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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.



“Er was één geluid, dat het gedruis van het drukke leven steeds weer overstemde, en dat, hoe 
bont dooreenklinkend, toch nooit verward, alles ophief in een sfeer van orde: de klokken”. 
Deze veel geciteerde uitspraak van de grote Nederlandse historicus Johan Huizinga (1872-1945) 
slaat op de late middeleeuwen. Hij vervolgt: “De klokken waren in het dagelijks leven als 
waarschuwende goede geesten, die met bekende stem dan rouw, dan blijdschap, dan rust, 
dan onrust kondigden”.  

De tijd brengt veel veranderingen. Onze communicatie eist nu andere middelen dan klokken. 
Maar wat vrijwel onveranderd bleef, is de rijke klokkencultuur in de Lage Landen. 

Met de grootste beiaard van Europa in de Dordtse Dom en met één van de fraaiste kleine 
carillons ter wereld in ons oude Stadhuis, sluit onze Merwestad aan bij deze eeuwenlange 
traditie. Nog steeds klinken gevoelens van droefheid, blijdschap, rust en onrust via de 
klokken over de stad. Dat blijkt wel heel duidelijk tijdens deze coronacrisis nu onze stadsbei-
aardier week in week uit verzoeknummers speelt van troost en verwachting. Gelukkig kunnen 
de beiaardconcerten onverminderd doorgaan en zal ook dit jaar een zorgvuldig uitgekozen 
gezelschap van beiaardiers uit binnen- en buitenland de Dordtse beiaarden in alle schakeringen 
laten horen. Beiaardiers zitten op voldoende afstand van het publiek en de luisteraars hebben 
met de stad als concertzaal een veilige luisterplaats. 

Het is dit jaar 300 jaar geleden dat Matthias Vanden Gheyn (1721-1775) werd geboren. 
Hij was beiaardier en violist en schreef een belangrijk oeuvre voor beiaard. Aan hem wordt 
tijdens een speciale concertavond aandacht geschonken. Verder attendeer ik u op de 
zogenaamde Beiaard-PLUS concerten, waarbij de beiaard te horen is in samenspel met andere 
muziekinstrumenten. Bijzondere aandacht vraag ik voor de ingebruikname van de Engelse 
wisselluidklokken op vrijdag 1 oktober en voor de historische klokgieting op zaterdag 2 oktober. 
Met de aanschaf van deze nieuwe klokken heeft Dordrecht opnieuw een primeur en bevestigt 
de stad zich als het ‘Mekka voor de beiaardkunst’.  

Van harte beveel ik de concerten aan. Het is mijn wens dat de beiaardmuziek voor iedereen 
“het gedruis van het drukke leven tijdelijk zal opheffen’’. 

Wouter Kolff
Burgemeester van Dordrecht

*  Oude benaming van de klokjes voor de tijdsaanduiding in de toren

“aDVertanCe” *
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Do. 1 JULI BeiaarD-PlUS
  Jan-Geert heUVelman 
  & BoUDewiJn Zwart

19.00 UUr GroTE KErKSTorEN Jan-Geert Heuvelman, 
  stadsbeiaardier van Lochem

1. Concerto III in d BWV 974  Allessandro Marcello 1673-1747
 zonder tempo aanduiding arr. J.S. Bach 
 Adagio
 Presto   

2. Fantasia in d KV 397 Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 
3. Uit: Symfonie 5 in Bes  D 485   Franz Schubert 1797-1828
 Menuetto Allegro molto 

4. Vrije variaties over ‘Merck toch hoe sterck’ Adriaan J. de Groot 1893-1967
 variatie 1; Allegro
 variatie 2; Andante
 variatie 3; Deciso 

Jan-Geert Heuvelman ontving zijn eerste orgellessen bij Dick Sanderman en vervolgde zijn 
orgelstudie bij Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium. Daarna heeft hij schoolmuziek 
gestudeerd aan het Artez conservatorium te Zwolle. Hij studeerde beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort en volgde als tweede hoofdvak lessen in koordirectie. Hij is 
beiaardier te Lochem en Rijssen en verder werkzaam als organist, muziekdocent en dirigent. 
Als bestuurslid is hij betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging en de 
Stichting Stadsmuziek Rijssen.

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 Stadhuis-
beiaard, maar op de beiaard van de Grote Kerkstoren. 
Voorafgaande aan het concert zullen de klokken automatisch 
luiden, omdat de toren vanwege de overheidsmaatregelen 
tijdens de zomerconcerten gesloten blijft. 
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20.00 UUr STADHUISTorEN Beiaard-PLUS concert
  Jan-Geert Heuvelman - beiaard
  Boudewijn Zwart - piano

1.  Balletto del Granduca  Jan Pieterszn. Sweelinck 1562-1621

2.  Piano Trio No. 39 in G Hob. XV/25 Franz Joseph Haydn 1732-1809
 Andante – Poco Adgio - Rondo all’Ongarese

3. Lieder ohne Worte Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847
 Nr.1 Andante con moto
 Nr. 6 Venetianisches Gondellied
 Nr. 18 Duett

4. Vijf korte stukken   Gabriël Fauré 1845-1924
 Berceuse op. 56 nr. 1 
 Sicilienne op. 78
 romance sans parole op. 17 nr. 1 
 Les Berceaux op. 23 nr. 1
 Pavane op. 50

5. Petite Suite L 65   Claude Debussy 1862-1918
 En bateau 
 Cortège 
 Menuet 
 Ballet  

6. Le Cygne  Camille Saint-Saëns 1835-1921

Het programma opent en eindigt met twee ‘2021’-componisten. Jan Pieterszn. Sweelinck 
overleed 400 jaar geleden. Hij is de belangrijkste componist van Nederlandse bodem. 
De Franse componist Camille Sain-Saëns overleed 100 jaar geleden en heeft grote successen 
op zijn naam staan, zoals de bekende melodie van de elegant voortschrijdende zwaan uit 
‘Het Dierencarnaval’. Duitsland is in dit programma vertegenwoordigd met het speelse Pianotrio 
in G van Haydn. Met name het laatste deel is vol van humor en refereert aan zigeunermuziek. 
Van Mendelssohn klinken enkele van zijn meest lyrische liederen zonder woorden. Die lyriek is 
ook te horen in de muziek van ‘de Franse Mendelssohn’: Gabriël Fauré. Hij gaat in zijn harmo-
nieën al wat meer de modernere kant op en vormt daarmee een prachtige brug naar de muziek 
van zijn landgenoot Debussy.  Petite Suite is een vroeg werk van Debussy en werd gecompo-
neerd voor amateur-pianisten die à quatre mains spelen. De muziek is lichtvoetig en speels.

