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Voorwoord
 
In het voorwoord van de vorige nieuwsbrief had ik het over dood tij waarin Beiaardcentrum Nederland 
zich even bevond. Daar is  ondertussen niets  meer van te merken. Zoals  bekend is BCN samen met de 
Nederlandse Beiaardschool stadbeiaardier van Amersfoort. De laatste tijd is  van alles  ondernomen om 
van die stadsbeiaardier een instantie te maken waar organisatoren van evenementen niet omheen kun-
nen. Daarbij speelt onze in Amersfoort woonachtige secretaris Bauke Reitsma een belangrijke rol. Eve-
nementenorganisaties vragen steevast of het carillon kan zwijgen tijdens  hun activiteit. BCN  nodigt ze 
aan tafel en brengt dan in, dat het carillon juist een positieve bijdrage met flinke actieradius kan leveren. 
Zo klonken rond de vijfenzeventigste verjaardag van Ruud Bos zijn tunes  en melodieën over de stad en 
wordt de beiaard ingeschakeld tijdens de kunstvaarroute, in de programmering van Koninginnedag en 
tijdens andere komende festiviteiten. U leest er meer over in dit Beiaardnieuws.
Wij prijzen ons  ondertussen gelukkig met de rol die Bernard Winsemius wil  spelen in de beoordeling van 
de door BCN uit te geven bladmuziek. Zijn jarenlange ervaring in het maken van alom gewaardeerde 
beiaardbewerkingen maken hem de uitgelezen persoon ons  bij te staan in het bewaken van de kwaliteit 
van deze uitgaven. De eerste verkennende acties  zijn ondernomen om te komen tot een drie-oktaafs 
beiaardboek. Volgende keer meer hierover.
Verder haalt BCN  de lijntjes  met de Gemeente Amersfoort aan. In deze onzekere tijden is  het immers 
goed te investeren in gedeelde belangen. Weten BCN en de Gemeente Amersfoort wat ze voor elkaar 
kunnen betekenen?
Kortom, het tij is gekeerd – naar het zich laat aanzien wordt het vloed.
 
Veel leesplezier!

Christiaan Winter
voorzitter BCN

Nieuws van de Nederlandse Beiaardschool

Eindexamens
Dit jaar zijn twee studenten voornemens om de Beiaardschool met een di-
ploma te verlaten. Rien Donkersloot hoopt met twee examenconcerten op 
respectievelijk de Utrechtse Domtoren en de Amersfoortse Onze-Lieve-
Vrouwetoren het Masterdiploma in de wacht te slepen. Het Utrechtse ge-
deelte vindt plaats op woensdag 13  april  om 14.00 uur. In Amersfoort vindt 
het tweede deel plaats op woensdag 15 juni. Op deze dag legt ook de Zuid-
Koreaanse JungEun Kim in Amersfoort de proeve van bekwaamheid af voor 
het Bachelordiploma.
De feestelijke diploma-uitreiking zal plaatsvinden op woensdag 22  juni, 's 
avonds. Op deze dag vindt ook de officiële presentatie van het GeNeCo caril-
lon album plaats aan de Grote Spui 11 in Amersfoort.
Voor het examenprogramma van Rien, klik hier.
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Foto: Bauke Reitsma

https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Rien_Donkersloot_Examenprogramma.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Rien_Donkersloot_Examenprogramma.pdf


Stagebespelingen in Baarn
Sinds  jaar en dag verzorgen de studenten van de Nederlandse Beiaardschool 
de wekelijkse beiaardbespelingen op de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort 
en het stadhuis  in Leiden. Het afgelopen jaar kregen zij ook de mogelijkheid 
om praktijkervaring op te doen tijdens  marktbespelingen in Baarn. Door het 
jaar heen bespeelt de Baarnse beiaardier Bauke Reitsma de beiaard van de 
Paulustoren iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 15 tot 16 
uur. De Stichting Carillon Baarn biedt op de tussenliggende woensdagen van 
april tot en met september de mogelijkheid aan studenten om speelervaring op 
te doen. Deze stagebespelingen waren een initiatief van het afgelopen decem-
ber overleden bestuurslid Foeke de Wolf. De Wolf hechtte er veel waarde aan 
om jong en aanstormend beiaardtalent de kans  te geven zich verder te ont-
plooien. De stichting organiseert deze serie stagebespelingen dit jaar voor de 
derde keer.
Lees hier meer over de bespelingen in Baarn.

