
SOEST
CDA bezorgd over
bindingseis
De CDA-fractie in Soest
maakt zich zorgen over
de provinciale bindings-
eis die Gedeputeerde
Staten van Utrecht
verplicht willen stellen
voor nieuwe woningen
(huur tot 604 euro, koop
tussen 133.275 en 181.512
euro). Dat betekent dat
de honderden woningen
die de komende jaren in
en rond Soesterberg
worden gebouwd ook
ten goede kunnen ko-
men aan mensen van
buiten de gemeente
Soest. De fractie roept b
en w van Soest op om
zich in te spannen voor
behoud van de nu nog
geldende regiobinding.

SOEST
Sweelinckstraat
middagje dicht
De Sweelinckstraat in de
Soester wijk Overhees
gaat woensdag tussen
14.00 en 18.00 uur dicht
voor alle verkeer wegens
de Nationale Straatspeel-
dag. Er wordt een groot
springkussen geplaatst.
De organisatie is in
handen van het wijkbe-
heerteam Overhees.

SOEST
Vinkenweg heeft
nieuw plantsoen
Het plantsoen tussen de
Vinkenweg, de Nachte-
gaallaan en de Schriks-
laan in Soest is de afgelo-
pen maanden gereno-
veerd. Voor kinderen is
er een omheinde speel-
plek gekomen. Voor
honden is er een apart
uitlaatveldje, dat twee
keer per week wordt
schoongemaakt. Een
beheergroep van drie
bewoners zorgt dat het
plantsoen netjes blijft.
Zaterdag is er tussen
15.30 en 17.00 uur een
feestelijke opening.

BAARN
Op onderzoek
in de polder
Leerlingen van groep 6
van zeven Baarnse basis-
scholen doen vanaf
vandaag tot en met
vrijdag mee aan de
polder-doe-excursie.
Aan de Grimmesteinse-
laan staat een aantal
bordjes met onderzoeks-
vragen. De kinderen
speuren in sloten, ber-
men en weilanden naar
natuurobjecten. De
excursie is georgani-
seerd door de Jeugd
Milieu Bescherming
Baarn en Piet Korver van
het Natuur- en Milieu-
centrum.

SOEST
Ice Age 2
De film Ice Age 2, die
vorige week snel was
uitverkocht, draait op
woensdag 7 juni vanaf
14.00 uur een keer extra
in theater Idea. Opge-
ven: tel. 035-6095840.

PIET VAN DIJK
BAARN

Oorverdovend klinken
de klokken van het
Baarnse carillon voor

wie er vlak onder staat. Het
gegalm gaat door merg en
been.

,,Maar ga je buiten luiste-
ren, dan klinkt de beiaard
licht en soepel, met een volle
klank die wordt versterkt
door akoestiek van de klok-
kentoren,’’ doceert Foeke de
Wolf, oprichter van de Stich-
ting Carillon, met de vingers
inzijn oren, terwijl twee vloe-
ren lager de beiaardier, de
Baarnse Erica Kreijns-Kuit,
vol overgave het stokkenkla-
vier bewerkt.

De beiaard is sinds vijf
jaar de trots van Baarn,
maar bij velen nog onbe-
kend. Kreijns bespeelt hem
op de tweede en vierde
woensdag van de maand van
drie tot vier uur. Het carillon
zit halverwege de spitse, 42,5
meter hoge toren van dePau-
luskerk op de Brink. Twee
verdiepingen daaronder is
in een klein kamertje het
stokkenklavier neergezet
door de firma Eijsbouts uit
Asten, die ook de klokken
heeft gegoten.

Het zit nog vers in het
Baarnse geheugen, de komst
van een echt carillon dat
doormiddelvaneenstokken-
klavier kan worden be-
speeld.

Niet dat Baarn daarvoor
geen klokkenspel had. Tot
2002 was er een carillon met
35klokken,dat via decompu-
ter werd aangestuurd. Met

behulp van een aan de com-
puter verbonden keyboard
konden de klokken ook
’handmatig’ worden be-
diend.

De Wolf: ,,Maar dat was
een primitief, surrogaat
handspel.’’ Kreijns: ,,Ik heb
er ook nog op gespeeld, wat
eigenlijk tegen de principes
van het vak ingaat. Het is
niet te vergelijken met een
echte beiaard. Met een kla-
vier kun je de klok harder of
zachter laten klinken; je kan
dynamiek en gevoel in je
spel leggen. Via de computer
klinkt elke klok even hard.
Dat is een groot verschil en

wie goed luistert, hoort het
verschil al gauw.’’

