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Voorwoord

Rond Kerst mag het opeens wél. Klokken - geluid of gebeierd -  verhogen de kerstsfeer en roepen nostalgische 
gevoelens  op. Even een piekje in een beiaardlandschap dat momenteel met kaalslag te maken heeft. Het valt 
niet zo op, want vrijgekomen beiaardiersposten worden keurig weer ingevuld (Haarlem, Veere, Breda). Maar 
her en der wordt wel het stadsbeiaardierschap afgeschaft. Het lijkt erop dat sommige steden niet de meer- 
waarde kunnen of willen inzien van een aan hun gemeente verbonden stadsmusicus. Dat je van zo iemand ini- 
tiatieven kunt vragen die buiten de taak van een zzp-er vallen. Dat die initiatieven kunnen bijdragen aan een 
sterker gemeenschapsgevoel in de stad en een grotere betrokkenheid van de beiaardier bij hetgeen zich in de 
stad afspeelt. Onmeetbare zaken die o zo gemakkelijk worden wegbezuinigd. Waarna een kale en puur zakelij- 
ke arbeidsrelatie tussen beiaardier en gemeente overblijft. O God, verlos ons van de rekenmeesters. 
Afijn, eerst de campanologische decemberpiek, als  de ontvankelijkheid voor ons  getingeltangel groot is. Men 
moet het brons gieten als het heet is, nietwaar?

Geïnspireerde feestdagen toegewenst!
Christiaan Winter
Voorzitter BCN
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Nieuws van de Nederlandse Beiaardschool

Laatste ontwikkelingen in de asbest-affaire

Vlak na de diploma-uitreiking afgelopen juni werd bekend dat er as-
best was  aangetroffen in het gebouw van de Nederlandse Beiaard-
school, waar ook Beiaardcentrum Nederland gehuisvest is. Uit voor-
zorg moest iedereen met onmiddellijke ingang het gebouw uit en 
werd de school voor onbepaalde tijd gesloten. In de zomer werd een 
nieuw tijdelijk onderkomen gevonden en na de nodige bouwkundige 
aanpassingen konden de lessen half september weer van start gaan.

Inmiddels  zijn we een paar maanden verder en zijn alle studieklavie-
ren, het meubilair, de bibliotheek en de administratie schoongemaakt 
en verhuisd naar de nieuwe tijdelijke locatie. Vervolgens heeft de af-
gelopen weken een gespecialiseerd saneringsbedrijf het aanwezige 
asbest verwijderd en zijn de vloeren en de plafonds waartussen het 
aangetroffen was, gesloopt. De verwachting is  dat men hier tot eind 
december mee bezig zal  zijn. Daarna wordt het pand gerenoveerd en 
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kan vervolgens  weer ingericht worden. Waarschijnlijk 
verhuist de school tijdens de zomervakantie weer 
terug naar de Grote Spui.

Ondertussen bevalt de tijdelijke locatie aan de Arn-
hemsestraat in Amersfoort, dicht bij de OLV-toren, 
prima. Er is  een groot leslokaal waar ook de (bijna 
uitgepakte) bibliotheek zich bevindt. Ook zijn er 
twee kleinere leskamers, een keuken, een kantoor 
en een opslagruimte. Deze laatste twee zijn echter 
alleen bereikbaar via een binnenplaatsje, dus  hopen 
we dat het een niet al te strenge winter wordt!

Ook BCN is  weer volop in bedrijf. De nieuwsbrief 
heeft even op zich laten wachten, maar de bestellin-
gen van bladmuziek konden, zij het met enige ver-
traging, inmiddels verstuurd worden.

Kort nieuws

Beiaardcentrum Nederland feliciteert…

Rien Donkersloot volgde per 1  december Bernard Winsemius  op als  stadsbeiaardier van Haarlem. Hij zal weke-
lijks op maandagmiddag het carillon van de St. Bavotoren bespelen tijdens  de markt. Op zaterdagmiddag be-
speelt hij de beiaarden van de Bakenesser- en Bavotoren.

Per 1  december nam Kees  van Eersel afscheid als  stadsbeiaardier van Veere en werd opgevolgd door David van 
der Vlies. Voor meer informatie, klik hier.

Zoals het sinds  1923 een traditie is  in Breda, ging ook op 1  december van dit jaar het stadsbeiaardierschap 
over van vader Jacques Maassen op zoon Paul Maassen. Reguliere bespelingen van het Bredase carillon vinden 
wekelijks plaats op de late dinsdag- en vrijdagochtend.

Rien Donkersloot                            David van der Vlies                     Paul Maassen

Regelmatig verschijnen er op de website van BCN nieuwsberichten. Wilt u op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws, kijk dan regelmatig op de website of volg ons via Twitter.

http://www.veere.nl/index.php?simaction=content&mediumid=23&pagid=4605&stukid=63859
http://www.veere.nl/index.php?simaction=content&mediumid=23&pagid=4605&stukid=63859
http://www.beiaardcentrum.com/
http://www.beiaardcentrum.com/
https://twitter.com/Beiaardcentrum
https://twitter.com/Beiaardcentrum
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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.
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Nieuws van de webshop

Sinds kort verzorgt BCN de productie van de uitgegeven bladmuziek van de Nederlandse Klokkenspelvereni- 
ging. De volgende titels zijn inmiddels (weer) leverbaar:

- Beethoven I / bew. door Frans Haagen
- Beethoven II : bagatellen en variationen / bew. door Bob van Wely en Roy Kroezen
- Bewerkingen voor beiaard / Dietrich Buxtehude
- Almelose Es / John Courter, Egmont P. Swaan
- Rhapsody in Blue : 1923 / George Gershwin ; bew. voor beiaard Gideon Bodden
- Internationale Beiaard Compositie Wedstrijd Rhenen 2008
- Werken van Franz Liszt : (1811-1886) / bewerkt voor beiaard door Roy Kroezen, 
Gideon Bodden en Marnix Smit
- Mendelssohn : bewerkingen voor beiaard / Felix Mendelssohn Bartholdy
- Millennium beiaard compositie bundel / samengest. in opdr. van de Nederlandse
Klokkenspel-Vereniging
- Pictures at an Exhibition / Modest Mussorgsky ; bew. voor beiaard Gideon Bodden
- Klaviersonates / Domenico Scarlatti ; bew. voor beiaard Arie Abbenes
- Werken van Jan Pieterszoon Sweelinck : (1562-1621 / beiaardbew. van Boudewijn 
Zwart, Bernard Winsemius e.a.
- Sonata per campane / Eric Swiggers
- Beiaardcomposities / Romke de Waard

De overige uitgaven van de NKV komen binnenkort (o.a. Muziek voor balzaal en salon, bewerkt door Bernard 
Winsemius, Pianowerken van Niels Gade en Zdenek Fibich en Werken van Mozart)

U kunt de werken bestellen via de webshop.

Beiaardcentrum Nederland wenst iedereen
 fijne kerstdagen

en een
gezond en muzikaal 2013
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