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Immaterieel Cultureel Erfgoed - de Beiaardcultuur 
Esther Schopman (StadsBeiaardier van Enschede), 13 augustus 2019 
 
 
In 2003 nam UNESCO - de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en 
cultuur - een internationaal verdrag aan om de wereldwijde rijkdom aan culturele diversiteit en 
menselijke creativiteit te behouden: het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed. Inmiddels tekenden 178 landen het verdrag om hun kwetsbare immaterieel erfgoed te 
inventariseren, zichtbaar te maken en zo te beschermen (zie fig. 1).  
 
Wat is dat nu precies, immaterieel 
erfgoed? Het gaat om gebruiken, tradities, 
vaardigheden en rituelen die nog steeds 
bestaan, een gevoel van verbondenheid 
met vorige generaties geven en 
doorgegeven worden aan volgende 
generaties. Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland (KIEN) geeft de 
volgende definitie: “Cultuuruitingen die 
door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en 
continuïteit geven. Het is een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en mee 
verandert met de tijd.”  
 
In 2012 tekende ook Nederland het UNESCO-verdrag. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
laat zien welke tradities Nederlandse gemeenschappen, groepen en individuen belangrijk vinden 
voor zichzelf en voor anderen. Op het moment dat ik de inventaris bekeek, stonden er 141 vormen 
van immaterieel erfgoed op de lijst. Nog eens 134 andere gemeenschappen hebben zich met hun 
traditie aangemeld. 
 
Om op de Nederlandse inventaris geplaatst te worden, moet het immateriële erfgoed: 
• een kortere of langere geschiedenis hebben en worden doorgegeven van generatie op generatie; 
• onderdeel zijn van een levende cultuur; 
• worden voorgedragen door een gemeenschap die de traditie draagt en zich actief inzet voor de 

toekomst van hun erfgoed. 
 
Typisch Enschedese/Twentse cultuuruitingen zijn bijvoorbeeld de Batavierenrace (sport), het 
GOGBOT festival (kunsten), midwinterhoorn bouwen en blazen (ambacht en rituelen), Paasvuur hof 
Espelo (rituelen). De laatste twee staan inmiddels op de Nederlandse lijst. Zo ook de Nederlandse 
beiaardcultuur, waar de bespelingen en activiteiten rondom het StadsCarillon van Enschede deel van 
uitmaken. 

 
 
Beiaardcultuur 
 
De afgelopen 100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die zich voor de lokale beiaardcultuur 
inspannen dit immateriële erfgoed steeds weer weten te vernieuwen. Dankzij hen is het carillon nog 
altijd regelmatig te horen in veel dorpen en steden, ondanks de opkomst en populariteit van 
nieuwere muzikale media. 
 
Landelijk wordt de Beiaardcultuur gedragen door de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging 
(KNKV). De KNKV heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse beiaardcultuur in 2014 aan de Inventaris 

Figuur 1. Deelnemende landen aan het Verdrag Immaterieel Erfgoed 
(Tak, 2014). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_for_the_Safeguarding_of_the_Intangible_Cultural_Heritage
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Immaterieel Erfgoed Nederland is toegevoegd. Een volgende stap is om de Nederlandse 
Beiaardcultuur voor te dragen aan het UNESCO register Immaterieel Erfgoed. Daarvoor is een goed 
functionerend erfgoedzorgplan nodig. 
 

In een erfgoedzorgplan zijn problemen bij de 
overdracht naar volgende generaties in kaart 
gebracht. Vervolgens is vastgelegd hoe deze 
zullen worden opgelost. Belangrijk in de 
uitvoering van het erfgoedzorgplan is het 
borgen van de beiaardcultuur: het gaat niet 
alleen om het beschermen van de 
instrumenten, maar ook om het doorgeven 
van kennis aan nieuwe generaties, 
voortdurend promoten en vernieuwen van de 
traditie en in verbinding blijven met het 
maatschappelijk gebeuren van nu.  
 
