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Voorwoord

Als  ik dit voorwoord schrijf, bevindt Beiaardcentrum Nederland zich eventjes in dood tij, in een 
interbellum zo u wilt. Henk Verhoef heeft zijn docentschap aan de Nederlandse Beiaardschool verruild met 
de functie van academiemusicus (orgel én beiaard!) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om die reden 
heeft hij ook het voorzitterschap van BCN neergelegd. Gelukkig blijft hij wel deel uitmaken van het 
bestuur, als  specialist op met name het gebied van de campanologie. Als  academiemusicus  is  Henk 
Verhoef, vanwege het gedegen onderzoek dat hij pleegt en zijn regelmatige publicaties  op organo- en 
campanologisch gebied, aan de VU  natuurlijk de juiste man op de juiste plaats. Op de Nederlandse 
Beiaardschool is  Gijsbert Kok aangetreden als  docent voor het vak ‘Harmonie aan de beiaard’ (door 
voormalig directeur Maassen steevast als ‘handigheid aan de beiaard’ omschreven). Elders  in dit 
Beiaardnieuws meer over de nieuwe docent.
Een nieuw bestuur van BCN  zit in de startblokken, maar het zou niet chic  zijn al vóór de eerste 
vergadering personen en hun functies bekend te maken. Ikzelf spreek eigenlijk ook al voor mijn beurt… 
Wel kan ik berichten over plannen en zaken die ter hand genomen zijn. Zo zijn de studieklavieren van de 
Nederlandse Beiaardschool gereviseerd; een student aan een vakopleiding hoort immers  goed 
instrumentarium tot zijn of haar beschikking te hebben. Onze medewerkster Gea van Veen heeft in haar 
aanstelling extra tijd gekregen om te werken aan de uitbreiding van de bibliotheek van de Nederlandse 
Beiaardschool. Er zijn contacten gelegd met het faculteitsbestuur van de Faculteit Muziek van de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In gezamenlijkheid willen we werken aan een mogelijkheid binnen 
de huidige onderwijsconstructie de beiaardstudie voor getalenteerde anderssoortige muziekstudenten 
bereikbaar te maken. Zowel kwantitatief als  kwalitatief moet het aanbod beiaardiers  immers  gewaarborgd 
blijven. En uiteraard blijft Beiaardcentrum Nederland werken aan de uitgave van beiaardmuziek.
Sinds  het vorige Beiaardnieuws  is ondertussen alweer driekwart jaar verstreken. In de toekomst hopen 
wij met enige regelmaat van ons te laten horen via dit Beiaardnieuws. Het lijkt erop alsof zich voor de 
komende periode voldoende onderwerpen aandienen. Dus hopelijk tot spoedig.

Christiaan Winter
voorzitter BCN

GeNeCo en de beiaard

In maart van het afgelopen jaar bracht een aantal componisten, aangesloten 
bij het GeNeCo (Genootschap van Nederlandse Componisten), een bezoek 
aan de Nederlandse Beiaardschool met als doel de beiaard als instrument 
beter te leren kennen. Deze excursie werd geleid door de beiaardiers 
Mathieu Polak en Henk Verhoef. De componisten kregen deze dag alles  te 
weten over de ins  en outs  van de beiaard en gingen, gewapend met een 
ganzenveer en een vel papier aan de slag. En dát heeft een nieuwe 
beiaardbundel opgeleverd: het GeNeCo carillon album. Een tweetal werken 
werd gecomponeerd door GeNeCo-leden die ook als  beiaardier te boek 
staan. Zo verscheen Jacques  Maassens Patterns  V in de bundel. Maassen 
borduurt in dit werk, dat is  gebaseerd op een frase uit Daan Mannekes 
Concert voor 47 klokken, voort op korte patronen of motieven. Mathieu 
Polak, de drijfveer achter dit project, verrijkte de bundel met zijn nieuwe 

GeNeCo Carillon Album
Muziek gecomponeerd door leden van het

Genootschap van Nederlandse Componisten

Beiaardcentrum Nederland
Nederlandse Beiaardschool Amersfoort

!



