
0 

  

 

 

 

KONING WILLEM-ALEXANDER 
CONCERTBEIAARD  

OOTMARSUM 
 
 
 
 
 

Stichting Carillon Ootmarsum 
Ing.B.P.U. Holman 

 



1 

  

 

 

 
UBI SUNT GAUDIA?: 

Waar heerst vreugde? Waar is dat? 
Waar de kinderen d’aubade zingen 

en Ootmarsum’s klokken klinken 
in het centrum van de stad! 

Skyline van Ootmarsum met de vier torens; de carillontoren rechts 
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Voorwoord,    
 
De Stichting Carillon Ootmarsum wil u met dit informatieboekje bijpraten over de stand 
van zaken van haar doelstellingen en ideeën.  
Eerst en vooral willen we met het Koning Willem-Alexander Carillon de gezellige 
leefbaarheid van Ootmarsum vergroten. De Stichting Carillon Ootmarsum, SCO, 
benadrukt hiermee graag een groot hart en veel energie over te hebben om bijzondere 
ontwikkelingen mogelijk te maken voor de stad Ootmarsum. Hopelijk herkent u zich 
hierin en sluit u zich bij ons aan als donateur en/of vriend van de Stichting Carillon 
Ootmarsum.  
De reden dat het Koning Willem-Alexander Carillon in de N.-h. kerk wordt ingebouwd is 
gebaseerd op een puur technisch feit: het kan eenvoudigweg niet in de hogere 
kerktoren van de Simon en Judaskerk op het Kerkplein, omdat dat technisch onmogelijk 
is.  
Door bijzondere omstandigheden in 2007 en 2008, is er wat tijd verloren gegaan, 
waardoor het proces van administratieve zaken en vergunningen vertraagd is. Onlangs 
zijn vernieuwde plannen met de uitgevoerde stappen gezet.  
Met het aanbrengen van een uurwerk, wijzerplaat en wijzers eind april 2009 is weer 
een grote stap voorwaarts gezet. Als Stichtingsbestuur vinden we het belangrijk dat 
iedereen met eigen ogen kan zien en beleven dat het Carillonproject volop leeft en 
constant in beweging is… net zoals de goud vergulde wijzers aangedreven worden door 
het prachtige historische uurwerk daarachter. Donateurs, bestuur en vrienden zijn het 
letterlijk “gesmeerd lopende”, zo op het eerste oog onzichtbare uurwerk, dat 
uiteindelijk ook het Carillon moet aansturen.  
Die grote stap van uurwerk naar de heldere klanken van een lieflijk spelend Carillon in 
het stadscentrum van Ootmarsum, willen we heel graag samen met u zetten. Sterker 
nog, alléén in samenhang met úw donaties kunnen wij de stad Ootmarsum een Carillon 
aanbieden die de naam mag dragen van onze Koning!  
Dit informatieboekje op CD neemt u mee in de wondere wereld van techniek en geeft 
een financiële onderbouwing om SAMEN het carillonproject met succes af te ronden. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Carillon Ootmarsum,  
Annet M van Wulfften Palthe. 
Ootmarsum, april 2013.  
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Ondersteunende brief van de 
burgemeester van Dinkelland  JG.Kristen. 

Brief met het verzoek aan de Prins 
van Oranje. 

0. NAAMGEVING CARILLON OOTMARSUM 
 
Met onderstaande brieven is het verzoek naar het Koninklijk Huis gezonden, om het 
carillon in Ootmarsum het “WILLEM-ALEXANDER CARILLON” te mogen noemen. 
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Antwoord op 3 juni 2009 namens Prins Willem-Alexander. 
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 Verzoek naar het Koninklijk Huis gezonden, om het stadscarillon in Ootmarsum het 
“KONING WILLEM-ALEXANDER CARILLON” te mogen noemen na 30 april 2013. 
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Antwoord namens Prins Willem-Alexander op 11 maart 2013. 
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1. INLEIDING 
 
Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Ootmarsum (PGO) aan de 
Ganzenmarkt in Ootmarsum is in 2002 gerestaureerd. Door Leen van Rooden werd 
geopperd een blijvende herinnering hieraan te verbinden. Na overleg met Bote Holman 
werd dit een carillon! Er werd daartoe de Stichting Carillon Ootmarsum opgericht door 
de beide heren en vanaf dat moment ging het Stichtingsbestuur aan de slag. 
De kerk is gebouwd bij aanvang van de 19e eeuw, jaartal boven de ingangsdeur en is 
in november 1811 in gebruik genomen. De toren is aan de kerk toegevoegd in 1844. 
Merkwaardigerwijs in hetzelfde jaar als de torens van de r.-k. kerk en van het oude 
stadhuis! Omdat de toren van de PGO kerk een zogenoemde “lantaarn” is, vráágt die 
bijna om een carillon! Zoals de heer Rudie van Straten van de toenmalige Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg opmerkte; “Daar zijn ze voor gebouwd!”. 
Nu na 200 jaar krijgt de kerk dan eindelijk zijn uurwerk en wijzerplaat en daarnaast ook 
nog een carillon, het “Koning Willem-Alexander Carillon”, dat zal bestaan uit maximaal 
44 klokken. De zwaarste klok zal de naam dragen van de Koning; de “Koning Willem-
Alexander MMXIII” klok. Deze weegt 360 kg en heeft de toonhoogte Ais1. 
 
