
 L’andalouse
 Le soleil s’est couché   

5. vivre (La dernière volonté)   Serge Reggiani 1922-2004

Dit jaar werd de beiaardwereld opgeschrikt door het droevige 
overlijden van Gildas Delaporte. Op de leeftijd van 55 jaar 
overleed hij aan de gevolgen van kanker en liet hij zijn vrouw 
Jarka, zijn dochter Romana en zijn zoon Cyril achter. Gildas werd 
in 1964 geboren in het Franse Rouen. Hij was een veelzijdig 
musicus. Als kind voelde hij zich al sterk aangetrokken tot de 
beiaard klokken van de kathedraal in Dijon. Hij studeerde aan de 
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en werd beiaardier 
van Oudewater, Schijndel en Geldrop. Daarnaast was hij bijna  
30 jaar contrabassist bij het Brabants Orkest. Als veelzijdig  

muzikant speelde hij eveneens viool, piano en gitaar. Maar het liefst zag hij zichzelf als chan-
sonnier, een vertolker van Franse poëzie. Frank Steijns eert zijn goede vriend Gildas vanavond 
met een Frans programma, gespeeld op de Franse klokken van het Dordtse stadhuis. 

Stadsbeiaardier van Heerlen, 
Maastricht en weert
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20.00 uur Grote Kerkstoren

1.   Prélude Romantique    Frank Steijns *1970

2.   Chaconne in d (uit: Viool-Partita BWV 1004) Johann Sebastian Bach 1685 - 1750

3. TWEE OPERA ARIA’S 
 La fleur que tu m’avais jetée  Georges Bizet 1838 - 1875
 Mon coeur s’ouvre a ta voix Camille Saint-Saëns 1835 - 1921
    
4.   TWEE BEIAARDCOMPOSITIES
 Sicilienne (uit: Serenade I)  Ronald Barnes 1927 - 1997
 Rhytmendans  Staf Nees 1901 - 1965

5. TWEE TANGO’S                                   Astor Piazzolla 1920 - 1992
 Los Pajaros Perdidos  
 Libertango

6.   Dans van de uren (uit ‘La Gioconda’)  Amilcare Ponchielli 1834 – 1886

Frank Steijns studeerde viool, muziektheorie en orkestdirectie aan het Lemmensinstituut in 
Leuven en beiaard aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ in Mechelen. Hij is stadsbei-
aardier van Maastricht, Heerlen en Weert. Ook is hij beiaardier en violist in het Johann Strauss 
Orkest van Andre Rieu. Naast de klassieke concertpraktijk tracht Frank Steijns door verschillende 
initiatieven de beiaard uit de letterlijk en figuurlijk grote hoogte ‘bij aard’ te brengen. 
Dit doet hij door het spelen van populaire muziek (gothic/hardrock). Ook is hij een voorvechter 
van hedendaagse muziek en speelde hij diverse premières van composities die speciaal voor 
hem geschreven zijn. Hij is vooral bekend door het filmpje dat te zien was tijdens één van de 
Vrijthofconcerten (2005) van Andre Rieu waar hij op ludieke wijze de toren op en af rent om de 
beiaard van het Servaascarillon te bespelen. Ook zijn optreden in hetzelfde orkest waar hij zijn 
mobiele carillon bespeeld, aangevuld met rookmachine, is wereldwijd op TV uitgezonden. 
Hij is voorzitter van de Stichting Cloche’Art. Deze stichting richt zich met name op het organise-
ren van spectaculaire voorstellingen en educatieve projecten rond carillon.

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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DONDERDAG 16 juLI BoUDewIjn Zwart

Stadsbeiaardier van Dordrecht

19.00 uuR STADHuIS

 
Serenade I for carillon  Ronald Barnes 1927 – 1997
I Intrada
II Sicilienne
III Milonga
IV Processional
V A Whimsy
VI Barcarolle

Ronald Barnes is zeker de belangrijkste beiaardier en beiaard-
componist in Noord-Amerika uit de 20ste eeuw. Hij was beiaar-
dier van de Kansas University in Lawrence, de Washington Cathe-
dral in Washington DC en de University of California te Berkeley.
De vanavond gespeelde Serenade I for carillon werd gecom-
poneerd in 1978 en wordt gezien als zijn belangrijkste werk. 
Hoewel het werk gedacht is voor een zware beiaard, leent het 
zich ook voor uitvoering op een lichte beiaard zoals die van de 
Stadhuistoren. Boudewijn Zwart maakte in Dordrecht een Cd met 
hoogtepunten uit het oeuvre van deze veelzijdige beiaardier en 
componist (Torenmuziek Dordrecht, vol. 10). 
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20.00 uuR  GROTE KERKSTOREN

Thema: Franz Schubert 1797-1828

1.   Impromptu in c op. 90 nr. 1

2.  Pianosonate in G ‘Fantasie’ D 894
  Molto moderato e cantabile
  Andante
  Menuetto
  Allegretto

3.  Impromptu in As op. 142 nr. 2

Centraal staat vanavond de eerste uitvoering op beiaard van Schuberts grote Pianosonate in G.  
Het werk werd voltooid in oktober 1826 en wordt ook wel de ‘Fantasie’-Sonate genoemd, een 
titel die de uitgever Tobias Haslinger aan het eerste deel van het werk gaf. De sonate werd door 
Robert Schumann beschreven als de sonate met de meest perfecte vorm en verbeeldingskracht. 
De sonate bestaat uit vier afzonderlijke delen die over het geheel genomen een sereen en 
devoot karakter uitstralen. Het was de favoriete pianosonate van de beroemde Russische pianist 
Sviatoslav Richter. Bij de bewerking voor beiaard heeft zijn interpretatie model gestaan. 
Dat betekent dat de integrale uitvoering vanavond ook ca. 45 minuten duurt. Het werk wordt 
omlijst met twee pianowerken die een vrije vorm hebben en daarom ook wel Impromptu 
(improvisatie) worden genoemd. 