Na afloop van het concert verschijnen de musici op de omloop van het witte torentje.  
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DoNDErDAG 8 JULI BoUDewiJn Zwart

19.00 UUr STADHUISTorEN

Thema: ‘Sweelinckjaar 2021’

  
1. Toccata in a  Jan Pieterszn. Sweelinck 1562-1621

2. Rondom Sweelinck
 a. Variationen über ‘Ei, du feiner reiter’ Samuël Scheidt 1587-1654
 b. Serband   Gisbert Steenwick 1642-1679
 c. Ballet  Heinrich Scheidemann ca. 1596-1663
 d. Sonata a cimbalo solo  Anthony van Noordt jr. 1660-1705

3. Echo-Fantasia in a   Jan Pieterszn. Sweelinck
    

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Jan Pieterszn. Sweelinck overleed. Hij is de belangrijkste 
componist van Nederlandse bodem. Hij woonde vlakbij de Oudekerk te Amsterdam, waar hij 
organist was. Reeds tijdens zijn leven was zijn reputatie tot ver over de grenzen zeer groot. Hij 
had de bijnaam ‘de Amsterdamse Orpheus’ en verkeerde onder rijke en ontwikkelde kooplie-

den in Amsterdam. Doordat tal van jonge Duitse musici naar 
de Amsterdamse meester trokken oefende Sweelinck grote 
invloed uit op de ontwikkeling van de orgel- en klavecimbel-
muziek, met name in noordelijk Duitsland. Zijn invloed zou 
zelfs reiken tot aan de jonge Johann Sebastian Bach, die in 
de orgelmeesters Johann Adam Reincken uit Hamburg en in 
Dieterich Buxtehude uit Lübeck - zelf leerlingen van Sweelincks 
oud-leerling Heinrich Scheidemann - inspirerende voorbeeldfi-
guren vond. Als hij 30 jaar later had geleefd, was hij vermoe-
delijk ook beiaardier geweest van de Oudekerk te Amsterdam, 
zoals zijn opvolger Anthony van Noordt. In het programma van 
vanavond ook enkele werken van leerlingen en tijdgenoten. 

Stadsbeiaardier van Dordrecht
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20.00 UUr GroTE KErKSTorEN

Thema: Muziek van Johann Sebastian Bach 1685-1750

1. Praeludium in f BWV 534

2. Twee aria’s uit Hohe Messe BWV 232
 Qui sedes ad dextram Patris
 Agnus Dei

3. Cello-Suite II in d BWV 1008
 Prélude
 Allemande
 Courante 
 Sarabande 
 Menuet I & II
 Gigue

4. Twee aria’s uit cantates 
 Schlummert ein, ihr matten Augen BWV 82
 Widerstehe doch der Sünde BWV 54

5.  Toccata, Adagio et Fuga in C BWV 564

Het ‘Bachconcert’ vormt een vast onderdeel in de serie Torenmuziek Dordrecht. Vanavond opent 
het concert met een origineel verzoek van een trouwe luisteraar van de beiaardconcerten. 
De moeder van de Dordtse pottenbakker en violiste Karin Dolman rijdt al jaren op een scoot-
mobiel waarop het kenteken BWV 534 staat. Dat nummer mag voor doorsnee weggebruikers 
misschien een gewoon nummerbord zijn, voor liefhebbers van muziek van Bach staat dit voor 
een compositie van Bach, met het nummer uit Bach’s Werken Verzeichnis. Zo rijdt Bach’s muziek 
door de straten van Dordt. Centraal in het programma vanavond staat de tweede Cello-Suite. 
Het bijzondere van deze muziek is dat het meerstemmig klinkt, terwijl terwijl feitelijk steeds 
maar één toon klinkt. Men noemt dit ‘verborgen meerstemmigheid’. Het programma eindigt 
met één van de grootste orgelwerken van Bach. Het is een uitdaging deze werken te spelen op 
beiaard. Waar een organist gebruik maakt van tien vingers en twee voeten, moet een beiaar-
dier het over het algemeen doen met twee vuisten en twee voeten. Voordeel op beiaard is wel, 
dat de beiaardier de toetsen na het aanslaan niet ingedrukt hoeft te houden. Dat geeft tijd om 
direct de volgende toets aan te slaan. Met dynamiek kan de beiaardier de melodische lijnen 
accentueren en articulaties suggereren. 

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 15 JULI lieSBeth JanSSenS

Stadsbeiaardier van Antwerpen 
en Lommel (België)

19.00 UUr STADHUIS

Thema: Dance of dreams

1. Dance of dreams (2015)   Liesbeth Janssens *1971

2. Uit Pianosonate op. 31 nr. 2    Ludwig van Beethoven 1770-1827
 Deel 3: Allegretto “Galop”

3. Prelude op. 28 nr. 15     Frédéric Chopin 1810-1849

4. Hongaarse dans in F nr. 7 Woo1  Johannes Brahms 1833-1897
 

5. Songs my mother taught me op. 55 nr. 4 Anotonín Dvorak 1841-1904

6. Dance of a Peaceful Heart (2021)   Liesbeth Janssens

    
Liesbeth Janssens is stadsbeiaardier van Antwerpen en Lommel. Ze werd laureate van verschil-
lende beiaardwedstrijden en trad op in tal van beiaardsteden in binnen- en buitenland. Ook 
geeft ze pianoles aan kleuters en doceert ze piano aan de muziekacademie van Geel. Ze werkte 
samen met tal van artiesten in een combinatieconcert met de beiaard. Verder componeert Lies-
beth ook voor beiaard, zoals in het programma van vanavond op de Stadhuisbeiaard te horen is. 

Liesbeth vervolgt haar concert op de Grote Kerkstoren met muziek van Mozart. Dat is muziek 
van geniale eenvoud, energie en expressiviteit. Tegelijk een combinatie van virtuositeit en 
bekendheid: de ideale match voor beiaard. Mozart schreef zijn 25ste symfonie toen hij 16 
jaar was. Dat wil zeggen dat hij er daarvóór al 24 geschreven had! Nummer 25 is echter de 
eerste symfonie in de mineur-toonsoort. Een krachtig thema met syncopische intervallen wordt 
gecombineerd met grillige ritmes en een grote dramatiek. De onstuimige sfeer van dit ope-
ningsdeel is heel anders dan de hierop door Liesbeth voor beiaard bewerkte Sonate in D, die 
uit dezelfde periode stamt. Deze sonate is in de beide hoekdelen speels en vrolijk en wordt 
onderbroken door een eenvoudig lyrisch middendeel. 
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20.00 UUr  GroTE KErKSTorEN

Thema: Composities van Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

1.   Uit: Symfonie nr 25 KV 183 (1773):
 Allegro Con Brio

2. Sonate in D voor piano vierhandig KV 381 (1773-74)  
 Allegro – Andante – Allegro 

3.  Eine Kleine Nachtmusik: Serenade KV 525 (1787)
 Allegro – Romanze (Andante) – Menuet – Rondo 

4. Variaties op “Ah vous dirai-je maman” KV 265/300e (1780-82)

5 Drie aria’s uit Le Nozze di Figaro KV 792 (1786)
 Duettino Suzanna e Figaro
 Cavatina Figaro
 Aria Figaro

De serenade ‘Eine kleine Nachtmusik’ is niet voor niets één van Mozarts bekendste werken. 
Met name het openingsthema is een echte ‘oorwurm’. Een serenade werd geschreven ter ere 
van een bepaald persoon en was dikwijls bedoeld als hommage of liefdesuiting. 
Het is niet bekend voor wie of voor welke gelegenheid Mozart dit werk schreef. 
Het werk bestaat uit vier delen en is daarmee op dezelfde manier ingedeeld als een symfonie. 
Hier klinkt een feestelijk openingsdeel, een melancholisch langzaam deel, een dansend Menuet 
en tenslotte een sprankelende finale in rondovorm. 

