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* “MEIDEUN”  2015 - 3 
   door  Wilbert Berendsen uit Rijssen 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op dinsdag 26 mei 2015 van 19.00-20.00 uur. 
            

 

Bijna afgestudeerd: Wilbert Berendsen 
 

Ook de derde Meideun-beiaardier is een ervaren organist: Wilbert Berensen is cantor-organist van 

de Martinikerk in Doesburg (ook een mooie beiaard!). Sinds 2011 studeert hij beiaard en hij hoopt 

dit jaar Master of Music op de beiaard te worden. 

Berendsen behaalde behaalde in 1997 het diploma Uitvoerend Musicus voor orgel. Daarnaast 

studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatieopleiding koordirectie voor vakmusici. In 2007 

was hij finalist van het Nationaal orgelimprovisatieconcours in het Orgelpark in Amsterdam. 

Hij heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten in de hele Achterhoek. Verder is hij dirigent van 

de Doetinchemse Bachvereniging en zangvereniging Halleluja in Doetinchem. Berendse heeft ook 

meegewerkt aan de totstandkoming van het Nieuwe Liedboek van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Hij kan hierover met verve vertellen, op dezelfde manier waarop hij ook de beiaard 

bespeelt. 

 

Berendse heeft het zich met deze bespeling van dinsdag 26 mei niet gemakkelijk gemaakt. De 

programma-onderdelen vereisen een goede techniek en drie van de zes nummers zijn modern, 

waardoor ze nog net speelbaar zijn op de oude “middentoon”-stemming van de beiaard. Zeer 

bekend is de variatiereeks uit de 11
e
 pianosonate van Mozart, KV 331, de compositie die als slotdeel 

de Turkse mars heeft, die nu echter niet wordt gespeeld. Wat minder bekend is “The Bells”, een 4 

eeuwen oud werk voor klavecimbel van William Byrd, dat door Bernard Winsemius voor beiaard 

werd bewerkt. Verplichte kost is (minstens) een meiliedje, dat door Berendse wordt ingevuld met 

een improvisatie op “Den mei die is geplant”. Met vijf van de zes programma-onderdelen gaat hij 

binnenkort examen doen, om als Master of Music af te studeren. 

 

Liefhebbers en belangstellenden zijn zeer welkom op de luisterplaats van de Nijkerkse 

klokkenspelvereniging, Nieuwstraat 9 (achter het Tabakhuis). Het concert duurt van 19.00 t/m 20.00 

uur. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijlagen: Programma Meudeun 2015 - 3 –– 1 foto: Wilbert Berendsen (foto: Wilbert Berendsen). 

Hoewel wij de beiaardiers altijd op het belang van een foto met een goede resolutie wijzen, krijgen wij die 

helaas niet altijd toegestuurd. Wat wij bijvoegen is altijd het beste waarover we kunnen beschikken. 

 
 
 