Sindsdekomst vaneenkla-
vier en uitbreiding van het
carillon in 2002 tot 44 klok-
ken (inclusief de grote luid-
klok,die aan het klavier is ge-
koppeld), is het carillon, dat
3,5 octaaf omvat, ook popu-
lair in de beiaardwereld.
Beiaardiers van naam ko-
men graag optreden op een
van de zes zomeravondcon-
certen. Hoewel het vergele-
ken met grote jongens als
Amersfoort een kleintje is,
komen ze graag. ,,Lees het
gastenboek maar,’’ zegt Eri-
ca Kreijns trots.

CARILLON

Baarn trots op onbekend carillon

rSinds de komst van een klavier en
uitbreiding van het carillon in

2002 tot 44 klokken, is het ook
populair in de beiaardwereld.

● Na een inzamelingsactie
kreeg Baarn in 1966 een
carillon van 25 klokken, dat
in de loop van dertig jaar tot
35 klokken is uitgebreid.
Een speelklavier was er
niet.
● Tot 1990 werd het caril-
lon automatisch aange-
stuurd door trommels met
speelbanden. Toen deed de
computer zijn intrede en die
is er tot op de dag van
vandaag nog steeds; zit er
geen beiaardier, dan stuurt
die de hamers aan de buiten-
kant van de klokken aan.

● Tot 2002 is er ook nog
een tiental jaren met een
keyboard gewerkt, die
gekoppeld werd aan de
computer.

● In 2000 werd de Stich-

ting Carillon Baarn opge-
richt. Die stelde zich een
volwaardige beiaard ten
doel.

● In 2000 heeft de gemeen-
teraad hiervoor 80.000
gulden beschikbaar gesteld,
de helft van het bedrag dat
nodig leek.
De andere helft moest door
de bevolking worden opge-
bracht. Uiteindelijk wist de
stichting in een paar jaar
tijd 100.000 gulden los te
krijgen bij particulieren,
ondernemers en instellin-
gen.
● Op 5 mei 2002 kon het

stokkenklavier en de tot 44
klokken uitgebreide beiaard
aan de gemeente worden
overgedragen. Ook de grote
luidklok is aan het klavier
gekoppeld.

Andere met de hand bespeel-
bare carillons in de regio:
● Amersfoort, OLV-toren,
bezit twee carillons (Hemony
met 35 klokken en Eijsbouts
met 58 klokken).
● Amersfoort, Belgenmonu-

ment, 48 klokken.
● Barneveld, Jan van Schaffe-
laartoren, 51 klokken.
● Barneveld, Oude Raadhuis,
44 klokken.
● Nijkerk, Grote Kerk, 51
klokken.

rDe beiaard is sinds vijf jaar de trots
van Baarn, maar bij velen nog

onbekend. Erica Kreijns bespeelt
hem tweemaal per maand.

● Het eerste lustrum van het
Baarnse carillon wordt op
tweede pinksterdag 5 juni
gevierd.
● Het programma begint om
13.30 uur met een welkomst-
bespeling door Erica Kreijns.
Bij wijze van experiment
speelt zij samen met trompet-
tist Johan Laseur, trombonist
Siem Keijzer en het Amers-
foortse trio Chamélion (viool,
accordeon, klarinet).
● Van 14.00 tot 15.00 uur is
er een liedjesquiz. Presenta-
tor Majel Lustenhouwer
nodigt kinderen uit mee te
doen aan de quiz. Kreijns
speelt op de Reizende Beiaard

uit Soest tien kinderliedjes en
kinderen mogen op een multi-
ple-choicepapier aankruisen
welk lied er gespeeld wordt.
Voor alle kinderen is er een
kleine prijs; voor wie de mees-
te liedjes goed raadt een
grote prijs.
● Van 15.00 tot 16.00 speelt
Klaas de Haan, beiaardier van
Laren en Bolsward, verzoek-
nummers van het publiek op
de Reizende Beiaard.
● Daarna bespeelt Erica
Kreijns tot 16.30 uur het
carillon en intussen kan het
publiek naar boven klimmen
om stokkenklavier en carillon
te bezichtigen.

Hoe elders

Zit er geen beiaardier, dan stuurt een computer de hamers aan

Tot nu toe Lustrumconcert

Foeke de Wolf van de Stichting Carillon bij de grote luidklok en, op de achtergrond, de klokken. FOTO’S BUREAU BELL/RODNEY KERSTEN

Kort nieuws

Beiaardier Erica Kreijns-Kuit uit Baarn achter het stokkenklavier.
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