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Voorwoord

Beiaardcentrum Nederland heeft diverse pannetjes op het vuur. Naast de directe en door de historie ingege-
ven verbondenheid met de Nederlandse Beiaardschool stimuleert BCN  de beiaardcultuur in het algemeen. 
Ook is  BCN  'stadsbeiaardier' van Amersfoort. Zoals uit deze nieuwsbrief blijkt is  dat momenteel het panne-
tje waarin het meeste ligt te pruttelen. BCN wil -  voor zover mogelijk -  daar ook een voorbeeld(ige) rol in 
vervullen. Kwalitatief goed beiaardspel is de helft van het verhaal. Het behoud van de lokale beiaardcultuur 
is immers het meeste gediend bij direct contact met de burgerij. Veel mogelijkheden om die band met de 
inwoners  van Amersfoort te verstevigen worden dan ook door BCN - en zijn secretaris  in het bijzonder - met 
beide handen aangegrepen. Politiek en financieel heeft de beiaardcultuur de wind niet mee. De soms  twij-
felachtige hang naar oude vaderlandse waarden die de laatste tijd waarneembaar is, kan echter deze te-
genwind enigszins opheffen. De beiaard is  geen populistisch muziekinstrument, maar we kunnen er wel al-
les  aan doen er een populair (in de betekenis  van 'bij het volk geliefd') instrument van te maken. Dat vraagt 
een bijzondere antenne van beiaardiers  voor wat er in de eigen omgeving speelt en creativiteit om de ver-
taalslag te maken naar taal van de klokken. Veel inspiratie daarbij!
 
Goede groet,
Christiaan Winter, voorzitter BCN
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Nieuws in het kort

Diploma-uitreiking Nederlandse Beiaardschool
Tijdens  een feestelijke avond op woensdag 22 juni werd het studiejaar van de Nederlandse Beiaardschool 
afgesloten met een concert door de twee eindexamenkandidaten. JungEun Kim (Zuid-Korea) en Rien Donk-
ersloot lieten tijdens hun optreden op de carillons  van de Onze-Lieve-Vrouwetoren delen horen van hun 
examenprogramma’s. Het concert werd feestelijk ingeluid door het Amersfoorts  Klokkenluidersgilde en af-
gesloten met een gezellig samenzijn in de Beiaardschool. Daar werden de 
studenten toegesproken door hun docenten Frans  Haagen en Gijsbert Kok 
onder het genot van koffie, taart, een pilsje en wat hapjes. Aan het eind 
van de avond ging JungEun met het Bachelordiploma naar huis  en Rien 
met het felbegeerde Masterdiploma.

Zomerconcertserie Amersfoort
De klokken van het Belgenmonument en de Onze-Lieve-Vrouwetoren 
klonken afgelopen zomer weer tijdens  een aantal concerten. De Belgen-
monumentserie, tweewekelijks  op zondagmiddag, werd voorafgegaan door 
een rondleiding door een gids  van Gilde Amersfoort. De torenconcerten, 
op de woensdagavonden, werden steeds  ingeluid door het Amersfoorts 
Klokkenluidersgilde. De Amersfoortse pers  besteedde met name in de 
huis-aan-huis-kranten iedere week aandacht aan de concerten, die on-
danks  het slechte zomerweer toch redelijk werden bezocht. De aan de 
toren opgehangen programmaboekjes  vonden gretig aftrek bij bezoekers 
die meteen even een terrasje meepakten. Foto: Hanns-Diether Sommer



We are the world
In verband met de landelijke actie voor Giro 555 De Hoorn van Afrika nam het Rode Kruis  contact op met 
Jan Willem Achterkamp,  beiaardier van Bathmen, Dinxperlo en Kasteel Nijenrode. De vraag of het num-
mer We are the world in de eerste week van augustus  op zoveel mogelijk beiaarden in het land kon wor-
den gespeeld, werd door Achterkamp meteen doorgemaild naar zijn collega’s  in heel Nederland. In tal 
van dorpen en steden gaven beiaardiers  gehoor aan deze oproep en klonk het lied vanaf stadhuis- en 
kerktorens. In 1985  werd We are the world door Michael Jackson geschreven en door diverse beroemde 
artiesten gezongen in verband met de hongersnood in Ethiopië. Op de Amersfoortse Onze-Lieve-
Vrouwetoren speelden de beiaardiers André Kukolja en Joannes  Thuy deze song op vrijdag 5  en zaterdag 
6  augustus. De krant De Stad Amersfoort besteedde hier aandacht aan en maakte een sfeerimpressie. 
Klik hier voor het krantenknipsel.

