
Programma bespeling dinsdag 27 april 
Hemonybeiaard Middelstum 
Henk Veldman 
Aanvang 14.00 uur 
 
 
Thema: Koningsdag 
 
Klassiek koningsdag 
 
1. Het Wilhelmus 
 
2. Defileermars Koninklijke Marine – Adrianus Leonardus Hazebroek (1867 – 1955) 
 
3. Hollandse folklore 

-Ik hou van Holland     
-Cheerio Holland  
-In naam van Oranje doe open de poort 

 
Trumpet Voluntary’s 
 
4. Trumpet Voluntary  – John Bennet (1735-1784) 
 
5. The Prince of Denmark’s March – Jeremiah Clarke (c. 1674 – 1707) 
 
Koninklijke hofmuziek 
 
6. Suite Dardanus (Airs de Ballet)   Jean Philippe Rameau (1683 – 1764) 
Entrée – Tambourin I&II – Air Vif – Rondeau du Sommeil – Gavotte gracieuse – Rigaudon 
 
Koninklijke tango’s 
 
7. Adiós Nonino (‘Tango Royal’) – Astor Piazzolla (1921-1992) 
 
8. Libertango – idem 
 
Blokje Golden Earring 
 
9. Radar Love 
 
10. When the lady smiles 
 
 

Toelichting 
De Koningsdag bespeling kent een aantal vaste tradities die ik graag in stand houd. Het spelen van 
het Wilhelmus en een blokje traditionele volksliederen, maar ook het spelen van de heerlijke tango 
‘Adiós Nonino’ van Astor Piazzolla, inmiddels beter bekend als de Tango Royal. Ook van hem de hit 
‘Libertango’ die door Grace Jones tot een popsong is verwerkt. 
 
Bijzonder feestelijke koningsmuziek is de Defileermars van de Koninklijke Marine, geschreven door 
Hazebroek. In de rijke traditie van feestmarsen is dit een klassieker, met speelse soli voor de 
piccolo, een arrangement van het volkslied Piet Hein en een uitbundig slot. 



 
Trumpet Voluntary’s. De naam zegt het al, het zijn spontane, losse, ‘vrijwillige’ muzikale invallen, 
feestelijk van toon. Deze stukken beginnen meestal met een langzaam deel en vervolgens mag de 
trompetist schitteren met virtuose drieklanken en speelse toonladderfiguren. 
“The Prince of Denmark’s March” van Clarke, beter bekend als ‘The Weddingmarch’ is een tophit. 
Veel bruidsparen zijn op de klanken van dit lied de kerk binnengetreden om een zegen te vragen 
voor hun huwelijk. 
 
Een andere traditie is dat op Koningsdag in de middag talloze bands optreden en daarmee besluit 
ik deze bespeling. Twee nummers van Golden Earring, de koninklijke rockband van Nederland die 
dit jaar hun optredens helaas moesten stopzetten wegens ziekte van de gitarist George Kooymans. 


