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700 jaar Domtoren

1625 - 1657

Jonkheer Jacob van Eyck is 
stadsbeiaardier van Utrecht.

1505

Geert van Wou giet dertien 
luidklokken van opeenvolgende 

tonen, de eerste klokkenreeks 
in de stad die als muzikale 

eenheid kon gelden.

1382

De bouw van de toren is 
afgerond.

2021
De Domtoren viert zĳn 700e jaar als 

trots van de stad!

1951
Klokkengieter Eĳsbouts vult de 

beiaard aan tot 47 klokken, waarmee 
hĳ vier octaven omvat.

1826

De resten van het ingestorte 
middenschip worden opgeruimd 

en het huidige Domplein ontstaat.

1666

Uurwerkmaker Jurriaan Spraeckel 
uit Zutphen begint het werk aan 

de speeltrommel.

1902

De beiaard krĳgt tĳdens een 
grootschalige torenrestauratie een 
moderne, stalen klokkenstoel.

1674

Middenin de zomer raast de 
befaamde tornado over de 
stad die het middenschip van 
de Domkerk verwoest.

1664

Klokkengieters François en 
Pieter Hemony leveren een 
nieuwe beiaard van 35 klokken.

1616

De voorslag wordt met zes 
nieuwe klokken uitgebreid 
tot een beiaard.

1479

Een voorslag van zes klokken, 
gegoten door Geert Van Wou, 
wordt opgehangen: het zoge-
naamde kleyn beyerwerck.

1321

De eerste steen wordt gelegd.

2011

Malgosia Fiebig wordt benoemd 
als stadsbeiaardier van Utrecht.
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Voorwoord

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

In 1321, dit jaar maar liefst 700 jaar geleden, werd begonnen met de bouw van de 
Domtoren. Sinds dat jaar is de toren hét symbool van onze stad. Ruim 340 jaar later, in 
1664, leverden de gebroeders Hemony 35 klokken voor het (toen) nieuwe carillon in de 
Domtoren. Sinds dat jaar, dus al meer dan 350 jaar, strooit het carillon haar klanken 
vanaf de Dom uit over onze stad.

Ook dit jaar zal het carillon in de Dom haar 
welluidende klanken laten klinken tĳ dens de 
door de Utrechtse Klokkenspel Vereniging 
georganiseerde Zomeravondconcerten. 
Het zal u niet verbazen dat het openings-
concert dit jaar in het teken zal staan van de 
start van de bouw van de Domtoren. Speciaal 
voor deze gelegenheid heeft de UKV aan 
Geert D’hollander een compositieopdracht 
verstrekt. Dit stuk zal bĳ  het openingsconcert 
door onze stadsbeiaardier Malgosia Fiebig 
als hommage aan onze geliefde toren ten 
gehore worden gebracht. Daarna volgen zes 
weken lang prachtige concerten en sluiten 
we af met een fantastisch spektakel bĳ  het 
slotconcert.

Samen met onze enthousiaste vrĳ willigers 
hopen wĳ  u de komende zomer ook weer te 

mogen ontvangen in de Pandhof voor een 
kopje koffi e/thee vooraf-gaand aan het 
concert en de “meet en greet” met de 
beiaardiers na afl oop.

Na de zomeravondconcertreeks volgt 
traditiegetrouw het Festival Oude Muziek 
met diverse beiaardconcerten en in 
september zĳ n weer een drietal concerten 
georganiseerd op de beiaard in Vleuten.

Van ganser harte hoop ik dat de herdenking 
van de start van de bouw van de Domtoren, 
na alle ontberingen van de pandemie, ook 
een start is van een terugkeer naar de tĳ d 
waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en 
samen kunnen genieten van al het moois dat 
ons leven zo verrĳ kt. En daar horen de 
Zomeravondconcerten zeker bĳ .

  Afbeelding voorblad: P.J. van Liender, Gezicht op de Oudegracht Tolsteegzĳ de te Utrecht met de 

Gaardbrug en op de achtergrond de Domtoren, uit het zuiden. Midden 18e eeuw. 

Het Utrechts Archief / nr. 809909.

  Afbeelding p. 2: J. Bos, Gezicht op het Domkerkhof te Utrecht uit het noordoosten met de Domtoren. 

Ca. 1848-1850. Het Utrechts Archief / nr. 35279

Erik J.M. Kerpen
Voorzitter Utrechtse Klokkenspel Vereniging



Malgosia Fiebig beiaard

Jitte Roosendaal spreker
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ma 5 juli

Malgosia Fiebig is stadsbeiaardier van Utrecht en 
Nĳmegen. Malgosia studeerde aan de Muziek Academie 
van Gdansk, waar zĳ haar Master of Music behaalde voor 
orgel en koordirectie. In 1999 volgde ze de cursus 
beiaard bĳ Gert Oldenbeuving en werd vervolgens de 
eerste naoorlogse beiaardier van de St. Catharinakerk te 
Gdansk na 60 jaar stilte. Twee jaar later werd ze tevens 
benoemd tot beiaardier van de stadhuisbeiaard in het 
centrum van Gdansk. In 2004 verhuisde ze naar 
Nederland en behaalde een jaar later een Bachelor of 
Music in Carillon Performance bĳ Arie Abbenes aan de 
Nederlandse Beiaardschool. Ze studeerde af als Master 
of Music in juni 2007 bĳ Frans Haagen en Henk Verhoef. 
Ze won verscheidene eerste prĳzen bĳ internationale 
beiaardcompetities en gaf concerten in heel Europa, 
Curaçao, Australië en de VS. Opnames van haar 
eerbetoon op de Domtoren aan de overleden artiesten 
David Bowie en Avicii zĳn op social media miljoenen 
keren over de hele wereld bekeken.

Jitte Roosendaal (64) studeerde sociale geografie in 
Utrecht. Zĳn interesse in geschiedenis bracht hem bĳ de 
Domtoren, waar hĳ al meer dan twintig jaar werkzaam is. 
Hĳ geeft er rondleidingen, leidt nieuwe torengidsen op, 
schrĳft themarondleidingen en vervult verschillende 
taken in het onderhoud en de facilitaire en 
administratieve organisatie van de toren, een gebouw 
dat hem na al die jaren nog steeds fascineert. Naast zĳn 
werkzaamheden op en rond de Domtoren is hĳ 
stadsgids bĳ de Utrechtse VVV.    

Domtoren - de trots van Utrecht! 
Malgosia Fiebig: “Zevenhonderd jaar geleden is de bouw van de Domtoren begonnen. Om dit 
jubileum te vieren heb ik samen met Jitte Roosendaal een concert bedacht waar muziek en woord 
met elkaar verweven zĳn. Jitte Rosendaal vertelt waar de toren in die zeven eeuwen getuige van 
was. Met zĳn teksten in gedachten heb ik muziek gekozen die de gebeurtenissen illustreert. Het 
concert begint met een nieuwe compositie door Geert D’hollander, geschreven in opdracht van 
de Utrechtse Klokkenspel Vereniging ter gelegenheid van het jubileum van de toren.”