Dias Latinos
Op vrijdag 19, zaterdag 20  en zondag 21  augustus  vond dit jaar het Zuid-Amerikaanse dans-  en muziek-
spektakel Dias  Latinos  plaats in Amersfoort. Jaarlijks organiseerde het festival een programmaonderdeel 
met beiaard, onder de titel  ‘Het Experiment’. Tijdens  Het Experiment speelde een beiaardier (Jacques 
Maassen, later Frans  Haagen) samen met een band of solist. Dit jaar gooide Dias  Latinos  het over een 
andere boeg: het zaterdagprogramma werd op 20 augustus om 11.00 uur geopend door Frans  Haagen. 
Spelend met en op de Eijsboutsbeiaard bracht hij een aantal swingende bossanova’s, samba’s, beguines 
en tango’s  ten gehore. Met titels  als  ‘Tico tico’, ‘Besame mucho’ en ‘Amor, amor’ werd de dag geheel in 
stijl geopend.

Wim Ruessink beiaardier van Groenlo
Per 1  oktober wordt Wim Ruessink beiaardier van Groenlo, 
waar hij de torenbeiaard van de Sint-Calixtuskerk gaat be-
spelen. Hij volgt in deze functie Gert Oldenbeuving op. Al 
eerder dit jaar (1 april) volgde Ruessink Oldenbeuving op 
als  beiaardier van zijn woonplaats  Winterswijk. Hij bespeelt 
daar de toren van de Jacobskerk, waar hij ook werkzaam is 
als  cantor-organist. Wim Ruessink hoopt in het voorjaar van 
2012 af te studeren aan de Nederlandse Beiaardschool. 
Meer over deze veelzijdige musicus  is  te vinden op zijn 
website. 

Oud-studente NBS stadsbeiaardier van Utrecht
Per 1  september werd Malgosia Fiebig stadsbeiaardier van Utrecht. Zij volgde Arie Abbenes op in deze 
functie. Malgosia studeerde aan de Nederlandse Beiaardschool bij Arie Abbenes, Bernard Winsemius, 
Frans  Haagen en Henk Verhoef. In 2004 behaalde zij het Bachelordiploma en in 2007 werd haar het Mas-
terdiploma toegekend. Vanuit Beiaardcentrum Nederland wordt Malgosia Fiebig van harte gefeliciteerd 
met en veel plezier gewenst in deze prachtige beiaardiersaanstelling.

Foto: R. van Willigen

Nieuws van de Nederlandse beiaardschool

Beiaardstudent geïnterviewd
De studenten van de Nederlandse Beiaardschool doen hun praktijkervaring op op de beiaarden van het 
Belgenmonument en de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort en het stadhuis  van Leiden. Daarnaast 
worden ze gevraagd voor vervangende beiaardbespelingen door beiaardiers in den lande en worden ze 
uitgenodigd te spelen in zomerconcertseries. Zo werd Dick Klomp gevraagd deze zomer een uur met bei-
aardmuziek te vullen in de Baarnse zomerserie. Jaarlijks  neemt de Baarnsche Courant één van de zes 
zomeravondconcerten onder de loep. Dit jaar gaf het concert van Klomp aanleiding tot een interview dat 
werd geplaatst in de krant van 1 augustus 2011 dat u hier kunt lezen.

Leidens ontzet
Jaarlijks  vieren de Leidenaren groots dat hun stad in de nacht van 2  op 3 
oktober van het jaar 1574 werd ontzet van de Spaanse belegering. Door 
de watergeuzen werd aan de uitgehongerde burgers haring en wittebrood 
uitgereikt. Dit is  nog steeds de delicatesse die jaarlijks  wordt gegeten bij 
het volksfeest, evenals  de hutspot die de Spanjaarden in hun vlucht 
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https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/De_Stad_Amersfoort_10_aug._11_pag._5.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/De_Stad_Amersfoort_10_aug._11_pag._5.pdf
http://www.wimruessink.nl
http://www.wimruessink.nl
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Baarnsche_Courant_1_aug._11_Concert_Dick_Klomp.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Baarnsche_Courant_1_aug._11_Concert_Dick_Klomp.pdf