In de variaties over ‘Ah vous dirai-je maman’ – bij ons bekend als ‘Altijd is Kortjakje ziek’ – 
gebruikt Mozart allerhande standaard variatietechnieken. Alleen…als Mozart zulke standaard-
technieken toepast, ‘ontaardt’ dit altijd in originaliteit en genialiteit. Tot besluit van het 
programma klinken nog drie aria’s, waarin Mozarts gevoel voor melodie en harmonie een 
onuitwisbare indruk op de luisteraars achterlaat.

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 Amsterdam

19.00 UUr STADHUIS

Thema:  Variatiewerken van Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

1.   Variaties over ‘Ein Weib ist das herrlichste Ding’ KV 613

2. Variaties over een menuet van Fischer KV 179

Gideon Bodden is stadsbeiaardier van Amsterdam (Munttoren, Oudekerkstoren en Zuidertoren) 
en van Schoonhoven en is beiaardier van Hilvarenbeek. Als campanoloog ontwerpt Gideon Bod-
den klokprofielen met klassieke geometrische proporties en stemt hij beiaardklokken. Ook de 
nieuwe klokken die dit jaar voor de vieringtoren van de Grote Kerk zullen worden gegoten, zijn 
door hem ontworpen. Hij werkt momenteel samen met klokkengieterijen in Spanje, Slowa-
kije en Duitsland en is als adviseur en uitvoerder betrokken bij restauraties van beiaarden en 
automatische speelwerken. Gideon Bodden was in de periode 2009 tot 2012 voorzitter van de 
Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Hij heeft een grote voorliefde voor de muziek van Mozart 
waarmee hij zijn Dordtse concertavond begint. 

In het vervolg-programma op de beiaard van de Grote Kerkstoren staat muziek centraal van 
George Gershwin. Hij werd in New York geboren als zoon van Joods-Russische vluchtelingen 
(de naam was eigenlijk Gershovitz). Het Harlem van die tijd was een ware smeltkroes van 
immigranten waar alle denkbare soorten muziek gespeeld werd. Op de muzikale ontwikke-
ling van Gershwin heeft dat een perfecte uitwerking gehad, want zijn muziek geeft blijk van 
gedetailleerde kennis van uiteenlopende stijlen en groeide daardoor uit tot boegbeeld van de 
Amerikaanse muziekcultuur van de twintigste eeuw. 

De Australiër Percy Grainger was een zonderling mens en componeerde ook vreemde muziek. 
Hij kon het niet laten om eenvoudige onderwerpen bijzonder ingewikkeld te maken. Hij was 
zelfverklaard racist en antisemiet, maar onderhield warme vriendschappen met zwarte Ameri-
k aanse musici en met de Joodse George Gershwin. Grainger’s ‘Cakewalk Smasher’ heeft ook 
borderline-trekjes: goed in het gehoor liggende negro-musical melodieën worden opgepompt 
tot hysterische, haast onspeelbare dikdoenerij. Een aardig intermezzo om de zinnen te verzetten.

DoNDErDAG 22 JULI GiDeon BoDDen
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20.00 UUr GroTE KErK

Thema: Lounge-Concert

1.   Six Songs  George Gershwin 1898-1937
 A Foggy Day
 Swanee
 ’s Wonderful
 Somebody Loves Me
 Let’s call the whole thing off
 I Got rhythm

2.  In Dahomey, Cakewalk Smasher (1903/1909) Percy Grainger
  1882- 1961

3. Six Songs    George Gershwin
 The Man I Love
 Nice Work If You Can Get It
 Fascinating rhythm
 oh, Lady, Be Good
  Walking The Dog
 Summertime

4. rhapsody in Blue (1924)      George Gershwin
 voor piano en jazz-orkest 

In 1922 werd George Gershwin door de jazz-orkestleider Paul Whiteman uitgedaagd om een sym-
fonische jazz-compositie te schrijven. Aanvankelijk talmde Gershwin en zegde hij Whiteman niets 
toe. Whiteman nam daarop drastischere maatregelen en kondigde in een New Yorkse krant een 
groots concert aan met de première van Gerswhin’s “jazz-symfonie” op het programma. Gershwin 
las de krant en ging toen aan de slag. Het werd geen jazzsymfonie, en ook geen symfonische 
blues, maar een rapsodie. Dat was niet zomaar, want Gershwin had een appeltje te schillen met 
de algemene opvatting in zijn tijd dat jazz altijd strikt in de maat gespeeld moest worden. Hij zei: 
“Ik besloot dat misverstand in één keer teniet te doen.” De rapsodie, met zijn elastische karakter, 
was voor Gershwin een perfecte vorm om zijn punt mee te kunnen maken. Het werd een last-
minute klus, Gerswhin was nog aan het componeren terwijl Whiteman’s arrangeur Ferde Grofé in 
het huis van de buren al aan de orkestratie werkte. De verwachtingen waren hoog gespannen en 
het zegt wel iets over de status van George Gershwin in de toenmalige muziekwereld dat bij de 
première in 1924 zowel Sergeï Rachmaninov, Igor Strawinsky als Fritz Kreisler aanwezig waren. 

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 29 JULI Frank SteiJnS

19.00 UUr GroTE KErKSTorEN  
      
Thema:  Wiener Mélange: van Strauss tot Stolz

1.  Wien bleibt Wien   Johann Schrammel 1850-1893

2.  Wiener Lieder:   Robert Stolz 1880-1975
 Wien, Wien nur Du allein   
 Im Prater blüh’n wieder die Bäume    

3.  Tritsch-Tratsch Polka    Johann Strauss jr. 1825-1899

4.  Kaiser-Walzer op. 437   Johann Strauss jr.

5.  Geschichten aus dem Zirkus renz  Gustav Peters 1833-1919

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 verschil-
lende 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 organiseren van 
spectaculaire voorstellingen en educatieve projecten rond carillon.