20:00 UUR • DOMTOREN

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021



programma

1 Geert D’hollander 1965 
#Domtoren700: Cheers! 
To the next seven hundred! 
(wereldpremière van 
opdrachtcompositie)   

2 Spreker

3 Ronald Barnes 1927-1997
 Veni Creator

4 Spreker

5 Wouter Paap 1908-1981 
  Staet op mĳ n hoge vrolickheid 

(tekst afkomstig uit het lied 
Met desen nyen iare laet ons 
ghedachtich sĳ n van de Utrechtse 
kluizenares Suster Bertken)

6 Spreker

7 Josquin des Prez ca. 1450-1521
 Vive le roy (bew. A. Abbenes)

8 Spreker

9 Jacob van Eyck ca. 1590-1657
 Lachrimae Pavan (bew. A. Abbenes)

10 Spreker

11 Jacob van Eyck
 Wilhelmus (bew. A. Abbenes)

12 Spreker

13 Gaetano Donizetti 1797-1848
   Fantasie sur les motifs favoris del 

l’Opera Gemma di Vergy 
(uit: Compositien voor het 
Klokkenspel, 1861)

14 Spreker

15 Louis Andriessen 1939
 De Toren

Zeven eeuwen in woord en brons

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING
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programma

Janno den Engelsman beiaard

Janno den Engelsman studeerde orgel, klavecimbel 
en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium. Na 
deze studie volgde hĳ  privélessen bĳ  organist Liuwe 
Tamminga in Bologna (Italië). Hĳ  won prĳ zen op 
orgelconcoursen in Leiden (1996) en Nĳ megen (2002).
In 2006 werd hem voor zĳ n muzikale werkzaamheden 
de Sakko Cultuurprĳ s voor Kunsten en Letteren
toegekend. Na het behalen van het Masterdiploma in 
2007 aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort 
volgde hĳ  aanvullende beiaardcursussen bĳ  Geert 
D’hollander. Van 2009 tot 2013 was hĳ  bestuurslid van 
de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Hĳ  
concerteerde onder meer in de Verenigde Staten en in 
diverse Europese landen. Janno den Engelsman is 
organist-titularis van de Gertrudiskerk in Bergen op 
Zoom. Hĳ  is stadsbeiaardier van Middelburg, Bergen 
op Zoom en Zierikzee.
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ma 12 juli
20:00 UUR • DOMTOREN

PROGRAMMATOELICHTING
Janno den Engelsman geeft een recital met oude muziek en minimal music. Beweging 
en verstilling, uitbundigheid en herhaling kenmerken het programma. Middenin klinkt 
muziek van Matthias van den Gheyn, de Leuvense beiaardier die dit jaar driehonderd 
jaar geleden geboren werd. Zĳ n taal in de Preludes voor beiaard kenmerkt zich door 
voortdurende beweging en herhaling van motieven. Een overeenkomende muzikale 
taal horen we in de wat melancholieke en verstilde Prélude voor cello van Johann 
Sebastian Bach. Beweging en uitbundigheid horen we in de Chaconne van Fischer. De 
chaconne kenmerkt zich door herhaling van een thema met daaromheen een breed 
palet aan variaties. Tot slot “muziek met repetitieve structuren” of “hypnotiserende 
muziek,” twee treffende omschrĳ vingen van Philip Glass’ muziek. De minimal stĳ l liet 
ook Hans Zimmer, bekend componist van fi lmmuziek, niet onberoerd. Daarom van zĳ n 
hand Time uit de fi lm Inception. melodieuzer middendeel, om vervolgens terug te 
keren naar het eerste virtuoze thema. Het stuk eindigt niet met een groot en statig 
slotakkoord, maar vliegt als het ware weg.

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021 



programma

Janno den Engelsman beiaard
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1   Johann Caspar Fischer 1656-1746 (bew. B. Winsemius)   
Chaconne in D (oorspronkelĳ k F)

2   Johann Sebastian Bach 1685-1750 (bew. A. Abbenes)
 Prélude (uit: Suite IV voor cello, BWV 1010) 

3 Philip Glass 1937 (bew. J. den Engelsman)
 Glassworks I: Opening     

4 Matthias van den Gheyn 1721-1785 
 Prelude IV            

5 Philip Glass (bew. J. den Engelsman)
 The Poet Acts (uit: The Hours)    

6 Matthias van den Gheyn    
 Prelude III             

7 Geert D’hollander 1963  
 Melody       

8 John Courter 1941-2010
 Toccata Festevole (uit: Suite I)    

9 Philip Glass (bew. J. den Engelsman)
 Metamorphosis One      

10 Hans Zimmer 1957 (bew. J. den Engelsman)
 Time  

Oude muziek & minimal music

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING



programma

Tommy van Doorn beiaard

Tommy van Doorn (1990) is beiaardier van Boxtel, Geldrop, 
Schĳ ndel en Son. Hĳ  is tevens organist van de Sint-
Petrusbasiliek in Boxtel. Hĳ  studeerde hoofdvak orgel en 
bĳ vak piano aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waar 
hĳ  zich ook verdiepte in het bespelen van het Franse 
drukwindharmonium. In 2020 behaalde hĳ  zĳ n masterdiploma 
beiaard aan de HKU Nederlandse Beiaardschool te 
Amersfoort, waar hĳ  studeerde bĳ  Frans Haagen, Gĳ sbert Kok 
en Christiaan Winter. Ook behaalde hĳ  in dat jaar zĳ n 
masterdiploma muziekwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht. In 2018 was hĳ  prĳ swinnaar op het internationale 
beiaardconcours NKV 100 in Zwolle en Kampen. Als 
beiaardier werkte hĳ  mee aan radio- en tv-uitzendingen (o.a. 
in voorjaar 2021 wekelĳ ks op NPO Radio 3FM). Op orgel 
begeleidde hĳ  onder meer uitvoeringen van de Requiems van 
Fauré en Durufl é. Naast werkzaamheden als uitvoerend 
musicus werkt hĳ  als orgeldocent bĳ  Kunstkwartier Helmond 
en heeft hĳ  een privélespraktĳ k. 

PROGRAMMATOELICHTING
In dit programma klinken voornamelĳ k composities die gelinkt zĳ n aan de termen 
ouverture en aria. De ouverture is vaak het openingsdeel van een langer werk waarin 
in vogelvlucht muzikale thema’s de revue passeren. Dit is het geval voor de ouverture 
van de rockopera Tommy en van de Romantische opera Zampa. Uit de opera Le Nozze 
di Figaro klinkt, naast de energieke opening, ook een bekende aria. Het openingsdeel 
van Tamerlano volgt het principe van de Franse ouverture: een statig deel van 
koninklĳ ke allure wordt gevolgd door een fuga. Uit de Derde orkestouverture van Bach 
horen we de beroemde Air. Van den Gheyn gebruikt de aria-benaming voor de 
hoekdelen van zĳ n beknopte sonate. In het werk van Courter klinkt een zangrĳ ke aria 
in de basklokken, gevolgd door een variatie in het hoogste register. Enkele tĳ dloze 
songs van Brian Wilson besluiten het programma.

