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Beiaard exporuimte:
aanwinst voor beiaardcultuur
Op 21 augustus a.s. vindt de opening plaats van de
Beiaard exporuimte in de Martinustoren. Een
culturele aanwinst voor Weert en letterlijk een
museum op hoog niveau. Het initiatief voor deze
exporuimte ligt bij beiaardier Frank Steijns. De
Stichting Vrienden van de Beiaard en het Beiaard
Comité hebben in afstemming met het kerkbestuur,
de Stichting Martinusmonument, gemeente Weert,
het museum Klok & Peel in Asten en financiële
ondersteuning van het Jo Bergmans Fonds het
initiatief gerealiseerd.
Een geschikte plek werd gevonden in een open ruimte in de toren die toegang geeft tot de gewelven. “Een
torenkamer met gemetselde muren en mooie nissen, waar we tentoonstellingsvitrines in konden plaatsen”,
steekt projectleider Henk Lambrichts van wal. Met de werktekeningen op zak betrok hij er de afdeling
Bouw en Meubelmakerij van VMBO Het Kwadrant bij. “De leerlingen en docenten hebben de vitrines
gemaakt en vervolgens weer geheel gedemonteerd om ze te kunnen vervoeren naar de exporuimte. Boven
zijn ze weer geassembleerd en gemonteerd op het metselwerk.” Om bezoekers een fraaie blik op de
gewelven van de kerk te kunnen bieden, is er aan de gewelfzijde van de ruimte een glazen deur gekomen.
“Guus Götzen, technisch lid van het Beiaard Comité, heeft de bestaande belichting op de gewelven
aangepast en verbeterd, zodat er een prachtig beeld ontstaat,” aldus
Henk.
In de exporuimte treft de bezoeker o.a. een aantal attributen uit het
gemeentelijk museum aan, waaronder de oude Graanklok van
Weert en een klok die door de Weerter klokkengieter Alexius Julien
in 1707 is vervaardigd. Leerlingen van het Kwadrant hebben tussen
de balken twee klokjes van het Museum Klok en Peel opgehangen
en verbonden met een beiaardklavier, waardoor de bezoeker precies
ziet hoe de mechanica van een carillon in elkaar zit. Tenslotte
hebben de leerlingen twee eikenhouten bankjes gemaakt, waar men
even bij kan komen na het beklimmen van de traptreden.
Via een touchscreen kunnen bezoekers diverse filmpjes over de
beiaard bekijken. Speciale bordjes geven uitleg over de getoonde voorwerpen. “Het is een ontzettend
leuke, intieme exporuimte geworden, waar de historie van afstraalt. Ik denk dat de historische betekenis
van de beiaard goed in beeld is gebracht, zowel de muzikale kant als de productiekant.” De opening van
de Beiaard exporuimte vindt plaats op vrijdag 21 augustus en wordt verbonden aan het traditionele
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NIEUWE LEDEN BEIAARDCOMITÉ
Het Beiaard Comité telt sinds 1 januari 2020 drie nieuwe bestuursleden. Boyke Brand nam de
voorzittershamer over van Emile Florack, Henk Lambrichts het penningmeesterschap van Jos
Willems en Frank Rademakers, directeur-bestuurder van RICK en formeel werkgever van
beiaardier Frank Steijns, werd nieuw bestuurslid. Het bestuur bedankt de scheidende leden
voor hun inzet. We stellen de nieuwe bestuursleden graag aan u voor.

Boyke Brand:
“Weerter beiaard een
voorbeeld voor
Nederlandse
beiaardiers”
Gepensioneerd, maar
nog alle dagen druk.
Boyke Brand (67), de
nieuwe voorzitter van
het Beiaardcomité,
heeft zich tot doel
gesteld veel energie te
steken in de
instandhouding van de fraaie beiaard in de Weerter
Martinustoren.
Dat vergt de nodige investeringen en onderhoud. En
daar is geld voor nodig. “Wat dat betreft zijn we
enorm blij met de steun van de gemeente, die de
basis vormt voor een goede uitoefening van onze
taak”, bevestigt Boyke, die goed bekend is met de
beiaard en de beiaardcultuur in Weert.

