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Voorwoord 
Is er iets te bedenken dat het oor beter kent dan klokken en beiaarden, en dat tegelijkertijd voor het oog 
bijna compleet verborgen is? Wij beiaardiers delen het lot van ons instrument: terwijl iedere Nederlander 
bekend is met zingende torens, en niet weinigen de klank van de beiaard in het hart hebben gesloten, is 
het voor de meesten een openbaring wanneer ze een beiaardier aan het werk zien. Dat is helemaal niet 
erg. Maar als onbekend leidt tot onbemind? Wat gebeurt er als we die beiaard wel aardig vinden, maar er 
verder onverschillig tegenover staan? 
Sinds de oprichting in 1953 heeft de Nederlandse Beiaardschool zich bewezen als een belangrijk 
instrument om de rijke traditie van de beiaard in de Lage Landen veilig te stellen. De kleine maar 
constante stroom jonge mensen die er het vak van beiaardier leerden, verzekerde het instrument zijn 
plaats als levend erfgoed in de Nederlandse steden. Bovendien trok de school veel buitenlanders aan, 
waarvan sommigen een nieuwe stek van de oude kunst konden planten in hun geboortegrond. 
Naast de school, en er op allerlei manieren mee verbonden, staat Beiaardcentrum Nederland (BCN). BCN 
treedt op als ‘stadsbeiaardier’, in het organiseren van de torenmuziek in Amersfoort. Het is ook een 
centrum van kennis over klokken, beiaarden en beiaardspel, en het is de belangrijkste uitgever van 
beiaardmuziek. Alle activiteiten zijn erop gericht de Beiaardschool te ondersteunen en de beiaardkunst te 
bevorderen. 
Het spreekt vanzelf dat promotie essentieel is. Vandaag de dag is een goed ontworpen website daarbij 
onmisbaar. Onze website is nu enige tijd ‘in de lucht’. De webwinkel heeft zijn nut in korte tijd al 
bewezen. De volgende stap is de elektronische nieuwsbrief die u voor zich ziet. Hij zal twee of drie keer 
per jaar verstuurd worden aan wie geïnteresseerd is in de beiaard en zijn muziek. Het doel is eenvoudig: 
u op de hoogte te houden van onze activiteiten, zoals de torenconcerten in Amersfoort en nieuwe 
uitgaven van beiaardmuziek. Het mag zo eenvoudig blijven, maar het mag ook groeien en bloeien. 
Geslaagd is de brief als hij bijdraagt aan de klokkenkunst. We zullen zien! 
 
Henk Verhoef 
voorzitter BCN 
 

 
Vervolg op Componistenportret van Daan Manneke 

Op 8 november van het afgelopen jaar vierde de componist Daan Manneke zijn 
zeventigste verjaardag. In verband met dit heugelijke feest vond er in het land 
een festival plaats met concerten, waarbij diverse vocale en instrumentale 
werken werden uitgevoerd. Op het gebied van beiaardconcerten was er ook het 
nodige te beleven: op woensdag 22 juli gaven twee oud-NBS-studenten Bauke 
Reitsma en David van der Vlies een zomeravondconcert met werken van Daan 
Manneke op de Eijsboutsbeiaard van de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren. 
Zij traden ook op tijdens het eigenlijke verjaardagsconcert/slotconcert festival op 
zondag 8 november op de beiaard van de Onze-Lieve-Vrouwetoren te Breda. De 
Nederlandse Beiaardschool organiseerde op woensdag 28 oktober een 

componistenportret, waarbij onder leiding van de componist en de Bredase stadsbeiaardier, tevens oud-
NBS-directeur, Jacques Maassen enkele beiaardcomposities werden behandeld. De dag werd ingevuld 
met masterclasses en een lezing, waarbij Mannekes compositieprincipes -toegepast bij andere 
instrumentale en vocale werken- werden vergeleken met zijn beiaardmuziek. Op woensdag 28 april a.s. 
krijgt dit project een vervolg. Wederom wordt er in een masterclass aan de uitvoering van -door (oud-) 
studenten- gespeelde composities van de zeventig jarige gesleuteld. De dag wordt besloten met een 
concert op de Eijsboutsbeiaard van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. De op die dag tijdens de masterclass 
aan het studieklavier gespeelde werken worden dan op de echte beiaard uitgevoerd. Ook het 
splinternieuwe werk 'Tweede Antwerpse toccata'  zal deze dag op de lessenaar verschijnen. 
Voor het bijwonen van de masterclass e-mail naar: info@nbs.hku.nl 