2. LUIDKLOKKEN VAN DE BEIDE KERKEN IN OOTMARSUM. 
 
Er werd meteen in 1844 voor de lantaarn van de PGO kerk een nieuwe klok gegoten 
door de gieters Petit en gebroeders Edelbrock; "Petit et Fr.Edelbrock me fecerunt 
1844". Deze gieterij is gevestigd te Gescher Westfalen in het jaar 1690. Bestuderen 
we de randtekst van de klok dan is er uit af te leiden, dat deze ooit bedoeld kan zijn 
geweest om de uren te slaan: "..tactu indico tempus et horas..", maar ook kan bedoeld 
zijn het laatste uur van de vergankelijke mens. De toren is immers vanaf de bouw in 
1844, niet uitgerust geweest met een uurwerk, alhoewel dat wel bedoeling was zo als 
op oude tekeningen is te zien. De huidige luidklok is na de Tweede Wereldoorlog 
gegoten door A(ndries).H. van Bergen te Heiligerlee in 1949. Het luiden gebeurde 
handmatig. De elektrificatie van het luidmechanisme is gelijktijdig met de vorige 
renovatie van de toren uitgevoerd omstreeks 1978. De klok heeft mooie sierranden om 
de schouder, waartussen ringen en tekst. Aan de voorzijde staat "VAN BERGEN". Op 
de mantel staat aan dezelfde zijde "KOMT TOT UW HEILAND". Aan de andere zijde 
staat tussen de ringen om de schouder "19 HEILIGERLEE 49" en daaronder op de 
mantel de tekst;"Ik ZEG HET ALLEN DAT HIJ LEEFT". De diameter is 90 cm, de 
toonhoogte A1, gewicht 450 Kg (rekenkundig bepaald door Holman). De klok heeft als 
"kroon" een bevestigingsflens en een bijna “vallende klepel”. 
Deze klok is in overleg met de muzikale pastoor Scheepers op deze toonhoogte 
gegoten. Daar had deze pastoor de volgende reden voor. Om bij het luiden van de 
klokken te kunnen horen om welke kerk het gaat, stelde hij voor om de toonhoogte 
tussen de beide luidklokken van de r.-k. kerk de Gis1 en de B1 te laten vallen! Zo is 
gekozen voor de A1 (..., Gis1, A1, Ais1, B1, .....). 
 
De beide luidklokken voor de r.-k. kerk zijn gegoten door; "PETIT ET FRITSEN ME 
FEDERUNT". Deze tekst staat op de mantel juist boven de derde sierring. Het 
randschrift van de grootste klok, diameter 98 cm, luidt; IUDAS THADDAEUS 
IAMDESPERATA RESOLVIT ILLIUS INDE DATUM NOMEN ITEMQUE MIHI 
AN.DMI.MXMXLVII. De rand op de hoogte van de tekst is verder op regelmatige 
afstand voltooid met om en om een kruisje en een roosje.  
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De versiering boven het randschrift is een serie verbonden franse lelietjes en onder de 
tekst bestaat de versiering uit naar bovenstaande boogjes waaraan, op de 
verbindingspunten, een hangend takje met blaadjes. Gewicht c.a. 625 kg, toonhoogte 
Gis1 (ook rekenkundig bepaald). De klok heeft een kroon. Hij wordt gebruikt als 
slagklok voor het uurwerk. 
Het randschrift van de kleinste klok, de Maria klok diameter 82 cm, luidt; VOCE MEA 
PERITER CUM NOMINE HONORO MARIAM AN.DMI.MXMXLVII. De rand op de 
hoogte van de tekst, is verder op regelmatige afstand voltooid met om en om een 
kruisje en een roosje. De versiering onder en boven de tekst is als bij de grootste klok, 
maar iets verfijnder uitgevoerd. Gewicht c.a. 350 kg, toonhoogte B1 (eveneens 
rekenkundig bepaald). Dus een terts hoger. De klok heeft een kroon. 
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3. CARILLONS in Overijssel 
 
 Overijssel heeft tot op heden 13 steden met een handbespeelbaar carillon 

Ootmarsum is stad nummer 14! In deze steden zijn tot op heden 13 met de hand 
bespeelbare beiaarden geïnstalleerd. Die van Ootmarsum zal dus de veertiende zijn. 

Op het kaartje is te zien, dat 
deze carillons voornamelijk in 
de Hanzesteden te vinden zijn 
en in Twente. Enschede is de 
stad met twee met de hand 
bespeelbare carillons (Campus 
en grote kerk). Alle overige 
genoemde plaatsen hebben 
één met de hand bespeelbaar 
carillon. 
Hieronder is een overzicht 
gegeven van deze carillons met 
het aantal klokken en de 
muzikale omvang. Van elke 
beiaard is van de grootste klok 
(bas) het gewicht vermeld.  
 
 

 
Nr  plaats klokken Concert gewicht basklok  muzikale omvang 

   Beiaard (in kg) 
1. Almelo 47 ja 1398 Dis1, F1, G1, chromatisch, Dis5 

2. Bathmen (2008) 28 nee 96 Fis2, Gis2, Ais2, chromatisch, Gis4, Ais5, B5 
3. Deventer 47 ja 3200 Ais1, C1, D1, chromatisch, C5 

4. Enschede 1 49 ja 2000 Cis1, Dis1, F1, chromatisch, Dis5 
5. Enschede 2 49 ja 548 Gis1, Ais1, C2, chromatisch, Ais5 

6. Hasselt 42 ja 680 G1, A2, B2, chromatisch, D5 

7. Hengelo 47 ja 1450 Dis1, F1, G1, chromatisch, Dis5 
8. Kampen 47 ja 4750 A1, Ais1, C1, D1, chromatisch, Ais5 

9. Nijverdal 30 nee 127 E2, Fis2, Gis2, chromatisch B4 
10. Oldenzaal 49 ja 4800 Ais1,C1, D1,  chromatisch, C5 

11. Raalte 35 nee 1783 D1, E1, Fis1, chromatisch, C4 

12. Rijssen 50 ja 265 C2, D2, E2, chromatisch, D7 
13. Zwolle 47 ja 2300 C1, D1, E1, chromatisch, C5 

 
14. Ootmarsum 44 ja 323 Ais1, C2, D2, chromatisch, g5 

 
Het carillon Enschede 2, op de campus van de UT is in muzikaliteit en gewicht gelijk 
aan die van Ootmarsum. Hasselt is vrijwel gelijk aan Ootmarsum. Bathmen en 
Nijverdal zijn kleiner in muzikale omvang en gewicht. Raalte is muzikaal iets kleiner 
in omvang maar de basistoon is lager. De muzikale omvang van de beiaard in 
Ootmarsum is bijna 4 octaven en valt nog juist in de categorie “concertbeiaard”. 

