
Beiaardcentrum Nederland organiseert: 

Zomeravondconcert door Henk Verhoef

Woensdag 27 juli 2016 
Aanvang 20.00 uur (tot 21.00 uur) 
Plaats: Onze-Lieve-Vrouwetoren, Lieve Vrouwenkerkhof 

Programma 
‘Klokken en de wetenschap’

Hemony-beiaard

1. Jr. Jacob van Eyck (ca.1590-1657) - uit Der Fluyten Lust-hof (1646):
Preludium ofte voorspel
Doen Daphne d’over schoone maeght
Comagain
Questa dolce sirena

Eijsbouts-beiaard

2. Johann Caspar Ferdinand Fischer (ca.1670-1746) - uit 'Musicalischer Parnassus' (1738): 
Calliope

Ouverture - Balet Anglois - Gigue - Bourée - Menuet 1, 2

3. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) - Sonate voor hobo en b.c.
Adagio - Allegro - Thema met variaties

4. Gary White (*1937) - Asteroids (1991)

5. Leen ’t Hart (1920-1992) - Klokkenklanken (1990)
I. Etude
II. Rapsodie
III. Air
IV. Sarabande
V. Menuet
VI. Unisono
VII. Scherzo

bewerkingen: 1 & 2 HV, 3 Bernard Winsemius

z.o.z.



Henk Verhoef studeerde aan de Nederlandse Beiaardschool bij Bernard Winsemius. Tijdens zijn 
studie werd hij eerste prijswinnaar van de Pythische Spelen te Enschede, daarna maakte hij 
concertreizen, onder andere naar Japan, Portugal en de VS. Hij is beiaardier van Woerden en van de 
Amsterdamse Vrije Universiteit. Als stadsbeiaardier van Monnickendam bespeelt hij de oudste 
handbespeelde beiaard ter wereld. Hij is docent aan de Nederlandse Beiaardschool. Ook adviseert 
hij bij beiaardrestauraties en -nieuwbouw. Zo was hij onder andere betrokken bij de laatste 
restauraties van de Hemony-beiaarden in Amersfoort en Deventer. 
Henk Verhoef is behalve beiaardier ook organist en dirigent. Hij is organist van De Nieuwe Kerk en 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij leidt Camerata Oude Kerk. 

Programmatoelichting 

In dit programma staat de band tussen muziek en wetenschap centraal. Jacob van Eyck, het brein 
achter de ontdekking van de kunst van het klokkenstemmen, speelde in 1636 bij de oprichting van de 
Utrechtse Universiteit. Zonder twijfel zal hij populaire melodieën hebben gespeeld, wellicht dezelfde 
die hij tien jaar later, voor de blokfluit bewerkt, publiceerde onder de titel Der Fluyten Lust-hof. 
Fischers Musicalischer Parnassus bevat negen suites voor clavecimbel, een suite voor elk van de 
negen muzen. De hier voor beiaard bewerkte suite is gewijd aan Calliope, de geleerde muze van de 
filosofie en de retorica. Met geleerdheid heeft Carl Philipp Emanuel Bach op het eerste gezicht niet 
veel te maken. Maar schijn bedriegt. De componisten in de galante tijd streefden er weliswaar naar 
dat hun muziek ‘natuurlijk’ zou zijn en door iedereen direct te begrijpen, zij bereikten dat doel met 
alle kunst en muzikale geleerdheid waarover zij beschikten. Wie wil, mag aan de oppervlakte blijven, 
maar wie verdieping zoekt, kan evengoed bij hen terecht. Gary White schreef zijn Asteroids voor een 
jubileum van Richard von Grabow, beiaardier van Iowa State University. Ook Klokkenklanken van 
Leen ’t Hart werd geschreven voor een jubileum. Het stuk, dat is gebaseerd op een twaalftoonsreeks 
en twee studentenliederen, werd bij de viering van 650 jaar Rotterdam aangeboden aan de Erasmus 
Universiteit.

Het volgende zomeravondconcert vindt plaats op woensdagavond 3 augustus om 20:00 uur en wordt 
gegeven door Gijsbert Kok, docent op de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort en het 
Rotterdams Conservatorium, beiaardier van Den Haag, Scheveningen, Voorschoten en Zoetermeer. 
Meer informatie over de zomeravondconcerten vindt u op www.beiaardcentrum.com 