werk Bells  change the world. Het beiaardboek opent met Voices  van Peter Greve. Vijf korte delen werden 
gebaseerd op korte spreuken als 'Vivos  voco, mortuos plango' (ik roep de levenden, ik beween de 
doden). Dit motto, of  een bewerking ervan, komen we soms tegen als  opschrift op middeleeuwse 
klokken. Ook bij de klassieke Duitse dichter Friedrich von Schiller  komen we deze tekst tegen en vormde 
het de basis  van zijn gedicht Das Lied von der Glocke. Het werk opent met een citaat uit het gedicht Les 
cloches van Paul Bourget, hetgeen later op muziek werd gezet door Claude Debussy. In het werk Luke 
23:46a (Lucas  23, 46a, waarin Christus  aan het kruis roept: 'Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest'), 
laat componist Geert Schoonbeek de Vlaming zich inspireren door het 'eeuwig doorklinken van klokken', 
hij weet hierbij gebruik te maken van een 'tijdloos  medium'. Hetzelfde idee komen we overigens  tegen in 
De toren (1988) van Louis  Andriessen. Een steeds  herhaalde kleine secunde in lange notenwaarden 
ontwikkelt zich langzaam maar zeker tot een achtsten- en zestiendend-beweging en keert uiteindelijk 
weer terug naar diezelfde kleine secunde waarmee het werk begon. Joke Kegel laat zich in haar bijna tien 
minuten durende compositie Clouds of  sound I  leiden door de middentoonstemming en de eigenaardige 
boventonenstructuur van klokken. De verschillende 'Clouds' worden met bogen aangegeven in de 
partituur. Triptych van Mari-anne Hof bestaat uit drie concert-etudes: Footloose voor het pedaal, 
Handshake voor het manuaal en Both hand and feet. De componiste weet te spelen met korte motieven 
die zich ontwikkelen. Sylvia Maessen neemt in haar atonale werk Mini scherzi het fysieke spelen van de 
beiaardier als leidraad. De vijf scherzi hebben ieder een eigen karakter en tempoaanduiding: allegretto, 
adagio en vivo, andante en presto. Hendrik de Regt sluit de bundel af met zijn Suite I  in the form of a 
rondo. In het werk geeft hij thema's  uit Jacob van Eycks  Der fluyten lust-hof  een eigen kleur. Het werk 
heeft een klassieke vorm, maar een hedendaags jasje.
Het GeNeCo carillon album is verkrijgbaar via www.beiaardcentrum.nl

Dit jaar bestaat het GeNeCo honderd jaar. Een 
onderdeel van dit eeuwfeest behelst een serie 
beiaardconcerten die worden gespeeld door de 
beiaardiers in de plaatsen in een cirkel rond 
Het Gooi. Freek Bakker, Klaas de Haan, 
Gijsbert Kok, Levina Pors en Bauke Reitsma 
geven ieder een concert op 'hun' beiaard in 
resp. Hilversum, Laren, Weesp, Bussum en 
Baarn. Op de programma's  staat hedendaagse 
muziek, waarbij onder andere composities  uit 
de nieuwe beiaardbundel zullen worden 
gespeeld. De data en tijden van de concerten 

worden nog nader bekend gemaakt, onder meer op de website van het GeNeCo en in de concertagenda 
van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Om een tipje van sluier op te lichten, volgt hier alvast 
informatie over het concert in Baarn. Dit zal plaatsvinden op zondag 15 mei in het 'Witte Kerkje' (NPB-
kerk) aan de Kampstraat. Na een pianoconcert dat begint om 15.00  uur, dat wordt georganiseerd door 
het Pianisten Collectief Scarbo, speelt de Baarnse beiaardier Bauke Reitsma - naast werken uit het 
GeNeCo carillon album - beiaardmuziek van Louis  Andriessen en Daan Manneke. Ook in Amersfoort zal de 
Nederlandse Beiaardschool dit voorjaar de nodige aandacht besteden aan de nieuwe composities  tijdens 
het jaarlijkse componistenportret en zullen deze worden uitgevoerd op de klokken van de Onze-Lieve-
Vrouwetoren.

Nieuws van de Nederlandse Beiaardschool

De Nederlandse Beiaardschool heeft een nieuwe docent: Gijsbert Kok. Hij geeft naast hoofdvak Beiaard 
ook Harmonie aan de beiaard. Verderop in deze Beiaardnieuws meer.