Klokkenklanken in Amersfoort Beiaardstad

Ruud Bos 75 jaar
Op dinsdag 8  februari vierde componist Ruud Bos zijn 75e verjaardag. Bos  is  vooral bekend van TV-
muziek als  Hallo meneer de Uil, Zeg ‘ns Aaa of Dagboek van een herdershond. Het Amersfoorts 
Klokkenluidersgilde vond dit een feestje waard en organiseerde samen met BCN een concert met muziek 
van de jarige, die dit jaar ook zijn 55e componistenjubileum viert. Het concert had de vorm van een 
beiaardbespeling door Christiaan Winter en Bauke Reitsma. Op het programma stonden allerlei liedjes  en 
tunes van Ruud Bos: van Pommetje Horlepiep en De Fabriek tot Bolke de Beer en Telkens  weer (bekend 
van Willeke Alberti). Het concert werd afgesloten met Bos’ Ode aan de Onze-Lieve-Vrouwetoren voor 
beiaard en zevengelui. In 2009  componeerde hij dit werk voor het Amersfoorts  Klokkenluidersgilde. De 
componist, in een dikke winterjas  op een terrasje zittend, beschouwde het concert naar eigen zeggen als 

“Hartverwarmend!”. Na het concert werd de jubilerende jarige door het 
luidersgilde in het tegenover de toren gelegen Onze-Lieve-Vrouwetheater 
in de bloemetjes  gezet, waarbij een fles heerlijke champagne werd 
opengetrokken. De happening vond plaats  op vrijdag 18  februari en trok 
de aandacht van Radio M (Utrecht) en Omroep Amersfoort TV. Beide 
media besteedden er in hun programma’s aandacht aan.

Klik hier voor het gespeelde concertprogramma. Meer over het 
Amersfoorts Klokkenluidersgilde: www.zevengelui.nl

Rien Donkersloot speelt bij opening Kunstproject
Van april tot en met november vindt in Amersfoort de vijfde editie van de 
manifestatie  KunstVaarRoute plaats. De KunstVaarRoute is  een buitenten-
toonstelling die tweejaarlijks  in de zomer en het voor- en naseizoen langs de 
grachten van de oude binnenstad van Amersfoort te zien is. De route van de 
stedelijke rondvaartrederij Waterlijn is  daarbij het uitgangspunt. Het thema 
dit jaar is Bijzondere Portretten. Dit is  een project van de Amersfoortse kun-
stenaar Krijnie Beyen. Gedurende de zomer zal ‘het portret’ op verschillende 
manieren verbeeld worden. Zo is  er de KunstVaarRoute in het centrum waar-
langs kunstwerken van veertien kunstenaars te zien en te horen zijn. Ook is 
er een KunstWijkRoute in de wijk Liendert en Montmartre Amersfoort met 
portrettekenaars  en fotografen. Ook scholen dragen hun steentje bij door het 
maken van banieren.
Meer over het project is te vinden op www.kunstvaarroute.nl.
Op 23 april  om 15.30  uur vindt de officiële opening plaats. Na deze opening 