 
Bij vrijwel alle carillons worden de klokken die tussen de drie eerste klokken aan de 
baskant zouden moeten zitten weggelaten. Muzikaal zijn ze niet essentieel maar het 
totale gewicht en dus de kostprijs zijn daardoor aanzienlijk lager. Ook de beiaard van 

OOTMARSUM 

Bathmen 
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Ootmarsum heeft niet de klokken met de toonhoogte b2 (tussen Ais1 en C2) en de 
Cis2 (tussen C2 en D2). Zie de matrix van carillons bladz. 42. 
In dit overzicht zijn niet de “juweliersspellen” meegenomen omdat het hierbij om een 
veel kleiner aantal klokken gaat. De klokken van deze spellen worden door 
magneethamers bediend en zijn niet met de hand te bespelen. De geluidssterkte 
voldoet doorgaans niet aan de wettelijke eisen die nu gelden. 

 
4. HISTORIE van de LUID- EN CARILLONKLOKKEN.  
 
 4.1. IETS OVER DE ACHTERGROND VAN KLOKKEN. 

Zoals reeds vermeld is, zal een klok een klank genereren als hij wordt aangeslagen. 
De basistoonhoogte  wordt vastgelegd door de prime. De opgewekte frequentie die 
een octaaf lager is wordt vaak foutief als de basistoon van de klok aangemerkt. Dit is 
des te begrijpelijker, omdat deze toon het langst naklinkt! De naklinkduur van een 
klok wordt sterk bepaald door de inwendige demping van het brons voor trillingen. 
Hoe harder het materiaal, des te lager is de inwendige demping en dus klinkt de klok 
dan langer na. Maar óók zullen de boventonen sterker klinken. Hiervan wordt gebruik 
gemaakt bij carillonklokken aan de discantzijde. Hierdoor worden de boventonen die 
de klok produceert bevoorrecht en is het geluid helderder. Op wat grotere afstand 
van het carillon zullen daardoor alle klokken harmonischer klinken. Normaal bestaat 
het brons uit c.a. 80% koper en 20% tin. Indien het tinpercentage met 2 toeneemt 
is het resultaat al bereikt. Een hoger percentage is niet bruikbaar, omdat het 
materiaal dan zo hard en bros wordt, dat de klok niet te gebruiken is. 
De basistoonhoogte die de klok produceert is afhankelijk van verschillende 
afmetingen zoals de monddiameter, de hoogte en de wanddikte. Dit leidt tot een 
verhouding van monddiameter en massa of gewicht van de klok. Bij kleinere klokjes 
in het carillon wordt de diameter niet kleiner bij toenemende toonhoogte, maar 
neemt men een grotere wanddikte. Om de geluidssterkte in harmonie te houden met 
de lager gestemde klokken, moet de diameter van de hoger gestemde niet verder 
afnemen. Dit houdt in, dat de nog hoger gestemde klokjes in gewicht weer 
toenemen! Zie hiervoor de bijlage van het carillon Holman. Maar bij de grotere 
klokken staat de toonhoogte in verhouding tot de monddiameter. Dit is vergelijkbaar 
met de lengte van een orgelpijp; een tweemaal zo lange pijp geeft de halve 
toonhoogte. 
Vergelijken we twee toonhoogtes, bijvoorbeeld C1 en een octaaf hogere C2. Een C1-
klok heeft een diameter van 1,6 m, dus is de diameter van een C2-klok 0,8 m. Elke 
halve toon hoger ligt op de toonschaal verder met de factor 12√2=1,0595, de 

twaalfde machtswortel uit 2. Het gewicht van een klok neemt toe met de derde 
macht van de diameter; G=d3*630. Het getal 630 geldt voor een gemiddelde 
wanddikte van standaard luidklokken van de klokkengieterij van Bergen tot een 
grootte van ongeveer C3.  
Voorbeeld; de van Bergen klok C2 uit 1949, zie bij Stichting Chronos Ootmarsum, 
heeft een diameter van 80 cm en weegt dus 0,83*630=0,512*630=322,56kg. De van 
Bergen klok E2 ligt daar 4 halve tonen boven, dus een grote terts ofwel 4√2=1,1189. 
De klok heeft daarom een gewicht dat 1/4√24 ofwel de helft van het gewicht van de 
C2-klok, dus 322,56/2=161,28kg. De praktische waarden zijn van deze beide klokken 
na opmeten: C2 klok, G=323kg, D=0,8m en de E2 klok, G=155kg en D=0,63m. Zo is 
eenvoudig te bepalen dat de C3 klok, dus één octaaf hoger dan de C2, een gewicht 
zal hebben van 1/23=1/8 van 323 ofwel 40,4kg! Het is daarom, dat aan de baskant 
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van een carillon de Cis- en de Dis-klokken meestal worden weggelaten. Muzikaal 
gezien acceptabel en financieel een belangrijke besparing. De beide klokken maken 
namelijk ongeveer 25% uit van het totale gewicht van een gemiddeld twee octaafs 
carillon. Het  twee octaafs carillon (zie bijlage) weegt totaal 423,8 kg en zonder de 
Cis en de Dis klokken is het gewicht 338,4kg. Dus een flinke besparing op brons en 
fabricagekosten. Toch zijn ook deze beide klokken gegoten in verband met de 
uitbreiding tot 44 klokken. Het wordt derhalve een volledig chromatisch 
muziekinstrument met de mogelijkheid om aan de baskant met een octaaf uit te 
breiden. Worden daar de van Bergen klokken voor gebruikt, dan worden de klokken 
B1 en Cis2 weggelaten. 

 
4.2 HISTORIE VAN KLOKKEN. 
Klokken hebben een lange traditie. En of het nu luidklokken, voorslagklokken of 
carillonklokken zijn; het zijn klinkende muziekinstrumenten van brons! In de oudheid 
werd dit klokkenbrons “klokkenspijs” genoemd. Natuurlijk is het zilveren geluid van 
een klein angelusklokje, dat geklept wordt in de verte en ons bereikt over de essen, 
van een andere betekenis dan het machtige geluid van een drietal domklokken 
midden in de stad die de feestvreugde uitdragen en zal een carillon op een 
bijzondere dag tot een fijne sfeer bijdragen. Maar in wezen zijn al deze grote of 
kleine klokken op dezelfde wijze gemaakt en voldoen ze aan dezelfde natuurkundige 
wetten. Een bronzen klok is een, muziektechnisch gezien, kelkvormig lichaam dat 
een klank produceert, bestaande uit verschillende gelijktijdig opgewekte tonen, als 
hij aangeslagen wordt. Het aanslaan gebeurt door een beweegbare klepel aan de 
binnenzijde of door een hamer aan de buitenzijde van de klok bij traditionele 
carillons. Een samenspel van afgestemde klokken vormt een beiaard of carillon; een 
percussiemuziekinstrument. 
De vroegst bekende klokken zijn van voor onze jaartelling uit China. Gegoten 
klokken, kunstzinnig van reliëf figuren voorzien, zijn bekend uit de 9e eeuw voor 
Christus. De oorsprong van de gegoten bronzen klok ligt namelijk in Azië. Van Azië 