Ieder voorjaar organiseert de Nederlandse Beiaardschool enkele bijzondere studieprojecten. Zo doet op 
de woensdagen 26  januari en 2 februari de vaste gastdocent Carl Van Eyndhoven Amersfoort weer aan. 
Hij gaat twee projectlessen geven over de voortgang van zijn doctoraatsonderzoek rond de 
versteekboeken van Hendrick Claes (Brussel, ca. 1616–1633) en Théodore de Sany (Brussel 1648). De 
website van het Lemmensinstituut te Leuven, waar Van Eyndhoven beiaarddocent is, meldt over de 
scriptie: “Uit recent onderzoek is  het nieuw inzicht ontstaan dat deze versteekboeken niet alleen 
interessant zijn omwille van het repertoire-onderzoek, maar ook dat het comparatief onderzoek van 
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versteek- en beiaardboeken met de gerelateerde muzikale bronnen 
van groot belang is  om tot een gefundeerde uitvoering van het 
beiaardrepertoire te komen. Naar analogie hiermee wil dit 
doctoraatsproject door een vergelijkende analyse van deze twee 
versteekboeken en gerelateerde bronnen enerzijds  met de 
zeventiende-eeuwse beiaarden (klavieren, trommels) anderzijds 
een speelklare reconstructie maken van een 17de eeuws 
beiaardboek.” 
In Amersfoort gaat Van Eyndhoven in zijn lezingen in op 
vergelijkende analyses, waarmee hij tracht aan te tonen dat enkele 
versteken van De Sany zijn gebaseerd op orgelwerken van Jean 
Titelouze (1562-1633). Ook het versteek Bonjour mon coeur wordt 
nader belicht. Van Eyndhoven meent aan te kunnen tonen dat dit op 
de koorzetting van Di Lasso is gebaseerd. 
Verder geeft de gastdocent een kijkje in de keuken met (voorlopige) 
bevindingen over de hypothese dat de versteken informatie geven 
over wat (en hoe) er in de zeventiende eeuw op de beiaard werd 
gespeeld. Aan de hand van bijvoorbeeld het aantal trommelmaten 
bij Claes tracht hij conclusies te trekken naar aanleiding van deze 

vragen. Tevens  heeft hij bronnen ontdekt (meestal korte citaten) over de beiaardier als  uitvoerder in de 
periode eind zestiende en begin zeventiende eeuw. De lessen hebben de vorm van een lezing met 
daaraan gekoppeld een workshop. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@nbs.hku.nl

Op woensdag 9  maart zal een groep beiaardstudenten van de Yale University Guild of Carillonneurs (uit 
New Haven, Connecticut, VS) de NBS bezoeken. De dag zal gevuld zijn met lessen, lezingen en bespeling 
van de beiaarden van de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren.

In het voorjaar organiseert de Nederlandse Beiaaardschool een componistenportret waarin de nieuwe 
bundel GeNeCo carillon album centraal staat. Meer informatie hierover volgt nog.
 
Beiaardier Jan Achterkamp presenteert binnenkort een nieuwe bundel met bewerkingen voor kleine 
beiaard. Op zaterdag 19 maart zullen enkele studenten van de NBS de presentatie van dit beiaardboek 
verzorgen met een concert op de beiaard van de Bathmense Dorpskerk. 

Beiaardstudent Rien Donkersloot hoopt aan het eind van dit studiejaar het diploma “Master of Music  in 
Carillon playing” boven de schoorsteenmantel te kunnen hangen. Hij zal afstuderen met twee 
eindexamenconcerten. Op woensdag 13  april vindt het eerste concert plaats  op de Hemonybeiaard van de 
Domtoren te Utrecht. Het tweede deel van dit examen is  op woensdag 15 juni. Donkersloot geeft dan een 
concert op de beiaarden van de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren. Op deze dag zullen tevens 
Joannes  Thuy en Jung Eun Kim (Zuid-Korea) in Amersfoort de proeve van bekwaamheid voor het 
Bachelorexamen afleggen. De tijden van de examenconcerten zullen nader bekend worden gemaakt.

Traditiegetrouw zullen in mei beiaardstudenten weer de Meideun in Nijkerk verzorgen. Ook is  hun spel het 
gehele jaar te beluisteren tijdens marktbespelingen in Amersfoort en Leiden en van april tot en met 
september in Baarn.

Gijsbert Kok nieuwe docent Nederlandse Beiaardschool

Met ingang van 1  januari 2011  is  Gijsbert Kok benoemd tot docent aan de Nederlandse Beiaardschool in 
Amersfoort. Hij is in die functie de opvolger van Henk Verhoef, die organist en beiaardier van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam is  geworden. Overigens  zal Verhoef niet geheel afscheid nemen van de NBS: hij 
blijft als  docent werkzaam voor de beroepsvoorbereidende vakken zoals  versteken, arrangeren en 
campanologie.