- 2 -

https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Nieuwe_lente.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Nieuwe_lente.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Jubileumprogramma_R._Bos.pdf
https://shop.strato.com/WebRoot/StoreNL/Shops/61602033/MediaGallery/Jubileumprogramma_R._Bos.pdf
http://www.zevengelui.nl/
http://www.zevengelui.nl/
http://www.kunstvaarroute.nl/
http://www.kunstvaarroute.nl/


wordt continu vanaf museum Flehite de kunstvaarroute langs  de 14 kunstwerken gevaren. De organisatie 
wil langs  deze route allerlei talent uit Amersfoort in beeld laten komen, zichtbaar en hoorbaar voor de 
gasten in de boten, maar ook voor het Amersfoorts  publiek. Diverse bandjes, rappers  en musicaltalenten 
zullen hun kunsten vertonen tijdens het evenement.
Onderdeel van de opening is  een optreden van beiaardier Rien Donkersloot. Hij verzorgt een bespeling op 
de Eijsboutsbeiaard van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Geheel in het thema passend voert Donkersloot de 
Frans Hals  suite van Piet Kee uit. Kee componeerde dit werk geïnspireerd op de (portret)schilder Hals in 
1990 in opdracht van het Frans Hals  Museum te Haarlem. De beiaardbespeling begint om 16.00  uur. Klik 
hier voor het programma.

Wandelen rond het Belgenmonument
Zoals ieder jaar organiseert de Nederlandse Beiaardschool samen met 
Gilde Amersfoort een viertal 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, ver-
zorgt een beiaardstudent een concert.

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 15.00 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.

Beiaard en luidklokken op Koninginnedag
De Amersfoortse binnenstad staat op zaterdag 30  april bol van de activiteiten. De plaatselijke 
Oranjevereniging gaf dit jaar de stichting Amersfoort Alive de touwtjes  in handen voor de invulling van 
het feest in de binnenstad. Binnen het programma van het Alive Festival spelen ook de klokken van de 
Onze-Lieve-Vrouwetoren een rol. De dag wordt geopend met een beiaardbespeling door Joannes Thuy. 
Thuy studeerde in België aan het Lemmensinstituut in 
Leuven, de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen en aan 
het Conservatorium van Antwerpen. Hij stak de oceaan 
over om een doctorstitel in de Musicologie en 
Muziekpsychologie te behalen. Als  bekroning op dit alles is 
hij voornemens  om volgend studiejaar de Nederlandse 
Beiaardschool te verlaten met een Bachelordiploma. 
De beiaardier brengt van 10.30  tot 11.00 uur een 
programma ten gehore, speciaal voor ouders en kinderen 
die zich tijdens  de Koninginnedagfestiviteiten met de 
jaarlijkse kleedjesmarkt bezighouden. Na het Wilhelmus 
klinkt een programma ‘voor jong en oud’ met onder meer 
Kabouter Plop, K3, liedjes  uit de musical Mary Poppins  en 
Er wonen twee motten van Dorus. 
Amersfoort Alive presenteert van 12.30  tot 12.45  uur de 
jaarlijkse Koninginnedagluiding door het Amersfoorts 
Klokkenluidersgilde. Speciaal voor deze dag stelde luid-
meester André Kukolja een luidschema samen in oranje 
sferen. Er klinken vijf geluien, waarvan het laatste een 
volgelui is. 

Klik hier voor het programma van de beiaardbespeling en het luidschema. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van Amersfoort Alive.

Foto: Jan van Adrichem
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Carl Van Eyndhoven treedt op tijdens Amersfoort Jazz 2011
Jaarlijks  organiseert Amersfoort Jazz in mei een driedaags  jazzfestival in Amersfoort. Dit jaar vindt het 
Rabobank Amersfoort Jazzfestival plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 mei. Bekende jazzmusici 
treden met diverse bands en combo’s  op tijdens deze publiekstrekkende dagen. Het programma van 
zaterdag 14 mei wordt om 11.00 uur geopend met een bespeling van de Eijsboutsbeiaard van de Onze-