Toen ik in het voorjaar van 2018 door de 
gemeente Enschede gevraagd werd om de 
nieuwe beiaardier te worden van de Grote 

Kerk (zie fig. 2), was de uitdrukkelijke opdracht aan mij om een brug te slaan tussen het carillon en de 
stad.  
 
Dat doe ik met veel plezier, onder andere door met mijn spel aan te sluiten bij (lokale) actualiteiten 
en activiteiten, verzoeknummers voor carillon te bewerken en te spelen, mini-excursies te 
organiseren, en door met lokale musici op te treden, zoals met de band Quasimodo ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van Broodje Cultuur.  
 
Verder ben ik samen met de StadsBeiaardier van Oldenzaal een workshop aan het voorbereiden over 
de CampusBeiaard van de Universiteit Twente. Ook is er een educatief project voor basisschool 
leerlingen in de maak over het carillon in het algemeen en StadsCarillon Enschede in het bijzonder.  
 

 
Het instrument 
 
Het carillon, de beiaard of het klokkenspel is rond 1500 
ontstaan in de Lage Landen (Nederland, België en de 
Franse Nederlanden). Het is het oudste muzikale 
massamedium uit de geschiedenis en op dit moment 
ook het grootste muziekinstrument ter wereld.  
 
Het instrument bestaat uit een serie chromatisch 
gestemde klokken die met handen en voeten worden 
bespeeld via een stokkenklavier (zie fig. 3). De klokken 
zelf bewegen niet. Elke toets is met een stalen draad 
verbonden aan een klepel, die door die toets naar 
beneden te duwen tegen de klokwand wordt getrokken 
(zie fig. 4).  
 
De klokken worden gegoten uit brons. De diameter en het profiel van de klok bepalen de toonhoogte 
en de klankkleur. 

Figuur 3. Stokkenklavier van StadsCarillon Enschede. 

Figuur 2. Grote Kerk van Enschede, met daarin het StadsCarillon. 
(foto: Wilminktheater). 

https://ich.unesco.org/en/convention
https://stadscarillonenschede.weebly.com/mini-excursie-heavy-metal-op-grote-hoogte.html
https://www.rtvoost.nl/nieuws/313499/Broodje-Cultuur-in-Enschede-viert-vijftigjarig-jubileum
https://www.utwente.nl/en/courses/162017/ia-workshop-on-the-campuscarillon/
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Enschede kreeg haar eerste carillon op 19 april 1929. Het was een geschenk van de familie Van Heek 
aan de stad. Deze klokken werden gegoten door de Engelse klokkengieters Gillett & Johnston. Helaas 
zijn de 32 grootste klokken tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitsers meegenomen en 
omgesmolten. 
 

StadsCarillon Enschede bestaat nu uit 
49 klokken, des-es-f-chromatisch-es4, 
maar aangesloten op het klavier als 
Bes-c-d-chromatisch-c4. De klokken 
wegen samen iets meer dan 10.000 kg. 
 
De grootste 29 zijn uit 1950-51 en 
door de firma Van Bergen gegoten. De 
overige 20 zijn in 1980-82 door 
Koninklijke Eijsbouts geleverd.  
 
Bijna alle klokken hangen in de 
torenspits. Vier klokken (des-es-f-as) 
hangen op de torenzolder. Deze 
worden niet alleen als carillonklokken, 
maar ook als luidklokken gebruikt.  

 
 

De beiaardier 
 
Het instrument wordt bespeeld door een beiaardier. Mijn voorgangers waren Benno de Bruijn (1929-
1943), Dick van Wilgenburg (1945-1964), Willem Mesdag (1965-1991) en Joke Brandsma (1991-
2017).  
 
Van oudsher werd StadsCarillon Enschede 
wekelijks bespeeld van 12.30-13.30u tijdens de 
markt op dinsdag, die vroeger plaatsvond 
rondom de Grote Kerk. Vandaar ook dat dit 
gebied de Oude Markt heet. Sinds de markt in 
1958 verplaatst is naar wat nu het Van 
Heekplein heet, is de marktbespeling eigenlijk 
niet meer functioneel.  
 
