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Carillonklanken: klanken van verbinding 
 

Terwijl ook het afgelopen jaar veel culturele activiteiten niet konden 
doorgaan, bleven we in het Winschoter stadshart – alsof er geen Covid 
was – genieten van de ons zo vertrouwde carillonklanken. 
De speeltrommel werd traditiegetrouw in januari, juni en december 
verstoken. Naast de ‘kwartier’-melodietjes en reguliere bespelingen 
wist stadsbeiaardier Vincent Hensen ons ook nu weer te verrassen met 
een aantal bijzondere bespelingen. 
 
Bijzondere bespelingen 
✓ Witte Donderdag stond in het teken van de Passiemuziek met o.a. 

delen uit de ‘Matthäus Passion’ (J.S. Bach) en ‘Die sieben letzten 
Worte unseres Erlösers am Kreuze’ (J. Haydn). 

✓ In maart, tijdens de week van de filmmuziek op Radio 4, klonken een 
uur lang soundtracks van bekende films als James Bond, The Wizard 
of Oz en The West Side Story. 

✓ Op Koningsdag bestond het programma o.a. uit ‘Concert Royal III’ 
(F. Couperin), een aantal stukjes uit ‘Water Music Suite’ (G.F. Händel) 
en het ‘Wilhelmus’. 

✓ En op Bevrijdingsdag speelde Vincent o.a. ‘Pavana Lachrimae’ (J.P. 
Sweelinck) en vaderlandse liederen als ‘In naam van Oranje doe 
open de poort!’ en ‘De Zilvervloot’.  

✓ Er waren nog meer bijzondere bespelingen op de Dag van de Duitse 
Eenwording en rond Allerzielen, Sinterklaas en Kerstmis. 

 
Open Monumentendag 
Ter gelegenheid van deze 35e editie gaven Vincent en collega’s in heel 
Nederland om 10:00 uur het startsein met de door het publiek gekozen 
melodie ‘Alle kleuren van de regenboog’ van K3.  
Na de officiële opening door wethouder Jurrie Nieboer bracht Vincent 
voor het eerst de door hem zelf gecomponeerde ‘Borgsuite’ ten gehore. 
In vijf delen wordt de typische Groningse borg verklankt: Borg en 
Gracht, Lusthof, Schathoes, Nutstuin en Slingertuin. 
 
September – beiaardmaand 
Dit jaar géén thema; elke carillonliefhebber kon via de facebookpagina 
van het carillon een verzoeknummer indienen. Helaas was daar weinig 



belangstelling voor, zodat Vincent het programma voor de 4 
donderdagbespelingen grotendeels zelf samenstelde. Zijn bespeling op 
de laatste donderdag was live te volgen op facebook. 
 
Bijdrage aan erfgoededucatieproject 
Erfgoedpartners, een provinciale instelling ter ondersteuning van 
erfgoedbeheerders, verzorgt een groot scala aan lespakketten voor 
basisscholen. Eén daarvan gaat over het Winschoter carillon. Voor dit 
lespakket is afgelopen zomer met foto’s van Jur Kuipers (ex-fotograaf 
en vrijwilliger CHC) een filmpje gemaakt, waarbij Vincent het 
Winschoter carillon bespeelt. (Filmpje) 
 
Donateurs 
✓ In 2021 doneerden 15 donateurs samen maar liefst € 830. Omdat er 

in 2020 vanwege Covid geen activiteit voor donateurs georganiseerd 
kon worden, mochten ze een boek of CD uit de collectie van het CHC 
kiezen. Het pas verschenen boek ‘Heiligerlee’ bleek populair. 

✓ Donateurs werden voor zover mogelijk via de mail op de hoogte 
gehouden van carillonbespelingen. Ook werd per mail een artikel 
gedeeld dat Vincent schreef over het Winschoter carillon voor het 
tijdschrift van de Vlaamse Beiaard Vereniging. 

 
Torenopenstelling 
Als gevolg van Covid werd de toren pas vanaf 10 juli op de zaterdagen 
opengesteld. Ondanks alle beperkingen konden de torenwachten tot en 
met 25 september 204 bezoekers verwelkomen. De 187 Nederlandse 
bezoekers kwamen niet alleen van dichtbij, maar ook uit bijvoorbeeld 
Alkmaar, Purmerend, Rotterdam, Tilburg en Tholen. I.v.m. Covid 
brachten velen hun vakantie in onze provincie door. Van de 17 
buitenlandse bezoekers kwamen er 13 uit de grensstreek, 3 uit Polen en 
1 uit China. Daar de toren in december in gebruik was als Sinterklaas- 
en Kersthuis, moesten we afzien van de geplande activiteit ‘Toren in 
kerstsfeer’. 
 
Herinrichting toren 
De eerste plannen voor herinrichting van de toren dateren van enkele 
jaren terug. Het gaat om ideeën ter verbetering van de veiligheid en het 
creëren van een aantrekkelijker inrichting voor een permanente 

https://www.youtube.com/watch?v=dIFnCCcLUHg


tentoonstelling rond toren en carillon en tijdelijke exposities. Aan het 
einde van het jaar heeft de gemeente (eigenaar) eindelijk laten weten 
de meeste adviezen te zullen overnemen. Begin 2022 wordt met de 
werkzaamheden begonnen. 
 
Vooruitblik 
✓ Noteert u alvast in uw agenda: 8 juli – donateursdag. Op dit moment 

werken we aan de invulling van het programma. 
✓ Om meer activiteiten te kunnen organiseren, zoals het uitnodigen 

van gastbeiaardiers, proberen we meer donateurs te werven. We 
starten binnenkort met een flyercampagne onder de bewoners in de 
omgeving van het carillon. 

✓ Ook dit jaar organiseren we ‘Toren in kerstsfeer’. Daarbij zoeken we 
samenwerking met o.a. de Marktpleinkerk. 

 
Nieuws over toren en carillon 
We proberen iedereen zo goed mogelijk over de activiteiten rond toren 
en carillon te informeren, zowel in de nieuwsbrieven die het CHC 
regelmatig via de mail verspreidt als op haar website. 
Neemt u eens een kijkje op onze website www.chcoldambt.nl. U vindt 
daar een schat aan informatie, zoals de carillon-speelkalender en 
nieuws over de melodieën op de speeltrommel. Ook kunt u zich via de 
website abonneren op onze nieuwsbrief. 
Daarnaast is er informatie over toren en carillon te vinden op de 
facebookpagina’s van Stadsgidsen Winschoten en Carillon Winschoten. 
 
 
 

April 2022 
De beiaardcommissie 
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