Stadsbeiaardier van Maastricht, 
Heerlen en Weert
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20.00 UUr STADHUIS Beiaard-PLUS
  Madieke Marjon – sopraan
  Frank Steijns – beiaard
  Boudewijn Zwart – piano

Thema: opera & operette & Musical

1. ‘Ballsirenen-Walzer’ (Uit: Die lustige Witwe) Franz Lehár 1870-1948

2.  You must love me (Uit: Evita)    Andrew Lloyd Webber *1948

3. In mir klingt ein Lied (Anneliese rothenberger) Frédric Chopin 1810-1849

4.  ouverture & Habanera (Uit: Carmen) Georges Bizet 1838-1875

5. I could have danced all night (Uit: My Fair Lady) Frederick Loewe 1901-1988

6. I let the music speak (Uit: Chess)    ABBA/ Andersson/Ulvaeus *1945

7. Potpourri ‘West Side Story’  Leonard Bernstein 1918-1990

8. Youkali (Uit: Marie Galante)   Kurt Weill 1900-1950

9. Vilja lied (Uit: Die lustige Witwe)    Franz Lehár

Vanavond klinkt vanuit de Stadhuistoren de gouden stem van de Neder-
landse zangeres Madieke Marjon, begeleid door haar echtgenoot Frank 
Steijns op de beiaard en door onze stadsbeiaardier Boudewijn Zwart op 
de piano. Zingen is altijd Madieke’s grootste passie geweest. Als kind 
zong ze in koren en deed ze mee aan musicals op school. Op het con-
servatorium legde ze de basis voor haar professionele muzikale carrière. 
Na het ‘cum laude’ behalen van haar Masters Degree specialiseerde 
Madieke zich in opera aan de Opera Studio Nederland. Op haar reper-
toire staan rollen als Niklausse, Dido, Carmen en Cenerentola. Ze zong bij 
verschillende operagezelschappen, zoals de Nationale Opera, de Neder-
landse Reisopera, Opera Zuid, Holland Opera and Opera Spanga. Naast 

traditionele opera producties zong ze in naar het Nederlands vertaalde opera’s en kinderopera’s. 
Madieke maakt ook graag kamermuziek. Met harpiste Vera Kool vormt zij Duo Youkali.

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: Sonates van Giovanni Battista Pescetti 1704-1766

1. Sonata VIII in C
 Con spirito
 Adagio
 Allegro

2. Sonata VII in G
 Spiritoso
 Allegro
 Presto

3.   Sonate VI in c 
 Allegro moderato
 Moderato
 Presto

Pescetti werd geboren in Venetië en studeerde daar bij 
organist en operacomponist Antonio Lotti. Van 1725 tot 
1732 schreef hij opera’s voor verschillende theaters in Ve-
netië. In 1736 vertrok hij naar Londen, waar hij directeur 
werd van de Opera van de Adel. In 1747 keerde hij terug 
naar Venetië waar hij werd benoemd tot tweede organist 
van de Basiliek van San Marco. Hij was actief als compo-
sitieleraar. Eén van zijn bekendste studenten was Antonio 
Salieri (1750–1825). Hoewel zijn productie voornamelijk 
uit operawerken bestaat, werd een aanzienlijk deel van 
Pescetti’s composities voor klavecimbel geschreven, 
waarvan sommige bedoeld waren om op orgel te wor-
den uitgevoerd.  Vanavond een representatieve selectie 
uit zijn klaviersonates. Sprankelende muziek met melodi-
sche miniaturen die weten te ontroeren. 

DoNDErDAG 5 AUGUSTUS BoUDewiJn Zwart

Stadsbeiaardier van Dordrecht
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20.00 UUr GroTE KErKSTorEN 

1 Strijkkwartet Nr. 17 ‘Der Jagd’ KV 458 Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 Allegro vivace assai
 Menuetto and Trio. Moderato
 Adagio, in E-flat major
 Allegro assai

2 Drie liederen   Franz Schubert 1797-1828
 Ständchen D 889
 Die Forelle D 550
 Erlkönig D 328

3 Suite voor beiaard (1948)   Jef Rottiers 1904-1985
 naar het gedicht ‘Bell Moods’ van Kamiel Lefévere 1888-1972

 I  opgewekt
 Voor arm en rijk, voor jong en oud,  Voor allen die bestaan,
 Van ‘s morgens vroeg, doorheen de nacht, Zijn wij het uur, En slaan…

 II  Plechtig
 Ter kerke roepen wij de schaar, Godvruchtig door en door;
 En over straten, pleinen, velden, Is ‘t luiden dan, Sonoor…

 III  Intermezzo
 De kermisvreugde heerst alom, Het jaarlijks feestgetij,
 Om ‘t volk dat juicht en danst en zingt, Is ‘t zwieren dan, Zo blij…

 IV  Uitvaart
 Verliezen wij een ware vriend - zo zeldzaam hier beneên -
 Wiens heengaan diep ons harte grieft, Dan treuren wij, Meteen… 

 V  Naspel
 Nu naakt de zon de westerkim, En gaat het al ter rust;
 Het woud verstomt, de avond valt, Dan zingen wij, Vol lust…

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: Improvisatieconcert

1.  Sonate in barokstijl
 Adagio
 Allegro
 Largo
 Presto

2.  Thema met variaties in klassieke stijl 

3.  Suite “in popular style”
 Prelude
 Tango
 Walz
 Toccata

rien Donkersloot studeerde orgel en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas 
de Vroome en Ben van Oosten en studeerde hiervoor summa cum laude af. Daarnaast studeer-
de hij aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij Frans Haagen. Deze studie rondde hij 
in 2011 cum laude af. Hij won diverse prijzen op beiaard- en orgel(improvisatie)concoursen in 
binnen- en buitenland. Rien is organist van de St.-Joriskerk in Amersfoort en de Laurentiuskerk 
te Mijnsheerenland. Als beiaardier is hij actief  als stadsbeiaardier van Haarlem, Goes en Ridder-
kerk. Verder heeft hij een uitgebreide concertpraktijk op orgel en beiaard met speciale interesse 
en aandacht voor improvisatie. Van zijn spel verschenen 10 cd’s die zeer lovend werden ontvan-
gen. Voor meer info zie: www.riendonkersloot.nl

DoNDErDAG 12 AUGUSTUS rien DonkerSloot

Stadsbeiaardier van Goes, 
Haarlem en ridderkerk
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20.00 UUr GroTE KErK

1.  Uit ‘Le nozze disturbate’ von J. Haibel  Ludwig van Beethoven  
 Variaties over het Menuett al la Vigano  1770-1827
  
2.  Aria “Vergnűgte ruh,  Johann Sebastian Bach
 beliebte Seelenlust”  1685-1750

3.  Three scenes from the Bavarian Highlands op. 27  Sir Edward Elgar 
 The Dance (Sonnenbichl)  1857-1934 
 Lullaby (In Hammersbach)
 The Marksmen (Bei Murnau)

