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Voorwoord

De beiaard is een zomers instrument. Dan zijn de mensen op straat, dan is  dus het latente publiek te 
bereiken. Kan het carillon in de winter nog wel eens  weemoedig klinken in lege, kille en winderige straten, 
in de zomer voegt de beiaardklank zich naar de vrolijke straatgeluiden, vult die aan en verlevendigt zo de 
openbare ruimte. Dát is  eigenlijk de belangrijkste kwaliteit van de beiaard: niet opvallen, maar wel een 
substantiële en positieve bijdrage leveren aan – we zullen het Nederlandse woord maar weer eens  van 
stal halen – de gezelligheid van de straat. In deze voor kunst en cultuur niet al te florissante en al te vaak 
slechts op zakelijke aspecten gerichte tijd voorwaar een opvallend en uniek selling point.
Omdat het zomer is  puilt deze aflevering van de Nieuwsbrief aan alle kanten uit. Eigenlijk  bedoeld als 
extra editie vanwege het 25-jarig bestaan van Beiaardcentrum Nederland, groeide dit nummer gestaag 
uit tot een heuse krant. Bijzonder is  het presentje dat oprichter en directeur van BCN  Jacques Maassen 
ter gelegenheid van het kwart-eeuw-feest ons  aanbiedt: een bewerking van Valse pour les  Enfants  van 
Igor Strawinsky. Zomaar voor iedereen te downloaden via de site van BCN. Wel eventjes componist en 
bewerker op de BUMA-opgave vermelden natuurlijk.
Deze keer ook veel lokaal beiaardnieuws. Beiaardcentrum Nederland is stadbeiaardier van Amersfoort en 
in die stad gebeurt de komende tijd veel rond de drie carillons en de Nederlandse Beiaardschool.
De beiaard zal ook deze zomer op weinig plaatsen breaking news genereren. In alle bescheidenheid levert 
de beiaard zijn vaste en onmisbare bijdrage in het straatgeluid. Gehoord door velen, beluisterd door een 
select gezelschap, maar steeds  bedoeld voor iedereen. Dat alleen al lijkt me in deze tijd breaking news. 
Een goede zomer met veel muzikaal plezier toegewenst!

Christiaan Winter
voorzitter BCN

25 jaar Beiaardcentrum Nederland, hoe het begon...

 
Door Jacques Maassen, directeur Nederlandse Beiaardschool Amersfoort van 1984 tot 2005, oprichter en 
eerste directeur van Beiaardcentrum Nederland.
 
De stichting Beiaardcentrum Nederland werd door het toenmalige bestuur van de Nederlandse 
Beiaardschool Amersfoort opgericht op het moment – 1 januari 1987 - dat de NBS werd opgeheven en 
opging in een nieuwe organisatie, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarbij stonden de volgende 
doelen voor ogen: de stichting zou de Nederlandse Beiaardschool moeten ondersteunen waar dat nodig 
zou zijn. En die ondersteuning zou concreet liggen op de gebieden van het amateur-beiaardonderwijs  en 
de uitgave van beiaardmuziek en –literatuur. Gebieden dus die traditioneel bij de directeur van de NBS 
behoorden maar die niet tot zijn primaire onderwijsmanagementtaken konden worden gerekend, hoewel 
ze van levensbelang waren voor het voortbestaan van de professionele beiaardopleiding in Nederland!
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Het beiaardonderwijs aan amateurs
Vóór 1984  werden beroepsmusici, wanneer zij met de beiaard begonnen, direct tot het eerste jaar 
toegelaten. Ook werden amateurs als reguliere studenten ingeschreven.
Na de fusie in de HKU werd de noodzaak van een eigen amateur-afdeling steeds duidelijker: een 
kweekvijver en oefenplaats  voor potentiële beiaardiers, en tegelijkertijd een mogelijkheid voor de 
oprechte amateur om zich op het instrument te ontplooien en in de beiaardwereld te grasduinen.
Om dit mogelijk maken werd Mathieu Polak als  docent aangetrokken. Gezamenlijk werd een programma 
ontwikkeld voor een eerste fasetraject “beiaardspelen”, en werd een methode voor de amateurs 
ontwikkeld. Bij dit alles werden uiteraard de faciliteiten van de NBS gebruikt. Het werd steeds meer “NBS-
beleid” de amateurs op allerlei gebieden in te zetten.
 