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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Stadsbeiaardier van Antwerpen, 
Lier, Herentals en Turnhout

19.00 uuR STADHuIS

Thema: ‘Kapelmeesters van de Kathedraal van Antwerpen’

1.  Willem de Fesch 1687-1759, kapelmeester van 1725 tot 1730
 Sonate II voor viool en continuo
 Largo
 Allemande
 Larghetto
 Minuetto I
 Minuetto II

2.  Joseph-Hector Fiocco 1703-1741, kapelmeester van 1730 tot 1737
 Uit ‘Pièces de clavecin, première suite’
 L’Angloise, Rondeau, Legerem  
 La Plaintive, Gracieux
 La villageoise, Gayement  
 L’italiene, Gracieusem (Andante & Allegro)  

Koen van Assche (1967) studeerde aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen. 
Hij is stadsbeiaardier van Antwerpen, Lier, Turnhout en Herentals. Daarnaast is hij docent bei-
aard aan de Mechelse beiaardschool en aan de academies van Lier en Puurs. Hij is voorzitter 
van de Beiaard Wereld Federatie. Zijn spel is op meerdere Cd’s vastgelegd en hij heeft een druk-
ke concertpraktijk in binnen- en buitenland. Samen met Anna Maria Reverté realiseerde hij de 
‘bronzen piano’, een mobiele beiaard waarmee hij veelal klassieke concerten organiseert voor 
beiaard in samenspel met andere muziekinstrumenten. Naar aanleiding van het Beethoven-jaar 
speelt hij dit jaar het programma ‘Beethoven in Brons’ en verzorgt hij concerten met The Art of 
Brass, een bekend Belgisch koperensemble. 

DONDERDAG 23 juLI koen Van aSSChe
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20.00 uur Grote Kerk

Thema: BEETHOvENjAAR 2020 - composities van Ludwig van Beethoven 1770-1827

1. Uit: Symfonie nr. 5
 Deel 1: Allegro con brio 

2. Pianosonate woO 47, nr. 2  
 Larghetto maestoso - Allegro assai
 Andante
 Presto 

3. Uit: Symfonie nr. 7 
 Deel 2: Allegretto 

4. Uit: Pianosonate nr 8 ‘Pathetique’ 
 Deel 2: Adagio cantabile 

5. Pianosonate nr 14 ‘Mondchein’
 Adagio sostenuto
 Allegretto
 Presto agitato

In het Beethoven-jaar 2020 mag een programma met werken van Ludwig van Beethoven niet 
ontbreken. Koen van Assche speelt een representatief programma, waarin de kenmerken van 
Beethovens muziek prachtig uitkomen. Het concert opent met de bekendste symfonie aller 
tijden. Over het openingsmotief zei Beethoven: ‘Het noodlot klopt aan de deur’ en met deze 
symfonie wilde hij aantonen dat het noodlot ooit overwonnen zal kunnen worden. Hetzelfde 
motief werd in de Tweede Wereldoorlog op radiozenders van de BBC als herkenningsmelodie 
gebruikt. In morsecode wordt met ‘kort-kort-kort-lang’ de letter ‘V’ van ‘Victory’ aangeduid. 
De ‘Mondschein’ is de veertiende pianosonate van Beethoven. Beethoven noemde het werk 
een Sonata quasi una Fantasia (een sonate die als fantasie aandoet). De naam ‘Maanlicht’ 
is een latere toevoeging buiten de verantwoordelijkheid van de componist om. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat deze naam een misverstand heeft gewerkt bij veel pianisten, waardoor het 
eerste deel (waarop deze naam vooral zou moeten slaan) veel te langzaam en dromerig wordt 
uitgevoerd. De andere gespeelde werken, laten de vroege Beethoven horen (in de pianosonate 
WoO 47) en de Beethoven die als vrijwel geen ander in staat was prachtige cantabilé melodie-
lijnen te componeren.  

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  



14

19.00 uuR  STADHuIS

1. Te Deum   Marc Antoine Charpentier 1643 – 1704

2. Sicilienne Bwv 1031  Joahnnes Sebastian Bach 1685 – 1750

3. Pavane op 50   Gabriel Fauré 1845 – 1924 

4. Twee Franse chansons
 La mer    Charles Trenet 1913 – 2001 
 L’Hymne à l’amour  Edith Piaf 1915 – 1963 

5. The Entertainer   Scott Joplin 1868 – 1917 

Quentin Leriche (1995) uit Frankrijk, begon op zesjarige leeftijd met klarinet. Al vroeg kwam hij 
in de ban van beiaardmuziek en op elfjarige leeftijd begon hij met beiaardlessen aan het con-
cervatorium van Douai (Noord-Frankrijk) bij Stefano Colletti. Zijn talent werd al snel opgemerkt 
en Quentin gaf als jongste beiaardier ter wereld concerten in Frankrijk, België en Nederland. 
Hij was prijswinnaar bij internationale beiaardwedstrijden te Middelburg en Mechelen. 
Zijn studie aan het conservatorium te Douai rondde hij af met het behalen van de ‘Gouden 
Medaille’ en het dipolma ‘Maître Carillonneur’.

