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WIST U ...
 … dat u bepaalde,
eenvoudige melodiën
op het carillon kunt
laten spelen als verzoeknummers?
 … dat u het carillon
kunt bekijken?
 … ook een kijkje vanaf
de torentrans tot de
mogelijkheden behoort?
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De Stichting Torenmuziek Moordrecht (STM), de trotse eigenaar van het
carillon van Moordrecht, biedt u hierbij het vierde nummer aan van haar
Nieuwsbrief. Hierin vindt u het laatste nieuws over het Moordrecht’s Beiaardfestival 2013 dat dit jaar in het teken staat van ‘samenspel’, treft u
een beschrijving aan van de geluidsinstallatie die nodig is om samenspel
tussen musici op de grond en de beiaardier hoog in de toren mogelijk te
maken, vindt u een interessant artikeltje over beiaards in Nederland en
daarbuiten, wordt verslag gedaan van een ontmoeting met onze sponsoren, en doet onze penningmeester verslag van de financiële situatie van
de Stichting.
Ik wens u veel leesplezier.
Johan Verboom, voorzitter STM

Contact: 0612800023

INHOUD
 Moordrecht’s beiaard
festival 2013
 Elkaar horen—een
absolute voorwaarde
voor samenspel
 Beiaards uniek? Niet
echt maar wel bijzonder
 Financiële verantwoording inclusief
 BIjeenkomst sponsoren
 CD van ‘t carillon van
Moordrecht

MOORDRECHT’S BEIAARDFESTIVAL 2013
De opening van het hernieuwde carillon,
in 2011, ging gepaard met de geboorte
van wat nu een jaarlijkse traditie lijkt te
worden: het Moordrecht’s Beiaardfestival.
Na het eerste, direct na de opening, vond
vorig jaar in 2012 het tweede plaats: het
Moordrecht’s Beiaardfestival 2012. Hierin
traden 6 beiaardiers op tw. Boudewijn
Zwart (beiaardier in oa. Gouda en Amsterdam), Bart Vervaat (beiaardier in Alkmaar),
Lydia Zwart (beiaardier in Nijkerkerveen),
Midori Conneman, Jan Verheyen

(beiaardier in Hasselt, België) en Gideon
Bodden (beiaardier in oa. Gouda).
Dit jaar vindt Moordrecht’s Beiaardfestival
2013 plaats. Hierin staat ’samenspel’ centraal. Vijf concerten staan gepland met
muziekgezelschappen uit Moordrecht
waarbij het carillon een begeleidende, dan
wel solo rol zal vervullen. Om te zorgen
dat partijen elkaar perfect horen—een
vereiste voor samenspel—wordt de muziek
wederzijds hoorbaar gemaakt bij de andere partij.

vrijdag

14/6

19:00‐20:00

Toneel voor Iedereen met carillon

vrijdag

12/7

19:00‐20:00

Kamerkoor Musica Quinta met carillon

vrijdag

30/8

19:00‐20:00

Shanty koor Moordzangers met carillon

zaterdag

7/9

12:00‐16:00

Harmonie Kunst na den Arbeid met carillon

zaterdag

14/9

12:00‐16:00

Jan Verheyen band met carillon (nog niet bevestigd)

Elkaar horen - een absolute voorwaarde voor samenspel
Het beiaard is een instrument waarmee zowel solo als in combinatie
met andere instrumenten gemusiceerd kan worden. Het is in die zin
gewoon een keyboard instrument
zoals een piano (vwb. het handgespeelde gedeelte) of, meer nog,
een orgel (dit laatste, meestal voorzien van pedalen, lijkt daarom qua
bespeling sterk op een beiaard).
Het verschil tussen het beiaard en
genoemde keyboard instrumenten
is gelegen in het feit dat piano en
orgel bespeeld worden met 10
vingers (de toetsen liggen voldoende dicht bij elkaar) terwijl bij het
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elkaar liggen
dat twee, hooguit drie toetsen gelijktijdig per hand bespeeld kunnen
worden). Dat betekent dat snel
spelen op een beiaard niet zo makkelijk is. Vwb. samenspel is een
belangrijker verschil het nagalm
effect: het orgel klink zolang de
toets wordt ingedrukt; dus toets
weg, geluid weg. Bij de piano is dat
ook zo (tenzij je de demping van de
snaar verwijdert). Maar als de klepel de klok van het beiaard raakt
duurt het seconden voor de nagalm
weggestorven is. Dat betekent dat
om een kakofonie te voorkomen
het beiaard niet te snel bespeeld
moet worden.
Desalniettemin is samenspel met
een beiaard, om vooral praktische
redenen, niet het meest voor de
hand liggend. Het is vaak ergens
hoog in een toren opgesteld, in
veelal koude en kleine ruimten die
bovendien niet altijd makkelijk toegankelijk zijn. Wil je willen samenspelen met een beiaard en ook nog
hoorbaar zijn op de begane grond
dan is dat, zonder versterking,
slechts voor luidklinkende blaasinstrumenten zoals de trompet en de