Speciaal voor de amateur-opleiding van de Nederlandse Beiaardschool Amersfoort maakte 
Jacques  Maassen een arrangement van Igor Strawinsky’s pianostukje Valse pour les 
Enfants  (1917). Het werkje leent zich bijzonder goed voor beiaard. Omdat het tevens  kan 
worden gezien als een studie voor de coördinatie van handen en voeten (of liever gezegd, 
voor het samenwerken van linkerhand en rechtervoet) is  het tevens  een ideaal 
studieobject voor diegene die de eerste beginselen van het beiaardspel achter de rug 
heeft. Het walsje is op de site van BCN te downloaden (klik hier).

 
De eigen beiaarduitgaven
Leen ’t Hart had al door dat het uitgeven van beiaardmuziek de beste manier was van PR bedrijven voor 
de school. Helaas  nam hij bij zijn pensioen in 1984 ook de uitgavenreeks  mee. BCN  startte echter een 
eigen organisatie en wist tevens  van Donemus  het recht op verkoop van de eigentijdse Nederlandse 
beiaardmuziek te verwerven. Samen met DONEMUS maakten de docenten een langspeelplaat met 
hoogtepunten van Nederlandse beiaardliteratuur.
Vooral het beschikbaar maken van beiaardarrangementen in een hanteerbare vorm werd een belangrijke 
speerpunt in de werkzaamheden van BCN.  Zo verschenen in de eerste twintig jaar van zijn bestaan niet 
minder dan vijftig bundels, waarbij de serie Haarlemse Beiaardboeken zonder meer als  de meest 
herkenbare moet worden genoemd.
 
Overige BCN-taken (tot 2005)
BCN werd steeds meer de vergaarbak van alle taken die niet direct pasten in het HKU-beleid. Hiertoe 
behoorden:
• Het contractonderwijs, vooral aan buitenlandse beiaardiers/beiaardstudenten die de school bezoeken en 

gedurende enige tijd lessen willen volgen.
• De reguliere beiaardbespelingen te Amersfoort, 200 keer per jaar. Deze bespelingen zijn als 

stagebespelingen de kern van de opleiding. Te Amersfoort worden ook de zomerseries georganiseerd op 
de carillons van OLV-toren en Belgenmonument.

• Verhuur van oefenklavieren aan studenten. Binnen het “Peter Bakkerfonds” werden twee oefenklavieren 
aangeschaft om te worden geleend aan die beginnende studenten die nog geen mogelijkheid hebben 
zelf een klavier aan te schaffen.

• Projecten, zoals  de film Carillon playing (60  minuten over het beiaardonderwijs, thans  op DVD), 
bemiddeling bij aan- en verkoop van oefenklavieren, interviews  aan binnen- en buitenlandse media. 
Speciaal moet het beheer van de 
bruiklenen van derden aan de NBS 
worden vermeld: de bruiklenen 
van Nationaal Beiaardmuseum 
Asten en van stichting Amersfoort 
Beiaardstad (twee oefenklavieren, 
kopieën van de klavieren in de 
OLV-toren: Hemony en Eijsbouts).

De oude vlag van de Nederlandse 
Beiaardschool, met het logo dat in 1978, 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
werd ontworpen door Erica Kreyns-Kuit; 
v l a g e n l o g o b e h o r e n n u b i j 
Beiaardcentrum Nederland.
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https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/valse_pour_les_enfants_I._Stravinsky.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/valse_pour_les_enfants_I._Stravinsky.pdf


Klokkenklanken in Amersfoort Beiaardstad

Zomeravondconcerten
Op de woensdagavonden in de zomermaanden zijn er in de Amersfoortse binnenstad zes 
zomeravondconcerten te beluisteren. De concerten worden verzorgd door docenten van de Nederlandse 
Beiaardschool en gastbeiaardiers. Belangstellenden kunnen alvast het volgende schema met data en de 
namen van de beiaardiers in hun agenda noteren: 

20 juli             Jon Lehrer (USA)
27 juli             Roel Smit 
3  augustus     Janno den Engelsman
10 augustus    Henk Verhoef
17 augustus    Gijsbert Kok
24 augustus    Frans Haagen

De concerten beginnen steeds om 20.00  uur en worden vanaf 19.50 uur ingeluid door het Amersfoorts 
Klokkenluidersgilde. Programmaboekjes zijn aanwezig aan de toegangsdeur van de toren. Entree is vrij.

