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Carillon Lodewijkskerk krijgt stokkenklavier.

Het carillon van de Lodewijkskerk aan het Steenschuur krijgt een stokkenklavier en een grote 
opknapbeurt. En daarmee wordt dit carillon naast de stadhuisbeiaard het tweede carillon in Leiden dat 
live bespeeld kan gaan worden.
Dankzij een legaat en een crowdfundingactie van de stichting Het Leids Carillon Genootschap is 
hiervoor geld bijeengebracht. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt het huidige 
klokkenspel - dat dateert uit 1961 - een grondige onderhoudsbeurt te geven. De firma Eijsbouts uit 
Asten zal het werk uitvoeren.

Stokkenklavier.
Het huidige klokkenspel kan op het ogenblik alleen elk half uur via een computer zijn melodieën laten 
horen. Met een stokkenklavier wordt het carillon met de hand bespeelbaar gemaakt. Aangezien de 
besturing radiografisch geschiedt kan het stokkenklavier worden verplaatst. Het is de bedoeling van 
het Carillon Genootschap om regelmatig concerten op het carillon te geven, zoals dat nu ook gebeurt 
op het stadhuiscarillon.

Lange geschiedenis.
Het eerste carillon werd in 1598 geleverd door Pieter de Gheijn uit Mechelen. De oorspronkelijke 
Jacobskapel was door het stadbestuur verbouwd tot Saaihal, de locatie waar de Leidse saaien - een 
soort laken - werden gekeurd en verhandeld. De beroemde Leidse stadsorganist en componist Cornelis
Schuyt werd aangesteld om de “versteken” (half)uur melodieën) te maken. In 1642 werd het carillon 
verwijderd vanwege bouwvalligheid van de toren. In 1651 werden de klokken weer teruggeplaatst om 
in 1715 definitief te worden weggehaald en omgesmolten. In 1807 werd de Saaihal zwaar, maar niet 
onherstelbaar beschadigd door de buskruitramp en mede door toedoen van koning Lodewijk Napoleon
verbouwd tot de huidige RK kerk.
Het kerkbestuur bestelde in 1961 een nieuw carillon bij de firma Eijbouts, die nu ook de 
werkzaamheden zal uitvoeren.

Ondertekening contract tussen parochie en het Leids Carillon Genootschap.

Vlnr: Martijn van der Mandele, pastoor Smith, Hein van Woerden.

Foto: Emile van Aelst.



De overeenkomst tussen de parochie en het Leids Carillon Genootschap is ondertekend op 
maandag 1 maart om 11.00 uur in de Lodewijkskerk.

Informatie:

Leids Carillon Genootschap:
Hein van Woerden
E-mail; hein.van.woerden@kpnplanet.nl
Tel: 071 - 5 211 832 / 06 54 65 30 91

Lodewijkskerk / Parochie Heilige Petrus en Paulus:
Pastoor J.H. Smith
E-mail: lodewijkparochie@gmail.com
Tel.: 071 - 5130700
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