
Beiaardnieuws
Nieuwsbrief van Beiaardcentrum Nederland

Nummer 6 - Maart 2012

Voorwoord

Als  gebruikelijk is  dit - nu het voorjaar weer is  aangebroken - een dikke nieuwsbrief. Hoewel 'dik' in het digitale 
tijdperk natuurlijk een onzinnige benaming is. Het kost geen extra postzegels en daarom is het verleidelijk om 
elk wissewasje via de digitale kanalen te verspreiden. Van de ontvanger wordt verwacht dat deze zelf een schif-
ting kan maken in de veelheid van geluiden. Dat geldt overigens  niet alleen het nieuws  óver de beiaard, maar 
ook het beiaardspel zelf. Ook daarin moet de ontvanger - die het beiaardspel immers  als  ongeadresseerd re-
clamedrukwerk over zich krijgt uitgestrooid -  zelf bepalen wat waardevol genoeg is  om te bewaren. Schreeuwe-
rige koppen en felle kleuren (en hun muzikale pendanten) weten dan misschien wel aandacht te trekken, maar 
wekken zeker ook irritatie op. Daarom is  het goed de informatie overzichtelijk en niet opdringerig aan te bie-
den. Daarin zijn de makers van onze nieuwe website mijns inziens goed geslaagd. Neem vooral een kijkje en 
voeg iets toe via de nieuwe media. En bedenk vooral ook hoe de overeenkomsten tussen digitale informatiever-
strekking en torenmuziek het komende beiaardseizoen kunnen bijdragen tot een optimaal uitventen van de 
muzikale boodschap en een gretige ontvangst bij de oren beneden.

Christiaan Winter
Voorzitter Beiaardcentrum Nederland

Beiaardcentrum Nederland heeft een nieuwe website!

Vanaf vandaag is  de nieuwe website van Beiaardcentrum Nederland on line. Hier kunt u terecht voor informatie 
over alle activiteiten van Beiaardcentrum Nederland en de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Een on-
derdeel dat de komende tijd verder uitgebouwd zal worden, is het Beiaard Informatie Centrum, met onder an-
dere een overzicht van alle oorspronkelijke beiaardwerken.
Ook de bestaande webwinkel is voortaan via de nieuwe website toegankelijk.

Kijk op www.beiaardcentrum.com.
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@Beiaardcentrum

Tweet het voort: Beiaardcentrum Nederland heeft een Twitteraccount! Wilt u op de hoogte 
blijven van het laatste beiaardnieuws? Volg ons dan via @Beiaardcentrum.

Kort Nieuws

Gijsbert Kok uit Bodegraven is  de nieuwe stadsbeiaardier van Den Haag. Hij volgde Heleen van 
der Weel op, die per 1 januari dit jaar met pensioen ging. De speeltijden zijn als volgt:
Maandag, woensdag en vrijdag 12.00 - 13.00 uur: Den Haag, Grote of  St.-Jacobskerk (foto)
Woensdag 14.30 - 15.30  uur en zaterdag 11.00  -  12.00  uur: Scheveningen, Oude Kerk (Keizer-
straat).

http://www.beiaardcentrum.com
http://www.beiaardcentrum.com


Per 1 februari 2012  is  Bauke Reitsma stadsbeiaardier van Weesp, waar hij weke-
lijks tijdens  de markt op dinsdag de klokken van de St.-Laurenstoren bespeelt van 
11 tot 12 uur. 

Frans Haagen is  benoemd tot stadsbeiaardier van Doesburg. Haagen bespeelt het 
carillon van de Martinitoren elke 1e en 3e zondag van de maand, elke 2e en 4e 
woensdag van de maand tijdens de markt en bij bijzondere gelegenheden.

Van 19 tot 22  juni vindt in Clemson (VS) het zeventigste congres plaats van de Guild of Carillonneurs in North 
America (GCNA). Guest artist is  Jacques Maassen, oud-directeur van de Nederlandse Beiaardschool. Hij werd 
26  jaar geleden tot erelid van de GCNA  benoemd en zal nu een concert geven en een lezing verzorgen. Voor 
meer informatie klik hier.