Gijsbert Kok studeerde aan de conservatoria van Den Haag, Tilburg en Rotterdam de hoofdvakken orgel 
(bij Rienk Jiskoot) en kerkmuziek, improvisatie (bij Henco de Berg) en theorie der muziek (bij Peter-Jan 
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Klokkenklanken in Amersfoort Beiaardstad

De afgelopen maanden klonken de Amersfoortse beiaarden weer bij diverse bijzondere gelegenheden. Op 
26  juni verzorgde Malgosia Fiebig een bijzondere bespeling in het kader van 'Roze Zaterdag', 
georganiseerd door de Amersfoortse stichting Keiroze. Deze stichting bevordert maatschappelijke 
acceptatie en zichtbaarheid van homoseksualiteit. Naast diverse culturele evenementen en een kerkdienst 
mocht op deze dag de beiaard niet ontbreken en speelde Fiebig een toepasselijk programma.

In het weekend van 21  en 22  augustus vond weer het jaarlijkse Latijns-
Amerikaans-Caraïbisch festival 'Dias  Latinos' plaats  in de Keistad. Ook dit 
jaar was er weer een programmaonderdeel met de beiaard. Jaarlijks 
terugkerend is  'Het Experiment', waarbij een band samenspeelt met de 
Eijsbouts-beiaard. Op zaterdag 21 augustus  tegen 23.00  uur beklom Frans 
Haagen de Onze-Lieve-Vrouwetoren om - met een geluidsverbinding - samen 
te spelen met de Surinaamse band Keti Koti.

In oktober 2010  kwam een cameraploeg van Omroep Amersfoort naar de 
Nederlandse Beiaardschool om een reportage te maken over de school. Zo 
werd er ook tijdens  de beiaardlessen gefilmd en kreeg de reportage een 
plaats in het programma 'Amersfoort Vandaag'.

Op zaterdag 6  november kreeg het Amersfoorts Klokkenluidersgilde, onder 
leiding van luidmeester André Kukolja, tijdens  de maandelijkse luiding 

onverwacht bezoek van de nieuwe Amersfoortse burgemeester, Lucas  Bolsius, met zijn twee kinderen. Na 
de luiding bespeelde Kukolja de Eijsboutsbeiaard, waar hij de burgervader in geuren en kleuren vertelde 
over Amersfoort, de beiaardcultuur en de internationale uitstraling van de Nederlandse Beiaardschool.

Februari-luiden. Zoals  op iedere eerste zaterdag van de maand wordt ook op 5  februari van 12.00  tot 
12.15 uur de nieuwe maand ingeluid vanaf de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Het Amersfoorts 
klokkenluidersgilde staat onder leiding van luidmeester André Kukolja. De zeven luidklokken klinken in vijf 
combinaties van twee tot vijf luidklokken. Tijdens  het eerste gelui klinkt de datum 05/02 door de vijfde en 
de tweede klok met de namen Pothof en Maat samen te laten luiden. Voor het daarop volgende viergelui 
liet Kukolja zich inspireren door de eerste tonen van het Gregoriaanse gezang 'Salve Regina'. Als derde 
klinkt een samenstelling van vijf klokken die overeenkomt met het oorspronkelijke gelui van de 
Lambertikirche in het Duitse Münster, ook wel het 'Münsteraner gelui' genoemd. De combinatie van twee 
'Credo'-motieven (twee dalende kleine tertsen) vormt het vierde gelui. De Amersfoortse klokkenluiders 
sluiten het programma af met een melange van de klokken Havik, Maat, Kamp en Haag.  Aansluitend 
bespeelt André Kukolja tot 13.00 uur de Eijsboutsbeiaard. Hij brengt onder meer W.A. Mozarts Variaties 
op het Nederlandse liedje "Willem van Nasau" (KV. 25) ten gehore. Tijdens  het luiden is het luidschema te 
vinden aan de toegangsdeur van de toren.

Wagemans  en Patrick van Deurzen). Beiaard studeerde hij bij Bernard 
Winsemius aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. 
Hij is  beiaardier van Bergen, Voorschoten, Weesp en Zoetermeer en organist 
van de hervormde gemeenten in De Lier (Domkerk), Bodegraven 
(Salvatorkerk) en de American Protestant Church in Den Haag.
Daarnaast is  hij docent methodologie en muziektheorie aan de masteropleiding 
van het Rotterdams Conservatorium (Codarts).