Klokkenklanken in Amersfoort Beiaardstad

Klavierleeuw
Op zondagmiddag 4 september 2011  heeft Mathieu Polak voor de 
Lions  Club Amersfoort een bespeling verzorgd op het carillon van 
het Belgenmonument. Deze groep, onder leiding van Loek van Has-
selt, had die middag een grote schoonmaak gehouden in het park 
rondom het monument. Van Hasselt is  geen onbekende voor de 
Amersfoortse klokkenwereld: hij houdt zich vanuit de Gemeente 
Amersfoort bezig met externe betrekkingen en laat in de stad af en 
toe van zich horen als lid van het Amersfoorts Klokkenluidersgilde.   
Na afloop van hun noeste arbeid speelde Polak tijdens de borrel mu-
ziek uit onder meer Yentl en daarnaast enkele improvisaties over 

liedjes van ABBA. Verscheidene ‘leeuwen’ waaronder Harold Warmelink, directeur van theater De Flint, 
bezochten na afloop de speelcabine. Bij hem borrelden ideeën op over muzikale activiteiten in de toe-
komst zoals combinatieconcerten Aegtenkapel & Belgenmonument. 
Een aangenaam verpozen dat hopelijk nog een muzikaal staartje krijgt!

Beiaard verwelkomt clavichord
Op zondagmiddag 9  oktober is  er in de Amersfoortse binnenstad een uniek ‘dubbelconcert’ te beluisteren. 
Het luidst klinkende klavierinstrument, de beiaard, gaat in dialoog met het zachtst klinkende, het clavi-
chord. 
Om 13.30 uur bespeelt Henk Verhoef  de 17de-eeuwse Hemonyklokken van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. 
Deze beiaardbespeling wordt georganiseerd door de stichting Beiaardcentrum Nederland. Henk Verhoef 
studeerde, naast orgel aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam, aan de Nederlandse Beiaard-
school bij Bernard Winsemius. Hij maakte concertreizen naar Japan, Portugal en de VS. Hij is  beiaardier 
van de stad Woerden en beiaardier en organist van de Amsterdamse Vrije Universiteit. Als  stadsbeiaar-
dier van Monnickendam bespeelt hij de oudste handbespeelde beiaard ter wereld. Hij is  docent aan de 
Nederlandse Beiaardschool en het Sweelinckconservatorium te Amsterdam. Hij speelt een programma 
met werken van Hendrik Anders (1657-1714), De Gruytters  beiaardboek 
(1746), Von Biber (1664-1704) en J.S. Bach (1685-1750).
Om 14.30 uur volgt er een clavichordconcert in de Sint-Rochuskapel, 
Pothstraat 16, georganiseerd door het Nederlands Clavichord Genootschap. 
De solist is  Ursula Dütschler (foto), afkomstig uit Zwitserland. Zij studeerde 
klavecimbel bij Jörg Ewald Dähler en Kenneth Gilbert. Bij Malcolm Bilson stu-
deerde zij pianoforte. Zij won prijzen op concoursen in Parijs  (1989, voor kla-
vecimbel) en Boston (1991, voor pianoforte). Ursula Dütschler treedt regel-
matig op als  soliste en in ensembles, op klavecimbel, pianoforte en clavi-
chord. Ze is  gastdocente fortepiano aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Haar programma is  getiteld “Bach & zonen” en zij zal het publiek trak-
teren op een aantal werken van Joh. Seb. Bach, W.Fr. Bach (1710-1782),  
Joh. Chr. Fr. Bach (1732-1795),  C.Ph. E. Bach (1714-1788) en  J.Chr. Bach 
(1735-1782). Ursula Dütschler bespeelt een vijfoktaafs  clavichord, gebouwd 
in 1983  door Martin Scholz, die in de jaren '80/'90 klavecimbelbouwer was  bij 
het muziekhuis Hug in Zürich.