brengt de beiaardmuziek dichter bij de mensen.
Denk aan de verbinding met Bospop, carnaval en
verenigingen waarmee samen gemusiceerd wordt.
Het verzoeknummerprogramma dat hij onlangs
presenteerde, leverde honderden, zo niet duizenden
reacties op facebook op. Door de grote diversiteit in
muziekstijlen die onze stadsbeiaardier ten gehore
brengt, weet hij een groot publiek te bekoren.”
Zoals Weert en Frank Steijns de beiaardcultuur
uitstralen, is volgens hem dan ook een voorbeeld
voor veel beiaardiers in Nederland.
Kansen pakken
De jeugd die via educatieve kunst- en
cultuurprojecten met de beiaard in aanraking komt,
staat meestal vol verbazing te kijken naar de
ingenieuze mechanica van het klokkenspel. Het is
puur techniek ‘on the spot’ waarbij ze bij het
beklimmen van de toren ook nog eens kennis maken
met een stuk cultureel erfgoed.
Ook in de binnenkort te openen exporuimte in de
toren is straks heel wat te zien en te beleven. Mede
daarom zoekt de Stichting Vrienden van de Beiaard
dan ook nadrukkelijk de verbinding met het
gemeentelijk museum om de beiaardcultuur
gezamenlijk, in samenhang, uit te dragen.

Van 1997 tot 2008 was hij directeur-(bestuurder) van
RICK en uit dien hoofde niet alleen werkgever van
beiaardier Frank Steijns, maar van 2005 tot 2008
ook al eens voorzitter van het Beiaardcomité. Het
was op zijn initiatief dat de beiaard een
nadrukkelijke rol kreeg in de regionale kunst- en
cultuureducatie, waardoor bijvoorbeeld meer
schoolgaande jeugd kennis maakte met de beiaard.
Een ontwikkeling die ook beiaardier Frank Steijns
omarmde.

“En we willen nog meer. De elektronische beiaard
die is aangeschaft en in toren staat, leent zich
uitstekend voor educatieve doeleinden en het leren
bespelen van de beiaard. Met RICK zijn we in
gesprek om hiervoor een educatief plan te
ontwikkelen.

Boyke verklaart: “Frank is een vernieuwer. Hij was de
eerste die afstand nam van de serieuze
beiaardcultuur waarin de beiaardmuziek louter als
kunstvorm werd gezien. De beiaardcultuur stond –en
staat nog steeds- in veel plaatsen op afstand, maar hij

Wij -de gemeente, RICK, het Beiaard Comité, De
Vrienden van de Beiaard, het kerkbestuur en de
Weerter bevolking- hebben daarmee een unieke kans
om de beiaardcultuur in Weert verder te ontwikkelen
en die moeten we samen pakken.”
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Frank Rademakers: “De Beiaard is er voor iedereen”
Frank Rademakers (58), sinds 1 januari directeur-bestuurder van
RICK, is net als voorzitter Boyke Brand geen onbekende in de Weerter
muziekwereld. Na een uitstapje als leidinggevende in Eindhoven is de
slagwerkdocent van weleer terug op het nest in Weert. 26 jaar was hij
als docent en hoofd van de Harmonie- en Fanfareopleidingen
verbonden aan het Weerter muziekonderwijs, nu RICK. Noem hem
gerust een pionier: “Halverwege de jaren tachtig begon ik met vier
uurtjes les in de week. In 2012 hadden we 10 slagwerkdocenten en ruim
500 leerlingen. Weert gaf binnen Limburg en Brabant de toon aan.”
Die pioniersgeest past uitstekend binnen het Beiaard Comité. “Jong en
oud, arm en rijk, gezond of hulpbehoevend: kunst, dus ook de
beiaardcultuur, moet voor iedereen in de regio Weert toegankelijk zijn
en blijven. Daar maak ik me sterk voor. Om mensen een leven lang te
raken met kunst zoeken we meer dan ooit de verbinding met het
onderwijs en de maatschappij.” Wie beter dan Frank Steijns zou daar
voor de beiaardcultuur een rol in kunnen vervullen?
Verbinding zoeken met de stad en maatschappij. Werken aan zichtbaarheid. Het enorme, 20.000 kilo zware
instrument hoog in de Martinustoren torent niet alleen hoog boven alles uit, maar verstrooit zijn klanken ook
in een wijde omgeving. Een hoor- en zichtbare verbinder van fenomenale kwaliteit. Frank Rademakers heeft
bij het Beiaard Comité al één immens instrument in handen om zijn missie vorm te geven.

