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Beste donateur
Voor u ligt de 14e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Deze nieuwsbrief zal
geheel in het teken staan van ons project: Nieuwe klokken voor Brielle. Veel leesplezier!

Nieuwe klokken voor Brielle
Een levend monument krijgt zijn voltooiing

De carillonklokken
Het carillon in de Catharijnetoren geeft Brielle zijn historische klankkleur en de
luidklokken markeren belangrijke momenten in het dagelijks leven en bijzondere of
feestelijke gebeurtenissen. Dat is mogelijk dankzij de inspanningen van de Stichting
Vrienden van het Brielsche Carillon, de beiaardier en het Briels Klokkenluiders Gilde. Zij
maken historie weer hoorbaar. De luiders maken gebruik van drie klokken: de storm- en
luidklok Butendiic die in 1482 gegoten is en de andere twee klokken uit 1744 en 1773.
Het Brielse carillon is rond 1970 uitgebreid tot 47 klokken. De kern ervan wordt gevormd
door 23 klokken die in 1660 door François Hémony zijn gegoten. In 2010 is dat 350 jaar
geleden! In de Brielse Catharijnetoren vormen zij een LEVEND MONUMENT.
Het klokkenspel klinkt mooi, maar het geluid is niet “af”. Er ontbreken enkele klokken. Die
konden bij de restauratie in 1970 niet gerealiseerd worden. Voor het carillon zijn dat een

Es-klok en een zware Bes-klok. Daardoor kan veel van de beschikbare beiaardmuziek niet
gespeeld worden.

De luidklokken:
Wat de luidklokken betreft (het “gelui”): hier is geen sprake van een har-monische
reeks, want de klokken passen niet goed bij elkaar. Het is geen goed samenklinkend
geheel. Met een Es-klok tussen de Butendiic en de Crans en een Gis-klok, de zo te
noemen Gilde-klok, tussen de Crans en de Bakker, kan in een Parcivalmo-tief, een
zogenaamd ideaal quintet en in andere intervallen geluid worden.
DAN IS HET CARILLON VOLTOOID EN ZIJN DE LUIDKLOKKEN IN
HARMONIE, WAARBIJ VERSCHILLENDE COMBINATIES MOGELIJK ZIJN.
Ons klokkenplan is opgesteld door de heer Sjoerd van Geuns, adviseur luidklokken
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten (RACM).
Dat resulteerde in bovenstaand advies. Twee klokkengieters hebben ook de
technische mogelijkheden onderzocht en offerte uitgebracht. Kort gezegd: ons
klokkenplan, de aanschaf van drie klokken, is goed uitvoerbaar. De totale kosten
bedragen € 160.000,=, inclusief gieten, ophangen, luid- en speelgereed maken en de
organisatie daarvan.
De gemeente Brielle is akkoord gegaan met het plan en zal zich actief opstellen. De
leden van het BKG en het bestuur van de Stichting Vrienden van het Brielsche
Carillon zullen zich eendrachtig sterk maken voor €10.000,= via verschillende acties.
De komende maanden en jaren zal de Brielse bevolking door middel van allerlei
activiteiten op de hoogte gehouden worden (rechtstreeks en via de pers) om zo
betrokken te worden bij de uitbreiding van het Brielse Historisch Gevoel.
We zullen vele bedrijven, instellingen, organisaties en stichtingen benaderen met
het verzoek een geldelijke bijdrage te leveren.
Een sponsor of een combinatie van sponsors die een hele klok betaalt kan
desgewenst zijn naam op de klok vereeuwigd krijgen.
Voor de volgende 350 jaar!
Stichting Voltooiing Carillon Brielle:
- Henny Kester-de Kievit, voorzitter
- Jos van den Enden, secretaris
- Albert Meijer, penningmeester
- Harry Kamma, plv secretaris
- Rob van Breda, lid
- Ineke Haalboom, lid
- Hans Veelo, lid
Stichting Voltooiing Carillon Brielle
Secretariaat
Voorstraat 150
3231 BL Brielle
Tel. 0181 – 415412
Rabobank: 1152.44.786
svc.brielle@gmail.com

Comité Van Aanbeveling:
Mevr. G.W.M. van Viegen
(burgemeester Brielle;voorzitter)
Dhr. Mr. P.G.J.M.Marres
(notaris te Brielle)
Dhr. E. Schipper
(directeur regio-VVV Zuidhollandse eilanden)
Dhr. Drs. R van der Veer
(raadadviseur vice-voorzitter Raad van State)
Dhr. N. Zevenbergen
(directeur Rabobank Voorne-Putten en Rozenburg)

Acties:
We zijn gestart met twee acties: het verkopen van Klokkenwijn en het uitgeven van
Klokspijscertificaten.
De eerste Klokspijscertificaten werden gekocht door onze sponsors Dennis Deurloo en
Corneel Katlander.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u voor beide artikelen een bestelformulier.
Wij hopen dat u onze acties van harte ondersteunt!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in maart 2009. Om de nieuwsbrief via e-mail te
kunnen verzenden, verzoeken wij u vriendelijk uw e-mailadres bij het secretariaat kenbaar
te maken. m.van.der.linden@chello.nl
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Geïnstalleerd op 26 juni 1999; sinds 9 maart 2001 een officiële vereniging.
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