8

ma 19 juli
20:00 UUR • DOMTOREN

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021 



programma
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1 Pete Townshend 1945 (arr. T. van Doorn)
 Ouverture (uit: rockopera Tommy van The Who)

2 Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 Uit Le Nozze di Figaro:

Ouverture (Presto) (arr. G. Delaporte)
Aria: Voi che sapete (arr. L. ’t Hart)

3 Georg Friedrich Händel 1685-1759 (arr. T. van Doorn)
 Ouverture
 Menuet
 (uit: Tamerlano, HWV 18) 

4 Johann Sebastian Bach 1685-1750 (arr. B. Winsemius)
 Air (uit: Ouverture nr. 3 voor orkest, BWV 1068) 

5 Matthias van den Gheyn 1721-1785 (arr. L. Rombouts)
  Sonate voor viool en basso continuo

Aria (Allegro)
 Siciliano (Largo)
 Aria (Presto)

6   Louis Joseph Ferdinand Hérold 1791-1833 (arr. T. van Doorn)
 Ouverture (uit: Zampa)

7 John Courter 1941-2010
 Intrada col Aria

8 Brian Wilson (1942) (arr. T. van Doorn)
 Wouldn’t it be nice
 Don’t talk (Put your head on my shoulder)
 Caroline, no
 God only knows 
 (uit: Pet Sounds van The Beach Boys)

Van ouverture tot aria

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING



programma

Gijsbert Kok beiaard

Gijsbert Kok studeerde orgel, kerkmuziek, 
improvisatie en muziektheorie aan de 
conservatoria van Den Haag, Tilburg en 
Rotterdam en beiaard bĳ  Bernard Winsemius 
aan de Nederlandse Beiaardschool in 
Amersfoort.  Hĳ  is beiaardier van Den Haag, 
Scheveningen, Voorschoten en Zoetermeer.  
Daarnaast is hĳ  organist van de Abdĳ kerk in 
Den Haag-Loosduinen en van de American 
Protestant Church in Den Haag. Hĳ  is docent 
muziektheoretische vakken aan het Rotterdams 
Conservatorium en hĳ  heeft een concertpraktĳ k 
als beiaardier, organist en begeleider. 
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ma 26 juli

PROGRAMMATOELICHTING
Dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat de Vlaamse componist Matthias van den 
Gheyn werd geboren: een goede reden om twee van zĳ n beroemde preludia voor 
beiaard te spelen. Vervolgens komen enkele grootmeesters uit de barok aan bod: 
Couperin, Händel en Bach. Men vermoedt dat Couperins beeldende titel Les 
Baricades Mistérieuses slaat op de oogwimpers van een vrouw! Daarna twee 
gepassioneerde Argentĳ nse tango’s die bewĳ zen dat ook deze muziek prima op 
beiaard klinkt. 

Tot slot drie originele beiaardcomposities uit onze eeuw. Luc le Provost gebruikte 
een Spaanse religieuze melodie als basis voor zĳ n stuk. Sinta Wullur schreef 
Karimalan voor de Indiëherdenking (75 jaar bevrĳ ding) van 2020. Het is gebaseerd 
op de Balinese dans- en gamelanmuziek en bestaat uit drie onderdelen: na een 
korte inleiding volgt een langzaam deel dat het wachten op de bevrĳ ding verklankt 
(“aftellen”), gevolgd door een vreugdedans. Slotstuk Towards Victory van Roel van 
Oosten heeft een aanstekelĳ ke ritmische drive en werd geschreven voor de 
herdenking van 75 jaar bevrĳ ding van Den Haag op 8 mei 2020.

20:00 UUR • DOMTOREN

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021 



programma
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1 Matthias van den Gheyn 1721 - 1785
Preludium IX
Preludium VI         

2 Francois Couperin 1668-1733
Les Baricades Mistérieuses (bew. G. Kok)

        
3 Georg Friedrich Händel 1685-1759

Sonate voor viool en basso continuo inE (bew. G. Kok)   
Adagio cantabile
Allegro
Largo
Allegro non troppo

4 Johann Sebastian Bach 1685 - 1750
Brandenburgs Concert 1, BWV 1046 (bew. G. Kok)     

 Adagio
Menuet & Trio I en II
Brandenburgs Concert 6, BWV 1052
Allegro (bew. B. van der Linde)

5 Astór Piazolla 1921-1992
Tango: Otoño Porteño (bew. G. Kok) 

6 Julio de Caro 1899-1980  / Pedro Laurenz 1902-1972
Tango: Mala Junta (bew. G. Kok)

7 Luc le Provost 1959
Procesión nocturna

8 Sinta Wullur 1958
Karimalan (2020)

9 Roel van Oosten 1958
Towards Victory (2020)



programmaprogramma

Arie Abbenes beiaard

Arie Abbenes, geboren in 1944 in Den Helder, studeerde 
aanvankelĳ k piano en beiaard aan het Hilversums 
Conservatorium bĳ  Peter Bakker. Hĳ  voltooide zĳ n 
beiaardopleiding aan de Mechelse Beiaardschool bĳ  Piet van 
den Broek. Hĳ  behaalde prĳ zen in beiaardwedstrĳ den en 
werd vervolgens stadsbeiaardier van Asten, Tilburg, 
Eindhoven, Son en Oirschot. In 1985 werd Arie geselecteerd 
om stadsbeiaardier van Utrecht te worden, hĳ  bekleedde die 
positie tot 2011. Gaf les aan het Brabants Conservatorium, 
aan de Nederlandse Beiaard School (HKU – faculteit muziek) 
en als Associate Professor of Music aan Indiana University te 
Bloomington, Indiana (USA). Gastconcerten in de Europese 
beiaardlanden en de Verenigde Staten, Japan en Korea. Als 
adviseur was hĳ  betrokken bĳ  ca. 100 restauratieprojecten in 
Nederland en België. Voor de restauratie van de Dombeiaard, 
die voor het Beiaard Wereldcongres in 2023 gerealiseerd 
moet worden, is hĳ  ook ingeschakeld.
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20:00 UUR • DOMTOREN

PROGRAMMATOELICHTING
Het was sinds het ontstaan van de beiaard – rond het jaar 1500 – gebruikelĳ k om bekende 
melodieën over de bevolking uit te strooien. Deze traditie heeft zich tot de huidige dag weten 
te handhaven. Het repertoire veranderde maar de plaats van de beiaard in de samenleving 
bleef onveranderd. In dit programma klinkt een viertal kloeke traditionele volkslied-
bewerkingen, door beiaardiers vaak voor eigen gebruik geschreven, afgewisseld door 
Nederlandse liedjes uit de twintigste eeuw die intussen de status van volkslied gekregen 
hebben. Zachtjes meezingen wordt van harte aanbevolen. 

Over de componisten: Adriaan de Groot was beiaardier in Bergen op Zoom, Bernard 
Winsemius in Haarlem en Amsterdam. Leen ’t Hart had Delft, Leiden, Rotterdam en 
Amersfoort onder zĳ n hoede en Benoît Franssen bespeelde de beiaard van de St. Servaas 
te Maastricht.  