Componeren voor Beiaard, verslag van de GeNeCo-dag 
Op zaterdag 13 maart bracht een twaalftal leden van het Genootschap Nederlandse Componisten 
(GeNeCo) een bezoek aan de Nederlandse Beiaardschool en de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Deze excursie 
had als thema ‘componeren voor beiaard’. Aan de Grote Spui gaf vanaf 14.00 uur Henk Verhoef 
(hoodvakdocent beiaard) een workshop rond het wel en wee van het bespelen van een beiaard. Vanuit 
zijn ervaringen als componist en beiaarddocent (aan de amateurklas van BCN) verzorgde Mathieu Polak 
een lezing met de titel 'Componeren voor beiaard vanuit methodisch perspectief'. De tekst van deze 
lezing kan gratis worden gedownload vanaf de BCN-website, www.beiaardcentrum.nl. 
De deelnemende componisten konden aan het eind van de middag horen hoe hedendaagse Nederlandse 
beiaardcomposities op een echte beiaard klinken. Vanaf 16.00 uur werd er een concert gegeven door 
docenten en (oud-)studenten van de Beiaardschool. Na de 'Antwerpse toccata' (Daan Manneke) en 'De 
toren' (Louis Andriessen), gespeeld door Bauke Reitsma, speelde Jungeun Kim (Zuid-Korea) Jurriaan 
Andriessens 'Les cloches des clochards'. Henk Verhoef vervolgde het concert met de 'Sweelinckfantasie' 
van Albert de Klerk en 'Reflexies' van Jacques Maassen, waarna Mathieu Polak het programma afsloot 
met een eigen compositie getiteld 'School bell overture'. Na deze middag ligt de bal bij de bij het GeNeCo 
aangesloten componisten om de beiaardwereld te verrijken met nieuwe pennenvruchten. 
 
 

 

      

 
 
 
 

 
Beiaardles aan amateurs 
Beiaardcentrum Nederland biedt aan amateurs de mogelijkheid beiaardlessen te nemen. Speciaal voor 
hen is een methode ontwikkeld die vooral is gericht op het spel met de handen, het ‘manualiter’ spel. 
Docent is Mathieu Polak. 
Na aanmelding, kennismaking en proefles bepaal je als leerling zelf hoeveel lessen je wenst. Met een 
knipkaartsysteem kun je inschrijven voor vijf of tien lessen, die op afspraak op te nemen zijn. Wie dat 
wil, kan studietijd reserveren op de studieklavieren van de Nederlandse Beiaardschool of op de beiaard 
van het Belgenmonument. 
De lessen vinden plaats in de school en op het Belgenmonument (de schoolbeiaard). In de 
aanvangsperiode wordt gewerkt aan de basistechniek. In het leerboek ligt het accent op ‘manualiter’ 
spel. Na deze fase komt het pedaalspel en het samenspel van handen en voeten aan bod. 
Vier maal per jaar komen de leerlingen desgewenst op een zaterdag samen, om deel te nemen aan 
groepslessen. Aan het eind van deze middagen mogen de gevorderden, onder leiding van hun docent, 
tijdens de marktbespeling op de Onze-Lieve-Vrouwetoren enkele stukken ten gehore brengen. 
Indien gewenst is een gratis proefles mogelijk. De reguliere lessen duren één klokuur en kosten € 37,50. 
 
Interesse? Bel, schrijf of mail voor informatie naar: 
Beiaardcentrum Nederland 
Grote Spui 11 
3811 GA Amersfoort 
033-4752638 
info@beiaardcentrum.nl 
 



Klokkenklanken in Amersfoort Beiaardstad 
Toren Amersfoort Evenals voorgaande jaren organiseren Beiaardcentrum 
Nederland en de Nederlandse Beiaardschool weer een aantal 
beiaardconcerten in zomermaanden. 
Op woensdagavond om 20.00 uur vinden tweewekelijks vijf concerten plaats 
op de beiaarden van de Onze Lieve Vrouwetoren. Traditiegetrouw wordt het 
eerste concert verzorgd door studenten die dat jaar hun propedeusediploma 
hebben gehaald of zijn afgestudeerd, waarna de feestelijke diploma-
uitreiking wordt gehouden in de beiaardschool. Ieder jaar doen een aantal 
gastbeiaardiers Amersfoort aan om van zich te laten horen. We kunnen vast 
verklappen dat komende zomer de Amerikaanse beiaardier Carlo van Ulft 
(Centralia, Illinois) een recital verzorgt op de Amersfoortse toren. Ook de 
beiaarddocenten Frans Haagen en Henk Verhoef zijn ieder jaar een keer in 
volle glorie te beluisteren tijdens een concert. Alle concerten worden tien 
minuten voor aanvang ingeluid door het Amersfoorts Klokkenluidersgilde. 
Programma’s zijn tijdens de concerten altijd te vinden aan de toegangsdeur 
van de toren. 
 