uit verbreidde de bronsgietkunst zich in alle richtingen. 
Via de route langs de Zwarte Zee wordt de klok 
bekend in Rusland en komt zo in Noord Europa tot in 
Schotland. De tweede mogelijkheid is die, waarbij de 
Kelten, bekend als bijzonder goede bronsgieters, de 
klok in Ierland en Schotland geïntroduceerd hebben, 
langs de weg China, India, Palestina, Italië, Ierland. 
De Chinezen waren reeds omstreeks 250 jaar v.C. in 
staat om klokken van 22 ton te gieten! De toegepaste 
vorm in China komt daar nog met de hedendaagse 
overeen, maar is sterk afwijkend van de hedendaagse 
model in de westerse wereld.  
Het woord "klok" in het Nederlands is vermoedelijk, 

spraaktechnisch gezien conform de zienswijze van Dr. Christard Mahrenholz (lit.11) 
afkomstig uit het Sanskriet, de oude heilige taal van de Indiërs; "karkari". In het 
Grieks betekent het woord "Karkairo" bij ons "dreunen". Zo kan het Slavische "klakol" 
en het Russische "kolokol" en tenslotte het Ierse "cloch" daaruit voortkomen. En 
daarmee ligt het Nederlandse "klok" voor de hand. 
We kunnen stellen, dat de ontwikkeling van de klok in Europa als volgt is verlopen.  

Foto 1 
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Het vroegste model had de vorm van de bijna halve bol, ook wel kalot genoemd. De 
vorm wordt nog steeds toegepast in onze huisuurwerken als een bel of als een serie 
gestemde bellen tot een speelwerkje. Daarna ontstond het bijenkorfmodel, dat is de 
kalot met verlengd lijf waarbij de diameter naar de onderkant, de mond, iets 
toeneemt. Deze vorm treffen we nog steeds aan in China. Rond 1000 n.C. werd het 
suikerhoed model toegepast. Deze vorm is ontwikkeld uit het bijenkorfmodel, waarbij 
de diameter van het lijf tot bijna halverwege iets meer toeneemt om vanaf die 
hoogte sterk in diameter toe te nemen tot aan de mond. In de middeleeuwen 
ontstond de vorm die we ook nu nog toepassen en het "gotische model" wordt 
genoemd. Een voorbeeld van zo'n klok is het oudste gietijzeren klokje in Nederland, 
diameter 44 cm, randschrift; ANNO 1787, in het dakruitertje van Huize. 
Breklenkamp, zie foto 1. 
Een bronzen klok van deze vorm geeft een geluid met een mooie klankkleur. In het 

geluid van een dergelijke klok treffen we altijd de 
volgende zelfstandig gegenereerde boventonen 
aan; onderoctaaf of eerste partiaal, prime of 
tweede partiaal, kleine terts of derde partiaal, 
kwint of vierde partiaal, octaaf of vijfde partiaal en 
verdere boventonen. Als de klok wordt 
aangeslagen, klinken deze tonen op het zelfde 
moment en geven de typische klankkleur. De terts 
is de meest dominante partiaal. De genoemde 
tonen zijn op de notenbalk aangegeven, uitgaande 
van de C, zie foto2. Deze foto laat ook het 
verschil zien tussen het normale gotische model 
(kleine terts of mineurklok) en de grote terts of 
majeurklok. Op de notenbalk heeft de kleine 
tertsklok een mol voor de betreffende noot. 
Met elektronische meetapparatuur is een zeer 
groot aantal boventonen afzonderlijk zichtbaar te 
maken. Eén van de eigen trillingen is de kleine-
terts boven de tweede partiaal. De modernste 
vorm van de klok is die waarbij de grote- of 
majeur-terts hoorbaar wordt in plaats van de 
kleine-terts. Dit is het interval of toonafstand van 
vier halve of twee hele tonen, tussen de tweede 
partiaal en de derde partiaal. Voor wie Radio 
Oranje in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
nog iets in herinnering brengt; voor de aanvang 

van een uitzending hoorden we de paukenslagen mi-mi-mi-do, de begintonen van de 
5e symfonie van Beethoven, en mi-do vormen juist een grote terts. Bij de kleine terts 
is dat drie halve of een  hele en een halve toon; re-si. Hierdoor past de klankkleur 
beter bij andere percussie- muziekinstrumenten. De klok heeft een goed zichtbare 
verdikking in de mantel, zie foto3; de grote terts klok van de Stichting Chronos 
Ootmarsum. Deze wiskundige ontwikkeling met de eindige elementenmethode 
gevonden door de technische universiteit Eindhoven, is voor het eerst met succes 
gegoten door Eijsbouts te Asten in maart 1985. De majeurklok is in enkele carillons 
toegepast, zoals die van het raadhuis van Haaksbergen (1987).  

Foto 3. 

Foto 2 
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De laatste ontwikkeling (1996) is die, waarbij de verdikking aan de binnenzijde van 
de klok is aangebracht en geleidelijk verloopt. Aan de buitenzijde is dat niet meer te 
zien en heeft de normale gotische klokvorm.  
Luidklokken hangen altijd aan een balk met aan de uiteinden een tap. Deze tap rust 
in een glijdlager bij oudere balken tot begin 20e eeuw of een kogellager bij balken 
van latere datum. De balk kan recht zijn en we spreken dan van een luidklok met 
"vliegende klepel". Hierbij zwaait de klepel heftiger dan de klok, en raakt de 
klokwand in de hoogste positie met grote kracht, als de klok in bijna horizontale 
stand is gekomen. Is de balk in jukvorm, dan komt het draaipunt van de klepel 
dichtbij, of op de hartlijn van de tappen. Bij het luiden wordt de klepel daardoor niet 
of nauwelijks aangedreven. De bewegende klok zal tegen de klepel stoten. Hierdoor 
luidt de klok. Omdat de klepel wordt aangestoten door de klokwand zal de klepel 
meebewegen met de klok. Bij vol luiden zal in de uiterste positie van de klok de 
klepel juist ingehaald zijn; hij "valt op de klokwand". Dit wordt daarom luiden met 
"vallende klepel" genoemd en is minder luid. 

