
BEIAARDCONCERT TE SON EN BREUGEL   
 

ZONDAG 30 juni 2013 van 15.00 tot 16.00 uur tijdens ‘Kunstpleinen’ van Ars Longa 

 

BEIAARDIER PETER BREMER UIT VUGHT 

 

PLAATS SONSE TOREN 

Luisterplaats tegen de kerkmuur voor iedereen vrij toegankelijk, stoelen aanwezig! Concert gratis. 

 
PROGRAMMA 

De beiaardier zal telkens het te spelen nummer aankondigen met een lichte klok.  

 

1. Preludium in g      Jef  Denijn (1862-1941) 

 

2. Variaties over Folie des Spanie  

 (uit Het Leuvens Beiaard Handschrift)  Anoniem (18
e
 eeuw) 

 

3. Uit: Vesperae solennes de Confessore  

 Laudate Dominum KV339    Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

4. Twee romantische beiaardwerken: Mechelse Stijl 

 - Preludium in Bes (1925)    Jef  Denijn (1862-1941) 

 - Fantasia 2      Staf  Nees (1901-1965) 

 

5. Twee populaire werken     Johan Sebastian Bach (1685-1750) 

 -Air uit de tweede orkestsuite 

 - Jesus joy of Man’s Desiring 

 

6. Twee Engelse volksliederen met variaties      

 - The Low-Backed Car 

 - Londonderry air 

 

7. Enkele vroege menuetten voor klavier   Wolfgang Amadeus Mozart 

 

8. Improvisaties over evergreens 

 - Georgia on my mind (1930)    Hoagy Carmichael (1899-1981) 

 - My funny Valentine (1937)    Richard Rodgers (1902-1979) 

 

9. Romantische beiaardwerken 

 - Preludium in d     Staf  Nees  

 - Preludium in d (postludium) (ca 1910)  Jef  Denijn 

 

Bewerkingen: B. Winsemius (3,7), L.’t Hart (6,5a) en F. Marriot (5b) 
 

Toelichting door Peter Bremer 

Bij het samenstellen van een programma van een beiaardconcert laat ik me leiden door mijn eigen 

ervaringen als luisteraar tijdens een beiaardconcert. Door de relatief eenvormige klank van de klokken is het, 

om dit te doorbreken, van belang om muziek  in soort, tempo en stijl  afwisselend te programmeren. Publiek 

dat naar een beiaardconcert komt, is anders dan dat van klassieke  of popconcerten, verre van eenvormig. 

Dit aspect rechtvaardigt eveneens een gemêleerde samenstelling van een programma. De concertgever dient 

er tevens rekening mee te houden dat de beiaard niet alleen op de luisterplaats klinkt, maar ook in een groot 

gedeelte van de stad of het dorp.       Z.O.Z. 

 



Daarom heb ik dit programma zo toegankelijk mogelijk proberen te maken, zonder daarbij afbreuk te doen 

aan de kwaliteit van het gebodene. Dus een concert met veel afwisseling.  

Originele Mechelse beiaardmuziek in onderdeel 1, 4 en 9. Deze muziek is soms ‘hyper’ romantisch vooral 

in onderdeel 9. De werken uit de Mechelse school zijn te herkennen aan veelvuldig tremolo gebruik (dit 

klinkt als aangehouden gezang) en suikerzoete melodieën. Ze zijn  geschreven in een neo-(hoog) romantisch 

idioom. Grondlegger hiervan was Jef Denijn, die gezorgd heeft voor  een revolutie en renaissance  van de 

beiaardkunst. Deze werken zijn allemaal zo geschreven dat de beiaard  optimaal klinkt, de toren wordt ‘een 

zingende toren’. Het laatste stuk (nummer 9) is een van de beroemdste beiaardstukken waarin Denijn 

onovertroffen de Mechelse stijl heeft getypeerd. Beiaardiers walgen hiervan of dwepen hiermee. Ik behoor 

tot de laatste categorie. 

Originele 18
de

 eeuwse beiaardmuziek is te beluisteren in onderdeel 2.  

Populair barok in 5, populaire evergreens in improvisatie in onderdeel 8, bekende Engelse volksliedjes in 

onderdeel 6. 

In dit programma dat niet te zwaar van toon is, is hopelijk veel te herkennen voor de luisteraar. 
 