Zijn taak op de beiaardschool zal bestaan uit het geven van hoofdvaklessen 
beiaardspel en groepslessen harmonie aan de beiaard en improvisatie. 
Studenten van de lagere jaren zullen zich vooral richten op het improviseren 
van liedbewerkingen, in de hogere jaren ligt het accent op de niet–
liedgebonden vormen (passacaglia, fuga, sonate, fantasie etc.).

Verdere informatie over Gijsbert Kok en zijn concertagenda kunt u vinden op de website 
www.gijsbertkok.nl
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Nieuw in de webshop

Het assortiment van de webshop van Beiaardcentrum Nederland is  sinds  de vorige nieuwsbrief van april 
2010 uitgebreid met de volgende werken en albums:

Bladmuziek:
• GeNeCo carillon album : muziek gecomponeerd door leden van het Genootschap van Nederlandse 

Componisten
• Two hymns : carillon (4 octaves) / Hendrik de Regt
• Rondo I : carillon (4 octaves) : on themes of old Dutch folksongs / Hendrik de Regt
• Fanfare 2000 : version C : for carillon (2 octaves) and brass or synthesizer : (1999) / Jacques Maassen
• Fanfare 2000 : version D : for carillon solo (2 octaves) : (1999) / Jacques Maassen
• Rilke fantasie : for carillon / John Courter
• Alarm : for carillon and church bells : opus 40 : 1994 / Peter Schat

• Songs : voor 3 beiaards en luidklokken : 1989 / Jan Welmers
• Pendel : for carillon and Yamaha DX-7 synthesizer : 1986 / Joost van der Goor
• Musica campanesca : voor 4 octaafs beiaard in C met koperensemble / Karel Borghuis

Luidschema zaterdag 5 februari 2011 12:00-12:15 uur
Onze-Lieve-Vrouwentoren Amersfoort; Amersfoorts klokenluidersgilde
Luidmeester/beiaardier: André Kukolja

1. De datum van vandaag (klok 5 en 2)
 bes1-es1 (Pothof, Maat)

2. Salve Regina-motief
 es1-g1-bes1-c2 (Maat, Breul, Pothof, Haag)

3. Het oude gelui van de Lambertikirche in Münster (D)
 g1-as1-bes1-c2-es2 (Maat, Kamp, Pothof, Haag, Bloemendaal)

4. Dubbel Credo-motief
 bes1-g1-es1-c1 (Pothof, Breul, Maat, Havik)

5. Kleine terts in combinatie met een grote terts
 c1-es1-as1-c2 (Havik, Maat, Kamp, Haag)
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1. De datum van vandaag (klok 5 en 2) 

    bes1-es1 [Pothof, Bloemendaal] 

 

2. Salve Regina-motief 
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    g1-as1-bes1-c2-es2 [Maat, Kamp, Pothof, Haag, Bloemendaal] 
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5. Kleine terts in combinatie met een grote terts. 

    c1-es1-as1-c2 [Havik, Maat, Kamp, Haag]                                                              

 

De neumen van Salve Regina  

 

 

                                                                 De Lambertikirche in Münster/Westfalen (D)  

 

     

 

 

 

 

 

 

Twee Credo-motieven (Gregoriaans Credo I en III) 

 

 

               André Kukolja 

               luidmeester/beiaardier 

De Lambertikirhe in 
Münster/Westfalen (D)
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http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/secfc9997933c/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/643
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•Suite uit "De schilderijententoonstelling" / Modest 
Moessorgsky ; voor koperensemble met beiaard in C 
bewerkt door Wim Franken
•Septet : voor 3  trompetten, 3  trombones  en beiaard / Sjef 
van Balkom
•Hymne : bij de opening van het stadhuis  te Velsen : mei 
'65 / Sas Bunge

Boeken:
•Uurwerk en klokkenspel in de Sint Catharijnetoren te 
Brielle / Laura J. Meilink-Hoedemaker
•Een Taylor-klokkenspel voor het stadhuis van Rotterdam : 
(1916-1920) / Laura J. Meilink-Hoedemaker

Gratis downloads:
• Patterns IV / Jacques Maassen (uit de bundel Brabants beiaardboek. Bd. 1)
• Suite / Wouter Paap (uit de bundel Herdruk : NKV-uitgaven 1919-1954)
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