Nieuws van de Nederlandse Beiaardschool

Diploma-uitreiking
Op woensdag 22 juni verlaten twee studenten de Nederlandse Beiaardschool met een diploma. JungEun 
Kim uit Zuid-Korea hoopt haar Bachelordiploma in ontvangst te nemen en Rien Donkersloot zal naar huis 
gaan met het Masterdiploma op zak. Beide eindexamenkandidaten geven deze avond vanaf 19.00 uur 
nog eenmaal een concert op de Eijsboutsbeiaard van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Vanaf 18.50 uur luidt 
het Amersfoorts  Klokkenluidersgilde het concert in. Aansluitend op het concert, dat tot 20.00  uur duurt, 
vindt de daadwerkelijke diploma-uitreiking plaats in de Nederlandse Beiaardschool aan de Grote Spui 
nummer 11. Iedereen is van harte welkom! Het programma van het concert vindt u hier.

Nederlandse beiaardschool naar Perpignan
Van 14  juli tot en met 18  augustus  2011 vindt in 
Perpignan (Frankrijk) het 9e International carillon 
festival plaats. Het thema dit jaar is  European Carillon 
Schools. Van diverse beiaardopleidingen in Europa 
geven docenten met hun studenten elke donderdag 
een beiaardconcert op het carillon van de Cathédrale 
de Saint-Jean-Baptiste aan de Rue de l’Horloge 1 van 
18.00 - 19.00 uur. De Nederlandse Beiaardschool wordt 
vertegenwoordigd door docent Frans  Haagen en de pas 
afgestudeerde student Rien Donkersloot. Zij geven op 
donderdag 4 augustus een concert.
Meer informatie en het volledige programma zijn te 
zien op de website van het festival.
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https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Programma_JungEun_en_Rien.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Programma_JungEun_en_Rien.pdf
http://www.anglophone-direct.com/International-Carillon-Festival
http://www.anglophone-direct.com/International-Carillon-Festival


Wandelconcerten bij het Belgenmonument
De komende zomer organiseren Gilde Amersfoort en de Nederlandse Beiaardschool weer vier concerten 
rond het Belgenmonument met een wandeling vooraf. Nadat een gids  tijdens  een 45 minuten durende 
wandeling heeft verteld over de historie van het monument, dat na de Eerste Wereldoorlog door België 
werd geschonken aan Nederland, verzorgt een student van de beiaardschool een concert. Traditiegetrouw 
wordt er ook altijd één concert gegeven door de leerlingen van BCN onder leiding van hun docent 
Mathieu Daniël Polak.

De concerten vinden plaats op zondagmiddag: 
10 juli  Dick Klomp 
24 juli  Juan Verdaguer (Argentinië) en André
   Kukolja
7 augustus  Leerlingen Beiaardcentrum Nederland o.l.v.
    Mathieu Polak 
21 augustus   Joannes Thuy (België)

De wandeling begint steeds om 14.00  uur, waarna om 14.45 
uur het concert wordt gegeven. Aansluitend op het concert kan 
het publiek de toren beklimmen. De beiaardiers geven dan 
graag tekst en uitleg. Meer over Gilde Amersfoort, klik hier. 