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021 

ma 2 aug



programmaprogramma

Het Nederlandse lied: 
traditioneel en populair

13

1  Vrĳ e variaties over 
Adriaan de Groot 1893-1967
Merck toch hoe Sterck (1939)

2  Luisterliedjes (bew. A. Abbenes):
Jules de Corte 1924-1996
Zeemanslied
Als je overmorgen oud bent
Toen ik naakt was
    

3 Bernard Winsemius 1945 
Komt vrienden in het ronde (1971) 
Thema 
Vier variaties
Fughetta

4  Gezongen door Louis Davids (bew. A. Abbenes):
Louis Davids 1883-1939 / Margie Morris 1892-1983 
De kleine man
Oh mooie Westertoren           
Meisje ga je mee peuren    
Wordt nooit verliefd  

5 Leen ’t Hart 1920-1992
Inleiding, Lied en Fuga op “Wie dat zichzelfs verheft” (1952)
  

6  Cabaretliedjes (bew. A. Abbenes):
Harry Bannink 1929-1999 
Tearoom Tango (tekst: Michel v.d. Plas)
Vluchten kan niet meer (tekst: Annie M.G. Schmidt)
Knapenkoor (tekst: Annie M.G. Schmidt)

7 Benoît J. Franssen 1893-1978  
Fantasia voor beiaard over “Die winter is vergangen” (1955)

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING



programma

Bernard Winsemius beiaard

Bernard Winsemius studeerde orgel bĳ  Anthon van der 
Horst en Albert de Klerk aan het Amsterdams 
Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool in Amersfoort. Zĳ n studies werden 
bekroond met de Prix d’Excellence voor orgel (1970) en 
beiaard (1971). De Vereniging Vrienden van het 
Concertgebouworkest verleende hem in 1971 de 
Zilveren Vriendenkrans. Bernard Winsemius was 
jarenlang als docent orgel verbonden aan het 
Rotterdams Conservatorium en als docent beiaard aan 
de Nederlandse  Beiaardschool. Hĳ  vervulde tal van 
gastdocentschappen in binnen- en buitenland. Hĳ  is 
emeritus-stadsbeiaardier van Haarlem en Amsterdam 
en sinds 2012 actief als freelance beiaardier. 
In 1981 werd hĳ  samen met Gustav Leonhardt 
benoemd tot organist van de monumentale historische 
orgels in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, een functie die 
hĳ  nog steeds vervult.
Hĳ  concerteerde over de gehele wereld en maakte tal 
van opnames op LP, CD en DVD.

14

PROGRAMMATOELICHTING
Het concert van Bernard Winsemius zĳ n eigenlĳ k twee korte programma’s van een 
totaal verschillend karakter in één. Het eerste gedeelte is in zĳ n geheel gewĳ d aan 
één van Bachs monumentale meesterwerken voor soloviool: de Tweede partita. Het 
in de (dans)suite gebruikelĳ ke laatste deel – de gigue – wordt hier gevolgd door een 
reusachtige ciaccona (een reeks variaties op een steeds herhaald baspatroon). Voor 
Bach is het de perfecte aanleiding om zĳ n inventiviteit en virtuositeit in volle 
omvang te kunnen tonen. 

Het tweede gedeelte van het programma is gewĳ d aan met Frankrĳ k verbonden 
componisten. Van de Poolse expat Chopin tot de muzikale zonderling Satie, van de 
melancholie van Saint-Saëns’ sierlĳ ke zwaan tot de gratie van Debussy’s Arabesque 
voor piano, om te eindigen met de droom (Mon rêve) van de keizer van de Weense 
wals Waldteufel. 

20:00 UUR • DOMTOREN

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021 

ma 9 aug



programma

1 Johann Sebastian Bach 1685-1750
Partita nr. 2 voor viool solo, BWV 1004 
Allemanda 
Corrente 
Sarabanda
Giga 
Ciaccona

2  Frédéric Chopin 1810-1849
Mazurka op. 17, nr. 4 

3  Camille Saint-Saëns 1835-1921
Le Cygne 

4  Claude Debussy 1862-1918
Arabesque nr. 2 

5  Eric Satie 1866-1925 
Gnossienne nr. 3 

6  Émile Waldteufel 1837-1915
Wals voor orkest Mon rêve, op. 151

Alle beiaardbewerkingen: B. Winsemius

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING
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programma

Gideon Bodden beiaard

Gideon Bodden (*1971) is stadsbeiaardier van 
Amsterdam (Munttoren, Oudekerkstoren en 
Zuidertoren) en van Schoonhoven en is beiaardier van 
Hilvarenbeek. Hĳ  won tal van beiaardconcoursen, 
waaronder de Koningin Fabiola-wedstrĳ d te Mechelen 
in 1993. Hĳ  geeft geregeld concerten in binnen- en 
buitenland, houdt lezingen, geeft masterclasses en 
cursussen in campanologie. Als campanoloog ontwerpt 
Gideon Bodden klokprofi elen met klassieke 
geometrische proporties en stemt hĳ  beiaardklokken. 
Hĳ  werkt momenteel samen met klokkengieterĳ en in 
Spanje, Slowakĳ e en Duitsland en is als adviseur 
betrokken bĳ  restauraties van beiaarden en 
automatische speelwerken. Gideon Bodden was in de 
periode 2009 tot 2012 voorzitter van de Nederlandse 
Klokkenspel-Vereniging.
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ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021 

PROGRAMMATOELICHTING
Joseph Haydn schreef in 1786 in opdracht van de Spaanse stad Cádiz een 
compositie waarin gecontempleerd wordt op de woorden die Jezus aan het kruis 
zou hebben uitgesproken. Het werk was speciaal bedoeld voor een uitvoering in de 
grottenkerk Santa Cueva in de Goede Week van 1787.  Het werd een instrumentaal 
werk, omdat Haydn vond dat dat “den tiefsten Eindruck in seine Seele erwecket”. 
Na een inleiding volgen zeven langzame delen, die corresponderen met de zeven 
Kruiswoorden. Daarop volgt tot besluit Il Terromoto, een razend presto dat de 
bevende aarde, direct na Jezus’ overlĳ den verklankt. Haydn componeerde het 
oorspronkelĳ ke orkestwerk rond 1786, maar zorgde later tevens voor niet minder 
dan vier verschillende bewerkingen, voor strĳ kkwartet, voor fortepiano en twee 
oratoriumversies. Het is waarschĳ nlĳ k dat Haydn de pianoversie niet zelf maakte, 
maar wel de transcriptie corrigeerde voordat deze uitgegeven werd. De vanavond 
gespeelde versie voor beiaard is gebaseerd op de fortepianoversie, terwĳ l 
incidenteel ook elementen uit de orkestpartituur werden overgenomen. 