Lieve-Vrouwetoren. Samen met Beiaardcentrum Nederland heeft de 
organisatie Carl Van Eyndhoven, beiaardier van Mol (België) en Tilburg, als 
gastbeiaardier uitgenodigd. Van Eyndhoven is  geen onbekende in Amersfoort: 
in 1991 studeerde hij af aan de Nederlandse Beiaardschool, waar hij nu 
regelmatig les geeft als gastdocent. Ook als beiaarddocent en coördinator van 
het Lemminsinstituut te Leuven (België) werkt hij samen met de 
Amersfoortse beiaardopleiding. Hij is  zeer vertrouwd met de wereld van de 
jazz. Zo liet hij de afgelopen jaren -onder meer tijdens  zomerconcerten in 
Amersfoort- jazzimprovisaties  horen en in 2006  leidde hij in Soest, namens 
de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, een studiemiddag rond lichte muziek 
en jazz. Ook op het Jazz-Carillon Festival in Miribel (Lyon, Frankrijk) behoort 
hij tot de vaste artiesten. Op de website van Amersfoort Jazz is  meer 
informatie te vinden over het festival en de jazzy beiaardbespeling. Hier vindt 
u zijn programma; wilt u alvast in de stemming komen? Bekijk dan dit 
YouTube-filmpje.

Zes beiaardconcerten ‘100 jaar GeNeCo’ rond Het Gooi

Naar aanleiding van de 100e verjaardag van het Genootschap Nederlandse Componisten (GeNeCo) 
organiseerden Beiaardcentrum Nederland en de Nederlandse Beiaardschool vorig jaar een projectdag 
Kennismaken met de beiaard voor componisten. Hierover kon u al in de vorige nieuwsbrief lezen. Ook het 
uit dit project geboren GeNeCo carillon album staat daar beschreven.
Als  vervolg op dit project organiseert het GeNeCo dit jaar zes  beiaardconcerten op de beiaarden rond Het 
Gooi. Over drie van de zes concerten kunnen we alvast informatie verstrekken.
Op 15 mei om 13.30  uur verzorgt Bauke Reitsma een concert op het carillon van de Paulustoren aan de 
Brink in Baarn. Aansluitend op dit concert verzorgen pianisten van het Pianistencollectief Scarbo een 
concert in het ‘Witte Kerkje’ aan de Baarnse Kampstraat.
Wilt u meer weten over dit concert? Klik dan hier.
Het Larense gedeelte van het project wordt verzorgd door de Larense beiaardier Klaas  de Haan. Hij geeft 
op vrijdag 5 juli  een zomeravondconcert in het kader van ‘100 jaar GeNeCo’ op de beiaard van de 
Johanneskerktoren. Klik hier voor het programma van dit concert.
Een ander zomeravondconcert wordt verzorgd door Gijsbert Kok. Deze Weesper klokkenist geeft het 
concert op ‘zijn’ St.-Laurenstoren op vrijdag 19  augustus  van 20.00-21.00  uur. Van twee GeNeCo-
componisten staan werken op het programma. Van Martijn Voorvelt klinkt zijn nieuwe werk Drie Weesper 
nocturnes, waarna Sylvia Maessen aan het woord komt in haar Mini scherzi. Daarnaast speelt Kok ook 
werken van gerenommeerde componisten als  Wim Franken. Deze componist en oud-beiaardier van 
Weesp mag op dit programma niet ontbreken en wordt vertegenwoordigd met de composities  Klockedans 
en Sic preludebat. Al met al belooft dit een bijzonder concert te worden: Nieuwe Nederlandse muziek op 
historische middentoonklokken van onder andere Hemony uit 1671. 
De overige drie concerten door Freek Bakker (Raadhuis, Hilversum), Levina Pors  (Raadhuistoren, 
Bussum) en een programma op de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren (22  juni) door studenten van 
de Nederlandse Beiaardschool blijven nog even een verrassing.
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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.

Nieuw in de webshop

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

Bladmuziek
- Liszt / bew. G. Bodden, R. Kroezen en M. Smit
- Bathmens beiaardboek : (deel 1) : rondom Bach in Bathmen
- Nyenrode-suite / Jan Willem Achterkamp

Boeken
- Zingend brons / Luc Rombouts

CD’s
- Martinicarillon barok : het Hemony carillon van de Martinitoren 
in Groningen bespeeld door Adolph Rots
- D'Olle Grieze : carillonmuziek van stad en ommeland
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