Maandluiden
Elke eerste zaterdag van de maand laat het Amersfoorts  Klokkenluidersgilde van zich horen. Door 
gemiddeld twintig tot veertig luiders  en luidsters worden de zeven klokken van de Onze-Lieve-
Vrouwetoren door middel van koorden in beweging gebracht. In het gelui dat in 2000 werd gegoten en 
geïnstalleerd door de Fa. Rincker in Sinn (Duitsland) hangen zeven luidklokken. Ze hebben allemaal 
verschillende afmetingen, gewichten en tonen. De zwaarste klok (c1) weegt ca. 2900 kilo en de lichtste 
(es2) ongeveer 175 kilo. De tonen van de luidklokken zijn c1-es1-g1-as1-bes1-c2  en es2. De klokken 
dragen de namen van oud-Amersfoortse wijken en straten: Havik, Maat, Breul, Kamp, Pothof, Haag en 
Bloemendaal. Uit deze tonen zijn veel verschillende, meerstemmige geluien samen te stellen. De meeste 
geluien zijn gebaseerd op vroegkerkelijke (Gregoriaanse) gezangen en hymnes of op bestaande geluien 
van andere torens  in ons land of daarbuiten. Uit de tonen van het zevenstemmige gelui zijn onder andere 
de volgende traditionele geluien samen te stellen: met de tonen as1, bes1 en c2  klinkt het Pater Noster-
motief en met de tonen es1, g1 en bes1  en de tonen as1, c2  en es2 klinkt het  Adoro Te-motief. Bij 

bijzondere gelegenheden zoals  Koninginnedag, worden alle 
zeven klokken geluid.
Bij het maandluiden stellen de luidmeesters  Bauke Reitsma 
en (in de meeste gevallen) André Kukolja (foto) een schema 
samen waarin gemiddeld vijf verschillende geluien met twee 
tot vijf klokken de revue passeren. Bij het samenstellen van 
de schema’s houden ze rekening met het jaargetijde, een 
maandthema, een bepaalde heilige die wordt herdacht of met 
een actuele gebeurtenis  die in de betreffende maand 
plaatsvindt. Klik hier voor het luidschema van zaterdag 2  juli 
aanstaande. Het luiden gebeurt tussen 12.00 en 12.15 uur 
en daarna wordt er op de beiaard gespeeld.
Aangezien op de luidzolder de klokken vrij hard klinken, is 
het voor de luidmeesters  moeilijk om aanwijzingen met de 
stem te geven. Om de luiders  aan te sturen hanteren ze 
gebaren. Mensen die een maandluiding willen bijwonen 
kunnen contact opnemen met één van de luidmeesters, of 
m e t h e t K l o k k e n l u i d e r s g i l d e v i a d e w e b s i t e 
www.zevengelui.nl.

Luidmeester André Kukolja in actie

- 4 -

Foto: Amersfoorts Klokkenluiders Gilde

Foto: Jan van Adrichem

http://www.gildeamersfoort.nl/belgenmonument.html
http://www.gildeamersfoort.nl/belgenmonument.html
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Luidschema_2_juli_2011.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Luidschema_2_juli_2011.pdf
http://www.zevengelui.nl/
http://www.zevengelui.nl/


Nieuwe versteken 
Op dinsdag 10  mei werd het automatisch speelwerk van het carillon in de Onze-Lieve-Vrouwetoren van 
nieuwe melodieën voorzien. Nadat SRO-medewerkers  Guido Koenderink (torenwachter) en Stefan Gruter 
zich beurtelings en met enige lenigheid in de speeltrommel -  met een diameter van amper 1,5 m. - 
hadden gewurmd om de moeren vast te draaien, verstak beiaardier 
Bauke Reitsma de metalen noten aan de buitenkant. De nieuwe 
versteken klinken het komende halfjaar ieder kwartier over de 
binnenstad. Voorafgaand aan de uurslagen hoort u de eerste 19  maten 
van het tweede deel, Tempo di minuetto, uit de derde Symfonie van 
Gustav Mahler (1860-1911). Op 18 mei was het honderd jaar geleden 
dat deze componist overleed. Om kwart over het uur klinkt een 
fragment uit de tune van de tv-serie ‘Dagboek van een herdershond’ 
uit de jaren ’70. De muziek is  van Ruud Bos, die eerder dit jaar met 
beiaard en luidklokken in Amersfoort werd gefeliciteerd met zijn 75ste 
verjaardag. Beide melodieën werden door Reitsma bewerkt voor het 
speelwerk. Een arrangement van Psalm 100 uit de Geneefse 
psalmmelodieën -  op het halve uur -  en een kort ‘swing’-motief - om 
kwart voor het uur - klonken eerder dit jaar op het carillon van de 
Alkmaarse Waagtoren. Christiaan Winter, beiaardier van die stad, 
stelde deze bewerkingen beschikbaar voor het Amersfoortse speelwerk.

