
Achter de schermen bij het carillon
Je hoort de klok luiden, maar weet je
waar de klepel hangt?
za 10 sep, 08:22 · leestijd 6 minuten Algemeen   Voorlezen

Foto: Nora Schenk

Het eeuwenoude carillon van de Grote Kerk aan de
Nieuwstraat maakt veel los bij Weespers. De één
vindt het prachtig en haalt er troost uit, bij een
ander roept het vooral irritatie op. Wat je er ook
van vindt, het carillon maakt deel uit van de
geschiedenis en het heden van onze stad.
WeesperNieuws Extra geeft je een uniek kijkje
achter de schermen tijdens het versteken van de
trommel.
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A ls je in de binnenstad woont, ontkom je er niet aan. Van ’s ochtends 7.00 uur tot ’s avonds
23.00 uur klinkt er elk kwartier een riedeltje van het carillon. En op dinsdagochtend tijdens

de markt speelt de beiaardier er zelfs een uur lang op. Mooi? Of irritant? Daar zijn de meningen over
verdeeld. Echt Weesps, dat is het zonder twijfel. Het hoort erbij. Want Weesp zonder carillon voelt
een beetje als de Kom in de zomer zonder boten: het kan wel, maar je mist toch iets.

Met – in principe – elk kwartaal andere melodieën die uit het klokkenspel klinken, kun je het
carillon gerust ‘de stem van Weesp’ noemen. De melodieën zijn soms bekend, maar als je ze niet kent
dan komt daar wel verandering in als je ze een paar maanden elk uur hoort. Omdat de toren van de
Grote Kerk niet toegankelijk is voor publiek, weet niet iedereen hoe de beiaard er van dichtbij uitziet.
Waar worden de liedjes gespeeld? Wie doet dat? En hoe gaat dat in zijn werk? Stadsbeiaardier Bauke
Reitsma nodigde WeesperNieuws Extra uit bij het versteken van de trommel. Versteken houdt in:
nieuwe melodieën op de trommel zetten. Tegen zo’n unieke kans zeggen we natuurlijk geen nee.

Tekst gaat verder onder de foto.

Deze foto is gemaakt vanuit de andere kerk in Weesp, de Laurentiuskerk. Van hieruit heb je een
mooi uitzicht op de Grote Kerk en de toren waarin het carillon hangt. 

Een stukje geschiedenis
Voordat we de toren ingaan, duiken we in de geschiedenis van ons carillon. Het bestaat uit 38
klokken, waarvan dertien klokken in 1671 door de gebroeders Hemony gegoten zijn. Oorspronkelijk
waren er 29 klokken van Hemony’s hand. Die waren in eerste instantie bedoeld voor de Raed-
huestoren in het Duitse Emden, maar kwamen als beiaardklokken in de Weesper St. Laurenstoren te
hangen.

De huidige beiaard bezit, naast 13 Hemonyklokken, een klok die in 1562 door Jasper Moor is gegoten
en een klok die in 1711 door Jan Albert de Grave is gegoten. De overige klokken zijn gegoten door
klokkengieterij Eijsbouts.
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“De gebroeders Hemony kwamen als vluchtelingen naar Nederland”, vertelt Bauke. “Ze maakten
kanonnen, maar ze bleken ook hele goede klokken te kunnen maken. De toenmalige beiaardier van
de Domtoren in Utrecht – we hebben het over 1671 – heeft de gebroeders Hemony hierbij
geadviseerd. Het bijzondere is dat de beste man blind was. Maar zijn gehoor was juist extra goed
ontwikkeld. Zo zijn deze goed klinkende klokken geboren.”

Tekst gaat verder onder de foto.

De klokken boven in de toren van de Grote Kerk. 

‘Hou je goed vast’
“Ga je mee naar boven?” Bauke staat in de deuropening van het kleine deurtje naast de hoofdingang
van de kerk. “Het is wel een behoorlijke klim, maar ik zeg altijd maar zo: het kan nog erger. De
Domtoren in Utrecht en de Martinitoren in Groningen zijn een stuk hoger.” Hij loopt de smalle
wenteltrap op, tot hij bij een verdieping komt. “Vanaf hier gaan we met de ladder verder, hou je goed
vast.”

