
Programma 1 juli 2017 
Zomeravondconcert 
op de stadhuisbeiaard in Veere van 19u-20u

Luisterlocatie: de tuin van Markt 7

Door David van der Vlies, stadsbeiaardier in Veere 
Met muziek van oud-stadsbeiaardier van Veere:  

Jan Kwist

Foto: Jan Kwist achter het beiaardklavier in Veere



Programma

1. Vroege beiaardarrangementen van Jan Kwist in de periode tot 1954. In de muziek staan 
speelaanwijzingen voor het gebruik voor een een beiaard als in Veere. De beiaard bezat 
overigens destijds geen 47 maar 35 klokken. In de muziek zijn geen jaartallen te vinden 
betreffende het uitvoeren of opschrijven:

• Le Tambourin J. Rameau 1683-1764
• Cantique de Noël A. Adam 1803-1856
• Toccata no. 6 (Aeolian) J.P. Sweelinck 1562-1621

2. Beiaardbewerkingen en composities van belangrijke beiaarddocenten uit zijn tijd. De 
werken zullen ongetwijfeld vaak zijn gespeeld door Jan Kwist tijdens zijn studie in 
Mechelen. Dit blijkt aan de vele notities in de muziek. Gezien deze aantekeningen is het te 
verwachten dat deze muziek ook uitgevoerd is in de periode dat Kwist in Veere beiaardier 
was:

• Preludium I A.P.F. Boëly (1785-1858) / bew. S. Nees
• Andante Cantabile, thema met variaties J. Denyn 1862-1941
• Studie in Re-klein voor beiaard S. Nees 1901-1965

3. Muziek van een belangrijke muzikant en beiaardier uit de ontstaanstijd van het carillon 
en in de beiaardliteratuur. Matthias van den Gheyn zal zeker het instrument in zijn tijd 
hebben bespeeld. Hij wordt ook wel de Bach van het carillon genoemd. Hij is een neef van 
de klokkengieter. Werkte destijds ook in de klokkengieterij en was ook muzikant. hij heeft 
als een van de weinige muzikanten composities opgeschreven voor het carillon. Dit werk 
is overgeschreven door Jan Kwist en waarschijnlijk veelvuldig uitgevoerd door hem:

• Fuga M. van den Gheyn 1721-1785

4. De volgende arrangementen van Jan Kwist zijn van na 1953 zijn. Deze bewerkingen 
voor beiaard bewerkt met de klankmogelijkheden van het Amerikaanse instrument van 
35 klokken in Greenwood, South Carolina waar Jan Kwist van 1954 tot 1963 beiaardier 
was. Mogelijk hebben ook andere Amerikaanse beiaarden model gestaan waar Jan 
Kwist gast-concerten voor verzorgde.

• The dove S. Yradier 1809-1865
• A song of India     N. Rimsky-Korsakoff 1872-1908
• Waltz, op. 39 no. 15            J. Brahms 1833-1897
• Prelude, op.3 no. 2 S. Rachmaninov 1873-1943
• Slow waltz, uit Coppélia L. Délibes 1836-1891
• Thème Slave, uit Coppélia L. Délibes 1836-1891



Jan Kwist is geboren in Vlissingen op 28 maart 1911. Zijn interesse voor de muziek 
starte al als klein jongetje van 5 jaar na het zien van een draaiorgel in de straten van 
Vlissingen. Hij studeerde piano, orgel en beiaard. Voor zijn muziekopleiding van 
1940-1949 reisde hij naar de beiaardschool in Mechelen. Hiervoor reed hij op en neer 
met zijn motorfiets van Vlissingen naar Mechelen. In 1949 behaalde hij zijn diploma. 
Zijn hoofdvakdocent voor het beiaardspelen was Staf Nees.  
Jan Kwist gaf piano, orgel en accordion lessen en had in die tijd een accordiongroep 
van ongeveer 10 mensen die samen ook uitvoeringen gaven. Hij was organist in de 
Nieuwe Kerk in Vlissingen en koordirigent van 1945 tot 1953 van de Nederlands 
Hervormde Kerk op ’t Zand in Middelburg.  
Jan Kwist was van 1949-1953 stadsbeiaardier van Veere. Hij gaf ondermeer in die tijd 
een beiaardconcert voor Koningin Juliana en Prins Bernard tijdens hun bezoek aan 
Veere na de watersnoodramp. Op dezelfde dag dirigeerde hij ook een groot 
gemeenschappelijk koor in de Grote Kerk. 
  