Beiaardschool en Belgenmonument open tijdens Open Monumentendag
Op zaterdag 11  september wordt dit jaar de landelijke Open Monumentendag gehouden. Zoals 
voorgaande jaren is ook dit jaar de Nederlandse Beiaardschool weer geopend voor publiek. Beiaardier 
André Kukolja vertelt van 10.00  tot 17.00 uur over de beiaardschool en de beiaard als  instrument. Hij 
demonstreert daarbij tevens  de studieklavieren van de school. Ook een medewerker van Gilde Amersfoort 
is aanwezig om het publiek te vertellen over de historie van het pand aan de Grote Spui 11.

In samenwerking met de Amersfoortse VVV  en Gilde Amersfoort stelt BCN  dit jaar ook het 
Belgenmonument open van 10.00 tot 17.00 uur. Enkele gidsen van Gilde Amersfoort geven het publiek 
buiten informatie over de geschiedenis  van het Monument dat na de Eerste Wereldoorlog werd 
geschonken door België als  dank voor de opvang van vluchtelingen. De uit België afkomstige 
beiaardstudent Joannes  Thuy is  ‘s  morgens  aanwezig om over de beiaard te vertellen. Omdat zaterdag 11 

september tevens  in het teken staat van de amateurkunst, 
verzorgen amateurbeiaardiers van 12.00 tot 17.00 uur 
beiaardbespelingen en geven zij uitleg over de beiaard. Wil 
Dullemond, Nicolaas  Scharn, Tjeerd Mulder en Henk Bruggeman, 
leerlingen van de beiaardklassen van de Erasmusuniversiteit 
Rotterdam en Beiaardcentrum Nederland, nemen ieder een deel van 
de middag voor hun rekening.

Dias Latinos
Van vrijdag 19  tot en met zondag 21 augustus  vindt in Amersfoort de 2011-editie van het Latijns-
Amerikaanse en Caribische dans- en muziekfestival plaats. Een jaarlijks  terugkerend evenement tijdens 
het festival is  ‘Het Experiment’. Bij Het Experiment speelt een band met of zonder solist samen met de 
torenbeiaard. Ook dit jaar zal beiaardier Frans  Haagen, docent aan de Nederlandse Beiaardschool, vanaf 
de Onze-Lieve-Vrouwetoren samenspelen met een Latijns-Amerikaans combo. Deze festiviteit vindt op de 
late zaterdagavondplaats om 23.00 uur. 
Meer informatie over het festival is hier te vinden.
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Amersfoortse Hemonybeiaard op de plaat
Dit voorjaar verzorgde Carl Van Eyndhoven, vaste gastdocent aan de Nederlandse Beiaardschool, twee 
projectlessen over de voortgang van zijn doctoraatsonderzoek getiteld: A la recherche du temps  perdu. 
Dit behelst Een artistieke reconstructie van de beiaardmuziek tussen 1600 en 1650 in de Zuidelijke 
Nederlanden  op basis  van historische versteekboeken. Vanuit zijn positie als diensthoofd onderzoek en 
beiaarddocent aan het Lemmensinstituut (onderdeel van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst) te 
Leuven (B) analyseert hij onder meer de versteekboeken van Hendrick Claes  (Brussel, ca. 1616–1633) en 
Théodore de Sany (Brussel 1648). In Amersfoort ging Van Eyndhoven tijdens  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 werd nader belicht. 
Van Eyndhoven meent aan te kunnen tonen dat dit op de koorzetting van Di Lasso is  gebaseerd. Verder 
gaf 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. 
Tijdens  een workshop was de opdracht aan studenten om te onderzoeken in hoeverre de versteken 
speelbaar zijn op beiaard. De docent benadrukte dat het niet zo is dat de uitkomst van het onderzoek 
moet leiden naar de opvatting ‘zó moet die muziek gespeeld worden’. Toch stelde hij dat 18e-eeuwse 
versteken iets  kunnen zeggen over de uitvoeringspraktijk van 18e-
eeuwse beiaardboeken met betrekking tot versieringen en vrijheden 
in de notentekst ten aanzien van bas, middenstemmen en ritme. 
Beiaardiers  die bijvoorbeeld De Gruytters spelen kunnen uit deze 
versteekboeken ideeën opdoen over de uitvoeringspraktijk. Aan de 
hand van bijvoorbeeld het aantal trommelmaten bij Claes  wist Van 
Eyndhoven conclusies te trekken naar aanleiding van vragen rond dit 
onderwerp. Tevens heeft hij bronnen ontdekt (meestal korte citaten) 
over de beiaardier als  uitvoerder in de periode eind zestiende en 
begin zeventiende eeuw. Op basis  van deze gegevens  tracht Van 
Eyndhoven reconstructies  te maken van beiaardarrangementen uit 
die tijd en deze gaat hij ook daadwerkelijk toetsen aan de 
speelmogelijkheden op een historisch beiaardklavier met een 
broeksysteem als  overbrenging naar de klokken. De eind vorige 
eeuw naar de 17de-eeuwse toestand gereconstrueerde Amersfoortse 
Hemonybeiaard biedt uitstekende mogelijkheden om dit onderzoek in 
de praktijk te brengen. Binnenkort gaat hij in het kader van dit 
onderzoek dan ook opnames  maken vanaf de Amersfoortse toren. Op 
de website van het Lemmensinstituut, www.lemmens.wenk.be, is 
meer te vinden over Van Eyndhovens onderzoek.