hebben laten staan. Ieder jaar pakt de stad uit met een grote kermis, een taptoe, her-
denkingsplechtigheden, het uitreiken van de stads-erepenning, een feestelijke warenmarkt, een straat-
theater, een presentatie van zeil-  en sleepboten en een optocht met praalwagens. Het geheel wordt op 3 
oktober ’s  avonds  afgesloten met een flink vuurwerk. Ook de beiaard in de stadhuistoren zal tijdens de 
feestelijkheden worden ingezet en zoals  ieder jaar zorgt de Nederlandse Beiaardschool weer voor twee 
beiaardiers. Omdat dit jaar 2 oktober op een zondag valt, wordt het programma van deze dag verplaatst 
naar zaterdag 1 oktober. Om 19.30  uur verzorgt oud-beiaardstudent André Kukolja een bespeling, waar-
bij het stadslied Leiden stad van mijn hart niet zal ontbreken, evenals het lied G’lijk den grootsten rap-
sack uit Valerius’ Gedenck-clanck. Op maandag 3  oktober doet de pas afgestudeerde Rien Donkersloot 
het nog eens  dunnetjes over om 8.30  ‘s ochtends. De beiaardiers spelen verder feestmuziek van Hol-
landse bodem.
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Wordt van de beiaardier verwacht ‘vuistgevoelig’ te zijn, de clavichordspeler moet het juist hebben van 
het vingertoppengevoel. Van alle klavierinstrumenten is  het clavichord het enige, waarop de vinger na 
het aanslaan van toets  de toon een vibrato mee kan geven. De klank is  bescheiden maar bijzonder ex-
pressief en doet wat denken aan de gitaarklank.
Het beiaardconcert is  gratis  toegankelijk en begint om 13.30 uur. Programma’s zijn te vinden aan de toe-
gangsdeur van de toren of hier te downloaden. Het clavichordrecital begint om 14.30 uur. Kaarten ver-
krijgbaar aan de zaal (toegang € 12, thee/koffie inbegrepen). Meer informatie over het clavichordconcert 
is te vinden op de website van het Nederlands Clavichord Genootschap.

Te kijk
De in Baarn woonachtige kunstenaar Hanns-Diether Sommer stuurt wekelijks  een e-mailbericht aan 
familie, vrienden en belangstellenden. De berichten luisteren naar de naam ‘Te kijk’. Een 'Te kijk' is  vol-
gens  Sommer “soms  maatschappij-kritisch, soms  opmerkelijk, soms  grappig of soms  gewoon melig. 't Is 
maar hoe je er op dat moment naar kijkt”. Na het bezoek aan de Baarnse Paulustoren tijdens een bei-
aardconcert en op Open Monumentendag kwam hij in contact met de Baarnse beiaardier Bauke Reitsma 
die hem uitnodigde om een bespeling op de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren bij te wonen. Die ge-
legenheid werd door de Baarnaar van Duitse komaf met beide handen aangegrepen. Dat leverde het vol-
gende ‘Te kijk’-je op. Het werk van Hanns-Diether Sommer is te vinden op zijn website.

Beiaardwandelingen
Gilde Amersfoort is  in de Keistad dé instantie die wandelingen met deskundige gidsen organiseert door de 
gehele stad. Voor Beiaardcentrum Nederland is het Gilde geen onbekende instantie. Zo worden er al 
meer dan tien jaar in de zomer wandelingen met beiaardconcerten georganiseerd rond het Belgenmonu-
ment. Ook tijdens  de jaarlijkse Open Monumentendag kan men in de Beiaardschool (en vanaf dit jaar ook 
in het Belgenmonument) rekenen op de kennis  van de gidsen. Vanaf dit voorjaar werd door het Gilde in 
samenwerking met BCN voor het eerst een wekelijkse ‘beiaardwandeling’ georganiseerd.
Al geruime tijd verzorgt Gilde Amersfoort torenbeklimmingen met een gids. De beiaardwandelingen zijn 
hier een onderdeel van, met dien verstande dat tijdens deze wandelingen de torenklokken in de spot-
lights  staan. Belangstellenden beklimmen de 250  treden naar de beiaardcabine, waar zij uitleg krijgen 
van een beiaardier. Na een kort verhaal, waarbij vragen gesteld kunnen worden, zet de beiaardier zich 
aan het klavier en zo kunnen deelnemers  de beiaardier aan het werk zien. In de meeste gevallen was 
Joannes  Thuy (foto), student aan de Nederlandse Beiaardschool, aan het klavier te vinden om tekst en 
uitleg te geven. De wandelingen zijn momenteel nog in ontwikkeling: om praktische redenen is  het nog 

https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Programma_Beiaardconcert_Clavichordgenootschap.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Programma_Beiaardconcert_Clavichordgenootschap.pdf
http://www.clavichordgenootschap.nl
http://www.clavichordgenootschap.nl
http://www.hsommer.nl/index.htm
http://www.hsommer.nl/index.htm


- 5 -

niet mogelijk om ook het uurwerk en de speel-
trommel te bezichtigen. Het streven is  binnenkort 
tijdens  de beiaardwandelingen ook toegang te heb-
ben tot de trommel- en uurwerkkamer. De beiaard-
wandelingen vinden plaats  op zaterdag vanaf 15.30 
uur en worden dit seizoen nog tot en met zaterdag 
29  oktober georganiseerd. Voor meer informatie 
over de wandelingen en opgave verwijzen we graag 
naar de website van Gilde Amersfoort.