20:00 UUR • DOMTOREN

ma 16 aug



programma

De zeven laatste woorden

Joseph Haydn 1732 - 1809
Zeven Sonates met een Introductie en tot besluit een Aardbeving

1  L’introduzione (Maestoso e Adagio)

2  Sonata I: Largo
“Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt”

3  Sonata II: Grave e Cantabile
“Amen dico tibi: Hodie mecum eris in paradiso”

4  Sonata III: Grave
“Mulier, ecce fi lius tuus ... Ecce mater tua”

5  Sonata IV: Largo
“Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?”

6  Sonata V: Adagio
“Sitio”

7  Sonata VI: Lento
“Consummatum est!”

8  Sonata VII: Largo
“Pater, in manus tuas commendo spiritum meum”

9  Il terremoto: Presto e con tutta la forza

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING
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Spinvis zang

Malgosia Fiebig beiaard

Mike del Ferro piano

Jeroen van Veen piano

en gasten later bekend gemaakt

ma 23 aug
20:00 UUR • DOMTOREN
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Mike del Ferro (Amsterdam) is een internationaal geroemd pianist 
met een enorme muzikale veelzĳ digheid die inmiddels heeft 
geresulteerd in een concertpraktĳ k in tot nu toe 117  landen, 
variërend van solo recitals tot crossovers met traditionele muziek. 
Dit laatste in de meest uiteenlopende landen over de hele wereld. 
Mike del Ferro is de zoon van operazanger Leonardo del Ferro (1921-
1992) die onder meer met Maria Callas en Leonard Bernstein 
samenwerkte. Tevens was Leonardo del Ferro de ontwikkelaar van de 
beroemde anti-stottertherapie de “del ferro methode”. Mike begon 
op 9 jarige leeftĳ d met klassiek piano. Rond zĳ n 17e maakte hĳ  de 
switch naar jazz en wereldmuziek en in 1990 studeerde hĳ  cum laude 
af op het Amsterdams Conservatorium. Ook studeerde hĳ  arrangeren 
en compositie bĳ  Bob Brookmeyer in Keulen.

Jeroen van Veen volgde zĳ n opleiding aan het Utrechts 
Conservatorium. Als pianist is hĳ  prĳ swinnaar van diverse concoursen 
en geeft hĳ  concerten over de hele wereld. Daarnaast nam hĳ  reeds 
190 cd’s, 6 dvd’s en 8 dubbel Lp’s op voor diverse labels. Van Veen is 
volgens een aantal critici dé ‘minimal music’ specialist, maar werkte 
ook o.a. samen met Robert Craft aan het oeuvre van Igor Stravinsky 
voor piano. Ook nam hĳ  al het werk van Simeon ten Holt op voor 
meerdere piano’s in samenwerking met diverse collega’s. Jeroen is 
ook een lego-bouwer en verzamelaar.

Spinvis (Erik de Jong) groeide in twintig jaar uit tot een van de meest eigenzinnige en 
veelzĳ dige artiesten in het Nederlandse poplandschap. Met een moeder die Hawaïgitaar 
en ukelele speelde en een vader op gitaar groeide hĳ  op in een muzikale omgeving. Op 
vĳ ftienjarige leeftĳ d, in 1976, werd hĳ  lid van de punkband van zĳ n broer: Blitzkrieg (later: 
The Duds), volgens diverse popcultuurhistorici de eerste punkband van Nederland. Een 
vast instrument bespeelt De Jong niet: als de drummer niet kan, mag hĳ  drummen en als 
de bassist niet kan, speelt hĳ  bas. Later gaat De Jong naar het conservatorium om slagwerk 
te studeren. Als hĳ  tot de ontdekking komt niet echt een instrumentalist te zĳ n, stapt hĳ  
over op de richting arrangement en compositie. Hĳ  raakt verslingerd aan elektronica en 



Spinvis zang

Malgosia Fiebig beiaard

Mike del Ferro piano

Jeroen van Veen piano

en gasten later bekend gemaakt

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING
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drumcomputers en doet opdrachten voor fi lms en documentaires. In 2002 beleeft hĳ  met 
zĳ n debuutalbum met zĳ n zelfbenoemde “singer-sample-songwritermuziek” een groot 
succes. Sindsdien bouwde hĳ  een indrukwekkend oeuvre op met platen als ‘Dagen Van 
Gras, Dagen Van Stro’, ‘Tot Ziens’, ‘Justine Keller’ en ‘Trein Vuur Dageraad’, theatertours en 
samenwerkingen met artiesten als Rob de Nĳ s, het Limburgs Symfonie Orkest, schrĳ ver 
Simon Vinkenoog, fi lmmaker Hans Kok en dansgezelschap Introdans.

Het programma van dit concert wordt later bekend gemaakt op 
www.klokkenspelvereniging.nl



Frank Steĳ ns is stadsbeiaardier van Maastricht, 
Heerlen en Weert. Daarnaast speelt hĳ  viool in het 
Johann Strauss Orkest van Andre Rieu. De laatste jaren 
is hĳ  ook als componist actief. Hĳ  is bestuurslid van 
Cultura Mosae, het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest 
en de Stichting Cloche’Art. Deze laatste stichting richt 
zich met name op het organiseren van spectaculaire 
voorstellingen en educatieve projecten rond zĳ n eigen 
mobiel carillon. Sinds 2015 is Frank pianist in het 
Maastrichts Salon Orkest. 

Madieke Marjon studeerde klassiek zang aan het 
Utrechts Conservatorium. Zĳ  behaalde er cum laude 
haar Master’s Degree en werd vervolgens ensemble lid 
van Opera Studio Nederland waar zĳ  zich toelegde op 
de opera. Zĳ  vertolkte rollen bĳ  De Nederlandse 
Opera, de Nationale Reisopera, Opera Zuid, Holland 
Opera en Opera Spanga. Naast opera maakt Madieke 
graag kamermuziek en voelt zĳ  zich aangetrokken tot 
het licht klassieke genre. Ze staat regelmatig op het 
podium met André Rieu en zĳ n Johann Strauss Orkest. 

Madieke en Frank traden vorig jaar in het huwelĳ k, dat 
werd voltrokken in de beiaardcabine van het stadhuis 
in Maastricht.

programmaprogramma

15:00 UUR • TORENPLEINKERK

Frank Steijns beiaard

Madieke Marjon mezzosopraan

BEIAARDCONCERTEN VLEUTEN 2021 
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zo 12 sept

PROGRAMMATOELICHTING
Op dinsdag 7 april 2020 overleed Gildas Delaporte. Veel te jong. Hĳ  werd geboren op 26 
oktober 1964 in het Franse Rouen, voelde zich in zĳ n jeugd al sterk aangetrokken tot de 
beiaardklokken van de kathedraal in Dĳ on. In Nederland werd hĳ  beiaardier van Oudewater, 
Schĳ ndel en Geldrop. Daarnaast was hĳ  bĳ na dertig jaar contrabassist bĳ  het Brabants Orkest, 
later de philharmonie zuidnederland. Als veelzĳ dig muzikant speelde hĳ  eveneens viool, 
piano en gitaar. Maar het liefst zag hĳ  zichzelf als chansonnier, een vertolker van Franse 
poëzie. Zĳ n chansons verbinden de diepte van de Romantische Franse poëzie met de 
lichtheid van chansons. Georges Brassens was dan ook zĳ n grote voorbeeld: de grote zaken 
van het leven met humor bezien. Het programma wordt aangevuld met een drietal 
composities van Franse componisten uit de Romantiek. 



