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* 6E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2014 
   door Bernard Winsemius 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 7 augustus 2014 van 20.00-21.00 uur. 
 
             

 

Dubbeltalent bespeelt de beiaard 
Veel beiaardiers zijn daarnaast ook organist; misschien wel omdat in beide gevallen 

sprake is van een instrument met pedaal en klavier(en). Toch is er een groot verschil: de 

toonvorming. 

Bij een orgel kun je de klank-(kleur) alleen beïnvloeden door verschillende registers 

(“stemmen”) al of niet met elkaar te combineren. De lengte van de toon heb je helemaal zelf 

in de hand. Bij beiaard, net als bij een piano, moet je zelf de klank completeren door de 

manier van aanslaan. Bovendien is de toon bij deze slaginstrumenten beperkt houdbaar. Een 

fundamenteel andere techniek dus. Vandaar dat een goede organist niet automatisch ook een 

goede beiaardier is. Bernard Winsemius (1945) is dat wel. Zowel in de orgel- als in de 

beiaardwereld is hij een autoriteit. Ook de enige die op beide terreinen de “Prix d’Excellence” 

heeft ontvangen. Als organist was hij leerling van de beroemde organisten Anthon van de 

Horst en Albert de Klerk en zelf doceerde hij orgel aan het Rotterdams Conservatorium en in 

diverse landen als gastdocent. Hij is nog steeds organist van de orgels van de Nieuwe Kerk in 

Amsterdam. Ook zijn beiaardkennis en –kunde heeft hij doorgegeven, namelijk als docent aan 

de Nederlandse Beiaardschool. Tot voor kort was hij stadsbeiaardier van Haarlem en 

Amsterdam (Zuiderkerk en VU). Winsemius bewerkte veel composities voor beiaard. Ook 

alle onderdelen van zijn programma voor a.s. donderdag heeft hij zelf bewerkt. 

 

Het programma van Bernard Winsemius begint met composities van Byrd en Arne uit Groot-

Brittannië. Daarna komen hun Europese collega’s Bach, Mozart, Schumann, Chopin en 

Mendelssohn-Bartholdy aan de beurt. Veel klassiek dus, maar met als “uitsmijter” een 

“Walzträumerei” van S. Translateur. Voor alle liefhebbers een buitenkansje om de Meester 

nog een keer te komen beluisteren! De details zijn verder te vinden op www.NijKV.nl. 
 

Luisterplaats 

Luisteren kunt u overal rond de toren, maar vooral op de luisterplaats van de Nijkerkse 

Klokkenspelvereniging bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar altijd een stoel beschikbaar is.  

Tijd: Donderdag 7 augustus van 20.00-21.00 uur. 

 

 
Bijlagen: Programma Bernard Winsemius  – Foto Bernard Winsemius door K. Doornbos 

 