Chinees liedje. Mathieu Daniël Polak, docent van de amateurafdeling van BCN, geeft ook beiaardles  aan de 
Erasmusuniversiteit te Rotterdam. In deze hoedanigheid gebruikt hij ook vaak zijn talenten als  componist. Bij-
gaand is een gratis download te vinden van een Chinees volksliedje dat hij voor beiaard heeft gearrangeerd. 
Eigenlijk is  het arrangement uitgegroeid tot een korte compositie. De tekst van het oorspronkelijke liedje gaat 
over iemand in de regen die geen paraplu bij zich heeft. Deze melodie komt uit de Chinese Guangdong provin-
cie, waar het soms blijkbaar met bakken uit de lucht komt.
Polaks  Rotterdamse (Chinese) leerling Chen Li gaat het binnenkort (vrijdag 13  april van 12.30  tot 13.00  uur) 
uitvoeren op het carillon van de Erasmus  Universiteit tijdens een gezamenlijk bespeling met als  thema ‘Het 
Weer’. Naast onder meer Peter Timofeeff en Piet Paulusma, die op de lijst van genodigden staan, bent ook u van 
harte hierbij uitgenodigd.

Nieuws van de Nederlandse Beiaardschool

Try-outconcert door drie examenstudenten

In het kader van haar beiaardstudie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht organiseert Aviva Boissevain 
een concert met alles erop en eraan. De studente presenteert op vrijdag 27  april een try-outconcert gegeven 
door de drie studenten die een maand later hun Bachelor-examen afleggen. Het is 
een concert voor iedereen, jong en oud: vanaf 18:45 uur geeft Boissevain een uitleg 
over beiaarden en klokken in de torenhal van de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amers-
foort, maar dat is  nog niet alles. Ze trekt voorafgaand aan 
het concert een blik luidklokken open, waarna het concert 
begint. Voor meer infor-
matie klik hier.

Examens Bachelor op de Onze-Lieve-Vrouwetoren

Op woensdag 30  mei geven Dick Klomp, Wim Ruessink en Joannes  Thuy, studenten van de Nederlandse Bei-
aardschool, een examenconcert op de Eijsboutsbeiaard van de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren. Hun spel 
wordt beoordeeld door beiaarddocenten en een afvaardiging van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Aan-
vang: 10.00 uur.

Dick Klomp  Joannes Thuy Wim Ruessink OLV-toren, Amersoort
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Bauke Reitsma

http://www.clemson.edu/PerfArts/GCNA2012.php
http://www.clemson.edu/PerfArts/GCNA2012.php
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Luoshuitian
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Luoshuitian
http://www.beiaardcentrum.com/nieuws/371-try-outconcert-door-drie-examenstudenten
http://www.beiaardcentrum.com/nieuws/371-try-outconcert-door-drie-examenstudenten


Diploma-uitreiking op de Nederlandse Beiaardschool

Woensdag 27 juni krijgen Dick Klomp, Wim Ruessink en Joannes Thuy hun Bachelordiploma uitgereikt. Vanaf 
19.00 uur geven zij een concert op de Eijsboutsbeiaard van de Onze-Lieve-Vrouwetoren te Amersfoort, waarna 
- onder het genot van koffie, taart en een borrel - de diploma-uitreiking plaatsvindt aan de Grote Spui 11. Ie-
dereen die hierbij aanwezig wil zijn, is van harte welkom!

Componistenportret

Wim Franken vierde begin dit jaar zijn negentigste verjaardag. In juni zal aan deze componist en oud-stadsbei-
aardier van Amsterdam (Zuidertoren) en Weesp aandacht worden geschonken in een ‘Componistenportret’. 
Meer hierover in de volgende Beiaardnieuws.
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Klokkenklanken in Amersfoort Beiaardstad

Hemony-beiaard bespeeld door Carl van Eyndhoven

Carl van Eyndhoven, beiaarddocent aan het Lemmensinstituut te Leuven en 
gastdocent van de Nederlandse Beiaardschool, doet onderzoek naar zeventien-
de-eeuwse klaviermuziek uit de zuidelijke Nederlanden. In het kader hiervan 
worden er op zaterdag 31  maart opnamen gemaakt van door hem uit te voeren 
zeventiende-eeuwse klaviermuziek, gespeeld op de Hemony-beiaard van de 
Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort. Dit is een van de weinige beiaarden in 
ons land met een oud-Hollands  beiaardklavier. Aanvang: om 13.00  en 16.00 
uur. Lees meer op de website. van BCN