DONDERDAG 30 juLI QUentIn lerIChe

Freelance beiaardier te Frankrijk
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20.00 uuR GROTE KERKSTOREN

KLASSIEKE WERKEN

1.  Allegro in C   Ioannes de Gruytters 1709 – 1772  

2.   Fantasie in d K 397  Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791  

3. Allegretto uit Palladio  Karl Jenkins *1944

4. Kumru Ballad   Fazil Say *1970

5.  Gnossienne nr. 1    Erik Satie 1866 – 1925

6. Antidotum Tarantulae   Athanasius Kircher 1602 – 1680 

POPULAIRE WERKEN

7.  Primavera     Ludovico Einaudi *1955

8.  La foule     Edith Piaf 1915 – 1963

9.  Chez Laurette    Michel Delpech 1946 – 2016

10. Shallow    Lady Gaga *1986

11. Bohemian Rhapsody (Queen)  Freddie Mercury 1946 – 1991 

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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19.00 uuR STADHuIS

1. Prelude X in C  Matthias Vanden Gheyn 1721 – 1785

2. Uit Suite ‘Euterpe’ (Musicalischer Parnassus)  Johann K. F. Fischer 1656 – 1746
 Chaconne    

3. Preussische Sonate in Bes Wq. 48/2 Carl Philipp Emanuel Bach 1714 – 1788 
 vivace
 Adagio
 Allegro assai

jasper Depraetere (2000) studeerde beiaard bij Koen van Assche aan de Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans in Lier en aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Meche-
len. Momenteel studeert hij beiaard aan Luca School of Arts, campus Lemmens in Leuven bij 
Carl Van Eyndhoven. Hij behaalde diverse prijzen bij internationale concoursen en concerteert in 
binnen- en buitenland. Sinds juni van dit jaar is Jasper officieel aangesteld als adjunct-beiaardier 
te Lier en bespeelt hij één van de mooiste historische beiaarden in België.

DONDERDAG 6 AuGuSTuS  jaSPer DePraetere

Adjunct beiaardier te Lier (België)
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20.00 uuR GROTE KERKSTOREN 

Thema: Muzikale ontmoetingen

OUVERTURE
Si j’étais roi    Adolphe Adam 1803 – 1856

1. 1705: BACH ONTMOET BUXTEHUDE
 Preludio in c Bwv 997  Johann Sebastian Bach 1685 – 1750
 Passacaglia, Buxwv 161 Dietrich Buxtehude 1637 – 1707

2. GREGORIAANS ONTMOET HEDENDAAGS
 Gregorian Tryptich  John Courter 1941 – 2010
 Requiem aeternam 
 Dies irae (Totentanz)
 In paradisum

3. MOZART ONTMOET… 
 Encounters   Geert D’hollander *1965
 I Mozart meets Mendelssohn: ‘Lieder ohne Worte’
 II Mozart meets Grieg: ‘Le concerto di Figaro’
 III Mozart meets Satie: ‘Amadeopédie’
 IV Mozart meets Prokofiew: ‘Amadeus and the Wolf’

4. ZONNEGLOED ONTMOET AVONDSCHIJN   
 From Dawn till Dusk   Peter Pieters *1957
 Sunrise – Traffic – Activity – Twilight 

Vanavond genieten we mee van enkele bijzondere muzikale ontmoetingen. Ontmoetingen tus-
sen componisten, die zich laten inspireren door collega’s in levenden lijve of door onsterfelijke 
muziek van enkele grootmeesters. Ontmoetingen tussen uiteenlopende muzikale genres die 
elkaar de hand reiken. Ontmoetingen tussen het klinkende brons hoog in de toren en de dage-
lijkse drukte van de stad beneden.

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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1. Uit ‘Oedipus’:   Henry Purcell 1659 - 1695
 Music for a while   

2. voluntary   john Travers 1703 - 1758

3. Bist du bei mir Bwv 508 Johann Sebastian Bach 1685 - 1750
 Arioso Bwv 156

4. Zärtliche liebe ‘Ich liebe dich’ woO 123 Ludwig van Beethoven 1770 - 1827

5. Drie dansen voor beiaard  Luc Dockx *1970
 Menuet
 Sarabande
 Gigue

Luc Dockx (1970) studeerde kerkmuziek aan het Lem-
mensinstituut te Leuven. Daarna volgde hij een opleiding 
beeldhouwkunst aan het Hoger Sint-Lukasinstituut te Brussel. 
Beiaard studeerde hij aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef 
Denyn’ te Mechelen. Hij is stadsbeiaardier van Hoogstraten, 
waar hij sinds zijn aanstelling in 2002 ijverde voor een gron-
dige restauratie van de Hemonybeiaard. In 2018-2019 werd 
deze restauratie een feit. Zo behoort de beiaard van Hoogs-
traten nu tot de meest waardevolle historische beiaarden. 
Luc is ook werkzaam als organist van de Sint-Katharinakerk 
te Hoogstraten. Nadat hij jarenlang actief was als leraar 
beeldhouwkunst in het IKO, de kunstacademie van Hoogstra-
ten, werd hij er in 2014 directeur. Luc Dockx is een actieve 
beoefenaar van de improvisatiekunst op beiaard en orgel. 