4. Suite I for carillon    John Courter 1942-2010
 Fantasia octatonica 
 Sonorities 
 Toccata festevole

5. Turn in Turnh(out)   Geert ‘d Hollander *1965

POSTLUDIUM
Clair de lune (uit Suite Bergamasque)   Claude Debussy 1862-1918

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: Nieuwe beiaardmuziek voor Gdaűsk

1. Stop (2020)   Paweł Mykietyn (*1971)
 
2.  A Lullaby for… (2019)   Katarzyna Kwiecień-Długosz (*1978)

3.  Little variation for carillon (2019)  Krzysztof Falkowski (*1996)

4.  Three Callings (2019)   Aleksander Nowak (*1979)

Monika Kaźmierczak is stadsbeiaardier van Gdansk 
(Polen). Zij studeerde beiaard aan de Nederlandse Bei-
aardschool te Amersfoort.  Zij geeft les in beiaard en 
andere vakken aan de Muziekacademie in Gdansk. Monika 
dirigeerde 11 jaar het Chór Mieszczan Gdańskich en was 
voorzitter van de Poolse Beiaardvereniging. Zij is laureaat 
van verschillende internationale beiaardconcoursen en 
finaliste van het Koningin Fabiolaconcours (2008). Mo-
nika concerteert in binnen- en buitenland en neemt deel 
aan bijzondere projecten, zoals samenwerking met het 
Hevelius Brass Quintett en de organisatie van „Carillon and 
DJ”. Vanaf december 2012 is Monika doctor in de kunsten, 
gespecialiseerd in beiaardspel.

DoNDErDAG 19 AUGUSTUS  monika kaźmierCZak

Stadsbeiaardier van Gdaűsk (Polen)
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20.00 UUr GroTE KErKSTorEN

I INTRO 
 Preludio V in d  Matthias Vanden Gheyn 1721-1785

II MUZIEK IN RELATIE MET POLEN
a. Fantasia a 3     Paul Siefert 1586-1666
b. Chaconne   Johann Valentin Meder 1649-1719
c. Selectie uit ‘Goldberg Variations’ BWV 988 J. S. Bach 1685-1750
d. Twee Polonaises   Johann Gottlieb Goldberg 1727-1756
e. Trio g  Friedrich Christian Mohrheim 1719-1780
f. Prelude in c op. 28 nr 20    Fréderic Chopin 1810-1849
g. Uit: Wellesley Studies    Geert D’hollander *1965 

A Chopinesque Prelude  
h. Valse in As  Stanisław Moniuszko 1819-1872
i. Valse-Scherzando op. 13   Antoni Rutkowski 1859-1886
j. Mazurka op. 50 nr 1  Karol Szymanowski 1882-1937

III BEIAARDMUZIEK UIT GDANSK
a. running North: Introduction, II, Epilogue (2020) Elńbieta Sikora *1943
b.  Ad Fontes (2020)  Katarzyna Kwiecień-Długosz *1978
c.  David’s Psalter: Ps. 42 (1556) Jakub Lubelczyk ca. 1530-1563

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.   Sonate voor viool en b.c. nr. 12 Matthias Vanden Gheyn 1721-1785
 Aria-allegro
 Siciliano-largo
 Aria-presto

2. Variationen über ein lied von Paisello Ludwig van Beethoven 1770-1827
 ‘Nel cor più non mi sento’   

3. Chanson ‘La Montagne’ (‘Het Dorp’) Jean Ferrat 1930-2010

4.  Aria Sebaldina    Johann Pachelbel 1653-1706

5. Preludio III in C   Matthias Vanden Gheyn 

Elien Van den Broeck begon op negenjarige leeftijd met haar 
beiaardstudies in Peer. Op jonge leeftijd won zij reeds twee inter-
nationale beiaardwedstrijden (Deinze en St. Amand-les-eaux). In 
haar thuisgemeente Meerhout kreeg zij de gemeentelijke cultuur-
prijs voor haar beiaardverdiensten. In 2018 werd zij op 14-jarige 
leeftijd aangesteld als beiaardier van de abdijbeiaard te Mol-Postel. 
Concerteren deed zij reeds op verschillende beiaarden in België en 
Nederland. In 2020 studeerde Elien af aan de Koninklijke beiaard-
school te Mechelen en momenteel studeert zij beiaard aan het 
Lemmensinstituut te Leuven.

DoNDErDAG 26 AUGUSTUS  elien Van Den BroeCk

Beiaardier van de abdijbeiaard 
te Mol-Postel (België)
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20.00 UUr GroTE KErKSTorEN   

1. Fantasia voor beiaard    Chris Dubois *1934
  over het Magnificat van Paul Schollaert
       
2. Kleine fantasie voor beiaard    Henry Groen *1959
 over ‘Daar was een sneeuwwit vogeltje’
       
3. Fantasie voor beiaard    Jos. Lerinckx 1920-2000
 over ‘Gaudeamus Igitur’  

4. Three etudes for carillon   Stephen Rush *1958
I  Paced, almost hurried
II Slowly, almost slow
III With drive

5. Wachet auf ruft uns die Stimme  Flor Peeters 1903-1986

6. Fantasia op ADG voor beiaard   Jef Rottiers 1904-1985

7. Scherzo-etude voor beiaard   Elien Van den Broeck *2003

8. Preludium quasi una fantasia voor beiaard Jef Van Hoof 1886-1959

9. Uit: Children’s Corner (1908)    Claude Debussy 1862-1918
 Doctor Gradus ad parnassum  

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.  Uit: Susanne van Soldt Manuscript (1599)  Anonymus 16de eeuw
  Psalm 103 ‘Myn siele Wylt den Herre met Lof sanch Prijsen’ 
 Almande de La Nonette      
 Almande de amour       
 Brande champanje      

2.  Suite for Carillon (1932)   Samuel Barber 1910-1981
 Adagio
 Scherzetto
 Andante 
 Finale

3.  Valsa IV   Agustín Barrios 1885-1944
       
4.  Uit: Blätter und Blüten WoO III/12  Max Reger 1873-1916
 Albumblatt
 Frühlingslied
 Melodie

5.  ‘Ballet pour les petits canards’ pour carillon Robert Lannoy 1915-1979
     

roy Kroezen studeerde orgel aan het Arnhem’s Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort. Ook studeerde hij aan de Meerjarige Dirigenten Opleiding te Zwol-
le. In Nederland was hij tweede beiaardier van Rhenen van 1998 t/m 2009 en beiaardier van 
Zwolle, Arnhem, Hoogeveen en Huissen. Hij was 22 jaar organist van het Apostolisch Genoot-
schap in Hilversum, organist en dirigent in Rooms Katholieke kerken in Hoogland, Amersfoort 
en Beesd en dirigent van diverse koren. Verder was hij jarenlang voorzitter van de Muziekcom-
missie van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Hij gaf beiaardconcerten in vele Europese 
landen, de Verenigde Staten en Curaçao. In 2002 speelde hij negen weken lang zes concerten 
per dag in Huis ten Bosch, een Nederlands familiepark op het eiland Kyushu in Japan. Sinds 
september 2016 is hij beiaardier van Centralia in Illinois. Verder is hij organist van de Rooms 
Katholieke Kerk in Centralia en organist van het Fox Theater in St. Louis. 