Paul Maassen opent zaterdagprogramma Rabobank Amersfoort Jazz

Paul Maassen opent op 12 mei vanaf 11.00 uur het zaterdagprogramma 
van Rabobank Amersfoort Jazz, editie 2012. Hij bespeelt daarbij de Eijs-
boutsbeiaard van de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren. In dit speciaal 
voor dit festival samengestelde concert, speelt Paul een aantal bekendere 
jazzsongs, maar ook een aantal eigen stukken, welke hij speciaal voor bei-
aard schreef en ontwikkelde.
Lees meer op de website van BCN.

Henk Veldman live op 3FM

Beiaardier Henk Veldman speelde donderdagavond 22  maart tijdens de regu-
liere koopavondbespeling van 20.00  tot 21.00  uur populaire hits  van Adele, 
Katy Perry, Coldplay, Rihanna en Gotye op het carillon van de Onze-Lieve-
Vrouwetoren te Amersfoort. Veldman, beiaardier van Middelstum, Raalte en 
Rhenen, heeft onlangs  live vanuit de toren van de Kruisverheffingskerk te 
Raalte in de uitzending van Giel Beelen (Radio 3  FM) gespeeld. Hij deed dit 
optreden in Amersfoort nog eens  dunnetjes over. Het is op zich niet bijzonder 

dat popmuziek wordt gespeeld, de meeste beiaardiers  hebben wel enige nummers van The Beatles  of The Rol-
ling Stones op hun repertoire. Wel bijzonder is dat het hier om songs  gaat die zeer recent zijn geschreven en 
die zich ogenschijnlijk moeilijk laten bewerken voor een klassiek instrument als de beiaard.  Het nummer We 
found love van Rihanna heeft bijvoorbeeld een eenvoudige melodielijn maar een ritmisch zeer complexe struc-
tuur. Het is de kunst om zoveel mogelijk van het originele karakter weer te geven, zodat het niet alleen herken-
baar is  maar ook muzikaal verantwoord. Op het programma stonden onder andere drie songs van Adele (So-
meone like you; Set fire to the rain; Rolling in the deep), twee van Katy Perry (The one that got away  en E.T.) 
en van Gotye de prachtige song Somebody that I  used to know (het meest gedraaide top 40-nummer van 
2011). Van Coldplay werd Paradise gespeeld. 

http://www.beiaardcentrum.com/agenda/329-hemony-beiaard-carl-van-eyndhoven
http://www.beiaardcentrum.com/agenda/329-hemony-beiaard-carl-van-eyndhoven
http://www.amersfoortjazz.nl/index.html
http://www.amersfoortjazz.nl/index.html
http://www.beiaardcentrum.com/nieuws/369-paul-maassen-opent-amersfoort-jazz
http://www.beiaardcentrum.com/nieuws/369-paul-maassen-opent-amersfoort-jazz


- 4 -

Zomeravondconcerten Onze-Lieve-Vrouwetoren

Deze zomer zal weer een zestal beiaardiers  van zich laten horen tijdens de zomeravondconcerten op woensdag-
avond van 20.00  tot 21.00  uur. Naast drie docenten van de Nederlandse Beiaardschool zullen drie gastbeiaar-
diers zich presenteren. Ieder concert zal traditiegetrouw vanaf 19.50  uur worden ingeluid door het Amersfoorts 
Klokkenluidersgilde. Wilt u het niet missen? Noteer dan alvast de volgende data in uw agenda:

11 juli; Malgosia Fiebig
18 juli; Rien Donkersloot
25 juli; Gijsbert Kok
1 augustus; John Gouwens (VS)
8 augustus; Henk Verhoef
15 augustus; Frans Haagen