    
 4.3. DE STAD OOTMARSUM EN HAAR KLOKKENHISTORIE. 

Slechts vier klokken in Ootmarsum zijn met zekerheid van vóór de Tweede 
Wereldoorlog (1. de klok in de toren van het klooster Maria ad Fontis, Eijsbouts, 
Asten 1938; 2. de klok van Stg. Chronos uitgeleend voor de Mariakapel; J.Warner & 
Sons, London 1872 en 3. een Engels Angelus kloosterklokje aan de gevel van 
Stobbenkamp 63, 19e eeuw 4. de gietstalen klok “Alexander” van huize Franciscus, 
1904 Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation). Alle overige klokken zijn gegoten in 
de periode 1945-heden. In het oorlogsjaar 1943 zijn alle kerkklokken in Ootmarsum 
door de bezetter uit de torens gehaald.  
Uit beschrijvingen (lit.1, 2 en 3) is bekend, dat er vermoedelijk reeds in de 15e eeuw 
klokken in Ootmarsum zijn geweest. Zeker is dit zo in de 16e eeuw. Dit mag blijken 
uit enkele stukken; 
"Zoals bekend is, werd aan Ootmarsum stadsrechten verleend in de dertiende eeuw. 
Ootmarsum wordt een eeuw later "gevestet en begraven". In 1431 is er 
sprake van de Poelstegincpoort. In 1523 zijn er drie namen van bewoonde 
poorten; de Poelpoort, Houtenpoort en de Steenenpoort. In 1524 is er 
sprake van "de butenste wall vor beyde poerten". Gebruikelijk was het in die 
tijd, dat er een poortklok was om aan te kondigen wanneer de poort werd geopend 
of gesloten. Een voorbeeld van een dergelijke klok hangt aan de gevel van het huis 
nummer 10 in de Marktstraat. 
"Brief van Wilhelm vrijheer von Kettler, heer te Lage en Assen, aan den 
magistraat van Ootmarsum, houdende verzoek voor een in aanbouw zijnde 
kapel te Lage de klok uit de gasthuisstraat te mogen lenen A.D. 15 februari 
1650.". In dat jaar werd kennelijk de kapel van het gasthuis afgebroken. 
"Een klepel is gesmeed door Siwert Jansen, grofsmid, volgens de kwitantie 
uit 1641." 
Verder is er de "akte waarbij Berend Bulsinck, vicecureet, en Hessel upt 
Loe en Johan Egbers, raadslieden van de kerk te Ootmarsum, verklaren 
ontvangen te hebben bij consent van schepenen en raadslieden ten 
behoeve van de kerk en de klokken 15 ph.g van Hermen van Wesele en 
Grete e.l. en daarvoor aan hen voor levenslang afgestaan te hebben twee 
stukken land, het eene gelegen in de Poelsteghe, het andere aan de 
Corten. 1516 October 2 (altera die Remigii episcopi)". 
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In 1784 is er sprake van "een kwitantie van de koster Andreas Goossen 
voor het "overluiden gedurende zes dagen" op verzoek van de schutterij 
van baron van der Capellen tot den Pol". 
In de oude zware toren voor de r.-k.-kerk hingen tot 1795 drie klokken. De Mariaklok 
is in het jaar 1795 afgevoerd omdat deze gescheurd was. Lit.13. Niet bekend is of 
deze direct daarna weer is gegoten. Uit de gegevens van het Gemeentearchief blijkt, 
dat bij het afbreken van de toren in 1839 er drie klokken waren, zie ook lit.10.  
Voor in de toren van de N.-h.-kerk (MDCCCX) was een klok aanwezig van vóór 1844, 
die echter versmolten is. Waarom is niet bekend. De tekst van deze klok wordt 
vermeld in het Nederlands Archief voor Kerkelijke geschiedenis door N.C. Kist en H.J. 
Royaards VII bl. 392:"Festa cano pulsu; tactu indico tempus et horas; flecto 
genu; Christum psalmo; tristem fleo mortem majorum; nimias fiammas, 
martemque, boatu nuntio terribili nocte"; lit. 13;"met mijn gelui bezing ik de 
feesten; ik kondig met slaan tijd en uur aan; ik buig met een psalm de knie voor 
Christus; ik beween der vaderen dood; ik verkond in schrikkelijken nacht hevigen 
brand en oorlog".  
Helaas wordt niet vermeld wie de klok heeft gegoten en in welk jaar en waarom en 
wanneer de klok is versmolten. In tegenstelling tot bovenvermelde bron wordt in lit. 
13 vermeld, dat deze klok in de toren van de r.-k. kerk zou hebben gehangen en is 
de tekst op de klok in beide bronnen iets afwijkend.  
In 1844 werd een nieuwe klok voor toren van de PGO kerk gegoten door de gieters 
Petit en gebroeders Edelbrock; "Petit et Fr.Edelbrock me fecerunt 1844". Deze 
gieterij is gevestigd te Gescher, Westfalen, in het jaar 1690 (lit.4). Bestuderen we 
deze randtekst dan is er uit af te leiden, dat de klok ooit bedoeld kan geweest zijn 
om de uren te slaan: "..tactu indico tempus et horas..", maar ook kan bedoeld zijn 
het laatste uur van de vergankelijke mens. De toren is immers vanaf de bouw niet 
uitgerust geweest met een uurwerk, alhoewel dat wel de bedoeling was; daarop 
moest de PGO gemeenschap wachten tot april 2009! In de even oude en 
vergelijkbare kerk in Oldenzaal was een wijzerplaat aangebracht in de timpaan. Het 
uurwerk hiervoor is van 1728 en gemaakt door Joachim Munch uit Münster. Dit 
uurwerk is aanwezig in het Tijdhuis Ootmarsum. 
In de toren van de r.-k. kerk waren drie klokken aanwezig voor de afbraak van de 
toren in 1839/1840. De kleinste klok en het uurwerk hebben daarna dienst gedaan in 
het in 1844 op het oude raadhuis gebouwde torentje. Het klokje is gescheurd in het 
begin van de 20e eeuw en verwijderd (lit.10). Het is voor versmelting verkocht. De 
beide andere klokken zijn in 1840 voor versmelting verkocht. Nadat de kerk van een 
nieuwe toren was voorzien in 1844 zijn er twee nieuwe klokken gegoten door Petit 
en Edelbrock te Gescher, elk met de tekst; Petit et frat. Edelbrock me fecerunt 
1846. Of de klokken ook nog andere teksten, sierranden en figuren hebben 
gedragen is niet bekend. De grootste klok had een diameter van  99 cm met een 
gewicht van 640 kg en de kleinste had een diameter van 77 cm en een gewicht van 
297 kg. Beide zijn in WWII naar Duitsland afgevoerd. Helaas zijn geen afwrijfsels 
gemaakt ter herinnering en geschiedschrijving.. 
Interessant is te weten, dat op de muur boven de hoofdingang van de r.-k.-kerk, 
foto 4, een chronogram is aangebracht met de volgende tekst: 
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Foto 4 