programmaprogramma

1 César Franck 1822-1890
Prélude carillon solo

2  Gildas Delaporte 1964-2020
Le carillon c’est l’heure*
Le premier amour** 
Chant deuxième***
A des âmes envolées* 

3  Gabriel Fauré 1845-1924 / bew. Boudewĳ n Zwart
Pavane, op. 50 carillon solo

4  Gildas Delaporte
Les cloches du soir** 
L’andalouse***
Je pressais ton bras qui tremble* 

5  Camille Saint-Saëns 1835-1921
Mon coeur s’ouvre a ta voix
(uit: de opera Samson et Dalilah)

6  Gildas Delaporte
Promenade dans les rochers (III)* 
La chevelure**** 
Le soleil s’est couché* 

Teksten:
*  Victor Hugo (1802-1885)
** Marceline Desbordes-Valmore (1788-1859) 
*** Alfred de Musset (1810-1857)
**** Charles Baudelaire (1759-1827) 

Gildas Delaporte

Ode aan Gildas Delaporte
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programma

Lidewij van der Voort barokviool

Bart Naessens orgel

Malgosia Fiebig beiaard

BEIAARDCONCERTEN VLEUTEN 2021
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15:00 UUR • TORENPLEINKERK

zo 19 sept

Barokmuziek draait voor violiste Lidewij van der Voort altĳ d om 
eerlĳ k affect, nooit om goedkoop effect. Gloedvolle declamatie, 
natuurlĳ ke frasering en kleur zĳ n voor haar de basisingrediënten van 
eerlĳ k en compromisloos musiceren op het hoogste niveau. Ze 
specialiseerde zich in oude muziek bĳ  Sigiswald Kuĳ ken in Brussel 
en bĳ  violisten als John Holloway, Enrico Gatti en Roy Goodman. 
Lidewĳ  van der Voort was medeoprichter van het Nederlandse 
barokorkest Holland Baroque Society, waar ze jarenlang 
concertmeester was en verschillende prĳ zen won. Op dit moment 
richt ze zich vooral op de 17de eeuw met haar duo met Bart 
Naessens en luitist Fred Jacobs. 

Bart Naessens studeerde klavecimbel en orkestdirectie aan het 
Lemmensinstituut in Leuven, en orgel aan het Lemmensinstituut en 
het conservatorium van Parĳ s. Hĳ  is een gerespecteerd 
continuospeler met een uitstekende staat van dienst bĳ  ensembles 
als Il Gardellino, Collegium Vocale, Vlaams Radiokoor, De 
Nederlandse Bachvereniging en B’Rock. De laatste tĳ d profi leert Bart 
Naessens zich in toenemende mate als dirigent met eigen 
ensembles zoals BachPlus en Capriola di Gioia. Als hoofdvakdocent 
klavecimbel en vakgroepverantwoordelĳ ke van de Oude 
Muziekafdeling in het Brusselse Conservatorium staat hĳ  mee aan de 
wieg van aanstormend muzikaal talent. 

PROGRAMMATOELICHTING
Wanneer de composities van Oostenrĳ kers als Schmelzer, Bertali en Biber hoort, zie je goud, 
bordeaux-rood en andere diepe, felle kleuren: de overdaad van de geornamenteerde Dom in 
Salzburg waar Biber werkzaam was. Zo klinkt ook hun vioolmuziek: virtuoos, vol dubbel-
grepen, liefl ĳ ke melodieën die aan volkswĳ sjes doen denken, en niet te vergeten een 
improvisatorisch karakter. Het manuscript XIV 726 uit het Minoritenkonvent in Wenen is een 
van de belangrĳ kste en omvangrĳ kste bronnen voor de 17de-eeuwse instrumentale muziek 
uit het Habsburgse rĳ k. Het bevat meer dan honderd zeer virtuoze, veelal anonieme sonates, 
die vermoedelĳ k in Wenen, Praag of Kremsier (Tsjechië) ontstaan zĳ n. Het is puur om 
praktische redenen dat het groot orgel – destĳ ds het standaard continuo-instrument – 
tegenwoordig weinig wordt gebruikt, maar hier schittert het opnieuw in de klankpracht die zo 
kenmerkend is voor dit Oostenrĳ kse repertoire.



programma

Minoritenkonvent

23
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Lidewĳ  van der Voort & Bart Naessens

1 Antonio Bertali 1605-1669
Chiacona
(uit: Minoritenmanuscript XIV 726, Wenen)

2 Heinrich Ignaz Franz Biber 1644-1704
Sonata I (Nürnberg 1681)

3 Johann Caspar Kerll 1627-1693
Battaglia

4 Johann Heinrich Schmelzer ca. 1620-1680
Sonata secunda (Nürnberg, 1664)

Malgosia Fiebig

1   Johann Heinrich Schmelzer 1623-1680 / bew. A. Abbenes 
Sonata Prima 
Sonata Quarta 

Klankpracht uit Habsburg



programma

Bernard Winsemius beiaard

BEIAARDCONCERTEN VLEUTEN 2021
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15:00 UUR • TORENPLEINKERK

zo 26 sept

Bernard Winsemius studeerde orgel bĳ  
Anthon van der Horst en Albert de Klerk aan 
het Amsterdams Conservatorium en beiaard 
aan de Nederlandse Beiaardschool in 
Amersfoort. Zĳ n studies werden bekroond 
met de Prix d’Excellence voor orgel (1970) en 
beiaard (1971). De Vereniging Vrienden van 
het Concertgebouworkest verleende hem in 
1971 de Zilveren Vriendenkrans. Bernard 
Winsemius was jarenlang als docent orgel 
verbonden aan het Rotterdams 
Conservatorium en als docent beiaard aan de 
Nederlandse  Beiaardschool. Hĳ  vervulde tal 
van gastdocentschappen in binnen- en 
buitenland. Hĳ  is emeritus-stadsbeiaardier 
van Haarlem en Amsterdam en sinds 2012 
actief als freelance beiaardier. 

In 1981 werd hĳ  samen met Gustav Leonhardt 
benoemd tot organist van de monumentale 
historische orgels in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam, een functie die hĳ  nog steeds 
vervult. Hĳ  concerteerde over de gehele 
wereld en maakte tal van opnames op LP, CD 
en DVD.



programma
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1   Dietrich Buxtehude 1637-1707
Preludium in g, BuxWV 163