April ingeluid

Met veel bravoure luidt het Amersfoorts  Klokkenluidersgilde  - met het in beweging bren-
gen van enkele duizenden kilo’s  aan klokkenbrons - iedere maand in. Op de eerste zater-
dag van de maand om 12.00 uur staan de luiders  onder leiding van hun luidmeester An-
dré Kukolja, die voor iedere gelegenheid een passend luidschema samenstelt. Zo staat 
het inluiden van april dit jaar in het teken van Pasen dat in het weekend van 7 en 8  april 
valt. Nadat het veertig dagen sober en stil is  geweest in de kerk klinkt in de Paasnacht 
weer het “Gloria in excelsis  Deo” (“Eer aan God in de hoge”), vaak wordt dit begeleid 
door klokgelui en belgerinkel. Het luidersgilde geeft daar op deze stille  zaterdag alvast 
een voorproefje van met het Gloria-motief zo ook met het Alleluia-motief, naar de ope-
ningstonen van een korte lofprijzing die verschillende malen in de Paaswake klinkt. Klik 
hier voor het luidschema.

Onlangs verscheen er een arikel over het Amersfoorts Klokkenluidersgilde in Regionale Zaken.
Meer weten? Klik hier.

Gilde Amersfoort en BCN slaan de handen ineen

Sinds  een aantal jaren organiseert BCN samen met Gilde Amersfoort zomerse wandelingen rond het Belgenmo-
nument. Om 14.00 uur start een gilde-gids een wandeling en vertelt aan belangstellenden over de geschiedenis 
van het na de Eerste Wereldoorlog door België geschonken monument. Aansluitend op de wandeling –  om 
14.45 uur –  geven studenten van de Nederlandse Beiaardschool of leerlingen van BCN een beiaardconcert tot 
15.30 uur. Ook dit jaar staan er weer vier wandelingen op het programma. Klik hier voor meer informatie. 

Wegens het grote succes van deze wandel-concerten ieder jaar weer, werd het tijd om deze samenwerking uit 
te breiden. Zo ontstonden afgelopen jaar naast de reguliere torenbeklimmingen 
die het gilde organiseert, “Beiaardwandelingen”. Deze wandelingen vinden 
plaats op zaterdagmiddag in de periode van 1 mei tot 1  oktober. Om 15.30 uur 
start onder leiding van een gids  een beklimming van de toren. Uiteraard voor-
ziet de gids de belangstellenden van allerlei  wetenswaardigheden van het 98 
meter hoge gebouw en kan men onderweg naar boven genieten van het uitzicht 
over de binnenstad. Tegen een uur of vier zijn er inmiddels zo’n 250  treden be-
klommen en is  het gezelschap bij de speelcabine aangeland. Hier zit een bei-

http://www.beiaardcentrum.com/nieuws/373-inluiden-april
http://www.beiaardcentrum.com/nieuws/373-inluiden-april
https://plus.google.com/photos/116305427583534635869/albums/5713414732806407793?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/116305427583534635869/albums/5713414732806407793?banner=pwa
http://www.gildeamersfoort.nl/belgenmonument.html
http://www.gildeamersfoort.nl/belgenmonument.html
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aardier aan het stokkenklavier zich voor te bereiden op de bespeling die hij of zij zal geven tot 17.00  uur. Deze 
beiaardier kan men in levenden lijve aan het werk zien. Men kan vragen stellen en de beiaardier vertelt graag 
over het instrument, het beiaardiersvak en de studie aan de Nederlandse Beiaarschool. Uiteraard kan men de 
beiaardier nu ook een keer van dichtbij zien en horen spélen. De “Beiaardwandelingen” zijn van harte aanbevo-
len. Surf naar www.gildeamersfoort.nl of bel 033-4722236  en vraag naar de mogelijkheden. Mailen kan ook, 
naar gilde@gildeamersfoort.nl.

Voorafgaand aan het try-out-concert van de drie examenstudenten op vrijdagavond 27 april, waarover elders  in 
deze nieuwsbrief meer, organiseert Gilde Amersfoort eveneens een bijzondere torenrondleiding. Ook tijdens 
Open Monumentendag op zaterdag 8  september zullen Gilde en Beiaardcentrum samenwerken tijdens de open-
stelling van het Belgenmonument. Daarover meer in de volgende Beiaardnieuws.