DONDERDAG 13 AuGuSTuS  lUC DoCkS 

Stadsbeiaardier van Hoogstraten 
(België)

Toren Sint-Katharinakerk 
te Hoogstraten 
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20.00 uuR GROTE KERK

1. OPENING
 Intrada (improvisatie)   Luc Dockx  *1970
 Preludium in g  Jef Denyn 1862 - 1941

2. BAROKMUZIEK
 Rondeau uit de Abdelazersuite  Henry Purcell 1659 - 1695
 Preludium en fuga in C Bwv 553 Johann Sebastian Bach 1685 - 1750
 Adagio in a Bwv 564  Johann Sebastian Bach 

3. ORIGINELE BEIAARDWERKEN
 Allegro   Boudewijn Schepers ? - 1781
 Rhytmendans  Staf Nees 1901 - 1965

4. INTERLUDIUM
 vocalise op. 34 nr. 14 Sergej Rachmaninov 1873 - 1943

5. PIANOMUZIEK
 valse Brillante op. 18  Frederic Chopin 1810 - 1849
 Menuet in G woO 10, nr. 2 Ludwig Van Beethoven 1770 - 1827

6. SLOT
 Apotheose (improvisatie)  Luc Dockx  

Vanavond een gevarieerd programma dat ‘voor elck wat wils’ te bieden heeft. Het concert 
wordt geopend en wordt beëindigd met een improvisatie. Luc Dockx is een actieve beoefenaar 
van de improvisatiekunst op beiaard en orgel. Hij verdedigt het improviseren als volwaardige 
muziekvorm in het concertgebeuren. Het improviseren is een gave die niet iedereen gegeven 
is. Luc maakt dankbaar gebruik van dit talent. Kenmerkend voor een improvisatie is, dat het 
resultaat op het moment ontstaat en vrij is van een voorgeschreven of van tevoren ingestudeer-
de muziekpartituur. Dat wil niet zeggen dat een improvisator ‘zo maar wat doet’. Een goede 
improvisatie heeft een duidelijke vorm en een logische spanningsopbouw. Bij een improvisatie 
combineert de speler een aantal vaardigheden met een aantal leidmotieven. Het is de kunst 
die elementen al spelend samen te voegen tot een logisch klinkend geheel. Het mooie van een 
improvisatie is dat er vaak een ‘verrassingsmoment’ ontstaat voor zowel de luisteraar als de 
speler zelf. De improvisator zal zo’n moment direct als nieuw element verwerken in het verdere 
verloop van de improvisatie. We laten ons vanavond verrassen!

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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19.00 uuR STADHuIS

Thema:  Franse muziek uit de 18de en 20ste eeuw

1. Twee beiaardcomposities   Robert Lannoy 1915 - 1979
 Prélude I (1935)   
 Ballet des petits Canards (1953)

2. Suite Française pour piano (1935)  Francis Poulenc 1899 - 1963
 Bransle de Bourgogne
 Pavane
 Petite marche militaire
 Complainte
 Bransle de Champagne
 Sicilienne
 Carillon

Gideon Bodden (1971) studeerde beiaard in Mechelen en Amersfoort. Hij is stadsbeiaardier 
van Amsterdam en Schoonhoven en is beiaardier van Hilvarenbeek. Hij was in de periode 2009 
tot 2012 voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Hij geeft concerten in binnen- 
en buitenland, houdt lezingen, geeft masterclasses en leidt cursussen in campanologie. Als 
campanoloog ontwerpt Gideon Bodden klokprofielen met klassieke geometrische proporties die 
hij levert aan klokkengieterijen in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Slowakije. Hij stemt 
beiaardklokken en is als adviseur betrokken bij restauraties van beiaarden en automatische 
speelwerken. 

DONDERDAG 20 AuGuSTuS  GIDeon BoDDen

Stadsbeiaardier van Amsterdam, 
Schoonhoven en Hilvarenbeek

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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20.00 uuR GROTE KERKSTOREN

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)

Toelichting bij La valse van Maurice Ravel
Wie kent niet de Weense walsen van met name Josef Strauss jr.? Ze liggen gemakkelijk in het 
gehoor en wekken de indruk eenvoudige composities te zijn. Muzikaaltechnisch zijn ze dat al-
lerminst. Dat wist ook de Franse componist Maurice Ravel (evenals ook Johannes Brahms) een 
groot bewonderaar was van het werk van Strauss. In 1906 begon Ravel met het schrijven van 
een compositie als hommage aan Strauss en gedurende niet minder dan veertien jaar bleef 
hij eraan werken. La Valse begint met een mistige presentatie van muzikale bouwstenen, die 
nog zonder betekenis zijn. Als langzaam de mist optrekt, wordt vaag een balzaal zichtbaar 
waarin door walsende paren gedanst wordt. Later wordt duidelijk dat het om een immense, 
door kaarsen verlichte zaal gaat met een in grandeur dansende menigte. La Valse neemt steeds 
grootsere en intensere vormen aan, er is sprake van een ‘haast hallucinante extase’ (Ravel’s 
eigen woorden) ‘waarin de dansers steeds meer gepassioneerd en uitgeput raken en overwel-
digd door niets anders dan ‘de wals’…Gedragen door steeds intensere harmonieën bereikt La 
Valse een kookpunt en wordt wordt de vrees bewaarheid dat de geboorte onvermijdelijk leidt 
tot de dood. La Valse is een monument in de muziekgeschiedenis. Het is voor het eerst dat dit 
werk op beiaard wordt uitgevoerd. De geplande première van vorig jaar kon geen doorgang 
vinden vanwege het extreem warme weer. Daarom staat dit werk vanavond opnieuw gepro-
grammeerd.
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19.00 uur STADHuIS

Thema: Hommage aan Gijs van Aardenne

1. Preludium v Matthias van den Gheyn 1721 – 1785 

2.  Suite ‘The Sound Of Music’ Richard Rodgers 1902 – 1979 
 Prelude
 Do-Re-Mi
 My Favourite Things
 Edelweiss
 Sixteen Goin-on Sixteen
 Climb Ev’ry Mountain
 
3. Postludium in Bes   Jef Denyn 1862 – 1941 

DONDERDAG 27 AuGuSTuS BoUDewIjn Zwart

Stadsbeiaardier van Dordrecht

Vele vaste luisteraars van de Dordtse beiaardconcerten weten het 
zich ongetwijfeld nog te herinneren: de luistertuin van de familie 
Van Aardenne aan het Maartensgat. Je ging er binnen via de garage. 
Het was er heerlijk toeven: de geur van bloemen, de schaduwrijke 
plekken en niet in de laatste plaats het machtige uitzicht op de 
Dordtse toren. In de periode van Jaap van der Ende (stadsbeiaardier 
van 1966 tot 1993) waren de heer en mevrouw Van Aardenne vaste 
luisteraars in de tuin en zolang het voor hen mogelijk was hebben 
zij de tuin ook voor andere luisteraars opengesteld. 