Peter Bremer (1956) is fulltime werkzaam als beiaardier en is ook de vaste beiaardier van Son. Hij is de vaste bespeler van de 

beiaarden in de plaatsen Brielle, Vught, Valkenswaard, Haastrecht, Zeist, Heusden en Culemborg. Hij studeerde bij Leen ’t Hart 

en Peter Bakker aan de Nederlandse Beiaardschool en  behaalde het diploma “uitvoerend musicus” van dit instituut in 1984.  Hij 

gaf een groot aantal gastconcerten in Europa en  de Verenigde Staten en werkte mee aan radio-, TV- en CD opnames. In maart 

2005 verscheen een  CD waarop hij het carillon van Brielle bespeelt. 

In 1986 studeerde hij af aan het instituut voor Muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht. Vervolgens was hij  tot 1989 

aan deze vakgroep verbonden als medewerker en deed hij onderzoek naar 18
de

 eeuwse Nederlandse klavierkamermuziek. 

Peter Bremer is verbonden aan de Technische Universiteit Twente als docent beiaard. 

 
Informatie over het Carillon en het Automatisch Speelwerk 
De 110 muziekstukjes van het Automatisch Speelwerk zijn op maat gearrangeerd door de vaste beroepsbeiaardier van Son en 

Breugel: Drs. Peter Bremer. Alle 50 klokken worden daarin gebruikt. Behalve tijdgebonden muziek voor Sinterklaas, Kerst en 

Koninginnedag bestaat de muziek voornamelijk uit Nederlandse volksliedjes, iets oudere populaire songs (b.v. van de Beatles) en 

veel bekende vrolijke klassieke highlights. De bespelingen vinden plaats volgens wettelijke en gemeentelijke spelregels. Het 

Automatisch Speelwerk laat zich 43 keer per dag horen en is daarmee prominent aanwezig als sfeermaker in het Sonse 

dorpscentrum sinds 31 december 2008. 

De handmatige bespelingen zijn gehandhaafd en vinden plaats gedurende maximaal 1 uur op elke donderdag tijdens de 

weekmarkt en op elke zaterdagmiddag. Eveneens gedurende maximaal 1 uur bij bijzondere gelegenheden als Koningsdag, bij de 

intocht van Sinterklaas, ter opluistering van muzikale en kunstzinnige activiteiten op het kerkplein en in het Vroonhovenpark en 

voorafgaand aan bijzondere diensten en concerten in de Sint Petrus Banden kerk en in de kerstnacht.   

 

Amateur beiaardspelers gevraagd 

Sinds de installatie van de beiaard in 1975 bestaat er een clubje van amateur spelers, die ongeveer 100 van 

de bovengenoemde bespelingen verzorgen. Intussen is de oudste amateur speelster mevrouw Riek van der 

Broek na 34 jaar wegens haar leeftijd gestopt in 2009. Deze groep van intussen 3 personen zoekt uitbreiding 

met 1 of 2 mensen die al aardig orgel of piano spelen en eigenlijk wel eens regelmatig zouden willen 

optreden. Een beetje een sportieve instelling is ook nog nodig, want het oefenklavier is te bereiken via 60 

treden en na nog eens 30 treden ben je bij de klokken. En natuurlijk de discipline om voorlopig enkele keren 

per week te studeren op het oefenklavier. De speelcabines zijn gelukkig uitstekend te verwarmen. Een 

beroepsmusicus begeleidt de spelers via muzieklessen in totaal zo’n 20 keer per jaar. De amateurs bespelen 

sinds 1980 ook op ongeveer 25 zaterdagen de beiaard van Schijndel in opdracht van de gemeente Schijndel.  

Sponsor 

Wij danken de sponsors, de heer en mevrouw Van der Broek  uit Son en Breugel voor de sponsoring van dit 
concert en een aantal in de afgelopen jaren georganiseerde beiaardconcerten. 
Organisatie van de concerten 

Stichting Vrienden van de Beiaard, opgericht in 1975 . De Stichting vervult in opdracht van de gemeente 
een belangrijke rol bij het behouden van de eeuwenoude beiaardcultuur. Secretariaat: Walcherenlaan 17 
5691 ZV Son en Breugel tel. 0499 - 47 37 08 c.nooijen@chello.nl 
 
En na het concert neemt het automatisch speelwerk de taak van de beiaardier over en laat sprankelende 
bewerkingen van Nederlandse (volks)liedjes horen:  vier keer in elk uur, zoals overigens iedere dag van het 
jaar……. 