Open Monumentendag 2011
Op zaterdag 10  september werd de landelijke Open Monumentendag van dit jaar gehouden. Ook in 
Amersfoort waren weer tal van monumenten geopend. Zoals  ieder jaar trok het pand ‘De gekroonde 
meelzak’, waarin thans  de Nederlandse Beiaardschool is gevestigd, weer veel bekijks. Terwijl een gids 
van Gilde Amersfoort vertelde over het gebouw, gaf beiaardier André Kukolja uitleg over de beiaardoplei-
ding terwijl hij aan het studieklavier het bespelen van een carillon demonstreerde. 
Voor het eerst was  dit jaar - op initiatief van de VVV  - het Belgenmonument geopend. Omdat het op 10 
september naast Open Monumentendag ook Dag van de Amateurkunst was, werden thema’s  gecombi-
neerd bij het Belgenmonument. Henk Bruggeman, Tjeerd Mulder, Nicolaas  Scharn en Wil Dullemond, 
amateurstudenten van Mathieu Polak,  gaven een groot aantal belangstellenden een rondleiding met bei-
aardmuziek in het monument. Dullemond is een beiaardleerling van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit, 
de andere drie zijn leerlingen van de amateuropleiding van BCN. Voor rondleidingen rondom het Belgen-
monument mocht BCN weer gebruik maken van de kennis en expertise van Gilde Amersfoort. 
Nicolaas Scharn maakte van de dag een korte sfeerimpressie:

“Op 10 september mocht ik in mijn uppie mensen de toren van het Belgenmonument laten bezichtigen in 
het kader van Monumentendag 2011. Ik wist gelukkig wat zaken te vertellen over de toren, de rest hoor-
den ze van het Gilde Amersfoort. Diverse mensen en hun kroost bestegen de toren en stelden hun vra-
gen: of je hard moest beuken op die stokken. Of ze eens mochten kijken bij de beiaard, die ze al jaren 
hoorden tingelen. Wat is  een carillon? Wat is  versteken? Wat geeft de uursignalen in een toren? Wat is 
het verschil tussen luiden en beieren? En waar komen die dode vleermuisjes  vandaan? Sommigen moch-
ten even spelen. Sommigen waren zowaar muzikaal en produceerden een perfect toonladdertje of een 
authentiek Vader Jacob. Voorwaar het was een succes. Soms  groepjes  van drie, soms een hele fietsgroep 
naast je. Wellicht moeten we folders klaarleggen voor een gratis proefles? En een folder van de Amers-
foortse concerten?  Al met al…..voor herhaling vatbaar.”

Ook Bachelorstudent Joannes Thuy was de gehele dag druk in de 
weer om het Amersfoortse publiek kennis te laten maken met de 
klokken en beiaarden. Voordat de amateurs op het Belgenmonument 
aanwezig waren had hij er al  twee uurtjes  opzitten aan de Belgen-
laan. In de middag beklom hij tweemaal de Onze-Lieve-Vrouwetoren 
om samen met gids  Hans van Rossum van Gilde Amersfoort tekst en 
uitleg te geven bij de honderd klokken aldaar (35 Hemony-, 58  Eijs-
bouts-beiaardklokken en 7 Rincker-luidklokken). Uiteraard werden de 
beiaarden daarbij ook bespeeld.

Nicolaas Scharn aan het Belgenmonument-klavier

http://www.gildeamersfoort.nl.
http://www.gildeamersfoort.nl.
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Maandluiding oktober
Zoals iedere eerste zaterdag van de maand luidt het Amersfoorts  
Klokkenluidersgilde op zaterdag 1  oktober van 12.00 tot 12.15 uur de 
zeven Rincker-luidklokken van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Doorgaans  is 
André Kukolja de luidmeester: hij stelt de geluien samen en zorgt op de 
luidvloer voor de coördinatie. Bij het maken van een luidschema laat 
Kukolja zich altijd leiden door de datum, de maand, het jaargetijde of de 
actualiteit. Op 1 oktober wordt de naamdag van de Heilige Bavo (622–
659) gevierd; de luidmeester ging creatief met dit thema om en kwam 
terecht bij enkele kathedrale kerken die Sint-Bavo als hun patroon besch-
ouwen. Zo vertaalt het luidersgilde de geluien van de Grote of Sint-
Bavokerk en de kathedrale basiliek Sint-Bavo, beide te Haarlem, en de 
Sint-Baafskathedraal van Gent (B) naar de Amersfoortse luidklokken. Klik 
hier voor het geïllustreerde luidschema van zaterdag 1 oktober. Meer over 
het Amersfoorts Klokkenluidersgilde kunt u vinden op de website.