Gijs van Aardenne was een bekende Nederlandse politicus. Van 1964 tot 1977 was hij lid van 
de gemeenteraad van Dordrecht en van 1970 tot 1972 was hij wethouder van Dordrecht. In 
1971 werd hij gekozen in de Tweede Kamer, waar hij zich vooral bezighield met Volksgezond-
heid, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. In 1977 werd hij minister van Economische Zaken 
in het eerste kabinet Van Agt. In het eerste kabinet Lubbers vervulde hij opnieuw het minister-
schap van Economische Zaken en was hij daarnaast vicepremier. Tot het einde van zijn leven 
vervulde hij een groot aantal maatschappelijke functies. Hij was onder meer een van de forma-
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20.00 uur Grote Kerkstoren  BOuDEwIjN ZwART 

vervolg: hommage aan Gijs van Aardenne 1930 - 1995

1.  Chromatische Fantasie in d Bwv 903 Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

2. Sonata a cimbalo solo (ca. 1690) Sybrandus van Noordt 1659 – 1705 

3.  Suite II voor beiaard   Henk Badings 1907 – 1987 
 Toccata octofonica
 Aria hexafonica
 Rondo giocoso

4. Hemony – Suite   Albert de Klerk 1917 – 1998 
 Prelude
 Etude
 Siciliano
 Toccata

5. Dierensuite voor beiaard (1975)  Kors Monster 1918 – 1978 
 De kwikstaart
 Vleermuizen
 Het parelhoen

6. Chaconne in d Bwv 1004   Johann Sebastian Bach 

teurs van het eerste paarse kabinet, het kabinet-Kok I. Gijs van Aardenne overleed op 65-jarige 
leeftijd aan ALS. 

Voor Gijs van Aardenne was het beiaardspel vanuit de toren te Dordrecht een oase van rust. 
Als de tijd het hem toeliet, luisterde hij naar de beiaardconcerten. Hij had een grote voorkeur 
voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Vanavond hoort u een representatieve selectie van 
muziek die Jaap van der Ende regelmatig in die periode heeft gespeeld en heeft bewerkt voor 
beiaard. Daaronder ook de Dierensuite van de Dordtse componist Kors Monster. 
Het is vanavond een muzikale hommage aan een markante inwoner van Dordrecht die 90 jaar 
geleden werd geboren en 25 jaar geleden overleed. Als dank voor wat hij en zijn vrouw Marijke 
samen voor onze stad en ons land hebben mogen betekenen willen wij het collectief geheugen 
van Dordrecht hiermee voeden. 

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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19.00 uuR GROTE KERK     

LET OP:  Het eerste concert vanavond is niet op de Stadhuisbeiaard, 
 maar op de beiaard van de Grote Kerkstoren.

1. Passacaglia Antiqua per Campanae  Geert D’hollander *1965

2. Aria variata alla maniera italiena Bwv 989 Johann Sebastian Bach 
 1685 – 1750 

3. Potpourri Guillaume Tell (1829)   Gioachino Antonio Rossini 
1792 – 1868

   

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 Hilversum, Harderwijk, Tiel en Velsen en vaste bespeler van het 
glascarillon in De Zingende Toren te Leidsche Rijn. 

DONDERDAG 3 SEPTEMBER wIm rUItenBeek 

STADSBEIAARDIER vAN O.A. 
NIjKERK, TIEL EN HILvERSuM

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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BEIAARD-PLuS

RuDOLF wEGES - TROMPET        wIM RuITENBEEK - BEIAARD        BOuDEwIjN ZwART – PIANO

20.00 uuR STADHuIS  BEIAARD-PLuS CONCERT

1. ENGELSE BAROK   Georg Friedrich Händel 1685-1759
 a.  Uit “Ode for queen Mary’s birthday”:  
  Sound the trumpet
 b. Uit ‘Water Music’- Suite 2 in D HWV 349:
  Alla Hornpipe 
 c. Uit oratorium ‘Judas Macabeüs’  HWV 63: 
  ‘See, the Conquering Hero Comes’ (u zij de glorie)
2. DUITSE BAROK
 a. Uit ‘Orkestsuite’ nr. 3 in D BWV 1068: Johann Sebastian Bach 1685-1750
  Deel 2: Air
 b. Suite Burlesque Twv 55:B8  Georg Philipp Teleman 1681-1767
  Ouverture 
  Les Scaramouches  
  Harlequinade 
  Colombine 
  Pierrot 
  Mezzetin en turc
3. ROMANTIEK
 a. variationen über ‘God save the King’ woO 78 Ludwig van 
  Beethoven 1770-1827
 b. Uit de opera ‘Les Pêcheurs de Perles’:  Georges Bizet 1838-1875
  Romance de Nadir
4. FRANSE CHANSONS
 She  Charles Aznavour 1924-2018 
 La Bohème       
 windmills of your Mind   Michel Legrand 1932-2019
 Les Parapluies de Cherbourg    

