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Voorwoord

Soms komen zaken op een onverwachte manier samen. Zoals  de asbest-ellende in de Nederlandse Beiaard-
school en mijn buurman – letterlijk next door –  die een vergunning heeft gekregen om asbest op een minder 
omslachtige manier te verwijderen. Jammer genoeg kwamen deze ontwikkelingen in de verkeerde volgorde. 
Anders  had een totale ontmanteling van de gebouw aan de Grote Spui ons  gespaard kunnen blijven. Gelukkig is 
de wederopbouw van de beiaardschool in volle gang en lijkt het erop dat in september heropening en diploma-
uitreiking weer ‘in eigen huis’ kunnen plaatsvinden.
Ondertussen is  het door de huidige regelgeving moeilijk jonge, Nederlandse studenten te vinden voor de vak-
opleiding tot beiaardier. Het is  bijna onmogelijk – tenzij men over voldoende financiële middelen beschikt –  om 
beiaard te gaan studeren ná een andere studie. De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging is druk bezig met het 
aanvragen van de status ‘immaterieel erfgoed’ voor de beiaardcultuur. Als  die aanwijzing er is, maakt dat de 
onderhandelingen rond de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de beiaardopleiding ook weer eenvoudiger. 
Immaterieel erfgoed moet immers in stand gehouden worden en dat betekent voor de beiaardcultuur: be-
speeld. Het asbestverhaal laat echter zien dat ook de verkeerde volgorde uiteindelijk tot goed resultaat kan lei-
den. Geen haast hebben is  dan het beste devies. Dat past ook wel bij een cultuur die het van een geschiedenis 
moet hebben die nu al meer dan een half millennium duurt.
Onlangs  heeft de bestuurssamenstelling van BCN  een wijziging ondergaan. Penningmeester Simeon Bodden 
heeft het stokje doorgegeven aan Els  Kaars  –  ook wonend onder het gelui van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Zij 
stelt zichzelf verderop in dit Beiaardnieuws voor.
Goede zomer!

Christiaan Winter (Voorzitter BCN)
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Nieuws van de Nederlandse Beiaardschool

Examen Bachelor

Wij feliciteren HyungSook Jung, studente van de Nederlandse Beiaardschool, 
met het behalen van haar diploma 'Bachelor of Music'. Op dinsdag 11  juni gaf 
HyungSook haar examenconcert op de Eijsboutsbeiaard van de Amersfooortse 
Onze-Lieve-Vrouwetoren. Haar spel werd beoordeeld door de beiaarddocenten 
en een afvaardiging van het Utrechts Conservatorium. 
Vanwege de 'asbestaffaire' zal de diploma-uitreiking plaatsvinden in september 
als we weer in ons eigen gebouw zitten aan de Grote Spui.

@Beiaardcentrum

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
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Ondertussen aan de Grote Spui...

De renovatie van het pand aan de Grote Spui in Amersfoort is vorige maand van start gegaan. Sinds januari was 
het pand asbestvrij en weer toegankelijk, alle verdiepingsvloeren waren echter bij de sanering gesloopt. Deze zijn 
op het moment van schrijven weer aangebracht, waarbij extra aandacht besteed wordt aan de geluidsisolatie 
tussen de verschillende ruimten. Tegelijkertijd worden verbeteringen aangebracht, onder andere op het gebied 
van de electrische installatie, verlichting, internetaansluitingen, keuken, enz. Na de renovatie, die in zomer zal 
worden afgerond, is  het gebouw weer geheel up-to-date en vanaf september zal de beiaardschool dan ook weer 
in het vertrouwde gebouw aan de Grote Spui te vinden zijn.

