
 

 

Het carillon is een parel in Nederland en staat zeker onder de beiaardiers en klokkendeskundigen zo 

bekend. Een geheel van klokken uit de 18e eeuw (1735/1790) samen met een prachtig lopend 

uurwerk met trommelspeelwerk en 2 slagwerken.  

 

Alle lange tijd loop ik tegen het probleem aan van te 

weinig losse noten (stiften) voor de speeltrommel van 

het carillon. 

De speeltrommel staat op de zolder van het stadhuis en 

zorgt op de hele en halve uren voor een melodietje 

voor de slag. Een prachtig staaltje techniek geheel 

werkend zoals gemaakt in het jaar 1735. Het geheel 

bestaat uit een uurwerk, trommelspeelwerk en 2 

slagwerken.  

 

Het geheel is bijzonder omdat het in werkende 

authentieke staat is. De omvang van het geheel maakte 

het destijds onmogelijk om speeltrommel en 

slagwerken in de toren te plaatsen. Hierdoor is dit op 

de stadhuiszolder geplaatst met als grootste nadeel de 

enorme afstand tussen de speeltrommel en de klokken, of beter gezegd de hamers van de klokken. 

De kabels leggen elk zo’n 25 meter af. Eerst horizontaal en daarna zo goed als (meer kris kras) 

verticaal omhoog.  Dit is dan ook weer uniek voor Nederland.  

 

Voor het versteken, het plaatsen van de nieuwe melodie, maak ik gebruik 

van 4 verschillende nootjes. Al verschillende keren liep ik tegen het 

probleem op dat de melodie die ik op de speeltrommel wilde plaatsen wel 

genoeg ruimte had, maar dat ik nootjes te weinig had om deze volledig op 

de speeltrommel te plaatsen. Hierbij is het nogal verschillend welk type 

muziekstuk er gebruikt wordt. Hierdoor moet ik de melodie vaak eerder 

afbreken of inkorten. Ook door gebruik gebeurt het nogal eens dat er een 

nootje sneuvelt of afbreekt op de schroefdraad. Ook in het verleden zijn er 

zo nieuwe series noten bijgemaakt. Er zijn daarom per notengroep soms 2 

soorten. Voor het bijmaken van de nieuwe noten ga ik uit van de nieuwste 

noten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

David van der Vlies, stadsbeiaardier Veere 
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