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Carillonconcert door David van der Vlies 
 

 

 

Muziek voor het carillon bewerkt 

1. Suite IV voor cello, BWV 1010      J.S. Bach (1685-1750) 
- Prélude  
- Courante  
- Sarabande  
- Bourrée I  
- Gigue  

 

2. Uit ‘Die Zauberflöte’       W.A. Mozart (1756-1791) 
- Aria ‘Dies Bildnis ist bezaubernd schön’  
- Chor der Sklaven ‘Das klinget so herrlich 

 

 

 

Origineel voor het carillon gecomponeerde muziek 
3. Suite voor Carillon no. 2       F. Timmermans (1891-1967) 
- Intrada ‘Wilt heden nu treden’ 
- Menuetto ‘Ferme jongens, stoere knapen’ 
- Rondo ‘Daar ging een Patertje’ 

 

4. Inleiding, Lied en Fuga ‘Wie dat zichzelf verheft temet’   L. ’t Hart (1920-1992) 

 

5. Rapsodie Française sur trois chansons populaires   W. Franken (1922-2012) 

 

 

 

Franse muziek voor carillon bewerkt 

6. uit ’20 mélodies pour piano et chant’     G. Fauré (1845-1924) 
- no. 1 ‘Le papillon et la fleur’, allegro no troppo 
- no. 17 ‘Au bord de l’eau 

 

7. Franse chansons:  
- Aux champs-Elysées - J. Dassin (1938-1980) 
- La vie en rose, Edith Piaf -  "Louiguy" L. Gugliemi (1916-1991) 
- Bruxelles - J. Brel (1929-1978) 

 

 

 

Origineel voor de klokken van dit carillon gecomponeerde muziek  

8. Preludium III in C majeur       M. van den Gheyn (1721-1785) 

 

 

 

 

 

 

Carillonbewerkingen: 1 en 2 B.Winsemius,  6 D. van der Vlies, 7a/b D. van der Vlies,  

7c W. Ruitenbeek 

 

 



 

 

 

 

Toelichting:  
Het programma begint met muziek van net voor en tijdens de ontstaanstijd van dit 
prachtige carillon. Er klinken in dit programma een aantal delen van de cello-suite van 
Bach en twee onderdelen uit “Die Zauberflöte’ van Mozart. 
De programmanummers 3, 4 en 5 zijn origineel voor carillon gecomponeerd. De drie delen 
uit Timmermans suite, geschreven in 1943, klinken herkenbaar. De muziek van ’t Hart 
begint meer improvisatorisch en geeft hierdoor meer muzikale vrijheid. Het werk staat 
daarom dicht bij composities van Staf Nees en Jef Denyn; de Vlaamse romantiek. 
Desondanks kent het werk ook de strenge fuga-vorm welke wordt besloten in het koraal. 
Rapsodie Française van Franken is geschreven in 1968 in een afwisselende stijl. Hierbij 
wisselen rubato passages en de Franse melodieën elkaar af. Na dit werk blijven we in 
Frankrijk met twee liederen, oorspronkelijk voor zang en piano, van Fauré en duiken we 
nog wat verder in Frankrijk met drie bekende Franse chansons. 
Tot slot klinkt van beiaardier en organist Matthias van de Gheyn een preludium. De 
klokkengieter van het Nijkerkse carillon Andreas Jozef van den Gheyn was de oom van 
Matthias. Andreas Jozef had de klokkengieterij van Matthias’ vader voortgezet na zijn 
overlijden. Matthias was ook een tijd werkzaam in de klokkengieterij van zijn oom en zal 
ongetwijfeld de vele afgeleverde instrumenten ‘ingespeeld’ hebben. Het werk geeft een 
goed beeld van de speelvaardigheid en de mogelijkheden van de muziek in deze periode. 
 
 
 
David van der Vlies woont in Dordrecht en is geboren in Ridderkerk in 1977.  
Hij studeerde hoofdvak orgel en kerkmuziek met als bijvakken piano en zang aan het 
Rotterdams Conservatorium en behaalde daar achtereenvolgens het diploma Docerend 
Musicus en Uitvoerend Musicus.  
David van der Vlies is vanaf 2012 stadsbeiaardier van Veere en hiermee de vaste 
bespeler van het fraaie stadhuiscarillon met klokken uit 1735/1790 gemaakt door de 
klokkengieters Peter en later Andreas Jozef van den Gheyn. David is hier organisator van 
de zomerserie en ook van het jaarlijkse carillonfestival in juni. Hij studeerde carillon op de 
beiaardschool in Amersfoort en behaalde hier in 2006 zijn Master diploma voor beiaardier. 
Verder is hij o.a. actief als 2e beiaardier in de gemeente Spijkenisse en in Rotterdam als 
vaste vervanger van de stadsbeiaardiers in Rotterdam.   
Als organist en choir director is hij verbonden aan de St. Mary’s Church te Rotterdam. 
Hiermee bespeelt hij het Engelse orgel van de orgelbouwer Harrison & Harrison uit 1920.  
David is muziekdocent bij Cultuurcentrum Tobe in Dordrecht en Ridderkerk en geeft orgel-
, keyboard- en pianoles. 