TrIbVs et seX seCV- 
LIs DetrIta tVrrIs et 

frontIs teCta 
fIDes et pIetas 
DonIs gLorIose 

renoVarVnt. 
 
De grotere kapitalen, foto4, geven het 
jaartal: IVXCVLIDIVIICIDIDILIVV=1844,  
van links naar rechts alles optellen I=1 V=5 
X=10 L=50 C=100 D=500, waarbij een U in 
het Latijn een V is. 

Vertaald; "Drie en zes eeuwen waren voorbijgegaan toen door het geloof en 
de godsvrucht de toren en de voorgevel van deze kerk hersteld werden". 
Reeds in 1937 werd in verband met de oorlogsdreiging, door de Nederlandse 
overheid een inventarisatie uitgevoerd op het klokkenbestand in ons land.  
Alle historisch waardevolle klokken werden voorzien van een M (monument). Tijdens 
de oorlog werd door de bezetter een andere strategie gevolgd, hetgeen begon met 
het zogenoemde "Verordeningenblad aflevering 18, 23 juli 1942", de 2e 
metaalverordening omdat de eerste van 18 juni 1941 niet voldoende had 
opgebracht. Het betrof in deze tweede verordening alle non-ferro-metalen 
voorwerpen zoals munten, koperen leidingen, bierleidingen en andere bedrijfsmatige 
inrichtingen, enz.. Maar óók de kerkklokken ontkwamen hier niet aan, ondanks felle 
protesten van ondermeer Aartsbisschop De Jong. Het mocht niet baten. De klokken 
moesten worden ingedeeld in A, B en C klokken, samen c.a. 6700 stuks. Zie lit. 12. 
De A-klokken waren de jongste, de B-klokken de oudere en waardevollere en de C-
klokken tenslotte de historisch belangrijke klokken. In januari 1943 nam de heer J.W. 
Janzen, adjunct-inspekteur van de Inspectie Kunstbescherming, de 
onderhandelingen met de bezetter op en bereikte daar veel mee. Op 13 februari 
1943 kreeg hij het bericht van de Rüstungs Inspektion dat men overeengekomen 
was om de B en C klokken opnieuw op hun waarde te beoordelen op de 
opslagplaatsen. De betreffende klokken werden daartoe van een P (Prüfung) 
voorzien. Janzen liet daarom op alle klokken van vóór 1800 een P schilderen. De 
carillon klokken kregen een K. Uiteindelijk was het resultaat toch teleurstellend en is 
rond 50% van alle klokken, waaronder veel waardevolle, verloren gegaan.  
Alle klokken van Ootmarsum werden als "onbelangrijk" ingedeeld, omdat deze tot de 
"modernen", dus ná 1800 gegoten, werden gerekend; ze waren immers slechts rond 
100 jaar geleden gegoten. In 1943 zijn ze door de Duitse overheersers gevorderd. 
Het kloosterklokje zou in eerste instantie gespaard worden als alarmklokje, maar 
uiteindelijk ging dat niet door en werd het eveneens afgevoerd. De klokken verlieten 
Ootmarsum op 1 maart 1943. Later werd meegedeeld dat het vorderen van het 
kloosterklokje een vergissing was en de klok kwam terug op 30/31 maart 1943. Had 
het protest van de burgemeester Schimmelpenninck van der Oye dan toch geholpen, 
of moest worden voldaan aan de algemene stelling dat elke plaats één klok mocht 
houden voor de alarmfunctie? Van de overige klokken uit Ootmarsum is geen enkele 
bewaard gebleven en zijn ze, zo mag men stellig aannemen, in de smeltovens 
terecht gekomen. 
Van een groot aantal klokken in Nederland heeft men van de sierranden en de 
figuren op de mantel gipsafdrukken of papierafdrukken gemaakt. Van de klokken in 
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Ootmarsum is dat achterwege gebleven. Er rest slechts een kaart waarop wat 
summiere aantekeningen zijn vastgelegd. Van het kloosterklokje was helemaal niets 
opgeschreven! 
 

 Oorlog WWII: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

4.4. ONTWIKKELING NA 1945 TOT HEDEN. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn nieuwe luidklokken gegoten voor de beide kerken. 
Het was in die tijd nog algemeen gebruikelijk, dat de N.-h. gemeenten voornamelijk 
de klokken lieten gieten door de Gebr. Van Bergen in Heiligerlee en dat de r.-k. 
kerken meestal de klokken lieten gieten door de Brabantse gieters Petit en Fritsen 
(Aerle Rixtel) of Eijsbouts (Asten).  

 
 Rooms katholieke kerk. 

De beide luidklokken voor de r.-k. kerk zijn gegoten door; "PETIT ET FRITSEN ME 
FEDERUNT". Deze tekst staat op de mantel juist boven de derde sierring. 
 