Kerkennacht
In de middag en avond van zaterdag 25  juni vindt het landelijke evenement 
Kerkennacht plaats. Ook Amersfoort doet mee met een groot aantal kerken die 
geopend zijn voor publiek. Zo vindt er onder andere een zogenaamde Flash mob 
plaats: een min of meer spontane uitvoering van 'Ode on St. Caecilia's Day' van 
Georg Friedrich Händel. U  kunt gratis  meedoen. Voorafgaand is  er om 14.00 uur een 
eenmalige repetitie in de Johanneskerk (tegenover het stadhuis), onder de 
bezielende leiding van dirigent Rob Holleman. Voor wie alvast wil oefenen: de 
bladmuziek is te downloaden via www.kerkennachtamersfoort.nl.

Wanneer om 18.00 uur twee minuten lang alle kerkklokken van de stad luiden, doet ook het Amersfoorts 
Klokkenluidersgilde mee: zij laten het volledige zevengelui van de Onze-Lieve-Vrouwetoren horen. 
Vervolgens  geeft Henk Veldman tot 19.30  uur een beiaardconcert waarin hij werken van Bach ten gehore 
brengt (zie hier).
Een volledig programma van de Kerkennacht vindt u hier. Meer informatie is  te vinden op de website van 
Kerkennacht Amersfoort. En wie nog meer Bach wil horen kan later op de avond naar een orgelconcert  in 
de Soester H. Familiekerk. Klik hier voor meer informatie.
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Foto: Hylke Banning

http://www.lemmens.wenk.be
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http://www.kerkennachtamersfoort.nl
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http://rksoest.nl/lees.php?id=413
http://rksoest.nl/lees.php?id=413


