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De eerste stap was het zoeken naar een geschikte aanhanger. Men kdn een speciale aanhangwagen op maat

laten maken, maar dit is erg duur en moet dan bovendien achteraf ook nog Europees goedgekeurd worden.
Het is eenvoudiger om uit te gaan van bestaande aanhangers die op de markt beschikbaar zijn.
Na uitgebreide oridntatie bleek voor mijn project een geremde dubbele tandemasser het meest gebruiks-

lrril

vriendelijk. Omwille van een stabiele wegligging, koos ik voor een model waarbij het vloeroppervlak zo laag

- .I

mogelijk ligt. De personenauto werd een tweedehands Toyota Landcruiser'
Best stoer zo'n beiaardier met een heuse 'four-wheel drive',

GEWIEHT
Het totaalgewicht van beiaard en aanhanger was misschien wel mijn grootste'vijand'bij dit project. De aan-

hanger weegt 550 kg. Het gewlcht van de klokken met normaal proflel komt bij een beiaard van vier octaven
uit op ongeveer 2000 kg, ls een beiaard van nog geen 3 ton wel te realiseren? Wat blijft er over voor het frame, het
klavier, de bank, de klepels, het mechaniek en de wieltjes onder de verschillende modules?
"Vergeet het maarl', was dan ook de eerste reactie van de Nederlandse klokkengieters Eijsbouts te Asten en Petit
& Fritsen te Aarle-Rixtel. Op grond van hun expertlse zou alleen het frame al neerkomen op pakweg 4000 kg.
Daar gingen mijn mooie plannen.

Teleurgesteld legde ik de reactie voor aan mijn goede vriend Harm Hoorn, onderdirecteur bij een gerenommeerd ingenieursbedrijf, Met ongeloof pareerde hij de expertise van de Nederlandse klokkengieters, die hij
typeerde als "Brabantse metaalboeren die toevallig ook klokken leveren',
"Ga je soms alle klokken luidbaar maken?', vroeg hij mij, 'Het gaat jou toch om een beiaard met stil hangende

L

klokken?'
Met enthousiasme rekende hij het mij voor: in plaats van een frame van 4000 kg, kon lk volgens nauwkeurige
berekening en met de gebruikeh.lke velligheidsmarge van

100/o

1

'

een frame laten maken van slechts 350 k9, Kijk,

Met deze kennis keerde ik terug naar de klokkengieters. Uiteindelijk bleek Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel bereid
het instrument te maken. Zij durfden het echter niet aan het frame te bouwen volgens de ingenieursbere-

i'r'pil
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dat scheelde de spreekwoordelijke slok op een borrel.

\ \
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kening en kwamen uit bij een frame van 700 kg, bijna het dubbele van het gewicht. Voor mij was dat geen
doorslaggevend bezwaar. lk was allang blij dat zij het wilden doen, Met wat slimme aanpassingen zou er toch

tlfi!

nog voldoende ruimte overblijven voor de overige onderdelen.

De beiaard bestaat uit drie modules, inclusief het

0liTWIRp

is het instrument 3,40 meter breed, 1,60 meter

Nu kon het ontwerpen van de beiaard beginnen. Het geheel moest dus passen op de bestaande trailer. De

diep (exclusief beiaardbank) en 1,60 meter hoog.

modules moesten bovendien verrijdbaar zijn en passen door een standaard huisdeur van 80 cm breed.

Elke module heeft vier rubberen zwenkwielen

M0llul.t1:;

klavier en de bank, Als alle modules zijn opgesteld,

met blokkering. Het materiaal ls gekozen om
Heel wat uurtjes heb ik thuis aan de keukentafel doorgebracht. Het nodige plak- en knipwerk met zelf uitge-

beschadiging bij houten of marmeren vloeren te

knipte klokvormen. Schuiven, rekenen en tekenen op ruitjespapier. Het was beslist niet alleen maar kwestie van

voorkomen. Nadeel

hier het klavier en daar de klokken. lk

stuitte op nogal wat haken en ogen.