Tekst gaat verder onder de foto.
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Op de eerste verdieping van de St. Laurenstoren hangen drie klokken die met de hand kunnen
worden geluid. Ze werden gegoten door Henrick Wegewart (1614), Pieter Hemony (1674) en Pieter
Seest (1763). 

Na nog drie ladders komt Bauke bij de volgende verdieping. Trots wijst hij naar een groot apparaat.
“Dit is de speeltrommel.” Van achter de trommel komt Jan Plas tevoorschijn. Hij is
onderhoudsmonteur bij Royal Eijsbouts, een bedrijf gespecialiseerd in carillons, luidklokken,
uurwerken en handspelklokken. “Het versteken van de trommel doe je met minimaal twee personen,
soms zelfs meer”, legt Bauke uit. “Als er straks nog dingen in de klokken aangepast moeten worden,
gaat Jan omhoog.”

Noten, lichters en klepels
Bauke wijst naar een groot rad met gaten en houdt een stuk bladmuziek omhoog. “De noten van de
nieuwe melodieën gaan stuk voor stuk in de gaten in de speeltrommel. Elk kwartier wordt vanuit het
uurwerk de opdracht gegeven om de trommel te draaien. Als de trommel draait, gaan de noten langs
de lichters. Die lichters staan in verbinding met de klepels van de klokken. Als de lichter van de noot
af valt komt de klepel tegen de klok. Dat is het geluid van het carillon.”

Tekst gaat verder onder de foto’s.
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De speeltrommel van het carillon. 

Op dit blaadje staan de vier nieuwe melodieën die Bauke op de speeltrommel zet. 

De beiaardier buigt zich over een langwerpige bak waarin verschillende vakjes zitten. “Hierin zitten
de noten. Die zijn op maat gesorteerd. Het is een systeem van achtste maten.” Hij kijkt op z’n
bladmuziek, neuriet wat, pakt een paar noten uit de bak en draait zich weer om naar de trommel. “Ik
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moet goed opletten als ik de noten erin zet. Een foutje kan namelijk betekenen dat je alles weer
opnieuw moet doen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Zo zien de noten van het carillon eruit. De achterste noot is honderden jaren oud. Deze heeft een
bredere schroefdraad en wordt niet meer gebruikt. De voorste noot is nieuwer en wordt op dit
moment gebruikt. 

‘Best een klus’
Terwijl Bauke de noten uitzoekt en ze in de gaten van de speeltrommel zet, schroeft Jan de noten
vast. Bauke kletst ondertussen verder. “Eind 2021 is de trommel voor het laatst verstoken. We willen
het liefst elk kwartaal nieuwe melodieën, maar soms lukt dat niet. Het is namelijk best een klus,
zoals je ziet. We zijn er zeker een halve dag mee bezig.”

Hij vertelt dat er ook digitale carillons bestaan. “In Almere is er zo eentje. Daar kun je de nieuwe
muziek in de computer invoeren. Dat is zo gedaan en kan zelfs vanuit huis. Maar toch vind ik zo’n
ambachtelijke trommel als deze het mooiste.” De beiaardier zingt een paar noten en kijkt bedenkelijk
op zijn papiertje. “Ik zie nu dat er een noot in staat die niet op de trommel kan. Dan moet ik dit
stukje een beetje aanpassen, dat vindt Beethoven vast niet erg.” Hij lacht vrolijk.

“Dat gebeurt weleens, dat je ter plekke wat aanpassingen moet doen. Dat is helemaal niet erg. In
Friesland zeggen we dan: As it net kin sa’t it moat, dan moat it sa’t it kin. Dat betekent: als het niet
kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.”

Tekst gaat verder onder de foto.
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Stadsbeiaardier Bauke Reitsma (vooraan) en carillonspecialist Jan Plas versteken de trommel. 

Luisteren hoe het klinkt
Wanneer alle noten erin zitten wil Bauke horen hoe het klinkt. “Jan, ik ga naar boven. Laat jij de
trommel twee keer helemaal draaien, zodat ik kan luisteren?” Via een smalle ladder klimt Bauke
naar de volgende verdieping. “Hier staat ook het handspel. Elke dinsdagochtend zit ik hier te
spelen.” De pretlichtjes in Baukes ogen verklappen hoeveel hij van zijn vak houdt.