Klokkenklanken in Amersfoort Beiaardstad

Zomeravondconcerten op de Onze-Lieve-Vrouwetoren

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 gastbeiaar-

diers. Wilt u het niet missen? Noteer dan alvast de volgende data in uw agenda:

10 juli   Monika Kazmyrczak (Polen) 
17 juli   Christiaan Winter 

24 juli   Frans Haagen 
31 juli   Tom van Peer (België)

7 augustus   Henk Verhoef   
14 augustus   Gijsbert Kok

De concerten beginnen steeds om 20.00 uur en worden vanaf 19.50  uur ingeluid door het Amersfoorts Klokken-
luidersgilde. Programma's zijn aanwezig aan de toegangsdeur van de toren. Entree is gratis.
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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 duren-
de wandeling heeft verteld over de historie van het monument, dat 
na de Eerste Wereldoorlog door België werd geschonken aan Neder-
land, verzorgt een student van de beiaardschool een concert. Tradi-
tiegetrouw wordt er ook altijd één concert gegeven door de leerlin-

gen van BCN onder leiding van hun docent Mathieu Polak. 
De concerten vinden plaats op zondagmiddag:

7 juli   Leerlingen van Beiaardcentrum Nederland o.l.v. Mathieu Polak
21 juli  André Kukolja
4 augustus  Wilbert Berendsen 
18 augustus   Juan Verdaguer (Argentinië)

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. 

De toegang is gratis

Nieuws van Beiaardcentrum Nederland

Els Kaars stelt zich voor

Wat vertel je  zoal bij een voorstelrondje? Je naam, je achtergrond en welke interesses  je 
deelt met de groep waarmee je rond de tafel zit?
Mijn naam is  Els  Kaars. Bijna 35  jaar heb ik me bezig gehouden met openbare bibliotheken, 
onder andere in Zuid-Holland en Limburg.
Nu komt het moeilijke deel: tot voor kort luisterde ik alleen maar naar het spel op de bei-
aard van de OLV-toren in Amersfoort. Als  binnenstadsbewoner leef je daar mee, het geeft 
structuur aan je dag. Vrijdagmorgen tijdens de bloemenmarkt en zaterdagmiddag tijdens 
het boodschappen doen. 
Tot ik gevraagd werd om lid te worden van het bestuur van Beiaardcentrum Nederland.
Opeens komt er een dimensie bij, het is  niet meer een achtergrondgeluid van de stad maar 
je voelt je betrokken bij degene die hamert op het klavier.

Binnen het bestuur mag ik me bezighouden met het financiële reilen en zeilen van de stichting. Dat is  voor mij 
een bekend terrein, het beiaardjargon hoop ik mij de komende tijd, met hulp van de andere bestuursleden, 
eigen te maken.

Nieuw in de webshop

Beiaardcentrum Nederland en de Nederlandse Beiaardschool Amersfoort hebben sinds de de afgelopen maan-
den drie nieuwe bundels uitgeven:

  Alkmaars beiaardboek 2 : Trans-Atlantic Treasures
  
  Bewerkt voor beiaard door Christiaan Winter

Foto: Jan van Adrichem

http://www.gildeamersfoort.nl/cmsms/index.php?page=belgenmonument
http://www.gildeamersfoort.nl/cmsms/index.php?page=belgenmonument
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/754
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/754
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Amersfoorts beiaardboek 2 : barokmuziek voor 3-octaafs beiaard

Met werken van Bach, Corelli, Arne, Boyce, Geminiani, Telemann en Sweelinck

Mehrtens-suite : voor beiaard

Johann Th. Lemckert

De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging kwam in mei met een nieuwe bundel:

Joseph Haydn

Beiaardbewerkingen van Bernard Winsemius, Jasper Stam en Gijsbert Kok

Van uitgeverij Polak - Takao heeft BCN de volgende bundel aan haar assortiment toegevoegd:

Mozart op de markt

composities van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ; gearrangeerd voor beiaard door 
Mathieu Polak en Toru Takao

Alle werken zijn te bestellen via onze webshop
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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.

http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/750
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/750
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/751
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/751
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/755
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/755
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Mozart-op-de-markt
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Mozart-op-de-markt
http://webshop.beiaardcentrum.nl/
http://webshop.beiaardcentrum.nl/
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