Wat de trommel laat horen

“Ik ken het ergens  van, maar wat is  dit ook alweer?”, vragen argeloze voorbijgangers 
zich soms  af bij het horen van een (half)uur- of kwartierversteek. Op woensdag 2 febru-
ari werd de speeltrommel van de Onze-Lieve-Vrouwetoren verstoken door studenten van 
de Nederlandse Beiaardschool onder leiding van docent Henk Verhoef. In verband met 
het 450ste geboortejaar van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) klinken voorafgaand 

aan de hele en de halve uurslagen composities  van deze zestiende/zeventiende-eeuwse “BN’er”.  Est-ce Mars 
(ook wel: Wie gaat er mee over zee) markeert het hele uur en het thema uit de Chromatische Fantasie is  ieder 
half uur te horen. De kwartieraanduidingen worden aangegeven door thema’s  uit Fantasieën van Georg Philipp 
Telemann (1681-1767).

Honderd klokken.

Een kleine tien jaar geleden maakte Jan de Rode van een bedrijf voor design, 
beeldende kunst en vormgeving (www.derode3d.nl) een film over de honderd 
klokken in de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren. De film wordt in de toren 
getoond als documentaire voor bezoekers. Sinds enige tijd is de video, waarin 
naast luiders en beiaardiers  ook beelden van de beiaardschool te zien zijn, te 
bekijken op internet via de volgende link: vimeo.com/19928273.

Nieuws uit de regio

Wim Ruitenbeek beiaardier van De Zingende Toren

Stichting Zingende Toren heeft Wim Ruitenbeek voor de komende twee 
jaar benoemd als  beiaardier van het glascarillon in Vleuterweide (Utrecht, 
Leidsche Rijn). Ruitenbeek is erg enthousiast over deze benoeming naast 
zijn werkzaamheden als  stadsbeiaardier van Tiel en Velsen. “Het is  een 
inspirerende omgeving, midden op de cultuurcampus  en er is  veel moge-
lijk met dit instrument”. Een van de dingen die het instrument bijzonder 
maakt is  dat het klavier op het plein naast de toren staat. De beiaardier is 
zichtbaar en aanspreekbaar. Daardoor is tijdens de bespeling een interac-
tie met het publiek mogelijk. Ook is  dit een ideale opstelling voor samen-
spel met andere musici. 

De Zingende Toren is  een kunstobject van de Leerdamse glasblazer Ber-
nard Heesen. Tussen de vele gekleurde bollen in de toren hangen vijftig 
gestemde klokken die met het stokkenklavier worden bespeeld. Daar-
naast hangen er ook nog vijftig klankschalen die via een midikeyboard te 
bespelen zijn. Beide instrumenten worden aangestuurd met een speciaal 
voor de Zingende Toren ontwikkeld elektronisch systeem dat gebruikt 
maakt van kleine servomotoren. De klank van de kristallen klokken is  niet 
te vergelijken met het bronzen geluid vanuit een toren. Bij het aanslaan 
van één klok is  de impact niet zo groot, maar wanneer er muziek ge-
maakt wordt ontstaat een licht en aangenaam geluid.

http://www.gildeamersfoort.nl
http://www.gildeamersfoort.nl
mailto:gilde@gildeamersfoort.nl
mailto:gilde@gildeamersfoort.nl
http://www.derode3d.nl
http://www.derode3d.nl
http://vimeo.com/19928273
http://vimeo.com/19928273
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Wim Ruitenbeek zal het carillon in de zomermaanden bespelen op de eerste woensdag van de maand van 
14.00-15.00  uur en op de derde zaterdag van 11.00-12.00 uur. Ook zijn er nog speciale concerten, zoals  de 
uitvoering van nieuwe composities tijdens  het festival ‘Zingend Glas’ en de Gaudeamus  muziekweek. Kijk voor 
meer informatie en de volledige agenda op www.dezingendetoren.nl. 

Tweede lustrum Stichting Carillon Baarn

In het maartnummer van ‘Baerne’, het kwartaalblad van de Historische Kring Baer-
ne, schreef Michael Kreijns een artikel over de ontstaansgeschiedenis  van het caril-
lon van de Baarnse Paulustoren. Kreijns  is  bestuurslid van de Stichting Carillon 
Baarn en tevens  echtgenoot van de voormalig beiaardier van Baarn Erica Kreijns. 
Hoe een luidklokje bij het vooroorlogse Baarnse pontje over de Eem een functie 
kreeg als  schoolbel en hoe dit uiteindelijk leidde tot een compleet carillon in de 
toren van de Pauluskerk op de Brink. U kunt het allemaal lezen. Het blad is  te be-
stellen via de Historische Kring Baerne www.historischekringbaerne.nl. Een los 
nummer kost € 3,50 excl. verzendkosten.

