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* 2E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2009 
   door Nico Poorter, vervangend stadsbeiaardier van Nijkerk 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 9 juli 2009 van 20.00-21.00 uur. 
 
 

 

 

 

Het tweede Zomeravond-beiaardconcert van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt 

verzorgd door de Nico Poorter, die regelmatig Freek Bakker als stadsbeiaardier vervangt. 

Hoewel hij al jaren in Putten woont, is hij een geboren Nijkerker, die vanaf zijn geboorte aan 

het Verlaat in Nijkerk de klanken van het befaamde Nijkerkse carillon heeft ingedronken. Met 

zijn oom Peter Wassink ging hij meermaals mee de toren op, om hem daar te zien en te horen 

spelen. Hij wist al gauw dat muziek zijn beroep zou moeten worden. Aan het Hilversums 

Conservatorium ging hij bij Haite van der Schaaf orgel studeren. Later kwam daar ook de 

beiaardstudie aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij. Zijn leraar was daar de 

Amerikaan Todd Fair. Hij is inmiddels al vele jaren leraar kerkorgel en keyboard (lichte 

muziek) aan de Muziekschool Noord-West Veluwe en organist van de Vredeskerk in Nijkerk. 

 

Nico Poorter verzorgt een gevarieerd concert, waarin ook aandacht besteed wordt aan de 

honderd jaar geleden overleden Fransisco Tarrega en aan Georg Friedrich Händel, die 

tweehonderdvijftig jaar geleden is overleden. Daartussen klinken composities van Mozart, 

Scarlatti en Dvořak. Erna komt een variatiecompositie van Poorter’s Belgische collega 

Liesbeth Janssens, die ook meermaals in Nijkerk heeft gespeeld. Tenslotte wordt, na een 

improvisatie over Joodse liederen, het concert besloten met A Lesson van William Selby. 

De muzikale Poorter ziet altijd weer kans de luisteraars met zijn vertolkingen te boeien. Het 

concert-uurtje zal a.s. donderdag (van 20.00-21.00 uur) dan ook weer veel te snel om zijn. 

Liefhebbers en andere belangstellenden kunnen rustig en droog luisteren op de luisterplaats 

van de Klokkenspelvereniging (achter het geboortehuis van Nico Poorter!), ingang tussen 

Gasthuisstraat 1 en 3, die vanaf 19.45 uur is geopend. 

 

 

 