DoNDErDAG 2 SEPTEMBEr roy kroeZen 

Beiaardier van Centralia 
(Illinois, Amerika)
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20.00 UUr GroTE KErKSTorEN  

1.  Klavier-Partita I in Bes BWV 825 Johann Sebastian Bach 1685-1750
 Praeludium
 Allemande
 Courante
 Sarabande
 Menuett I & II
 Gigue

2.  Uit: Pianosonate in A KV 331   Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 Thema con variazioni  

3.  La Catedral   Agustín Barrios 1885-1844
 Preludio
 Andante
  Allegro

4.  Liebestraum nr. 3 in As S.541/r.211 Franz Liszt 1811-1886

5.  La Valse   Maurice Ravel 1875-1937 
 poème chorégraphique pour orchestra

 

Wie kent niet de walsen van de Weense familie Strauss? Ze liggen gemakkelijk in het gehoor 
en wekken de indruk eenvoudige composities te zijn. Muzikaaltechnisch zijn ze dat allerminst. 
Dat wist ook de Franse componist Maurice Ravel die - evenals ook Johannes Brahms - een groot 
bewonderaar was van het werk van met name Johann Strauss jr. 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 bouw-
stenen, die nog zonder betekenis zijn. Als langzaam de mist optrekt, wordt vaag een balzaal 
zichtbaar waarin 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 overweldigd door niets an-
ders dan ‘de wals’…Gedragen door steeds intensere harmonieën bereikt La Valse een kookpunt 
en wordt de vrees bewaarheid dat de geboorte onvermijdelijk leidt tot de dood. La Valse is een 
monument in de muziekgeschiedenis. Vorig jaar was de première van de beiaardbewerking in 
Dordrecht te beluisteren in een uitvoering door arrangeur Gideon Bodden. Vanavond herhaalt 
Roy Kroezen dit staaltje van grote technische en muzikale vaardigheid op de beiaard. 
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19.00 UUr GroTE KErKSTorEN Boudewijn Zwart
   Stadsbeiaardier van Dordrecht

Thema: De integrale Preludes voor beiaard van Matthias Vanden Gheyn 1721-1785

1.  Preludium ‘Le Coucou’ 

2.  Preludium I in G
 Preludium II in C
 Preludium III in C

3.  Preludium IV in d
 Preludium V in d
 Preludium VI in g

4.  Preludium VII in G
  Preludium VIII in a
 Preludium IX in F

5.  Preludium X in C

De 11 Preludes voor beiaard van Vanden Gheyn nemen een belangrijke plaats in binnen het 
oeuvre van beiaardiers. Het zijn de best bewaard gebleven oorspronkelijk voor beiaard gecom-
poneerde muziekstukken uit de 18de eeuw. De werken zijn typisch voor de techniek van de 
beiaard gedacht en kenmerken zich door het gebruik van gebroken drieklanken in het manu-
aal, ondersteund door een rustige baslijn. Hoewel deze preludia oppervlakkig gezien ‘veel van 
hetzelfde’ lijken te zijn, vertelt elk preludium toch afzonderlijk een eigen verhaal. Dit kan men 
het best beoordelen door alle preludes achter elkaar te beluisteren, waardoor de onderlinge 
verschillen beter op te merken zijn. 
Matthias Vanden Gheyn wordt vreemd genoeg wel getypeerd als ‘de Bach van de beiaard’, 
maar met de oude Bach heeft zijn muziek niets van doen. Vanden Gheyn schreef duidelijk vol-
gens het idioom van zijn tijd, het zogenaamde classicisme. Deze muziekstijl is ontwikkeld na de 
dood van Bach tot ongeveer 1810. Grootste vertegenwoordiger van het classisme is ongetwij-
feld de Oostenrijkse componist Mozart. Ook andere landen hebben hun eigen ‘Mozart’ voortge-
bracht. Dit is te beluisteren tijdens het concert dat vanavond plaats heeft op de beiaard van het 
stadhuis door vader en dochter Zwart. 

DoNDErDAG 9 SEPTEMBEr
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20.00 UUr STADHUISTorEN Beiaard-PLUS
   Duo ‘Black & Beauty’
   Lydia Zwart – beiaard en gitaar 
   Boudewijn Zwart – beiaard en piano

Thema:  300 jaar Matthias Vanden Gheyn, de ‘Mozart’ van de beiaard

1  De Mozart van de Lage Landen  Matthias Vanden Gheyn 1721-1785
 Preludio V in d

2 De échte Mozart uit Oostenrijk   Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 Variaties over ‘Ah vous dirai-je Maman’ KV 265

3 De Engelse Mozart    Thomas Linley jr. 1756-1778
 De Tempest

4 De Tsjechische Mozart   Johan Baptist Vanhal 1739-1813
 Variaties over ‘Nel cor più non mi sento’, op.42

5 De Spaanse Mozart  Juan Crisóstomo de Arriaga 1806-1826 
 romanza

6 De Italiaanse Mozart   Mauro Guiliani 1781-1829
 Variaties over een thema van Mozart ‘Die Zauberflöte’

7 De Catalaanse Mozart  Fernando Sor Barcelona 1778- 1839
 Allegro in C

8 De Mozart van de Lage Landen   Matthias Vanden Gheyn
 Variaties over: Les Folies d’ Espagne

Op de beiaard van het Stadhuis vanavond een ‘Mozartiaans’ programma, met Vanden Gheyn 
als vertegenwoordiger van het classisme in de Lage Landen. Verder een Tsjechische, Engelse, 
Italiaanse Spaanse en Catalaanse Mozart. Natuurlijk ontbreekt de échte Mozart niet in het 
programma. De bewerkingen zijn deels voor gitaar en beiaard en voor piano en beiaard. 
Evenals nu, kenden ook de oude tijden hun ‘tophits’, zoals het beroemde lied “Les Folies 
d’Espagne”, één van de oudst bekende liederen uit de muziekgeschiedenis. Meer dan 150 com-
ponisten hebben dit lied in variaties verwerkt. De vanavond geprogrammeerde variatiereeks over 
“Les Folies d’Espagne” wordt toegeschreven aan Matthias Vanden Gheyn en werd aan het eind 
van de twintigste eeuw ontdekt in het achttiende eeuws Leuvens beiaardhandschrift. Vermoede-
lijk speelde Matthias deze variatiereeks bij het proefspel voor zijn sollicitatie voor de functie van 
stadsbeiaardier te Leuven. Het lied ‘Ah vous dirai-je Maman’ is bij ons bekend onder de titel ‘Al-
tijd is Kortjakje ziek’. Het lied “Nel cor più non mi sento” werd gecomponeerd door de Italiaanse 
componist Giovanni Paisiello en was al meteen een groot succes. Zelfs Beethoven schreef er een 
variatiereeks over. Het Preludium V in d van Matthias Vanden Gheyn is zijn meest gespeelde bei-
aardwerk en klinkt vanavond in een niet eerder gehoorde versie voor beiaard en piano. 
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16 SEPTEMBEr DUo-ConCert 
  ‘BeiaarD-VierhanDiG’
  Dina VerheyDen & 
  riCharD De waarDt 