Met het artikel geeft de Stichting Carillon Baarn alvast de aftrap voor haar tweede 
lustrumfeest dat zal worden gevierd op Pinkstermaandag 28 mei van 13.30  tot 
16.30 uur en waarvoor iedere klokkenliefhebber wordt uitgenodigd. De stichting 
pakt deze middag flink uit met ‘beiaard-plus’-optredens  door onder andere de 

dorpsbeiaardier, een wedstrijd voor de kinderen, een schilderijenexpositie in de Pauluskerk en nog meer. Zo 
wordt er ge-abseild vanaf de toren en sluit Paul Maassen de middag af met een spetterend programma. Kort-
om: de Baarnse Brink staat die middag bol van de activiteiten. De feestelijkheden zullen worden geopend door 
wethouder Baerends  (what’s  in a name), waarna het geheel zal worden gepresenteerd door lady-speaker Karin 
de Waard. Wilt u meer weten van de Baarnse beiaardaangelegenheden, dan kunt u een kijkje nemen op de 
(binnenkort) nieuwe website www.carillonbaarn.nl.

Zoals het carillon thuis klinkt…

Stel… Je bent in een ver buitenland en je hebt even een moment van heimwee: je mist de 
sfeer van een oud-Hollands  stadje met een markt, klompen, tulpen en uiteraard een bei-
aard. Daar heeft het creatief platform “Made in Weesp” iets  op verzonnen. Sinds een tijdje 
zijn de versteken van de speeltrommel van de Weesper St.-Laurenstoren wereldwijd te be-
luisteren op internet, of via een speciaal te downloaden app. op je iPhone. Kijk hiervoor 
even op de website www.madeinweesp.nl.

Wat was er verder in het nieuws?

Jan Achterkamp beiaardier van Nijenrode

Op 1  oktober jongstleden is  Jan Achterkamp officieel benoemd tot Universiteits-
beiaardier van de Business  Universiteit Nyenrode te Breukelen. Hij bespeelt daar 
het historische Taylorcarillon(1915/1928/1940) op het kasteel Nijenrode. Binnen-
kort verschijnt in Klok & Klepel van zijn hand een artikel over dit bijzondere spel 
met zijn bijzondere historie. 

Hét Hemonymonument van Nederland is gerestaureerd

Op donderdagmiddag 20 oktober werd de Nieuwe Toren te Kampen met zijn beiaard na een twee jaar durende 
restauratie feestelijk in gebruik genomen. In de Lemkerzaal van de Broederkerk werden genodigden welkom 
geheten door wethouder Pieter Treep.  Na het voordragen van het gedicht “Vrij genoeg” van en door ds. H. 
Bouma kreeg Arie Abbenes  de microfoon in handen om te vertellen over de beiaardtechnische kant van de res-
tauratie. Als  adviseur leidde hij de restauratie van de uit 1659 daterende Hemonybeiaard. “Hét Hemonymonu-
ment van Nederland is  gerestaureerd” klonk het uit de mond van Abbenes. Het officiële gedeelte van de middag 

http://www.dezingendetoren.nl
http://www.dezingendetoren.nl
http://www.historischekringbaerne.nl
http://www.historischekringbaerne.nl
http://www.carillonbaarn.nl
http://www.carillonbaarn.nl
http://www.madeinweesp.nl
http://www.madeinweesp.nl