hoorn weggelegd. In alle andere
gevallen is elektrische versterking
noodzakelijk.
Het carillon van Moordrecht is
geen luidklinkend carillon (alhoewel omwonenden dat misschien
anders zien). Dat heeft tot gevolg
dat bijvoorbeeld een koor of een
(harmonie-)orkest dat onderaan de
toren van de Dorpskerk staat opgesteld niet samen met het carillon
kan musiceren eenvoudigweg omdat het carillon niet of nauwelijks
wordt gehoord.
Om toch samenspel met het carillon mogelijk te maken is een ge-

luidsversterkinginstallatie ontworpen die het geluid van het carillon
beneden versterkt weergeeft terwijl
het geluid van het koor of het orkest aan de beiaardier boven wordt
doorgegeven. Op deze wijze is
perfect synchroon samenspel mogelijk.
Het gekozen systeem is eenvoudig
aan te sluiten op internet of radio
voor live uitzendingen terwijl een
opname oparaat eenvoudig is aan
te sluiten.
Moordrecht’s Beiaardfestival 2013
zal het veelvuldige gebruik zien van
de nieuwe geluidsversterkinginstallatie.

Schematische weergave van het geluidsversterkingsinstallatie zoals te
gebruiken bij samenspel van carillon met musici beneden.

Beiaards uniek? Niet echt maar wel bijzonder
(vnl. ontleend aan Wikipedia)
De beantwoording van die vraag
hangt erg af van de locatie waarvoor die vraag wordt beantwoord.
Hoewel beiaards op vele plaatsen in
de wereld te vinden zijn is de grootste concentratie aan beiaards nog
steeds te vinden in de ‘lage landen’,
Nederland, België en NoordFrankrijk. Dat is niet helemaal verwonderlijk.
Het instrument is in de Lage Landen
in de 16e eeuw ontstaan, toen de
rijkere steden hun belforten en kerktorens niet alleen voor het oog verfraaiden, maar ook een nieuw geluid toevoegden
aan
de torenklok“To catch the reader's attention,
place an
or quote from the story
ken. interesting
De sentence
eerste
echte beiaard zou
here.”
gebouwd zijn in Oudenaarde in
1510. Overigens, het woord carillon
is een verbastering van het woord
‘quadrillion’. Daarin is het getal vier
te herkennen. Het betekende oorspronkelijk een wekkering of
voorslag, vier klokjes die een melodietje speelden om de uurslag aan
te kondigen (bij iets soorgelijks is
ook het carillon in Moordrecht betrokken: dit spelt een melodietje
iedere keer als de luidklokken het
hele of halve uur aankondigen). Een
beroemd voorbeeld daarvan vindt
men in Engeland waar veel torens
de Westminster chimes laten horen
zoals op de Big Ben in Londen.
Begin 16e eeuw raakte de techniek
in de grote Vlaamse steden verspreid, vanaf de tweede helft van de
16e eeuw sloeg de "mode" ook aan
in de Noordelijke Nederlanden. Uit
stadsrekeningen blijkt dat er met het
bestellen van een beiaard vaak
prestige gemoeid was. Het bleef wel
een typisch instrument van de lage
landen en Noord-Frankrijk. Bij uitzondering vindt men beiaards ook
elders, maar dan als "curiosum"
door heersers uit de lage landen
meegebracht of geïmporteerd. Een
voorbeelden hiervan is te vinden in
de kathedraal van Sint-Petersburg.

Het stadhuis van Oudenaarde, België.

Nog wat getallen. Van de 182 beiaards in Nederland staan er 37
(plm. 20%) in Zuid-Holland.(Wiki
vermeldde tot voor (zeer) kort het
getal 36 maar nu is het carillon van
Moordrecht in de lijst opgenomen.
Zuid-Holland wordt op de voet
gevolgd door Noord-Brabant met
32 en Noord-Holland met 28. In
Europa zouden 403 beiaards zijn,
Asië 20, in Afrika geen, in Zuid en
Midden Amerika 15 en in Noord
Amerika 164. Het is onduidelijk hoe
precies deze getallen zijn. Er is geen
datum vermeld.
Gegevens over beiaards in een
aantal omringende landen.

Carillon van Petit & Fritsen in de Petrus en Pauluskathedraal van St.
Petersburg, Rusland.

Financiële verantwoording
Stichting Torenmuziek Moordrecht had
in 2012 op financieel gebied een rustig
jaar, zeker in vergelijking met de uitgaven die in 2010 en 2011 zijn gedaan
om de renovatie en uitbreiding van het
carillon mogelijk te maken.

Om de relatie tussen de concerten en
de donateurs te blijven benadrukken zal
de toegezegde jaarlijkse bijdrage voor
2013 rond het eerste concert in de
nieuwe reeks (14 juni 2013) worden
geïncasseerd.

nog steeds het klokkenspel een aansprekende rol speelt. De geluidsversterkinginstallatie maakt zo niet alleen
samenspelen mogelijk, maar maakt ons
ook een (zeer dankbare) erfgenaam
van de dorpsomroep.