Juist ook het carillonspelen gaf hem de 
mogelijkheid om te emigreren. De 
immigratie wetten in Amerika legde 
potentiële immigranten op om vooraf 
een sponsor en een baan in het 
vooruitzicht te hebben wanneer ze 
arr iveerden. Deze mogel i jkheid 
presenteerde zich in een vacature in 
Greenwood. Een stad met negen 
katoenfabrieken.  James C. Self, 
grondlegger en directeur van de 
Greenwood fabrieken gaf Jan Kwist de 
baan. Het werk bestond o.a. uit het 
bespelen van het carillon welke 3 jaar 
daarvoor was geplaatst voor de toren  
en het bespelen van het orgel van de 
Callie Self Memorial Baptist Church. En 
zo vertrok in januari 1954 de familie 
Kwist met 5 kinderen naar Amerika in 
het vooruitz icht op een betere 
toekomst. Kwist werd hiermee in 
Greenwood, South Carolina beiaardier. 
Hij was hier beiaardier van 1954-1963. 
I n 1 9 6 3 v e r h u i s d e h i j n a a r 
Summerville, South Carolina.  In 
Summerville bespeelde hij regelmatig 
het carillon van het Citadel Military 
College. Hij was hier ook kerkorganist, 
dirigent en hij vervolgde het lesgeven 
in de muziek. Als gastbeiaardier 
speelde hij ook in op de Bok Tower in Florida en The Furman Universty. In mei 1996 
overleed hij op 85-jarige leeftijd. 



David van der Vlies  studeerde orgel en kerkmuziek met als bijvakken piano en zang 
aan het Rotterdams Conservatorium. In 2002 
behaalde hij hiervoor zijn tweede fase diploma, 
Uitvoerend Musicus.  
Vanaf 2000 studeerde hij ook achtereenvolgens 
bij Arie Abbenes, Jacques Maassen en Henk 
Verhoef aan de Nederlandse Beiaardschool te 
Amersfoort waaraan hij in 2006 zijn Master-
diploma voor beiaardier heeft behaald.  
Als organist en choir director is hij verbonden 
aan 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. 
In 2008 is hij aangesteld als 2e beiaardier in de 
gemeente Spijkenisse.   
Vanaf 2012 is hij benoemd tot stadsbeiaardier 
van Veere en hiermee de vaste bespeler van 
het fraaie historische Van den Gheyn-carillon. 
In Rotterdam is David vanaf 2016 als vaste 
vervanger van de stadsbeiaardiers in Rotterdam 
actief. Hierdoor bespeelt hij met regelmaat het 

carillon van het stadhuis en van de Grote -of St. Laurenstoren.  
Gedurende het gehele jaar vervangt hij beiaardiers voor hun vaste bespelingen en 
verzorgt hij in de zomer een aantal concerten op diverse beiaarden in Nederland en  
België.  

Concerten in deze zomerserie
Naast de reguliere beiaardbespelingen op donderdagmiddag is het gelukt om een aantal 
fraaie zomeravondconcerten te programmeren met ook dit seizoen beiaardiers en musici 
van (ver) buiten onze landgrens. Zij zullen de eeuwen oude klokken van het 
stadhuiscarillon laten schitteren in een uur lang muziek. De klokken van de 
stadhuisbeiaard zijn in 1735 en 1790 gegoten door de klokkengieter Peter en Andreas 
Joseph van den Gheyn.  De concerten op zaterdagavond beginnen om 19.00uur en zijn 
vrij toegankelijk. Een half uur van te voren zal de tuin opengesteld worden waarin de 
beiaardier het concert kort zal toelichten. De verrichtingen van de beiaardiers kunt u 
beneden in de luistertuin live op een scherm volgen. 

• 15 juli Richard de Waardt & Dina Verheyden, Richard de Waardt, stadsbeiaardier van 
Rotterdam speelt samen met Dina Verheyden op het carillon gecombineerd met zang, 
klarinet en accordion,   Luisterlocatie: De tuin van Markt 7

• 29 juli Geert D’hollander, beiaardier van Bok Tower Gardens in Lake Wales, Florida, 
Luisterlocatie: ingang tuin bevindt zich halverwege de Stadhuisstraat

• 12 augustus Bas de Vroome, beiaardier in o.a. Vlaardingen, Naaldwijk en Spijkenisse, 
Luisterlocatie: nog niet bekend

• 26 augustus Peter Bremer, beiaardier in o.a. Brielle, Vught, Valkenswaard en Zeist, 
Luisterlocatie: nog niet bekend

http://stmarys.nl/