was  zeer aangenaam doordat de speeches – niet al te lang – werden afgewisseld met 
beiaardspel dat door de aanwezigen kon worden bekeken en beluisterd door middel 
van een beeld- en geluidsverbinding. Stadsbeiaardier Frans  Haagen –  tevens  docent 
aan de Nederlandse Beiaardschool – bracht een drietal nieuwe beiaardwerken in 
première. De Gemeente Kampen had in het kader van de beiaardrestauratie aan drie 
componisten, Geert D’hollander (B), Piet Kee en Stephen Rush (VS), de opdracht 
verstrekt tot het componeren van een stuk voor de gerestaureerde beiaard.  Zo 
zorgden deze drie toonkunstenaars  voor drie nieuwe aanwinsten voor het beiaardre-
pertoire: respectievelijk Spielerei : modal dance for meantone carillon,  Kampanella  
en Kampen Portrait. De composities zullen binnenkort worden uitgegeven; meer in-
formatie daarover kunt u in een volgende nieuwsbrief lezen. Verdere sprekers  tijdens 
deze beiaardmiddag waren de heren Klunder (Hanzebouw), Willigenburg (Monumen-
ten Adviesbureau Delfgou) en CDA  Tweede Kamerlid Eddy van Heijum. In de buiten-
lucht vond de officiële opening van de gerestaureerde Nieuwe Toren plaats. Op het 
plein voor de toren werd door alle hoogwaardigheidsbekleders op een grote rode 

knop gedrukt. Vervolgens  werden er slingers rond de toren geschoten en klonken uiteraard de klokken. Op deze 
wijze kreeg de Kamper burgerij haar toren weer in volle glorie terug. Om 16.00 uur stond er in de Lemkerkzaal 
een borrel met hapjes klaar voor een informele afsluiting. Het Middeleeuwse ensemble Truwanten zorgde voor 
muzikaal vertier.

Ingebruikname carillon Dorpskerk Moordrecht

Moordrecht (bij Gouda) is een beiaard rijker. De bestaande achttien klokken 
(Eijsbouts, 1962) waren voorheen alleen door middel van een electronisch 
keyboard bespeelbaar. Deze reeks klokken is  nu uitgebreid met twintig klok-
ken, gegoten door Perner (Passau, D). Het nieuwe stokkenklavier en de trac-
tuur zijn verzorgd door de firma Care Technics  uit Toldijk. Een nieuwe hard-
houten beiaardcabine completeert het geheel. De beiaard is op 3 september 
2011 feestelijk in gebruik genomen.

Maarten Siebel

Nieuw in de webshop

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

* Alkmaars beiaardboek : orgelsonaten (Wq. 70) van Carl Philipp Emanuel Bach / bew. 
voor beiaard door Christiaan Winter
* Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach / Beiaardbewerkingen van Bert Augus-
tus
* Morceaux pour carillon : naar een manuscript uit 1728 / in 1878 uitg. door E. Grégoir 
; bezorgd en gecorrigeerd door Sj. van Balkom
* Passacaglia, aria en fuga : voor beiaard / Adr. Kousemaker
* Kleine suite & Toccatine en Passacaglia : voor beiaard / Heleen van der Weel

Nieuwe druk:
* GeNeCo carillon album : muziek gecomponeerd door leden van het Genootschap van Nederlandse Componis-
ten

Gezocht / Te koop

Gezocht

Louk Maas is geïnteresseerd in een (gebruikt) studieklavier.
Tel. 043-3218908

- 7 -

http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/700
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/700
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Klavierbuechlein-fuer-Wilhelm-Friedemann-Bach
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Klavierbuechlein-fuer-Wilhelm-Friedemann-Bach
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Morceaux-pour-carillon
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Morceaux-pour-carillon
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/589
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/589
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/591
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/591
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/713
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/713
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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.

Te koop 

T.e.a.b.
Petit en Fritsen handklokkenset, anderhalf oktaaf D t/m A (groot), plus C, zodat men ook liedjes in G groot kan 
spelen.
Voor wisselluiden (change-ringing) en (meerstemmige) liedjes, met schema' s en literatuur (meest Engels). Met 
gewatteerde hoezen voor vervoer.

Meer informatie: Ania Lentz, tel. 033 - 46 17 193, en e-mail: ania.lentz@gmail.com.

http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033&ViewAction=ViewNewsletter
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033&ViewAction=ViewNewsletter
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/en_US/?ViewObjectID=1765171&ViewAction=ViewNewsletter
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/en_US/?ViewObjectID=1765171&ViewAction=ViewNewsletter
mailto:ania.lentz@gmail.com
mailto:ania.lentz@gmail.com