Foto: Amersfoorts Klokkenluidersgilde

Nieuws uit de regio

Reportage Spakenburgse beiaard
Op de eerste zaterdag van september (dit jaar was  dat 3 sep-
tember) stond Spakenburg weer in het teken van de jaarlijkse 
Visserijdag. Tijdens  deze dag werd door de Lokale Omroep 
Spakenburg (LOS) een interview opgenomen met Bob Vuijk 
die van 1985 tot 2005 beiaardier van Bunschoten-Spakenburg 
was. Binnenkort zal de LOS het interview uitzenden op haar 
lokale zender. Het zal dan ieder uur te zien zijn met aanvul-
lend beeld- en geluidsmateriaal, waarop Vuijks opvolger Bauke 
Reitsma het Spakenburgse carillon bespeelt. Het is  nog niet 
bekend op welke zaterdag het item zal worden uitgezonden. 
Wie de uitzending niet wil missen kan de website 
www.omroepspakenburg.nl in de gaten houden. De reportage 
zal later op de website te bekijken zijn onder het kopje ‘Uit-
zending gemist’.

Nieuw in the webshop

Bladmuziek
- Mer de larmes : for carillon / Mathieu Daniël Polak

Recensie
Een nieuwe beiaardwerk van Mathieu Polak                       
Bespreking door Jacques Maassen
 
Onlangs  verscheen bij Muziek Centrum Nederland (voorheen Donemus) een nieuwe beiaardcompositie 
van Mathieu Polak: Mer de larmes  (zee van tranen), een ééndelig werk van ongeveer vijf minuten, ge-
schreven naar aanleiding van de recente tsunami in Japan. Het werk beleefde daar inmiddels  ook zijn 
première (op 19 juni 2011 in Itami City door Mari Norisada. Red.).

https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/maandluiden1oktober2011.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/maandluiden1oktober2011.pdf
http://www.zevengelui.nl
http://www.zevengelui.nl
http://www.omroepspakenburg.nl
http://www.omroepspakenburg.nl
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/708
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/708
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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.

Polak schrijft voor beiaard sinds  2000 en dit jongste werk zal ongeveer 
zijn tiende beiaardwerk zijn.  Er is  dus  vergelijkingsmateriaal; wie de rest 
van zijn oeuvre wil  bekijken kan van een aantal werken de eerste pagina 
inzien via de website van Beiaardcentrum Nederland.
 
Mer de larmes  is een hecht geconstrueerd stuk, in een soort van rondo-
vorm (als we tenminste deze term mogen gebruiken zonder de belasting 
van de klassieke terminologie). In wezen komt het stuk neer op een af-
wisseling van langzame/dramatische gegevens  (3 delen), met snellere 
passages  waarin een rollende manualiter gespeelde figuur de basis  is voor 
een groot en effectief crescendo.  Ondanks de wisselende maatsoorten is 
in de langzame delen beslist een vorm van zinsbouw aanwezig. Deze 
“zinnen” (beslist niet in de klassieke manier op te vatten) hadden mijns 
inziens ook met fraseringsbogen kunnen worden aangeduid. Heeft men 
deze structuur eenmaal gevonden en heeft men gevoeld hoe in deze de-
len de kernmotieven worden ontwikkeld en op elkaar terug grijpen, dan 
speelt men het stuk zo weg.
In tegenstelling tot enkele andere beiaardwerken van Polak is  het harmo-
nisch idioom dunner, hetgeen sterker werkt. Uitgaande van een toon-
soort/modaliteit beweegt het stuk zich toch voornamelijk in een aangename atonaliteit.
 
Mer de larmes is verkrijgbaar via de webshop van Beiaardcentrum Nederland.
Prijs € 6,03
Klik hier voor een uitvoering van het werk op YouTube.

http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/en_US/?ViewObjectID=1765171&ViewAction=ViewNewsletter
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