Henk Lambrichts zit thuis op de eerste rang
Ook nieuw in het bestuur is Henk Lambrichts (76). Hij
gaat over de penningen. En hoewel hij een
bouwkundige achtergrond heeft, zijn de financiën bij
hem in goede handen. Henk is in zijn werkzame leven
niet alleen verantwoordelijk geweest voor de realisatie
en verkoop van 1600 woningen in Helmond
Brandevoort, maar heeft ook in Weert zijn stempel
gedrukt, bijvoorbeeld met de ‘Tuin van Gruythuysen’
in de Heiligenbuurt en projecten op de Molenakker,
Graswinkel en Altweerterheide. Tien jaar geleden ging
hij met pensioen en werd al snel Vriend van de Beiaard. Nog steeds is hij, samen met Frank Steijns, adviseur
van de Stichting Vrienden van de Beiaard. Sinds anderhalf jaar woont hij aan de Stadhuispassage in het
centrum van Weert. Met prachtig zicht op de Martinustoren. “Wanneer Frank op zaterdagmiddag het

Vrienden van de Beiaard
Het beiaardcomité dankt voor de ondersteuning bij de organisatie van het beiaardfestival de vele
‘Vrienden van de Beiaard’. Enkel door deze financiële bijdragen en hulp kunnen ook dit jaar weer speciale
activiteiten worden georganiseerd. Draagt u de Weerter Beiaard ook een warm hart toe?
Word Vriend van de Beiaard door uw bijdrage over te maken op rek. nr.
NL86 RABO 0305 1995 01 t.n.v. STICHTING VRIENDEN VAN DE BEIAARD.
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KORT NIEUWS OVER
DE BEIAARD 2019-2020

om samen met de beiaardier het nieuwe
Vastelaovendj- liedje ‘hoog van de toren’ te zingen.
Dit jaar was het de beurt aan Prins Tim I en
jeugdprins Rens I om, samen met de zangers van De
Leste Drej het Weerter carnavalslied 2020 “Waat és
dit sjiek!” ten gehore te brengen vanop 55 meter
hoogte over de binnenstad. En inderdaad: wat was
dat gaaf !

Automatisch carillon vernieuwd
Sinds enkele maanden speelt het
automatisch carillon, dat op de hele en halve
uren de uurslag aankondigt, weer als
vanouds over de stad. Het hele systeem werd
vernieuwd met een zgn. ‘pneumatisch
systeem’ waarbij met luchtdruk de klokken
tot klinken worden gebracht.

Verzoeknummers tijdens rondleiding

Eerder gebeurde dat met hamers aan de buitenkant
van de klok. Omdat sommige hamers al zestig jaar
dienst deden, waren er steeds meer storingen en
vielen er steeds tonen weg uit de melodieën die het
automatisch carillon speelde.

In samenwerking met de stadsgidsen Weert speelde
stadsbeiaardier Frank Steijns in de zomer
verzoeknummers tijdens hun rondleidingen.
Wanneer de gidsen zich met de groepen in de tuin
van de Zusters Birgittinessen verzamelen, waar de
beiaard uitstekend te horen is, genieten ze van een
speciaal moment waarbij de beiaardier enkele
verzoeknummers ten gehore brengt.

Stadsbeiaardier krijgt Van
Hornepenning

Beiaard in lockdown:

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van “Vrienden van
de Beiaard” kreeg Frank Steijns zaterdag 9
november 2019, uit handen van loco-burgemeester
Paul Sterk, de Van Hornepenning. Deze penning
wordt als blijk van waardering en erkentelijkheid
toegekend aan hen die zich, in maatschappelijke,
culturele zin of anderszins verdienstelijk gemaakt
hebben voor de gemeente Weert of haar inwoners.
Frank vierde in oktober zijn 25-jarig jubileum als
stadsbeiaardier van Weert.

verzoeknummers over de stad
Ook in samenwerking met de Weerter stadsgidsen
speelde de bekende beiaardier Frank Steijns op
zaterdag 4 april een groot aantal verzoeknummers
die waren aangevraagd door inwoners van Weert.
Dit in het kader van de eerste weken van de
Covid-19 lockdown.
Toen alle culturele evenementen en concerten waren
afgelast bleek de beiaard vanop afstand het enige
instrument waarop nog concerten konden worden
gegeven. Weertenaren maakten massaal gebruik van
de mogelijkheid om een muzikale wensmelodie via
de beiaard door het luchtruim te versturen aan
elkaar.
Er kwamen meer dan tweehonderd reacties met
verzoeken uit het pop-, rock- als klassiek repertoire.
Deze zijn verspreid over meerdere bespelingen
uitgevoerd. Het eerste concert, voor een volledig
verlaten binnenstad maar met vele luisteraars in de
balkons en open ramen, werd online door zo’n
10.000 mensen bekeken.

