Stichting Het Leids Carillon Genootschap
Jaarverslag 2020.
Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de coronapandemie. Deze pandemie heeft veel effect
gehad op het werk van onze stichting. Concerten waren - ook om andere redenen onmogelijk. Maar des te meer werd achter de schermen werk verzet om enkele projecten te
realiseren. U vindt dit in het onderstaand jaarverslag.
1. Bestuur.
Overlijden van voorzitter Jan Krajenbrink.
Op 29 juni j.l. overleed mr. Jan Krajenbrink. Hij was al geruime tijd ziek. Jan is 78 jaar
geworden.
In 2018 volgde Jan als voorzitter van onze stichting Martijn van der Mandele op.
Jan had een respectabele staat van dienst in bestuurlijk Nederland achter de rug. Hij speelde
een belangrijke rol bij de totstandkoming van het CDA als naaste medewerker van Piet
Steenkamp. Na een raadslidmaatschap in Bleiswijk was hij van 1981 tot 1994 lid van de
Tweede Kamer. Vervolgens was hij van 1994 tot 2002 burgemeester van Woudenberg.
Jan was een tevens een begenadigd musicus. Zo speelde hij o.a.
orgel en beiaard. In de jaren ’90 heeft hij tijdens de
Lakenfeesten orgelconcerten verzorgd in de Hooglandse Kerk.
Ook speelde hij als gastbeiaardier enkele concerten op het
Leidse stadhuiscarillon.
Binnen de Leidse muziekwereld was Jan ook actief. Hij was
bestuurslid van het Leids Cantate Consort en een aantal jaren
voorzitter van de Stichting Orgelstad Leiden. In 2017
accepteerde hij het verzoek om zijn kennis en kunde op het
gebied van carillons én zijn bestuurlijke ervaring in te gaan
zetten voor onze stichting. Hij heeft zijn voorzitterschap méér
dan waargemaakt. Het bestuur is hem daar zeer dankbaar voor.
We zullen Jan missen. Martijn van de Mandele nam het voorzitterschap tijdelijk waar.
Wisseling van andere bestuursleden.
Door het overlijden van Jan Krajenbrink is een vacature in het bestuur ontstaan. Wij hebben
mr. Michiel Zonnevylle bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden . Michiel is oud
burgemeester van Leiderdorp, oud voorzitter van de 3 October Vereeniging Leiden en
voorzitter van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland
VMBK. Met de komst van Michiel Zonnevylle in het bestuur hebben wij een persoon in ons
bestuur kunnen verwelkomen die bestuurlijke kwaliteiten heeft, uitstekend bekend is met
Leiden en een goed oog heeft voor het monumentale erfgoed. De stichting is hem erkentelijk
voor het feit dat hij bereid is gevonden het bestuur te komen versterken.
Voorts vertrokken Thijs van Leeuwen (wegens familieomstandigheden) en Geerten van de
Wetering (wegens drukke werkzaamheden) uit het bestuur en trad beiaardier Levina Pors
officieel tot het bestuur toe. Geerten heeft toegezegd waar nodig een helpende hand toe te
steken op muzikaal en programmatisch gebied. Levina draaide als adviseur al volop mee in
het bestuur.

1

Bestuurssamenstelling.
Het bestuur is aan het eind van het jaar 2020 als volgt samengesteld:
Martijn van der Mandele, waarnemend voorzitter
Renée Meiners, secretaris
Jan-Jaap Groen, penningmeester
Michiel Zonnevylle
Hein van Woerden
Levina Pors.
Statutenwijziging.
In het verslagjaar werden de statuten een weinig aangepast. Het aantal mogelijke
bestuursleden werd veranderd in ten minste drie en ten hoogste zeven.
2. Restauratie carillon van het stadhuis.
De zeer ingrijpende restauratie van het carillon van het stadhuis (van Bergen/Eijsbouts) ging
gestaag door. In februari werden de kleine klokken uit de toren getakeld en naar de werkplaats

afgevoerd. Ook de oude speelcabine werd
afgebroken, trappen vernieuwd en het
uurwerk onderhanden genomen. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden in
2021 worden afgerond. Het werk wordt
uitgevoerd door de Koninklijke Eijsbouts te
Asten.
3. Restauratie van en aanbrengen stokkenklavier aan het carillon van de
Lodewijkskerk.
Heel veel energie heeft het bestuur van de stichting gestoken in een groots project ten behoeve
van het Eijsboutscarillon van de Lodewijkskerk.
Eind 2019 bleek een overleden Leidenaar een legaat te hebben achtergelaten ten behoeve van
de restauratie van het carillon van de Lodewijkskerk. In overleg met de executeur
testamentair, het kerkbestuur en onze stichting werd besloten tot het maken van een rigoreus
plan om het carillon te restaureren en geschikt te maken voor
handbespeling door het plaatsen van een elektronisch
stokkenklavier, een lang gekoesterde wens van ons bestuur.
Er werd een offerte gevraagd aan Eijsbouts. Globaal zou het totaal
van de investering uitkomen op € 60.000,- waarvan € 30.000,- ten
laste zou komen van de kerk en € 30.000,- van onze stichting.
Met name de kosten van de bouw van een elektronisch
stokkenklavier, de aanleg daarvan en de bijbehorende computer
zouden ten laste van onze stichting komen.
2

In het verslagjaar werd een begin gemaakt met een crowdfundingactie om het door ons
toegezegde deel bijeen te brengen. En hoewel de uitslag ervan pas officieel in het jaarverslag
van 2021 zal worden vermeld kunnen we u reeds verklappen dat het ons bestuur gelukt is!
In het verslagjaar werd een begin gemaakt met de onderhandelingen over het sluiten van een
convenant tussen kerk en stichting over het gebruik en onderhoud van het carillon in de
toekomst.
4. Project met de reizende beiaard op 4 en 5 mei niet doorgegaan.
En we hadden nog wel zulke mooie plannen voor 4 en 5 mei in het kader van 75 jaar
Bevrijding! We hadden het geluk de reizende beiaard van Frank Steijns te kunnen reserveren.
Met de Stichting Dodenherdenking Leiden hadden we afgesproken dat deze beiaard een rol
zou gaan spelen in de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Pieterskerk. Op 5 mei zouden
enkele feestelijke concerten worden gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding. Vanwege
de restauratie van het stadhuiscarillon zou de gemeente een groot deel van de kosten dragen.
Maar corona gooide roet in het eten zodat dit plan helaas niet kon worden uitgevoerd.
5. Overige concerten.
Ook werden er geen andere concerten in het jaar 2020 georganiseerd als gevolg van de
restauratie van het carillon van het stadhuis. Het carillon van de Lodewijkskerk is (nog) niet
bespeelbaar.

HvW
Mei 2021.
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