In samenwerking met Gilde Amersfoort (www.gildeamersfoort.nl/belgenmonument) organiseert de 
Nederlandse Beiaardschool jaarlijks een viertal wandel-concerten op de zondagmiddag bij het 
Belgenmonument aan de Belgenlaan. Het Belgenmonument werd na de Eerste Wereldoorlog door België 
geschonken als dank voor de opvang van vluchtelingen. Vanaf 14.00 uur neemt een gids van het Gilde de 
wandelaars mee in de geschiedenis van het monument. Vervolgens, van 15.00 uur tot 16.00 uur, 
verzorgt een student van de beiaardschool een concert, waarna het publiek de toren kan beklimmen. De 
beiaardier geeft daarbij graag tekst en uitleg over de beiaardstudie en het vak van beiaardier. 
Programma’s zijn aanwezig en de toegang is gratis. 
 
Meer info over de data en tijden van de de zomerconcerten is binnenkort te vinden op de website van de 
Nederlandse Beiaardschool: www.beiaardschool.com 
 

 
Nieuwe uitgaven van Beiaardcentrum Nederland 
 
 

 

Kamper Beiaardboek 2 / Frans Haagen 
Dat lelijke knaagkevertjes het leven van een stadsbeiaardier behoorlijk zuur 
kunnen maken, blijkt uit het feit dat stadsbeiaardier Frans Haagen al bijna drie 
jaar niet meer de Kamper Nieuwe Toren kan beklimmen om zijn marktbespelingen 
te verzorgen. Haagen heeft zich daarom op een andere manier nuttig gemaakt 
door tijd te steken in het maken van beiaardbewerkingen. Enige jaren geleden 
verscheen het eerste Kamper beiaardboek, waarin Klaviersonates van Hendrik 
Focking (1747-1796) door de stadsbeiaardier voor zijn instrument waren 
getranscribeerd. Het hier gepresenteerde tweede Kamper Beiaardboek biedt daar 
een uitstekend vervolg op. Ook hier koos Haagen weer voor voor het bewerken 
van achttiende eeuwse klaviersonates. De componisten werden allen rond het jaar 
1700 geboren en waren werkzaam in alle hoeken van Duitsland. De componist, 
klavecinist en violist Johan Agrell (1701-1765) bijvoorbeeld, werd geboren in het 
Zweedse Löth en bracht later zijn leven door in Nürnberg. Van hem verscheen de 
vierde klavecimbelsonate in dit beiaardboek. Ook de J.S. Bach-leerlingen Giovanno 
Frederico Doles (1716-1797) en Christofforo Nichelmann (1717-1762) zijn 
vertegenwoordigd met vier klaviersonates. Als de violist, klavierspeler en 
pedagoog Georg Simon Lelei (1725-1781) zou hebben gehoord horen hoe zijn 
dansante 'Partita' op beiaard klinkt, had hij naast zijn 'Klavierschule' en 
'Violinschule' wellicht ook een 'Glockenspielschule' geschreven. 

  
 

 

Tweede Antwerpse toccata / Daan Manneke 
Daan Manneke componeerde dit werk de afgelopen maanden, tijdens de lange 
winteravonden. De compositie wordt op 10 april, de dag van de NKV-
jaarvergadering in Vleuten, in de première gebracht door de beiaardstudenten 
Rien Donkersloot en Jungeun Kim (Zuid-Korea). De 'Tweede Antwerpse toccata' is 
een vervolg op de (eerste) 'Antwerpse toccata', die door Manneke werd 
gecomponeerd ter gelegenheid van het beiaardwereldcongres in Groningen (juli 
2008). Ook dit werk werd gebaseerd op vier liedjes uit het 'Antwerps liedboek' 
(1544). 



 
 

 

Glimmer of Globe en Two Dances / Hans Bakker 
Two Dances en Glimmer of Globe (alsmede Ambiente Global voor carillon en 
saxofoonensemble) zijn gecomponeerd ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan in 
2007 van het Hilversumse stadhuis van bouwmeester W.M. Dudok. De werken zijn 
bedoeld als gebaar van erkentelijkheid van Globe Centrum voor Kunst en Cultuur 
(Globeckc) naar de gemeente Hilversum. In dit jubileumjaar had de gemeente het 
stadhuis een weekend lang aan Globeckc ter beschikking gesteld voor een kunst- 
en cultuurmanifestatie, inclusief twee beiaardconcerten. 
Two Dances (Dudok Samba en Globe Rag) klinken voor de luisteraar heel 
opgewekt, maar vragen van de beiaardier een zekere virtuositeit. Glimmer of 
Globe bestaat uit een thema van een Russisch volksliedje met een aantal 
onorthodoxe variaties. Dit stuk is een hommage aan architect W.M. Dudok en 
opgedragen aan de inwoners van Hilversum en hun beiaardier Freek Bakker. 
Alle stukken werden bij het eindconcert namens de gemeente in ontvangst 
genomen door burgemeester Ernst Bakker uit handen van componist Hans Bakker 
onder toeziend oog van beiaardier Freek Bakker. Van Ambiente Global is het eerste 
deel (Moderato) te downloaden van de webiste van Bakker, 
www.hansbakkermusic.com. 