Bij mijn aanstelling als StadsBeiaardier, hebben 
we gekozen voor een reguliere bespeling op de 
eerste koopzondag van de maand (13-14u), en 
in de zomertijd vaak ook op de derde 
koopzondag van de maand (13-14u). Verder 
wordt het carillon bespeeld voorafgaand aan 
Kerst, voorafgaand aan Sinterklaas, op 4 mei 
(17-18u), en bij nader te bepalen andere 
bijzondere gelegenheden.  
 
Op dit moment heeft de gemeente Enschede budget voor 25 bespelingen/activiteiten per jaar. Meer 
informatie vindt u in het jaarprogramma kom Kijken, kom Luisteren! 
 

Figuur 4. Klepels, staaldraden en klokken van StadsCarillon Enschede. 

Figuur 5. Bij de luidklokken op de torenzolder (uitsnede uit 
foto van Rikkert Harink in de Tubantia - 4 augustus 2019). 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gillett_%26_Johnston
http://www.museaheiligerlee.nl/?page=klok&sub=klokkengieterij-museum
http://www.eijsbouts.com/
https://stadscarillonenschede.weebly.com/dick-van-wilgenburg.html
https://stadscarillonenschede.weebly.com/willem-mesdag.html
https://stadscarillonenschede.weebly.com/joke-brandsma.html
https://stadscarillonenschede.weebly.com/kom-kijken-kom-luisteren-in-2019.html
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De speeltrommel 
 
Carillonklokken kunnen ook met behulp van een 
automaat of speeltrommel tot klinken worden 
gebracht. Elk kwartier klinkt er dan een korte en 
op het hele uur en halve uur een langere melodie. 
De beiaardier zorgt voor de programmering van 
de automaat.  
 
Ik ‘versteek’ de Enschedese speeltrommel (zie fig. 
5) één keer per jaar. Er zijn ook moderne 
systemen die computergestuurd zijn, zoals die van 
de CampusBeiaard van de Universiteit Twente, 
maar de Grote Kerk in Enschede heeft nog een 
authentieke speeltrommel uit 1951, gemaakt door 
de firma Van Bergen uit Heiligerlee.  
 

 
Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging 
 
Zonder beiaardiers is er geen beiaardmuziek, maar het ontwikkelen 
en behouden van voldoende draagvlak bij een breed publiek is net zo 
belangrijk voor de beiaardcultuur. Veel beiaardiers zijn daarom lid 
van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, die in 1918 
werd opgericht met als opdracht het beschermen, bewaren en 
verspreiden van de beiaardcultuur.  
 
De KNKV wil vooral een netwerkorganisatie zijn, waar mensen die de 
beiaard en klokken een warm hart toedragen elkaar ontmoeten. Het 
draagvlak voor de beiaardcultuur ligt immers voor een groot deel bij 
de lokale gemeenschap, in de dorpen en de steden. 

 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, levert de KNKV al meer dan 100 jaar een belangrijke bijdrage 
aan de instandhouding, borging en uitbreiding van de beiaardcultuur. Alle ondersteuning hierbij is 
natuurlijk welkom. Wilt u lid worden van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging en 
daarmee de activiteiten van de KNKV en de beiaardcultuur steunen? Stuur dan een mailtje naar:  
secretaris@klokkenspel.org. Heeft u ideeën specifiek voor StadsCarillon Enschede? Dan hoor ik dat 
graag! U kunt mij mailen via stadsbeiaardier.enschede@gmail.com.  
 

 
Bronnen 
 

 Bureau Siebe Rossel, http://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2014/12/immaterieel-erfgoed-
verkort-eindverslag-12-2014.pdf 

 UNESCO, https://ich.unesco.org/en/convention  

 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, https://www.immaterieelerfgoed.nl/  

 Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, https://www.klokkenspel.org/ 

 StadsCarillon Enschede, https://stadscarillonenschede.weebly.com/ 

Figuur 6. De speeltrommel in de Grote Kerk te Enschede 
(foto: Ruud van der Linden). 
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