2   Johann Kaspar Kerll 1627-1693
Capriccio ‘Cucu’

3   Jan Pietersz. Sweelinck 1562-1621
Variaties over ‘Mein junges Leben 
hat ein End’

4   Heinrich Scheidemann 1696-1663
Fuga in a

5   Johann Sebastian Bach 1685-1750
Toccata in e, BWV 914

Beiaard

1 Jacques Duphly 1715-1789
Allemande 
La Tribolet 

2 Johann Sebastian Bach 1685-1750
Pastorella, BWV 590 
Allemande
Air

3 Frédéric Chopin 1810-1849
Wals, op. 69 nr. 2 

4 Robert Schumann 1810-1859
Romanze, op. 28 nr. 2 

5 Siegfried Translateur 1875-1944
Walzerträumerei “Nur wer die 
Sehnsucht kennt” 

Alle beiaardbewerkingen: 
B. Winsemius 
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Ongestoord genieten
De beiaard van de Domtoren is overal in de 
binnenstad te horen, maar daar is het 
natuurlĳ k niet altĳ d rustig. Gelukkig zĳ n er 
rondom de Domtoren een aantal stille 
plekken waar het goed luisteren is. Op de 
plattegrond hieronder ziet u al die 
luisterplaatsen aangegeven. De sfeervolle 
Pandhof met vele zitplaatsen; het plein 
tussen Domtoren en Domkerk met bankjes 
onder de bomen; het Wed met de gezellige 
terrasjes; het Domplein, ook met drie 
terrassen; de Zoutmarkt met dat unieke 
uitzicht op de Domtoren; het Buurkerkhof, 
alweer met een sprookjesachtig zicht op de 
toren, en tenslotte de prachtige stadstuin 
Flora’s Hof. In de Pandhof wordt bĳ  de 

Zomeravond Beiaardconcerten koffi e en 
thee geschonken, en daar wordt ook na 
afl oop de beiaardier bedankt. 
De Utrechtse Klokkenspelvereniging volgt 
altĳ d de maatregelen van de Rĳ ksoverheid 
zoals die gelden op het moment van uw 
bezoek.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om 
de concerten op of rond het Domplein 
mee te maken, nodigen we u van harte uit 
om live mee te luisteren en te kĳ ken via onze 
website. Elk concert wordt live uitgezonden 
via www.klokkenspelvereniging.nl/video. 
Ook kunt u daar alle concerten later 
terugluisteren.

ZOMERAVONDCONCERTEN 2021 
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LUISTERPLAATSEN VOOR DE ZOMERAVONDCONCERTEN

1   Pandhof     2   Domplein     3   ‘t Wed     4   Zoutmarkt     5   Buurkerkhof 



Festival Oude Muziek 2021 
Muziek spreekt - Let’s talk
27 augustus t/m 5 september

vr 27 aug 18.00 uur • Malgosia Fiebig
Schütz’ Weihnachtshistorie

za 28 aug 11.00 uur • Malgosia Fiebig
Muziek van Johann Kuhnau

zo 29 aug 16.00 uur • Henk Verhoef
Van Eyck, Vivaldi & Biber 

ma 30 aug 16.00 uur • Deborah Henning 
& Simone Browne
Dowland, Purcell en Lully

di 31 aug 16.00 uur • Maurits Bunt
Händel, Bach en Haydn

Er is dit 
jaar nog meer 
te beleven in 

Utrecht!

wo 1 sept 16.00 uur • Malgosia Fiebig
Bach lacht 

do 2 sept 16.00 uur • Rien Donkersloot
Sonates van Bach, Bach en Donkersloot 

vr 3 sept 16.00 uur • Boudewĳ n Zwart
Vocale muziek van Bach en Händel 

za 4 sept 11.00 uur • Malgosia Fiebig
Muffat mondiaal

zo 5 sept 16.00 uur • Bob van der Linde
Van Georg Philipp naar Carl Philipp 

Foto: Foppe Schut

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING
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Beiaard Domtoren, Utrecht
In 1663 bestelde het stadsbestuur van 
Utrecht een beiaard van vĳfendertig klokken 
bĳ de klokkengieters François en Pieter  
Hemony. Deze beiaard, één van de laatste 
instrumenten van hun hand, had als basis-
klok een B0 (gewicht ongeveer 2750 kg). Tot 
de grote torenrestauratie in 1902 is er enkele 
malen aan de beiaard gewerkt. Zo werd in 
1695 het spel naar boven toe uit gebreid met 
zeven klokjes van Melchior de Haze. In 1888 
verving Severinus van Aerschodt één van de 
Hemony-klokken. 

Tĳdens de grote torenrestauratie in de jaren 
1900-1930 is de inrichting van het carillon 
tussen 1902 en 1907 sterk gewĳzigd. Er  
werd voor de ophanging van de beiaard een  
moderne stalen klokkenstoel gefabriceerd. 
De oorspronkelĳke serie Hemony-klokken 
was toen nog bĳna geheel aanwezig. In 1906 
werd het basoctaaf door de gieter Van 
Bergen uit Heiligerlee voorzien van een Cis- 
en een Es- klok, die in 1951 weer verwĳderd 
werden. In 1928 en 1929 werden de klok van 
Van Aerschodt en een De Hazeklok 
vervangen door de Engelse gieter Taylor. In 
1951 heeft een vrĳ omvangrĳke restauratie 
plaats gehad. De gieter Eĳsbouts verving de 
klokken van De Haze, één van de Taylor-
klokjes alsmede een gebarsten Hemonyklok. 
Tevens vulde hĳ de beiaard aan tot 
zevenenveertig klokken (vier octaven). 

In 1965 begon de klokkenstoel uit 1906 
bedenkelĳke roestverschĳnselen te vertonen. 
Nader onderzoek toonde de noodzaak van 
een grondige restauratie aan, niet alleen van 
de technische inrichting, maar ook van de 
klokken. Tĳdens de restauratie van 1972 tot 
1974 is de stalen klokkenstoel vervangen 
door een stoel van hout. De Hemonyklokken 
zĳn iets bĳgestemd, zodat de gevolgen van 
de corrosieve werking op de klokken (nog net 
op tĳd) genivelleerd konden worden. Alle 
klokken die niet van de gebroeders Hemony 
(1663-1664) waren, zĳn in 1972 opnieuw door 
Eĳsbouts gegoten. Bovendien zĳn drie 
nieuwe basklokken gegoten. De grootste 
heeft een gewicht van ruim 7000 kg. 

In 1997 is een verloren gewaand Hemony-
klokje, dat enige jaren geleden is terug-
gevonden, gerestaureerd en teruggehangen 
in de beiaard van de Domtoren. Op dit 
moment heeft de beiaard 34 klokken die zĳn 
gegoten door de gebroeders Hemony, de 
overige 16 klokken zĳn gegoten door de 
Koninklĳke Klokken-gieterĳ Eĳsbouts uit 
Asten. De beiaard heeft nu een omvang  
van 4 octaven. De klokkenreeks is als volgt 
samen gesteld: G0 (Fis0*) - Bes0 - c1 - d1 - 
es1 ... c5

Beiaardbespelingen • elke zaterdag van  
11 tot 12 uur, en van 1 april tot 1 december 
op vrĳdag van 12.30 tot 13.30 uur.

De instrumenten 
in Utrecht en Vleuten

* werkelĳke toonhoogte

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2021 
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Beiaard Nicolaïkerk, Utrecht
Het carillon in de zuidertoren van de 
Nicolaïkerk werd in 1649 gegoten door de 
gebroeders Hemony op basis ‘a’. Het was 
toen twee octaven groot. In 1933 werd het 
met een octaaf uitgebreid. Deze 12 klokken 
van de Engelse klokkengieter Taylor waren 
weliswaar van goede kwaliteit, maar bleken 
niet bĳ de aanwezige Hemony-reeks aan te 
sluiten. Om deze reden kreeg in 1957 de 
firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel de 
opdracht 12 nieuwe klokjes te gieten. In 
1985 is de beiaard gerestaureerd door de 
firma Eĳsbouts te Asten, die bĳ deze 
gelegenheid nog eens 5 klokjes heeft 
gegoten. In 1988 kwamen daar 2 klokjes bĳ, 
een geschenk van de Utrechtse Klokkenspel 
Vereniging, die in 1988 haar 60-jarig bestaan 
had gevierd. Al met al kwam de omvang van 
het carillon hierdoor op 3½ octaven – 43 
klokken. De speeltrommel dateert qua 
aanleg uit 1582.