Rudolf weges is een professionele all-round trompettist, Master of Music. 
Hij studeerde hoofdvak trompet en Ha-Fa-Bra-directie aan het Stedelijk 
Conservatorium Groningen. Aan het Utrechts Conservatorium studeerde 
hij Trompet Lichte Muziek en aan het Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag studeerde hij baroktrompet. Rudolf heeft in alle stijlen gespeeld, van 
barok tot jazz/funk. Als free-lance trompettist speelt hij in een groot aantal 
ensembles en heeft hij een internationale concertpraktijk. Hij is dirigent 

van de Eper Bloaskapel en docent aan de Muziekschool Ceres te Utrecht en muziekschool De 
Meerpaal Academie te Dronten. Ook is Rudolf werkzaam voor De Nationale Opera te Amster-
dam. Zie ook: www.weges.nl 
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19.00 uuR STADHuIS

Thema: EDuCATIEvE PIANOMuZIEK deel I 

1.  Sonatine in C op. 36 nr. 1    Muzio Clementi 1752 – 1832
 Allegro – Andante – Vivace     

2.  Uit: ‘Melodische Etüden op. 100’  Friedrich Burgmüller 1806 – 1874
 Kindergesellschaft   Rieselnder Bach 
 Die jagd Steirisch (Bauerntanz) 
 Tarantelle

3. Sonatine in C op. 55 nr. 3    Friedrich Kuhlau 1786 – 1832 
 Allegro con spirito – Allegretto grazioso  
 
4. Uit: ‘Pour les Enfants’   Alexandre Tansman 1897 – 1986 
 Chant ancien  La poupée 
 valse des marionnettes Au jardin 
 Leçon de danse

5. Sonatine in F op. 36 nr. 4    Muzio Clementi
 Con spirito – Andante con espressione – Rondo

Educatieve pianomuziek is een ondergewaardeerd genre in de concertpraktijk. Vermoedelijk 
kunnen concertpianisten aan deze studiemuziek weinig eer behalen. Waarom zou je ook nog 
educatieve muziek spelen als je al een veel hoger technisch spelniveau hebt? Toch wil de 
concertgever vanavond bewijzen dat een programma met educatieve muziek voor pianisten 
allesbehalve saai hoeft te zijn. Naast grote namen als Mozart, Schumann en Tsjaikovski, klinken 
vanavond vooral werken van componisten die bij het grote publiek onbekend zijn. De Deens/
Duitse componist Kuhlau is vooral bekend geworden door zijn bij amateurs vaak gespeelde 
pianosonatines in klassieke stijl. De Italiaanse componist Clementi was de eerste componist 
die specifiek voor piano schreef. Hij heeft invloed gehad op zijn tijdgenoten Haydn, Mozart en 
Beethoven en schreef 100 pianosonates. Zijn Sonatines op. 36, behoren tot het standaardreper-
toire van de amateurpianist. Tansman was een Joodse musicus die geboren werd in Polen. Zijn 
repertoire is breed, al zullen velen hem vooral kennen vanwege zijn didactische pianomuziek-
jes.  Hij beleefde een carrière, die hem niet uitsluitend met de grote componisten van zijn tijd 
samenbracht, maar ook met talrijke persoonlijkheden van historische betekenis. Maar weinig 
componisten hebben een audiëntie bij de keizer Hirohito van Japan gekregen of waren zes 
dagen persoonlijke gast van Mahatma Gandhi. 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER  BoUDewIjn Zwart

Stadsbeiaardier van Dordrecht
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20.00 uuR GROTE KERK

THEMA: EDuCATIEvE PIANOMuZIEK deel II

INTRO
Uit: ‘Album für die Jugend’ op. 39   Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1814 – 1893 
Süsser Träumerei

1.  Uit: ‘Etudes Melodiques’    Stephen Heller 1813 – 1888 
 Poco maestoso op. 45 nr. 15
 Allegro vivace op. 45 nr. 2
 Allegretto grazioso op. 46 nr. 6 
 vivace op. 46 nr. 7
 Andantino op. 46 nr. 17

2.   Gebet einer jungfrau op. 3   Thécla Badarzewska 1834 – 1861 

3.  Sonata ‘Facile’ in C Kv 545  Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791 
 Allegro – Andante – Rondo 

4.  Uit: ‘In Southern Seas’    Walter Carroll 1896 – 1955 
 The Isle of Palms
 By Dimpled Pool
 Spraymist
 The Reef
 Flakes Of Foam

5. Uit: ‘Etudes Melodiques’     Stephen Heller
 Allegretto op. 47 nr. 1
 Allegretto con moto op. 47 nr. 3
 Andantiono con moto op. 47. nr. 4
 Con moto op. 47 nr. 19
 Allegretto con moto op. 47 nr. 24

POSTLUDIUM
Uit: ‘Kinderszenen’     Robert Schumann
Träumerei op. 15 nr. 7  

De etudes van Stephen Heller zijn voordrachtstukjes die doen denken aan 
de ‘Lieder ohne Worte’ van Mendelssohn. Hij was bevriend met Chopin en 
Liszt en schreef enkel pianomuziek. De Engelse muziekpedagoog walter 
Carroll heeft met zijn eenvoudige karakterstukjes op een verfrissende ma-
nier vernieuwing aangebracht in het stoffige lesmateriaal. Met beeldende 
titels wist hij prachtige miniaturen te creëren. Alle grote componisten ten 
spijt, maar het ‘Gebet einer Jungfrau’ van de Poolse componiste Thécla 
Badarzewska was in de 19de eeuw het meest gespeelde pianowerk. Met 
dit werkje kon men thuis en in de salons goede sier maken, omdat het 

met gebroken akkoorden heel virtuoos klinkt en het een pakkende melodie heeft.
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Stadsbeiaardier van veere 