Uit de regio

Basisschoolproject “Naar het Carillon”
Bruist de stad Amersfoort van de klokkenklanken, ook in enkele omringende plaatsen verspreidt het 
klokkenvirus  zich geleidelijk. Mathieu Daniël Polak, docent van de amateurafdeling van BCN, ontwikkelde 
in 2008  samen met de stichting Kunst Centraal uit Bunnik een project waarbij basisschoolleerlingen op 
diverse manieren in aanraking komen met klokken en beiaarden. De website www.kunstcentraal.nl geeft 
informatie over wat deze stichting allemaal doet op het gebied van kunst en cultuur, gecombineerd met 
basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens het project "Het Carillon"  geven leerkrachten aan de hand van 
een door Polak samengestelde reader en een DVD  drie lessen over klokken, klokkengieten, beiaarden en 
hun bespelers, klokkenluiders en beiaardopleidingen. Spelenderwijs  wordt het principe van een carillon 
uitgelegd met klankstaven of een flessencarillon. Na deze lessen brengen de leerlingen een bezoek aan 
de toren, waarbij de zij zelf op het carillon mogen spelen. Verder maken de kinderen tijdens  deze exursie 
een tekening van de toren, is  er een liedjeswedstrijd en beantwoorden zij vragen naar aanleiding van de 
informatie die de beiaardier vertelt. Tweemaal (in 2008 en 2010) vond het project in Bunschoten-
Spakenburg plaats  voor de groepen vijf en zes van elf 
basisscholen. Mathieu Polak en Bauke Reitsma, 
beiaardiers  van deze plaats, verzorgden hierbij de 
torenexcursie. Na Bunschoten werd het project in Baarn 
georganiseerd, waar het afgelopen mei plaatsvond. In de 
toren van de Pauluskerk leidden Polak en Reitsma de 
groepen vijf en zes van zeven Baarnse basisscholen rond 
(zie foto). Dankzij het succes  en het enthousiasme van 
zowel de beiaardiers en Kunst Centraal als de 
basisscholen en niet in de laatste plaats  de leerlingen, wil 
de stichting een dergelijk project in 2012 in Soest 
organiseren. Omdat Soest geen torenbeiaard heeft stelt 
de heer E.S. Raatjes  zijn reizende beiaard ‘De Paltz’ voor 
het project ter beschikking.

Nieuw in de webshop

Het assortiment van de webshop van Beiaardcentrum Nederland is sinds de vorige nieuwsbrief van april 
2011 uitgebreid met de volgende werken en albums:

Bladmuziek
- Compositions et arrangements pour carillon / Léon Henry
- Compositions pour carillon : (partie 1) / Géo Clément
- Compositions pour carillon : (partie 2) / Géo Clément
- Little waltz : carillon / composed by Julien Keymolen
- The voice of a tower : carillon / composed by Julien 
Keymolen
- Fantasie in F Major : carillon / composed by Julien 
Keymolen
- Tales from a tower : carillon / composed by Julien 
Keymolen
- Dancing Bells : carillon / composed by Julien Keymolen
- Day dreams : carillon / composed by Julien Keymolen
- Listen to the Belfry : carillon / composed by Julien 
Keymolen

- Partita I : carillon (4 octaves) / composed by Hendrik de Regt
- Variations on 5 old Dutch Folksongs : carillon (3 octaves) / composed by Hendrik de Regt 
- Ode aan traditie en stilte : carillon / composed by Sonja Beets 
- Nijenrodesuite 2 / Jan Achterkamp
- Rhapsody on Bells : for carillon : 2006 / Wim de Ruiter
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Foto: Gerda van der Weide

http://www.kunstcentraal.nl/
http://www.kunstcentraal.nl/
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/693
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http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/694
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/694
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/695
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/695
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/691
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/691
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/690
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/690
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/689
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/689
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/688
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/688
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/687
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/687
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/686
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/686
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/685
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/685
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/684
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/684
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/683
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/683
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/682
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/682
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/667
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/667
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/692
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/692


CD’s
- Beiaarden van de Veluwe : concert on Dutch carillons = carillons of the Veluwe / Freek Bakker e.a

Vanaf heden kunt u ook met creditcard of via iDEAL betalen!

Redactie
Bauke Reitsma
Gea van Veen
Simeon Bodden

Beiaardnieuws

Teksten
Bauke Reitsma
Jacques Maassen
Christiaan Winter
André Kukolja
Gea van Veen

Uitgave
Beiaardcentrum Nederland
Postbus 758
3800 AT Amersfoort
info@beiaardcentrum.nl
www.beiaardcentrum.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, klik dan hier.

Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief liever in het Engels ontvangen, klik dan hier.
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