Tekst gaat verder onder de foto.
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Terwijl de trommel draait luistert Bauke naar de noten die hij er net in heeft gezet. Hij neuriet mee
en maakt aantekeningen op zijn papier. 

Het carillon begint te spelen. Zachtjes neuriet de beiaardier mee en maakt af en toe een aantekening
op zijn bladmuziek. “Die F hoor ik helemaal niet. Dat is raar. Daar moet Jan zo even naar kijken. En
die G en D mogen eruit.” Hij legt uit dat de melodie op het hele uur een pianosonate van Beethoven
is van 18 maten. “Dat is de langste melodie. Om kwart over het uur klinken er 9 maten, op het halve
uur 12 maten en om kwart voor het uur 8 maten.”

Als een hamster in een rad
Bauke daalt de ladder weer af en bespreekt met Jan wat er aangepast moet worden. “Vaak zit ik bij
het versteken echt in een trommel”, vertelt Jan. “Hier in Weesp is de trommel daar te klein voor.”
Bauke lacht. “In de trommel ben je een soort hamster in zo’n rad. Niet vanwege je wangen hoor!” Jan
lacht ook.

Ze passen noten aan, Bauke gaat weer naar boven om te luisteren en dit tafereel herhaalt zich nog
twee keer. Met een grote grijns zegt Bauke dat hij niet snel tevreden is. “Als ik denk dat het beter
kan, dan wil ik nog wat aanpassen. Nu is het alleen die F nog.” Hij kijkt naar Jan. “Het lijkt erop dat
die veer bij de klok niet goed zit. Ik ga even kijken”, meldt Jan. Met de ladder klimt hij naar de
verdieping met het handspel. “We moeten nog hoger, via die ladder daar.” Hij wijst naar een ladder
die zo schuin staat dat je er zo achterover af kunt vallen. Behendig klautert hij erop om vervolgens
midden tussen de klokken boven op de toren uit te komen.

Tekst gaat verder onder de foto.
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Jan belt van boven op de toren naar Bauke. “’Wil je even aan de lichter van de F trekken?’ 

Na een paar minuten komt Jan weer naar beneden. “Ik denk dat het probleem is opgelost.” Beneden
laat hij de trommel weer draaien. Deze keer gaat Bauke niet naar boven om te luisteren, maar steekt
hij zijn hoofd uit het raam. “Als je naast de trommel staat hoor je niks van het carillon. Met mijn
hoofd uit het raam kan ik het wel horen, alleen niet zo goed als boven.”

Tekst gaat verder onder de foto.
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‘Hij is goed zo!’
Als de trommel stopt met draaien kijken de twee mannen elkaar aan. “Volgens mij is dit ‘m. Hij is
goed zo! Dat hebben we netjes op tijd gedaan. We waren hier om 8.00 uur vanochtend en het is nu
12.00 uur.” Jan doet zijn gereedschap in zijn monteurstas. “Hopelijk duurt het nu korter dan 10
maanden voor we weer gaan versteken. Af en toe nieuwe melodieën is niet alleen voor ons, maar ook
voor de buurtbewoners leuk.”

05-12-2022 13:39
Pagina 10 van 13



Foto: Nora Schenk

Tekst: Nora Schenk

Tussen het versteken door was er ook nog wat tijd om van het uitzicht te genieten. 

LEES OOK
Nieuwe melodieën op het carillon

Meer Extra

Mondharmonica op Uitermeer 16

minuten geleden

Hermine Deurloo: ‘Optreden in
Ziggo Dome was groots, maar
ik sta net zo lief in Plofhuis7’

Alle voorzienigen rond de haven 50

minuten geleden

Weespersluis zet paar grote
stappen

Zaterdagportret Ricardo Scholten 3

dec, 06:00

‘Nu word ik dik en ga ik van het
leven genieten’

Creatieve geesten 2 dec, 15:06

De Boerenbonthal heeft alle
stoffen die je maar kunt
bedenken
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