Tegenover deze uitgaven stonden
prachtige giften, waarvan de grootste in
de vorige nieuwsbrief zijn besproken.
Om de gevers blijvend te gedenken
werd op vrijdag 24 mei, tijdens een
feestelijke bijeenkomst, een namenbord
in de kerktoren onthuld waarop alle
sponsoren staan vermeld die (voor en
waarde van) €100 of meer hebben
bijgedragen (zie hieronder). Natuurlijk
zijn ook kleinere bijdragen uiterst gewaardeerd maar niet alle konden worden vermeld.

Voor de instandhouding van het carillon zullen ook in de toekomst uitgaven
gedaan moeten worden. Daarom zullen
nieuwe donateurs en sponsoren nodig
blijven. Tijdens concerten alsook op de
w e b s i t e
h t t p : / /
torenmuziekmoordrecht.nl/nl/
financiering-donateurs/ kunt u ons
machtigen een jaarlijkse bijdrage van
€10 of meer van uw bankrekening te
mogen aftrekken. Hiervoor ontvangt u,
naast de regelmatige carillonmuziek,
onze nieuwsbrief (per e-mail) waardoor
u op de hoogte blijft van alle activiteiten en concerten.

Door het samenspel van het carillon
met andere uitvoerenden op de grond
valt er tijdens de concerten in 2013 ook
meer te zien. Met deze concertvorm
verwachten we ook op meer belangstellenden en hopen we het netwerk van
vrienden en donateurs verder uit te
kunnen bouwen.
Iedere individuele gift is welkom, maar
natuurlijk hopen we dat u ons vast wil
steunen. Graag vragen we u daarvoor
een machtiging te tekenen.
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werd gerealiseerd in 2011. Derhalve
kon 2012 met een spaarpot van zo’n
€6.000 worden begonnen.
Een electrisch-mechanisch instrument
als een carillon, opgesteld in een open
toren en blootgesteld aan vocht en kou,
stelt zijn eisen aan onderhoud. Voor de
renovatie kwam periodiek onderhoud
voor rekening van de gemeente Zuidplas (voorheen gemeente Moordrecht).
Gelukkig blijft dat ook na de renovatie
zo.
Echter, om in het najaar en in de winter
de inwerking van vocht en kou op het
instrument (en de bespeler) nog enigszins te reguleren is een kacheltje opgesteld. Dit moet er tevens voor zorgen
dat de compressor niet bevriest (de
compressor zorgt voor de luchtdruk die,
gestuurd door de computer op hele en
halve uren, de manualen beweegt die,
op hun beurt, de klepels tegen de klokken bewegen).
De onkosten van het Moordrechts Beiaardfestival 2012 en de daarbij behorende publiciteit, konden worden gedekt uit de diverse bijdragen van onze
vrienden en donateurs. Omdat we het
bevorderen van de beiaardcultuur door
het verzorgen van concerten beschouwen als een belangrijke taak van de
stichting, blijft de financiële steun van
de donateurs en sponsoren hard nodig.

Stichting Torenmuziek Moordrecht
www.torenmuziekmoordrecht.nl

Eerder in deze Nieuwsbrief is geschreven over de geluidsversterkinginstallatie
die nodig is om samenspel van het
carillon met vocalisten of instrumentalisten ‘op de grond’ mogelijk te maken.
De aanschaf en installatie hiervan komt
tot stand dankzij een anonieme gift.
Deze gift maakt ons extra bewust van
de rijke traditie van dorpsomroepers en
-omroepen waarin, net als vroeger, nu

Deze is op de website beschikbaar
maar u kunt tijdens concerten ook
inleveren bij Maarten Siebel, Weidezoom 82 of bij Bert van Straten, Oost
Ringdijk 3c. Beide in Moordrecht.

BIJEENKOMST SPONSOREN
Tijdens een sponsorbijeenkomst op 24
mei werd een bord onthuld met de
namen van de grotere sponsoren van
het carillon. Het bord zal in de toren bij
het carillon worden opgehangen.
CD VAN ‘T CARILLON
VAN MOORDRECHT
STM bracht een (eerste) CD
uit met opnamen van de
concerten
van
het
Moordrecht’s Beiaard Festival 2012. De CD kost €10
en is op te halen op onderstaande adressen.
Sponsoren die deze CD niet
op 24 mei als geschenk
ontvingen kunnen deze
ophalen bij Maarten Siebel,
Weidezoom 82 (0612800023) of bij Bert van
Straten, Oost Ringdijk 3c
(06-51075499).

Weidezoom 82, 2841 SP MOORDRECHT
015-2151784
info@torenmuziekmoordrecht.nl
Rabobank 155.099.450
KvK 24475283

