
COMMISSIE HEMONY BEIAARD MIDDELSTUM 

 
Programma zondag 22 mei 2022 van 16.00 tot 17.00 uur 
Beiaardier: Henk Veldman 
 
Thema: Vrede voor Oekraïne 
 
1. Volkslied Oekraïne 
 
2. Marigold 
 Marigold is een goudsbloem, het nationale symbool van Oekraïne; een bewerking van de 
 Oekraïnse beiaardier Iryna Riabchun. 
 
3. What a moonlit night 
 Traditioneel lied uit Oekraïne van Mykola Lysenko in een arrangement van Simone  Browne. 
 
4. Russians – Sting/Sergej Prokofjev 
 Sting gebruikte de compositie van de van oorsprong Oekraïense componist Sergej Prokofjev 
 voor een protestlied in de tijd van de koude oorlog. Met name de zin “Russians love their 
 children too” is erg aangrijpend. Helaas wordt die boodschap nog steeds niet begrepen. 
 
5. Prelude for peace – Gerald Finzi (arr. Austin Ferguson) 
 (Uit de bundel ‘Peace music for carillon’, uitgegeven door International Network of War 
 Memorial and Peace Carillons (WMPC). 
 
6. Parafrase op ‘Sag mir wo die Blumen sind’ – Ludo Geloen 
 Idem. 
 
7. Zing voor de vrede en vrijheid – Selim Dogru (arr. Klaas de Haan) 
 Idem. 
 
8. Over the rainbow – Harold Arlen 
 Een prachtig warm lied uit 1939, gezongen door Judy Garland, dat later succesvol gecoverd  is 
geworden door Israel IZ Kamakawiwo'ole, maar het origineel is verreweg het mooiste. 
 
9. Welterusten meneer de president – Boudewijn de Groot 
 Een echte protestsong uit 1966, zoals dat in de jaren van de Vietnamoorlog gebruikelijk was. 
 
10. What's Going On – Marvin Gaye 
 Heerlijke soulmuziek. “Father father, there’s no need to escalate. War is not the answer. For 
 only love can conquer hate.” 
 
11. Peace piece – Bill Evans 
 De jazzpianist Evans zette dit nummer op de plaat in 1958; een vrije improvisatie op een 
 ostinate bas. Door de twee akkoorden gaat er een enorme rust vanuit, een vredig gevoel 
 wordt opgeroepen. Sindsdien is het nummer vaak gecoverd: harp, gitaar en nu ook voor 
 beiaard. 
 
12. Zhuravli – Dmitri Hvorostovsky 
 Een van de meest bekende Russische liederen uit de 2de Wereldoorlog en het gaat over een 
 kraanvogel. Er zit een heel verhaal aan vast, maar sindsdien worden witte kraanvogels in 
 Rusland geassocieerd met overleden soldaten. 
 

 
 
 


