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Het Beiaardmuseum
De klokkentoren van de kerk Saint Christophe is een historisch monument (16e eeuw) en de
ideale plek om een panoramisch zicht over de stad te ontdekken. Het herbergt een van de
grootste beiaarden van Frankrijk: 62 klokken.
Opgepast: Spreek uzelf moed in alvorens u de 200 stappen onderneemt die u helemaal naar
boven leiden... Uw inspanningen zullen echter worden beloond: het uitzicht op de top is
prachtig!

Een beiaardmuseum
Het museum werd geopend in 1962 en werd vervolgens omgebouwd en uitgebreid in 1991. Het is een van
de bezienswaardigheden van het erfgoed van Tourcoing en elk jaar, tijdens de Monumentendagen, een
van de meest bezochte plekken.
Het museum is toegankelijk via een stenen wenteltrap, beschut door een achthoekig torentje waarschijnlijk daterend van 1530-1550.
Het eerste niveau dat toegankelijk is, is dat van de oude mechanismen: de klok van de 16e eeuw en de
ritornellotrommel (18e eeuw). Tourcoing kende drie opeenvolgende beiaarden; deze uit de 17de en 18de
eeuw (25 klokken in 1701) verdween tijdens de revolutie. Het werd ontdekt bij opgravingen van een gietput
en elementen die uit een bourdonbuis van 1686 werden uitgesneden.
De beiaard, gerestaureerd tussen 1819 en 1823, speelde tot in 1870 en verdween in 1917. Deze ontstond
uit drie klokken gegoten in Amiens in 1823. Het is in 1961 dat de 3de beiaard werd geplaatst.
Het tweede niveau „de zaal Emile Gilliöen“ is gewijd aan de fabricage van de klokken: aan hun doop, hun
functies die niet allemaal van religieuze aard zijn (huishoudelijke klokken, klok van de spoorlijn Noord,
suiker- of tuiniersklokken), en een presentatie van klokken en klokjes uit andere continenten.
Het derde niveau beschikt over een collectie van kruisen, kerkhanen, klepels, ratels en houtklokken.
Vervolgens bereikt men de klokkenzaal, de beiaard zelf: 61 klokken (plus een klok die het Angelus of de
Engel des Heren speelt), 5 octaven. In Europa bestaan er slechts een twaalftal beiaarden die even
belangrijk zijn.
Na 200 trappen hoog komt men aan in de zaal met wijzerplaten waar men op 40 meter hoogte een
panoramisch uitzicht op Tourcoing en zijn omgeving ontdekt.
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