19.00 UUr STADHUIS

1.   Uit: Dolly Suite op. 56    Gabriël Fauré 1845-1924
 Berceuse       

  
2.  Wals op. 8 nr. 4  Agustín Pió Barrios 1885-1944

3.  Uit: Children’s Corner   Claude Debussy (1862-1918)
 Jimbo’s Lullaby       

The Snow is Dancing       
The Little Shepherd       
Golliwogg’s Cakewalk       
 

Vanavond horen we vierhandig beiaardspel door het duo ‘Bel Ensmble’, bestaande uit Dina 
Verheyden en Richard de Waardt. 

Dina Verheyden studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven en behaalde er haar Master 
Solo zang, en voltooide er tevens de Lerarenopleiding. In 2007 behaalde ze het diploma ‘Bei-
aardier’ aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. Sinds 2010 is ze als docente 
beiaard verbonden aan de beiaardschool te Mechelen. Ze geeft er ook verschillende andere 
vakken. Dina is tevens verbonden als docente beiaard aan het Hoger Instituut voor Muziek & 
Pedagogie (IMEP) in Namen. Ze is de bei-
aardier van de Onze-Lieve-Vrouwe-over-
de-Dijlekerk in Mechelen en is recentelijk 
benoemd als gemeentelijk beiaardier 
van Puurs-Sint-Amands (België). Dina 
heeft een brede waaier aan interesses.  
Ze volgde verschillende cursussen over 
oude muziek, maar ook over volksmuziek 
en folk en ze bespeelt meerdere instru-
menten, zoals klarinet, beiaard, piano en 
orgel. Ze is zangcoach en zingt in verschil-
lende ensembles (waaronder Vocem 
Flentium en Kampa Kampa).    
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20.00 UUr  GroTE KErKSTorEN
 Vervolg DUoCoNCErT ‘beiaard-vierhandig’ 

1.   Uit: Masques Et Bergamasques   Gabriël Fauré 1845-1924 
 Pavane op. 50    

2.  Concerto d’Aranjuez    Joaquín Rodrigo 1901-1999
 Allegro con spirito
 Adagio
 Allegro Gentile

3.  Uit:  Prélude, Choral et Fugue FWV 21 César Franck 1822-1890
  Choral  

4.  Uit Pianoconcert in G majeur   Maurice Ravel 1875-1937
 Adagio assai 

5.  Arabian Waltz    Rabih Abou-Khalil *1957

6.  Peace Piece    Bill Evans 1929-1980

7.  La última tremolo   Agustín Pió Barrios 1885-1944

richard de Waardt studeerde aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen 
en behaalde het einddiploma met grote onderscheiding in 2010. Richard won verschillende 
(eerste) prijzen op internationale beiaardwedstrijden en geeft regelmatig beiaardconcerten 
in binnen- en buitenland. Sinds 2012 is hij stadsbeiaardier van Rotterdam en sinds 2019 is hij 
tevens gemeentelijk beiaardier van Tholen & Sint-Maartensdijk (Zeeland). In 2019 lanceerde 
Richard samen met burgemeester Aboutaleb en 50 basisschoolleerlingen het Groot Rotterdams 
Songbook. Rotterdam telt maar liefst +/- 170 nationaliteiten. Richard verzamelde voor elke 
nationaliteit in de Maasstad één kinderliedje of volksliedje. Sinds 2019 klinken alle liedjes ie-
dere dag door de stad via de drie stadscarillons. Als accordeonist speelt Richard o.a. in de groep 
“Kampa Kampa!” Eigen repertoire wordt afgewisseld met wereldmuziek, tango’s, chansons en 
luisterliedjes. Richard is ook de drijvende kracht achter de onderneming “Daar Zit Muziek In” - 
opgericht om via workshops en voorstellingen meer muziek in het onderwijs te brengen.

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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Psalm
37

14.30 – 15.00 UUr  GroTE KErKSTorEN
 Psalmen op beiaard

15.30 – 16.00 UUr GroTE KErK / KAM-orGEL (toegang gratis)
 Presentatie ‘Koraalboek 150 Psalmen’
 
   
De 150 Psalmen vormen de belangrijkste liederen binnen de kerk van alle tijden. Ze worden 
wel de ‘apotheek’ of ‘schatkamer’ van het christelijk geloof genoemd. Johannes Calvijn (1509-
1564) nam het initiatief om de psalmen voor het gewone volk weer zingbaar te maken. De 
psalmen werden in coupletten berijmd en op melodie gezet. Zo ontstond in de periode van 
1539 tot 1562 het Geneefse Psalter. De melodieën, gecomponeerd door Guillaume Franc (1505-
1570), Louis Bourgeois (ca. 1510-1560) en Maistre Pierre (ca. 1521-1561), vormden de eeuwen 
door een belangrijke inspiratiebron voor componisten. Tot op de dag van vandaag worden de 
psalmen nog volop gezongen en meestal begeleid door orgelspel. Voorafgaand aan het zingen 
van een psalm, spelen organisten een kort voorspel. Ook worden voor of na de dienst of tijdens 
de collecte langere voorspelen gespeeld. Boudewijn Zwart, die naast beiaardier ook organist is, 
schreef de afgelopen jaren bij alle 150 Psalmen voorspelen, harmonisaties en korte naspelen. 
Het bijzondere van dit nieuwe koraalboek is, dat het weer aansluit bij oude Koraalboeken die 
speelbaar zijn op orgel met of zonder pedaal. Daardoor is het ook geschikt voor uitvoering op 
piano, harmonium of clavecimbel. De nieuwe uitgave wordt vandaag gepresenteerd tijdens 
het orgel-toeristenconcert in de Grote Kerk (toegang vrij). Voorafgaande aan deze presentatie, 
speelt Zwart een selectie van het koraalboek op de beiaard van de Grote Kerkstoren. Ook zal hij 
over diverse psalmmelodieën improviseren. Het spelen van psalmmelodieën op de beiaard is 
een traditie die tijdens de Reformatie in de 16de eeuw is ontstaan. Men had in oude tijden na-
tuurlijk nog geen audioapparatuur. De beiaard die in heel de stad te horen is, werd als educatief 
instrument ingezet, zodat de bevolking bekend werd met de psalmmelodieën.  