17 SEPTEMBER  DaVID Van Der VlIeS

19.00 uur STADHuIS

1.  Uit: Suite XI
 Sarabande met variaties  Georg Friedrich Handel 1685 – 1759 
         
2. Concert XV G-Dur Georg Philipp Telemann 1681 – 1767  

Allegro Moderato     
 Adagio                                                                 
 Allegro

3.  Vier beiaardbewerking 
 van Jan Kwist (1911 – 1996)   beiaardier van Veere (1949 – 1953)
 The dove  Sebástian Yradier 1809 – 1865 
 waltz, op. 39 no. 15            Johannes Brahms 1833 – 1897 
 Slow waltz (uit: Coppélia)    Léo Délibes 1836 – 1891 
 Thème Slave (uit: Coppélia)    Léo Délibes
 
4.  El Porteñito (Tango Criollo)  Angel Gregorio Villoldo 1861 – 1919  

        

David van der vlies (1977) woont in Dordrecht en is geboren in Ridderkerk. Hij volgde daar 
vanaf jonge leeftijd orgellessen aan de muziekschool.  
Hij studeerde hoofdvak orgel en kerkmuziek met als bijvakken piano en zang aan het Rotter-
dams Conservatorium. Hij studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. 
Als organist en ‘choir director’ is hij verbonden aan de St. Mary’s Church te Rotterdam. 
David is muziekdocent bij Cultuurcentrum ToBe in Dordrecht en Ridderkerk en geeft orgel-, 
keyboard- en pianoles.
Vanaf 2012 is hij stadsbeiaardier van Veere. Verder is hij actief als tweede beiaardier in de 
gemeente Spijkenisse en als vaste vervanger van de stadsbeiaardiers in Rotterdam. 
Hij geeft concerten in binnen- en buitenland.  
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20.00 uur GROTE KERK

1.  Sonate voor carillon (1927)  Ferdinand Timmermans 1891 – 1967
  Allegro      
 Andante sostenuto
 Menuetto & Trio      
 Rondo

2.  Uit: Symfonie nr.41 KV 551 Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791 
 Menuetto & Trio      

 
ODE AAN DE NATUUR 

3.  was Blumen träumen!    Siegfried Translateur 1875 – 1944 

4.  Flower Song op. 39     Gustav Lange 1830 – 1889 

5.  Les feuilles mortes    József Kosma 1905 – 1969 

6.  Fliederlied ‘Frühling’    Béla Zerkovitz 1882 – 1948 

7.  Abendstille op. 229     Gustav Lange 
        
BEIAARDMUZIEK

8.  Inleiding, Lied en Fuga over   Leen ‘t Hart 1920 - 1992
 ‘wie dat zichzelf verheft temet’ (1949)     

9.  Uit: Suite 2 (1954)   Henk Badings 1908 – 1987 
 Toccata octafonica

10.  Ritmische studies voor carillon (1963)  Wim Franken 1922 - 2012
 Studie 3, Allegretto giocoso ‘pumpkin’
 Studie 2, Lent ‘pine apple
 Studie 4, Allegretto grazioso ‘manga’
 Studie 5, Allegro ‘jambalaya’

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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19.00 uur Stadhuis BACHCONCERT

Thema: Muziek van johann Sebastian Bach 1685 - 1750 (deel 1)

Sonate für violine III in C Bwv 1005
Adagio
Fuga
Largo
Allegro assai

Als sinds het begin van Torenmuziek Dordrecht, vormt het Bach-programma een vast onderdeel. 
Jaap van der Ende wilde met het Bachconcert de beiaard promoten. Hij was van overtuiging dat 
het spelen van hoogwaardige muziek vanaf de Nederlandse torens een positieve bijdrage levert 
aan de sfeer in stad. In tegenstelling tot zijn collega-beiaardiers, durfde hij gewaagde program-
ma’s samen te stellen. Zo speelde hij soms op één avond alle vioolsolowerken van Bach. Naar 
de mening van collega’s druiste dit in tegen de algemene opinie, dat een zomeravondconcert 
een soort verlengde van de wekelijkse marktbespeling behoorde te zijn, waarin afwisseling het 
voornaamste kenmerk is. Maar waarom zou je dan nog speciaal publiek naar een concert laten 
komen, als je min of meer precies hetzelfde speelt wat de stad wekelijks kan horen tijdens 
de reguliere bespeling? In Dordrecht wordt deze traditie voortgezet. Met themaprogramma’s 
waarin één componist centraal staat, of waarin één facet van het beiaardspel, zoals oorspronke-
lijk voor beiaard gecomponeerde muziek, wordt uitgelicht. Vanavond is het één en al Bach ‘wat 
de klok slaat’. 

