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Winschoter carillon klinkt in bevrijdingsestafette  
“Open je raam voor de klanken van vrijheid en verbinding” 

 
Het coronavirus legt dit voorjaar het culturele leven in Nederland stil. Alle concerten zijn 
gecanceld. Toch klinkt er echte muziek in de straten van de stad... 
 
Op woensdag 15 april, bevrijdingsdag van Winschoten, bespeelt stadsbeiaardier Vincent 
Hensen het carillon van d’Olle Witte in de Torenstraat. Tussen 15.30-16.30 uur brengt hij o.a. 
de volgende melodieën ten gehore: Im Arm der Freundschaft (W.A. Mozart), Frühlingslied (F. 
Mendelssohn-Bartoldy). Liebestraum (F. Liszt), Vaderlandse Liederen (Hollands Vlag, je bent 
mijn glorie; Wilt heden nu treden), Grunnegs Laid en het Wilhelmus. 
 

Het carillonconcert op 15 april maakt deel uit van de landelijke carillon-estafette die dit jaar 

gespeeld wordt ter viering van 75 jaar bevrijding. Dit initiatief van de Koninklijke Nederlandse 

Klokkenspel Vereniging (KNKV) is op 14 september 2019 gestart in Maastricht, de eerste grote 

stad in Nederland die bevrijd werd. In het voetspoor van onze bevrijders spelen 75 carillons 

door heel Nederland, van het zuiden naar het noorden, om 75 jaar vrijheid te vieren. De 

estafette eindigt op 5 mei in Wageningen, de stad waar de capitulatie plaatsvond. 

 
Klanken van verbinding 
“Juist nu zo velen aan huis gekluisterd zitten, hopen wij dat de klanken een gevoel van 
verbondenheid teweeg zullen brengen en enige troost kunnen bieden”, aldus Leo Samama 
van de KNKV. “Zet je raam open, zet je deur open. Het carillon komt bij je thuis.” 
Carillons, symbolen van vrede en welvaart, vertolken al eeuwenlang de gevoelens en emoties 
van burgers, zowel bij religieuze als wereldlijke feesten. 
Heleen van der Weel (beiaardier Den Haag): “Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er 
doorgespeeld. Om de moraal van het volk te versterken speelden beiaardiers geuzenliederen 
van Valerius, vaderlandse strijdliederen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. De meeste 
Duitsers kenden die muziek gelukkig niet.”  
 

Voor het volledige programma: zie de website van het Cultuurhistorisch Centrum 
(historischcentrumoldambt.nl) en de facebook-pagina’s van het carillon en de stadsgidsen. 

 