is

wel dat de wieltjes daardoor

iets moellljker zwenken, De puntbela$ing bij

houten vloeren is 500 kg.Omdat de wieltjes groter

Voor de veiligheid tijdens de autorit moet het gewicht van de klokken evenwichtig over de aanhanger verdeeld
worden. Het bepalen van het zwaartepunt van aanhanger en lading is het geheim van succesvol trekken, Het

zijn en elke module er vier heeft, is veiligheid meer

zwaartepunt is belangrijk bijtrekken omdat een auto of trailer rondom zijn zwaa(epunt wil draaien. Het werkt

dan voldoende gewaarborgd. Bijtwijfel gebruik ik

als een soort scharnier en de positie van

dit'scharnier'is van grote Invloed. Bij het trekken van een aanhanger,

moet het zwaartepunt v66r de wielen van de aanhanger liggen, zodat de aanhanger het zwaartepunt perfect

aluminium oprijplaten, die het gewicht nog meer

volgt. Wanneer het zwaartepunt zich net v66r de wielen van de trailer bevindt, kan de aanhanger veilig in een

verdelen. Deze zijn ook handig bij drempels en
stoepranden. De modules worden via een (elektri-

rechte lijn worden getrokken en kan men goed en veilig bochten draaien.

sche) lier in en uit de aanhangwagen geladen en

lk wilde ook voorkomen dat het instrument topzwaar zou worden, 0m het instrument niet te hoog te laten

worden via gefrxeerde oprijbalken geleid,

worden, stelde Gideon Bodden voor de zware klokken niet aan balken op te hangen, maar iets hangend over
elkaar aan een paal te bevestigen. Voor het klavier kon ik een beroep doen op de expertise van Reinold van Zijl,

Module 1 (900 kg) heeft de vier zwaarste klokken

klavierbouwer te Harmelen,

Deze module staat het dichtst bij de trekhaak,

(C, D, E,

Ei

en staat dwars op de andere modules,

zodat de kogeldruk stabiel is, Modules 2 en

0p

naar Aarle-Rixtel waar het ontwerp dankzij de tomeloze inzet van Matty Bergers vorm kreeg in het geavan-

ceerde tekenprogramma Autocadi Pionierswerk, zo'n beiaardtekening in 3D. Met aanstekelijk enthousiasme,

doorzettingsvermogen

en kundigheid wist Matty de moed erin te houden, ook al mopperde zijn baas dat'die

Belg' er veel te veel tijd in stak.

3

staan in lengte tegen module 1 en bestrijken het

grootste deel van de aanhanger. Module 2 (700 kg)
bestaat uit het klavier met beiaardbank en de vier
opeenvolgende zware klokken

(F, Fis, G,

Gi$ die aan

de achterkant van de aanhanger voor het nodige

tegengewicht zorgen, Module 3 (1200 kg) bevat de
overige klokken.
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geruisloos, zoals we dat bij de klavieren van Reinold
van Zijlgewend zijn.
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DE BEIAABD ALS SOLO.INSTRUMENT

0m de gebruikelijke beiaardliteratuur te kunnen
spelen, ben ik uitgegaan van een beiaard van vier
octaven op basis C2, Het liefst natuurlijk volledig
chromatisch met als extra ondertoon een lage bes,

,/'

Maar die wens bleek omwille van het gewicht niet

De uitstroling von de oanhanger leek meer op een patatkraam

haalbaar. Daarom werd gekozen voor een beiaard

beginnend op C en zonder Cis in het pedaal. Het
lnstrument valt daarmee onder de categorie'lichte
beiaarden'en klinkt 66n octaaf hoger dan een normale beiaard op
wel een lage

Es,

C1,

Gelukkig heeft het instrument

wat vooral handig is in samenspel

met harmonieorkesten en fanfarekorpsen, ln het
hoogste octaaf zijn de 'extra' klokken cis en dis toegevoegd. Het verbaast mij dat ook nu nog nieuwe
beiaarden worden gebouwd zonder toevoeging
van deze relatiefgoedkope klokjes. Bij een drie-oc-

taafsbeiaard ligt de aanschafvan deze klokjes
sowieso al voor de hand, maar in mrjn optiek is dat
niet minder het geval bij een vier-octaafsbeiaard.
De tessituur van veel volksmelodiedn gaat uit van

It

een sext ten opzichte van de grondtoon. ldeaal als

je deze extra klokjes dan ter beschikking hebt,
De beiaorclier is aon olle konten zichtboor voor het publiek

DE BEIAARD IN SAMENSPEL MET ANDERE
66n voor 6dn naar binnen hijst. Gelukkig kunnen

INSTRUMTNTEN

van de auto te laag was afgesteld. ln Tsjechid

De beiaard staat in C op basis A440 Hz en is ge-

viel midden in een nachtelijke rit het licht van de

de modules wel tegen een stootje en hoeven die

stemd in de evenredig zwevende stemming.