ZATErDAG 4 SEPTEMBEr torenmUZiek DorDreCht eXtra
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Psalm
37

14.00 UUr – 20.00 UUr  Diverse festiviteiten rond ingebruikname 
 10 luidklokken
 Changeringing Dordrecht

VrIJDAG 1 oKToBEr torenmUZiek DorDreCht eXtra

tien klokken Voor De DorDtSe Dom

Tijdens de coronacrisis is 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 
Changeringers. Paul de Kok uit Alblasserdam en zijn zoon Harm-Jan de Kok zijn de drijvende 
motoren achter dit unieke project. Zij bereidden de zolders in de toren voor en zorgden voor 
alle benodigdheden, zoals de hijsinstallatie, het klokkenframe, de luidtouwen, de geluidsisolatie 
en alles wat maar nodig was voor de komst van de 10 klokken. De grootste vier klokken zijn 
geschonken door een Engelse stichting. Het zijn klokken van de vermaarde Engelse klokken-
gieter Taylor uit Loughborough. 

29



Samen met Adri de Heer van de Vereniging 
Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht en met 
stadsbeiaardier Boudewijn Zwart reisden Paul 
en Harm-Jan de Kok vlak voorafgaande aan de 
corona-uitbraak naar Italië om de afspraken 
met de klokkengieter Allanconi te maken. 
Klokkengieter Allanconi bleek de beste pa-
pieren te hebben om de overige zes klokken 
te gieten op zodanige wijze, dat de nieuwe 
klokken naadloos passen bij de klankkleur van 
de 100 jaar oude Taylorklokken. De nieuwe 
klokken werden in coronatijd gegoten en 
vervolgens per schip getransporteerd naar de 
Engelse firma van Mathew Higby. Daar zijn ze 
voorzien van luidassen en toebehoren. 
Ook zijn de nieuwe klokken van Allanconi 
daar gestemd. Afgelopen winter zijn  alle 
10 klokken naar Dordrecht getransporteerd 
en door vader en zoon De Kok in de toren 
gehesen en geïnstalleerd. Daarnaast hebben 
Paul en Harm-Jan ook de verschillende zolders 
geluiddicht gemaakt en van stijlvolle verlich-
ting voorzien. 
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De officiële ingebruikname zal zijn op vrijdag 1 oktober, vermoedelijk in aanwezigheid van de 
ambassadeur van Engeland. Het exacte programma van die dag is bij het ter perse gaan van 
dit programmaboekje nog niet bekend. Via de site https://grotekerkdordrecht.com/vrienden/ 
zal actuele informatie beschikbaar zijn. 
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ZATErDAG 2 oKToBEr    torenmUZiek DorDreCht eXtra

800 JAAr DorDrECHT: DAT KLINKT ALS EEN KLoK

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 laat de 
Vereniging van Vrienden van de Grote 
Kerk te Dordrecht twee klokken gieten 
voor de Vieringtoren. Dit gebeurt door 
de Italiaanse klokkengieter Emanuel 
Allanconi. Helemaal in stijl zoals dat 
eeuwen geleden ook gebeurde, reist 
hij naar Dordrecht af om ter plekke op 
het grasveld naast de Grote Kerk één 
van de twee klokken te gieten. Dat 

betekent dat hij enkele dagen eerder al aanwezig is om voorbereidingen te treffen, zoals het 
bouwen van een stenen oven en het maken van de gietvormen in leem en zand. De uiteindelij-
ke klokgieting zal op zaterdag 2 oktober in de avonduren zijn, als het tot meer dan 1100 graden 
gesmolten klokkenbrons prachtig in het donker zal oplichten.

Overdag vinden allerhande festiviteiten plaats op het grasveld naast de kerk, zoals:
- een middeleeuwse markt met oude ambachten en producten
-  een straatcarillon voor kinderen met allerhande speeltoestellen die geluid maken
- concerten op de reizende beiaard
- optredens door de volksmuziekgroep Zolotoy Plyos
- voorstellingen van Het Bell Theater
-  uitvoering van een nieuwe compositie voor de combinatie orgel, geluidsband en beiaard, 

waarbij het orgel van de kerk naar buiten toe wordt versterkt
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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
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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 ń 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



AGENDA  TorENMUZIEK DorDrECHT
 ToWErMUSIC DorDrECHT 2021

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

Donderdag 1 juli
openingsconcert
Beiaard-PLUS
Jan-Geert Heuvelman - beiaard
Boudewijn Zwart – piano

Donderdag 8 juli
Boudewijn Zwart
Sweelinck & Bach

Donderdag 15 juli
Liesbeth Janssens (Antwerpen)
Dreams of Dance / Mozart

Donderdag 22 juli 
Gideon Bodden (Amsterdam)
Mozart & Gershwin

Donderdag 29 juli 
Beiaard-PLUS
Madieke Marjon – sopraan
Frank Steijns - beiaard 
Boudewijn Zwart - piano 
Strauss & Operette & Musical

Donderdag 5 augustus 
Boudewijn Zwart
Pescetti & Mozart

Donderdag 12 augustus 
rien Donkersloot (Haarlem)
Improvisatie & gevarieerd programma

Donderdag 19 augustus 
Monika Kaźmierczak (Polen)
Muziek uit Polen

Donderdag 26 augustus 
Elien van den Broeck (België)
Gevarieerd programma

Donderdag 2 september 
roy Kroezen (Amerika)
o.a. La Valse (Ravel)

Donderdag 9 september 
Beiaard-PLUS
Lydia Zwart – beiaard & gitaar
Boudewijn Zwart – beiaard & piano 
300 jaar Matthias Vanden Gheyn

Donderdag 16 september 
Slotconcert Beiaard à quatre mains
Dina Verheyden & Richard de Waardt (Rotterdam)
Gevarieerd programma
  

Extra concerten:

Zaterdag 4 september: 
14.30 uur Grote Kerkstoren
 Psalmen op beiaard
15.30 uur orgelconcert Grote Kerk
 Presentatie ‘Koraalboek 
 bij de 150 Psalmen’
 Boudewijn Zwart

Vrijdag 1 oktober: 14.00 – 20.00 uur
Ingebruikname 10 luidklokken 
Changeringing Dordrecht

Zaterdag 2 oktober: 11.00 – 22.00 uur
‘800 jaar Dordrecht’ – 
Middeleeuwse klokgieting Volksmuziekgroep
Bell Theater Orgel- en beiaardconcert
Torenblazers Straatcarillon voor kinderen