 Het randschrift van de grootste klok, diameter 98 cm luidt;  
IUDAS THADDAEUS IAMDESPERATA RESOLVIT ILLIUS INDE DATUM 
NOMEN ITEMQUE MIHI AN.DMI.MXMXLVII. De rand op de hoogte van de 
tekst, is verder op regelmatige afstand voltooid met om en om een kruisje en een 
roosje.  
De versiering boven het randschrift is; verbonden franse lelietjes en onder de tekst 
bestaat de versiering uit naar bovenstaande boogjes waaraan, op de 
verbindingspunten, een hangend takje met blaadjes. Gewicht c.a. 625 kg, 

HET CARILLON 
 

Ik zag de mensen in de straten,  
hun armoe en hun grauw gezicht, 
toen streek er over de gelaten 
een luisteren, een vleug van licht. 
 

Want boven in de klokketoren 
na ‟t donker-bronzen urenslaan 
ving over heel de stad te horen 
de beiaardier te spelen aan. 
 

Valerius; - een statig zingen 
waarin de zware klok bewoog, 
doorstrooid van lichter sprankelingen, 
„Wij slaan het oog tot U omhoog”. 
 

En één tussen de naamloos velen, 
gedrongen aan de huizenkant, 
stond ik te luist‟ren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 
 

Dit sprakeloze samenkomen 
- en Hollands licht over de stad – 
nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad. 

Ida M. Gerhardt 
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toonhoogte Gis1 (rekenkundig bepaald). De klok heeft een kroon. Wordt gebruikt als 
slagklok voor het uurwerk. 
Het randschrift van de kleinste klok, diameter 82 cm luidt; 
VOCE MEA PERITER CUM NOMINE HONORO MARIAM AN.DMI.MXMXLVII. 
De rand op de hoogte van de tekst, is verder op regelmatige afstand voltooid met 
om en om een kruisje en een roosje. 
De versiering onder en boven de tekst is als bij de grootste klok, maar iets verfijnder 
uitgevoerd. Gewicht c.a. 350 kg, toonhoogte B1 (rekenkundig bepaald). Dus een 
terts hoger. De klok heeft een kroon. 

 
Op het priesterkoor van de r.-k. kerk is nog een luidklokje voor gebruik tijdens de 
diensten met een diameter van 25 cm. Op de mantel is tussen de sierringen de tekst 
aangebracht "PETIT & FRITSEN ME FEDERUNT", gewicht 13 kg, toonhoogte A3 
(rekenkundig bepaald). Helaas zonder jaartal en verdere tekst. De "kroon" is een 
montagecilinder. 
 
Het huidige uurwerk in de toren op de r.-k. kerk is door van der Kerkhof & Zn, Aerle 
Rixtel, geplaatst in 1941. Het is gebouwd door Korfhage Dld. Een degelijk modern 
werk. Een elektromotor haalt automatisch de gewichten op. Indien de netspanning 
wegvalt kan het werk enkele dagen doorlopen op de gewichten.  
Het schitterende orgel, gebouwd door Franz Friederich Epmann in de periode 1812-
1814, is getooid met een "uurwerkkast". Het is slechts een wijzerplaat met 
tijdaanwijzing door één wijzer, waarbij de wijzer "loos" is aangebracht. De uitvoering 
van wijzerplaat en wijzer zijn volkomen gelijk aan die welke momenteel weer het 
oude raadhuis sieren!  
Opmerking: Wat zou het mooi zijn om de wijzer te koppelen aan het torenuurwerk, 
hetgeen redelijk eenvoudig is uit te voeren zoals door Holman is ontworpen en 
beschreven, lit.13, om de wijzerplaat op het orgel functioneel te maken (na 200 
jaar!), zoals de bouwer dat in 1812 voor ogen heeft gehad (opmerking: de 
Rijksdienst voor Monumenten te Driebergen is akkoord evenals het Kerkbestuur). 
 
Het slagwerk van dit torenuurwerk is aangesloten op de grootste luidklok en slaat op 
het halve uur één en op het volle uur de uurslag. Op de wijzerplaten was het 
uurcijfer "vier" als IV aangeduid. Dit moet zijn IIII en is bij de in gang gezette 
restauratie hersteld met nieuwe r.v.s. wijzerplaten naar ontwerp van Holman.   
Een moederklok in de sacristie stuurt het luidmechanisme van beide klokken. Het 
luiden gebeurt dus automatisch, maar kan ook door middel van een schakelaartje op 
andere tijdstippen en tijdsduur met de hand worden geactiveerd. 
Bekend is, dat in 1859 de ronde wijzerplaten door vierkante wijzerplaten  zijn 
vervangen, aldus het notulenboek van de r.-k. kerk. Deze opmerking duidt er zeer 
waarschijnlijk op, dat aan de in 1839-1840 afgebroken toren ronde wijzerplaten 
hebben gezeten. Bij vroegere bouwwerken was dit gebruikelijk. In 1860 is een 
uurwerk in de nieuwe toren aangebracht, hetgeen de parochie fl.200,- heeft gekost. 
Een behoorlijk bedrag voor die tijd en duidt er op, dat er dus een nieuw uurwerk is 
geplaatst. Het oude uurwerk is in de toren van het vroegere stadhuis ondergebracht. 
Helaas is niet precies bekend waar het uit 1860 stammende uurwerk is gebleven bij 
de plaatsing van het huidige uurwerk in 1993. In 1935, zo is gebleken, is het uit het 
torentje genomen voor herstel en is niet teruggekomen.   
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Bekend is uit het stadsarchief, dat het oude uurwerk uit de afgebroken toren naar 
het torentje van het oude stadhuis is overgeplaatst in 1844, inclusief  het Mariaklokje 
als slagklok. Beide waren immers, evenals de afgebroken toren, eigendom van de 
gemeente Ootmarsum. Dit stadsuurwerk heeft dienst gedaan tot 1935 en is als 
schroot verkocht. Het Mariaklokje, waarvan geen nadere gegevens bekend zijn, is in 
het begin van de 20e eeuw gescheurd, afgekoppeld en later als schroot verkocht.  
Ook de wijzerplaten zijn daarna weggehaald. Op verzoek van Bote Holman aan het 
college van B&W Ootmarsum, is weer een vervangend overeenkomstig historisch 
uurwerk en luidklokje aangebracht. Het historische uurwerk, 17e eeuw, is afkomstig 
uit het Fries Museum Leeuwarden, is gerestaureerd en functioneel gemaakt door 
ontbrekende delen weer te maken. Ook ontwierp Holman de wijzerplaten en wijzers 
naar de oorspronkelijke model. Elke wijzerplaat heeft alleen de uurwijzer zoals dat 
oorspronkelijk ook zo was. Het luidklokje is in 1993 gegoten met het opschrift 
“BEATRIX REGINA MCMXCIII”. 
In 1993, bij het bezoek van HM Koningin Beatrix aan Twente en Ootmarsum, heeft 
de koningin het gerestaureerde uurwerk en luidklokje officieel in functie gesteld. 