Vastelaovendj oppe toeëre
Het is inmiddels een vaste traditie: de prins van de
Rogstaekers die vlak voor carnaval de toren in gaat
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PROGRAMMA BEIAARDFESTIVAL
De Martinustoren in Weert vormt het decor voor
het 16e Internationaal Beiaardfestival van 27 juni
t/m 26 juli. Stadsbeiaardier Frank Steijns neemt de
meeste concerten vanuit de majestueuze
Martinustoren voor zijn rekening, maar wordt
traditioneel ondersteund door gerenommeerde
gastbeiaardiers. Rode draad in het programma is
het werk van Ludwig van Beethoven (1770-1824),
wiens 250e geboortedag dit jaar wordt gevierd. Het
thema van het beiaardfestival luidt dan ook:
Beethoven on Bells.
27 juni - 15 uur
Openingsconcert ‘Aanstormend talent’
Robert Hutten, gastbeiaardier
Robert Hutten werd op 20 juni 1996
blind geboren in Veenendaal. Op zeer
vroege leeftijd ontdekte men dat hij erg
muzikaal is. Met tien jaar ging hij
naar de jong-talentenklas van het
conservatorium in Tilburg, waar hij
les kreeg van de blinde organist Henco
de Berg. Daar heeft hij tot zijn
achttiende gezeten. Hij heeft daar o.a.
braillemuziekschrift leren lezen en veel
muziektheorie onder de knie gekregen.
Robert leerde orgelliteratuur spelen en
improviseren.
Toen hij 19 jaar was, begon hij aan de opleiding
pianotechniek in Amsterdam. Daar is hij in 2017
afgestudeerd. In 2017 startte hij aan de beiaardschool te
Amersfoort, waar hij les kreeg van Frans Haagen. Hij
vervolgde zijn studie aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef
Denyn" in Mechelen. Hij volgt daar hoofdvak beiaard,
improvisatie en harmonieleer bij docent Tom van Peer.
Robert speelt een gevarieerd programma, van
Beethoven tot Rowwen Heze!
4 juli - 15 uur
Muziek uit Amerika
Op 4 juli wordt in Amerika ‘Independence Day’
gevierd. Op het programma staan onder meer
originele beiaardwerken van de Amerikaanse

componisten Ronald Barnes en Frank DellaPenna.
Hun werken houden het midden tussen klassiek en
pop.
7 juli - 20 uur
Beethoven on Bells
Koen van Assche, gastbeiaardier
Gastconcert door Koen van
Assche, stadsbeiaardier van
Antwerpen, Lier, Turnhout en
Herentals. Hij speelt een
gevarieerd programma met
werken van Ludwig van
Beethoven, waaronder delen uit
zijn 5e en 7e Symfonie.
Koen Van Assche studeerde af aan de Koninklijke
Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen in 1986. Hij
bespeelt een eigen mobiele beiaard, de zogenaamde "bronzen
piano”. Koen Van Assche is tevens bestuurslid van de
Vlaamse Beiaard Vereniging en vicepresident van de Beiaard
Wereld Federatie. Hij is auteur van een studiemethode voor
het beiaardspel en is docent beiaard aan de Koninklijke
Beiaardschool te Mechelen en aan de Academie van Muziek,
Woord en Dans te Borgerhout en Lier.
11 juli - 15 uur
Vlaamse beiaardmuziek
Een concert t.g.v. de Vlaamse Feestdag, met
originele beiaardwerken van Vlaamse componisten
als Staf Nees en Jef Denyn.
18 juli - 15 uur
Carillonmuziek uit de 18e eeuw
Muziek geschreven voor beiaard in de 18e eeuw,
met dansen en suites uit die tijd.
25 juli en 26 juli - 15 uur
Verzoeknummer weekend
Stadsbeiaardier Frank Steijns speelt
verzoeknummers van en voor Weertenaren.
Geef uw speciale verzoeknummer door via
weerterbeiaard@live.nl of de
Facebookpagina van Weerter Beiaard:
www.facebook.com/weerterbeiaard
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