DONDERDAG 24 SEPTEMBER BoUDewIjn Zwart 

Stadsbeiaardier van Dordrecht
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20.00 uur  GROTE KERK       BACH-CONCERT 

Thema: Muziek van johann Sebastian Bach 1685 - 1750 (deel 2)

1.  Uit: Brandenburgisches Konzert IV in G BWV 1049
 Deel 1: Allegro

2.  Uit: Triosonate IV in e BWV 528
 Deel 2: Adagio

3.  Prelude, Fuge et Allegro Bwv 998

4. Uit: Triosonate V in C BWV 529
 Deel 2: Largo

5.  Konzert für violin und Orchester in E Bwv 1042
 Allegro
 Adagio
 Allegro assai (Rondo)

Houd rekening met de omwonenden. 
Maak gebruik van de groene bankjes of haal uw klapstoeltje bij ’t Klockhuys. 
Houd voldoende afstand en neem de veiligheidsregels in acht.  
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TIEN KLOKKEN vOOR DE DORDTSE DOM

DAT KLINKT ALS EEN KLOK

Bij het ter perse gaan van dit program-
maboekje wordt in de toren hard gewerkt 
aan de installatie van het eerste Engelse 
wisselluiders-gelui in een kerktoren 
van Nederland. Het is een initiatief van 
stichting Dordrecht Society of Changerin-
gers. Paul de Kok uit Alblasserdam en zijn 
zoon Harm-Jan de Kok zijn de drijvende 
motoren achter dit unieke project. 
Zij bereiden de zolders in de toren voor 
en zorgen voor alle benodigdheden, zoals 
de hijsinstallatie, het klokkenframe, de 
luidtouwen, de geluidsisolatie en alles 
wat maar nodig is voor de komst van de 
10 klokken. De klokken zouden in oktober van dit jaar in gebruik worden genomen. 
Vanwege de overheidsmaatregelen rond het coronavirus is deze datum nu uitgesteld tot 
volgend jaar: vrijdag 1 oktober 2021 

De Vieringtoren is de houten toren 
die bovenop de kerk staat. Veel oude 
kerkgebouwen hebben zo’n toren. 
Daarin hangen doorgaans één of twee 
luidklokken. De klokken werden voor 
liturgische doeleinden gebruikt om 
de mensen op te roepen tot gebed. 
Ze werden ook wel preekklokken 
genoemd. In Dordrecht is de toren 
nu nog leeg. Ter gelegenheid van de 
viering van 800 jaar Dordrecht heeft 
de Vereniging van Vrienden van de 
Grote Kerk te Dordrecht actie onder-
nomen om activiteiten te organiseren 
rond het ter plaatse gieten van twee 
klokken voor de Vieringtoren. 
Vanwege Corona zijn deze activiteiten 
verplaatst naar volgend jaar. 
Noteer vast de datum: 
zaterdag 2 oktober 2021
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19.45 uur GROTE KERKSTOREN Klokluiden voor vrijwilligers

   
20.00 uur GROTE KERKSTOREN vervolg concert Bob van der Linde 

THEMA: Muziek uit de Elisabethaanse Periode

1. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 uit: La clemenza di Tito (1791)
 Ouverture
 Aria: S’altro che lacrime 
 Aria: Ah, perdona al primo affetto

2. Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788
  uit: Cello concerto in A-major (1753)    
 Allegro assai

3.  Jacques Duphly 1715-1789
  La Forqueray (1756)      

4. Bob van der Linde * 1995
 Improvisatie in moderne stijl

5. Wim Franken 1922-2012
 Prelude, fantasie and Rondeau for carillon (1957)   

6.  Claude Debussy 1862-1918
 Deuxieme arabesque (1890/1891)    

7.  Kors Monster 1918-1978
 Toccata (1969)    

Luisterplaatsen tijdens torenmuziek
Places to listen the carillonrecitals

let op: wilt u allen rekening houden met de omwonenden? 
het is voor omwonenden niet prettig als u vlak voor hun deur plaats neemt. 
Gebruik nooit zomaar de privé-bankjes van omwonenden. 
houd steeds voldoende afstand. U mag stoeltjes ophalen bij ’t klockhuys. 
na gebruik s.v.p. ook weer terugbrengen. Dank u!

1

2

3

4

5

6

langs de oude maas 
in Zwijndrecht

Groene banken aan het 
maartensgat

het historisch havenkwartier

Groene banken op de 
Pottenkade / Steigers 
langs de Voorstraat

molenstraatje - 
binnenpleintje

Pelserstraat en -brug

Stadhuisplein7

1

2 3

4

5

6

7
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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



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 op de beiaarden van Dordrecht

  19.00 uur Stadhuistoren
  20.00 uur Grote Kerkstoren 

Donderdag 2 juli OPENINGSCONCERT 
  Beiaard-Duo ‘Black & Beauty’ 

Donderdag 9 juli Frank Steijns (Maastricht)
  o.a. Hommage aan Gildas Delaporte

Donderdag 16 juli Boudewijn Zwart (Dordrecht)
  o.a. Grande Sonate in G D. 894 Franz Schubert

Donderdag 23 juli Koen van Assche (België)
  Muziek van Ludwig van Beethoven

Donderdag 30 juli Quentin Leriche (Frankrijk)
  Gevarieerd programma

Donderdag 6 augustus jasper Depraetere (België)
  Muzikale ontmoetingen 

Donderdag 13 augustus Luc Docks (België)
  Gevarieerd programma & Improvisatie

Donderdag 20 augustus Gideon Bodden (Amsterdam)
  o.a. La Valse van Maurice Ravel

Donderdag 27 augustus Boudewijn Zwart (Dordrecht) 
  Hommage aan Gijs van Aardenne

Donderdag 3 september Grote Kerkstoren: wim Ruitenbeek (Nijkerk)
  Stadhuistoren: Beiaard-PLuS
  wim Ruitenbeek (beiaard), Rudolf weges (trompet) 
  en Boudewijn Zwart (piano)

Donderdag 10 september Boudewijn Zwart (Dordrecht)
  Educatieve muziek

Donderdag 17 september David van der vlies (Veere)
  Gevarieerd programma

Donderdag 24 september SLOTCONCERT
  Boudewijn Zwart (Dordrecht)
  Bach-programma

AGENDA  torenmUZIek DorDreCht
 towermUSIC  DorDreCht 2020

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