 
Alle vier de nieuwe uitgaven zijn vanaf zaterdag 10 april (jaarvergadering Nederlandse Klokkenspel-
Vereniging te Vleuten) te verkrijgen via de boekenmarkt of via de BCN-webwinkel, 
www.beiaardcentrum.nl. 
 

 
Verkoop beiaardmuziek tijdens jaarvergadering NKV 
Tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, op 10 april a.s. in Vleuten, zal 
Beiaardcentrum Nederland vertegenwoordigd zijn met een boekenstand. Hier kunt u terecht voor 
bladmuziek, boeken en cd’s. 
Van het volledige assortiment zal bij de stand een exemplaar aanwezig zijn om in te zien. Van de meest 
recente uitgaven zal voldoende voorraad aanwezig zijn. Overige uitgaven zullen u zo snel mogelijk 
toegestuurd worden. Wilt u dat we speciaal iets voor u meenemen dan kunt u hier alvast een bestelling 
plaatsen. Kies in dat geval bij ‘Levermethode’ voor ‘Afhalen’. 
Neem alvast een kijkje op www.beiaardcentrum.nl. 
 

 
Nieuw in de webshop! 
Sinds kort kunt u uit enkele beiaardbundels een werk gratis downloaden. Klik hier om het assortiment te 
bekijken. 
 
 
Zevengelui 
Iedere eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur laten zij van zich horen: het Amersfoorts 
Klokkenluidersgilde. Een kwartier lang klinken er diverse geluien, die iets te maken hebben met het 
jaargetijde, de tijd van het liturgisch jaar of de maand die wordt ingeluid. Vanuit de Nederlandse 
Beiaardschool verzorgt luidmeester André Kukolja de samenstelling van de luidschema's en de 
coördinatie op de luidzolder. 
 
Zo werd op zaterdag 6 maart de maand ingeluid met onder andere de geluien: 
1. Es1-G1-Bes1. Motief: deel 1 uit Concerto 'De lente' van Antonio Vivaldi (1678-1741); 
2. Es1-G1-As1-Bes1. Motief van het liedje 'Est-ce Mars?' dat verwijst naar 'Is het Maart?' (de god van de 
oorlog, naar wie onze derde maand werd genoemd). 
 
Op zaterdag 3 april aanstaande staat het luiden in het teken van Stille zaterdag, de dag waarop we in de 
Christelijke traditie stilstaan bij de dood van Christus. Volgens een oud verhaal bevinden alle klokken zich 
vanaf Witte Donderdag in Rome en komen zij terug tijdens de Paaswake (in de nacht van Stille zaterdag 
op Paaszondag). Echter zijn in de Amersfoortse toren enkele klokken blijven hangen en kon een sober 
luidschema worden samengesteld. Het schema van die dag luidt: 
1. C1. Het luiden van de doodsklok; 
2. C1-As1. Openingsmotief (kleine sext) van de ontroerende aria ' Erbarme dich' uit de Mattheüspassion 
van Johann Sebastian Bach (1685-1750); 
3. As1-G1. 'Seufzer', zoals men in de muziek een klagend motief (zucht) van 2 dalende tonen noemt; 
4. C1-Es1. Kleine terts/mineur. 
 



Het Amersfoorts zevengelui is samengesteld uit de volgende klokken: C1, Es1, G1, As1, Bes1, C2, Es2. 
Ook op koninginnedag wordt er feestelijk geluid, waarna voorafgaand aan de jaarlijks Dodenherdenking 
op 4 mei plechtig de doodsklok wordt geluid. Het gilde is dit jaar ook te horen op de nationale 
klokkenluidersdag: een jong evenement dat plaatsvindt in Breda op 8 mei. Zoals voorafgaande jaren zal 
ook het luidersgilde deze zomer weer de zomeravond-beiaardconcerten vanaf de Onze-Lieve-
Vrouwetoren inluiden. Meer over het Amersfoorts Klokkenluidersgilde is te vinden op de website 
http://zevengelui.nl. 
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Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, klikt dan hier. 

 
 