aanhanger uit, Bij buitenconcerten met veel wind

ook niet altijd op een vlakke vloer te staan, Dat is

Het is mogelijk het instrument te'verkleinen'. Dit

gaf het dekzeil van de aanhanger problemen, De

handig bij grafzerken in oude kerken of bij binnenpleintjes met hobbelig keisteentjes. lnmiddels kan

kan om logistieke redenen handig zijn. Bovendien,

aluminlumplaten die voor het dekzeil in de plaats

bij samenspel met kamermuziekinstrumenten,

kwamen, bleken lastig te demonteren,

gebruikt men doorgaans geen basklokken. Daarom

nog wel even doorgaan. ln feite

is module 1 met de 4 zwaarste klokken (C,
E)

D

Es,

gemakkelryk afte koppelen. Voor de dynamiek

is

En

zo kan ik

zo'n instrument

het instrument binnen een uur vanafde aanhanger
speelklaar op het podium staan.

en alles wat ermee samenhangt nooit af en blijf je

altijd weer bezig met nieuwe aanpassingen. Veel

ij! !,i'i l{!\l iirlri

is de omkasting van belang. Het kun$stofglas

dank ben ik verschuldigd aan And16 Bossenbroek

De uitstraling van de aanhanger liet echter nog te

(lexaan) kan via klittenband eenvoudig verwijderd

van 'Care-Technicl te Toldijk, die het instrument in

wensen over. Bij buitenconcerten leek het meer

worden. De vloer is geluidsdicht gemaakt en van

onderhoud heeft, Met een frisse blik en technisch

op een patatkraam, Tijdens een festival in Frankrijk

binnen met geluidswerend materiaal bekleed. Aan

inzicht weet hij de inrichting van beiaarden te

kreeg ik hulp en advies van de Franse kunstenaar

de bovenzijde van het carillon zijn diverse luikjes

optimaliseren, Zulke inventieve mensen heeft de

Jean-Christophe Jehanne. 0nlangs maakte hij

gemaakt die naargelang dit nodig is opengezet

beiaardwereld broodnodig,

ter versiering van de aanhanger verschillende

helemaal up-to-date voor de komende jaren.

lk ben nog steeds ontzettend blij met het in$ru-

zoals molens, klokken en tulpen. Met dochter Lydia

DE BEIAARD IN DE PRAKTIJK

en gemakkelijk in te zetten op allerlei locaties. Soms

ornamenten met details uit de Hollandse cultuur,

kunnen worden, Daarmee is het instrument weer
ment. Het 'Bell Moods'concertcarillon

is

wendbaar

lift in de

Zwart en schoonzoon Bart Mussche waren we
vlak voor de coronacrisis begonnen met een grote

make-over van het instrument. Bij het ter perse

Wat hierboven is omschreven, is niet allemaal in

is dat echt millimeterwerk, zoals bij een

66n keer gerealiseerd, Door met het instrument op

concertzaal te Herentals ofop de binnenplaats van

gaan van dit artikel wordt nog hard gewerkt aan

sfeervolle verlichting.

reis te gaan en erop te spelen, kwamen gaandeweg

de Russische ambassade te Brussel. Een motorisch

allerlei onvoorziene bnhandigheden' om de hoek

sterke auto is beslist nodig, vooral wanneerje

Bart is inmiddels bevorderd tot'Bell Mover'en

kijken, Wat heb ik in de loop der jaren een hoop

onverwacht de bergen van Zwitserland over moet

verzorgt het vervoer, de logistiek, de geluidsversterking en wat dies meer zij. De verhuur van het

afgetobd. Noem mij wat dat betreft maar gerust

omdat de tunnel gesloten is, En als men in lerland

een 'tobrbeiaardierl

het concert graag op de eerste verdieping van

instrument loopt nu ln de regel via hem. Bij buiten-

Meerdere malen stond ik langs de weg met te zacht

de bibliotheek organiseert, schakel je gewoon

concerten is de aanhanger visueel weggewerkt en

opgepompte klapbandjes.0p de ferry naar Enge-

een plaatselijk bouwbedrijf in dat de glazen pui

is het carillon een pittoreske blikvanger geworden.

land brak een deel van de dissel, omdat de trekhaak

weghaalt en de modules met een enorme kraan
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