Beiaardbespelingen • Het hele jaar door op 
zondagmiddag van 14 tot 15 uur. 

Beiaard Torenpleinkerk, Vleuten
In de Willibrordustoren van de oude 
dorpskerk op het Torenplein te Vleuten 
(gemeente Utrecht) hangt sinds 2010 een 
zware beiaard van 52 klokken op basis ‘es’, 
gegoten en geïnstalleerd door Koninklĳke 
Klokkengieterĳ Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. 
Deze prachtige beiaard, die kon worden 
gerealiseerd dankzĳ een besluit van de 

Gemeenteraad van Utrecht en een daarop 
volgende sponsoractie, is op 21 augustus 
2010 is in gebruik genomen door de 
Burgemeester van Utrecht Mr. A. Wolfsen. 
Het automatisch speelwerk wordt gestuurd 
door een spelcomputer.

Beiaardbespelingen • elke zaterdag 13 tot 
14 uur, en van 1 april tot 1 oktober ook op 
zondag van 16 tot 17 uur.

Het orgel in de Torenpleinkerk, Vleuten
In 1866 verkocht de Remonstrantse Gemeente 
in Utrecht haar orgel, in 1809 gebouwd door 
Gideon Thomas Bätz, aan de Hervormde 
Gemeente te Vleuten. Op 13 mei 1866 nam 
men het in Vleuten in gebruik met een bespe-
ling door de organist van de Utrechtse Pieters-
kerk en stadsbeiaardier van Utrecht, de heer 
J.A.H. Wagenaar. Op grond van het aanwezige 
pĳpwerk lĳkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat Bätz het orgel bouwde met pĳpmateriaal 
van verschillende herkomst dat hĳ nog in voor-
raad had. In 2019 is het orgel gerestaureerd 
door orgelmaker Hans van Rossum uit Wĳk en 
Aalburg. Bĳ deze restauratie is de situatie van 
1809 als ankerpunt genomen. Zo is de wind-
voorziening weer met twee spaanbalgen en is 
de kleur van het orgel weer zoals het in 1809 
was. Het orgel klink nu zoals we in de archie-
ven hebben teruggevonden: ‘zacht en does’. 
Het orgel is op dinsdag 12 mei 2020 terug-
gekeerd naar Vleuten; ze ging als een norse 
boerin naar Wĳk en Aalburg en is terug-
gekomen als een deftige dame van stand.
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Steun de UKV: wordt donateur
De donateurs van de UKV ondersteunen het werk van de stichting. Met uw donatie maakt u 
de Zomeravondconcerten Domtoren mogelijk. U kunt de Utrechtse Klokkenspel Vereniging 
in verschillende categorieën steunen, met bijbehorende voordelen:

Doneer € 15 en ontvang:
• programmaboek Zomeravondconcerten Domtoren
• uitnodiging voor de jaarlĳkse excursie

Doneer € 40 en ontvang:
• alle bovenstaande voordelen
• uitnodiging tot bĳwonen van versteken speeltrommels van de Domkerk
• uitnodiging voor de jaarlĳkse UKV-borrel rond november

Doneer € 75 en ontvang:
• alle bovenstaande voordelen
•  gegarandeerde zitplaatsen bĳ het slotconcert Zomeravondconcerten Domtoren (in 2021 

helaas niet mogelĳk i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus)
• Iedere nieuwe donateur ontvangt een welkom-cd

Doneer € 100 en ontvang:
• alle bovenstaande voordelen
• rondleiding Domtoren door Malgosia Fiebig
• voor iedere nieuwe donateur, de dichtbundel ‘Mĳn stem in brons’

Wilt u donateur worden of meer informatie over de mogelijkheden om actief mee te werken? 

Schrijf naar onderstaand adres of stuur een mail naar het secretariaat van de UKV.

Secretariaat Utrechtse Klokkenspel Vereniging
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht
secretariaat@klokkenspelvereniging.nl

De Utrechtse Klokkenspel Vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele 
Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties en giften zĳn onder bepaalde 
voorwaarden voor 125% aftrekbaar in de aangifte voor de inkomstenbelasting. 
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Vacature
Ook bĳdragen aan de jaarlĳkse serie Zomeravondconcerten op de Domtoren?  
Ter versterking van het bestuur is de Utrechtse Klokkenspelvereniging op zoek naar een

Secretaris 
& Penningmeester
Het betreft een onbezoldigde functie en het bestuur vergadert ca. vĳf keer per jaar.

Neem bĳ interesse of voor meer informatie contact met ons op via  
info@klokkenspelvereniging.nl
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www.klokkenspelvereniging.nl

BESCHERMVROUWE

Sharon Dĳksma, burgemeester van Utrecht

SECRETARIAAT

Secretariaat Utrechtse Klokkenspel Vereniging
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht
secretariaat@klokkenspelvereniging.nl

Over de Utrechtse Klokkenspel vereniging
De Stichting ‘Utrechtse Klokkenspel Vereniging’ (UKV) is in 1928 opgericht met als  
doelstelling ‘de belangstelling voor de Utrechtse carillons te bevorderen’.

BESTUUR 

Voorzitter • Erik Kerpen
Secretaris • vacant
Penningmeester • vacant
Bestuurslid Communicatie •  
Loni Verweĳ
Bestuursleden Algemeen •  
Xavier Vandamme, Wieger Sietsma

ADVISEURS

Stadsbeiaardier • Malgosia Fiebig
Technisch adviseur • Henk Scholte



20 aug

utrechtse
klokkenspel
vereniging

12 sept Frank Steij ns & Madieke Marjon (mezzosopraan)

19 sept Lidewij  van der Voort (barokviool) & Bart Naessens  

 (orgel), Malgosia Fiebig

26 sept Bernard Winsemius

Zomeravondconcerten 
op de Dombeiaard

(alle concerten beginnen om 20:00 uur)

(alle concerten beginnen om 15:00 uur)

5 juli Malgosia Fiebig & Jitte Roosendaal (spreker)

12 juli Janno den Engelsman

19 juli Tommy van Doorn

26 juli Gij sbert Kok

2 aug Arie Abbenes

9 aug Bernard Winsemius

16 aug Gideon Bodden

23 aug   Slotconcert

Uitgave • Utrechtse Klokkenspel Vereniging

Oplage • 500 exemplaren

Redactie • Loni Verweij 

Eindredactie • Bestuur UKV, Malgosia Fiebig

Vormgeving • Studio RROOK 

Colofon

Beiaardconcerten Vleuten
Torenpleinkerk