 
 Kerk van de Protestantse Gemeente Ootmarsum. 

De luidklok is gegoten door A(ndries).H(ero). van Bergen te Heiligerlee in 1949. De 
elektrificatie van het luidmechanisme is gelijktijdig met de renovatie van de toren 
gebeurd omstreeks 1970. 
De klok heeft mooie sierranden om de schouder, waartussen ringen en tekst. Aan de 
voorzijde staat "VAN BERGEN". Op de mantel staat aan dezelfde zijde "KOMT TOT 
UW HEILAND". Aan de andere zijde staat tussen de ringen om de schouder "19 
HEILIGERLEE 49" en daaronder op de mantel staat "Ik ZEG HET ALLEN DAT 
HIJ LEEFT". De diameter is 90 cm, de toonhoogte A1, gewicht 450 Kg (rekenkundig 
bepaald). De klok heeft als "kroon" een bevestigingsflens. Semi-vallende klepel. 
 

 Bejaardentehuis Sint Franciscus 
Op de binnenplaats van Huize Franciscus is een roestvaststalen klokkenstoel 
geplaatst met daarin een gietstalen luidklok. Deze klok lag op de zolder van het 
oude Klooster. Bij de bouw van het voormalige bejaardenhuis heeft Kardinaal 
Willebrands deze klok weer officieel in functie gesteld op 7 april 1976. De tekst op de 
mantel van de klok luidt; "ALEXANDER". De klok is gegoten door de Bochumer 
Verein für Gussstahlfabrikation AG, in de STADT BOCHUM in het jaar 1904, diameter 
46 cm, gewicht c.a. 40 kg, toonhoogte Cis3 (rekenkundig bepaald). De klok heeft als 
"kroon" een montageflens. De klok is, naar het ontwerp van Bote Holman, in de 
roestvast stalen luidstoel geplaatst en van elektronisch luidwerk voorzien met 
synchronisatie door de atoomklokzender van Mainflingen DCF77. 

 
 Klooster Maria ad Fontes. 

In de toren van het klooster is een luidklokje aangebracht. Twee zusters bedienden 
elke dag het klokkenkoord om de klok te laten klinken. Acht jaar geleden echter 
werd dit handwerk overgenomen door een elektromotor van de luidinstallatie. De 
besturing ervan gebeurt door een elektronisch uurwerkje dat door Petit en Fritsen, 
Aarle Rixtel, is geïnstalleerd. 
Het klokje is gegoten door B. Eijsbouts, Asten, in het jaar waarin ook het klooster is 
gebouwd; 1938. De klok is toegewijd aan Sint Joseph, de patroonheilige van de 
congregatie. Zuster Plechelma ter Laak (90 jaar, 70 jaar in de congregatie) weet 
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alles nog precies. Zij vertelde mij ondermeer, dat alle zusters die in 1943 in het 
klooster waren hebben gebeden en daarbij St. Joseph hebben aangeroepen, de hele 
St.Joseph-maand (maart) lang, in het vertrouwen dat de klok terug zou komen. En 
de klok kwàm terug; op 30/31 maart 1943. 
De klok heeft een mooie sierrand tussen de twee ringen om de schouder met 
engelenkopjes, roosjes en acanthusblad. Voorbeeldig gietwerk. Op de mantel staat 
aan de voorzijde "ST JOSEPH" en aan de achterzijde op dezelfde hoogte staat 
1938. Vlak boven de slagrand zijn óók twee ringen. Juist boven de bovenste ring 
staat; "B. EIJSBOUTS ASTEN". De klok heeft een diameter van 54 cm, weegt 110 
kg en heeft de toonhoogte Fi2 (rekenkundig door mij bepaald). De "kroon" is een 
bevestigingsflens, heeft een semivallende klepel en de kleine terts en kwint zijn goed 
te horen als men de klok op de juiste hoogte aanslaat. 

 
 "Drostenhuis" Walstraat 1. 

In het dakruitertje is een klein luidklokje aangebracht, dat afkomstig is van een 
veiling  in Vorden, zoals mevrouw Mulder de bewoonster van het pand, mij vertelde. 
Op het klokje is geen tekst of datum aangebracht. Helaas is dit luidklokje niet meer 
bruikbaar omdat het gescheurd is rondom de "kroon". De "kroon" is een 
montagecilinder. De tractuur om de klok te luiden is niet goed aangebracht en 

functioneert niet meer. Het geheel zit zodanig vast door 
roestvorming, dat een volledige renovatie noodzakelijk is. 
 
Stobbenkamp 63. 
Aan de gevel is een werkend 19e eeuws luidklokje 
aangebracht. Het is een Angelusklokje uit een klooster in 
Engeland. Het is verworven via een bevriende relatie, maar 
helaas is de oorsprong niet meer te achterhalen. Het is een 
mooi voorbeeld van serieproductie in de 19e eeuw, 28 cm, 15 
kg, toonhoogte G3. De gieter is niet bekend. De klok heeft een 
kroon en een semivallende klepel. Klok en luidbalk zijn oud. 
 

Het angeluslied, het engel des Heren, zoals we vroeger op school zongen, heeft de 
volgende woorden (V.R. de la Montange); 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Het "Engel des Heren" wordt geklept als;  
   3 maal drie en daarna 21 slagen. XXX.XXX.XXX. 21 X. 
  
 Tijdhuis Ootmarsum, Centrum voor Tijdmeetkunde, Oostwal 8. 

Foto 5 

Het angelus klept in de verte, 
met tonen zo zuiver en hel, 

de grootmoeder knielt op de drempel, 
de kinderen zij staken hun spel. 
Grootmoeder bidt "Onze Vader" 
de kinderen zij zeggen 't haar na 

een zonnestraal glijdt door het lover 
een glimlach, een glimlach 

van 's Heren genâ 
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Een klein klokkenspelletje van 5 klokjes met uurwerk (later 
astronomisch) is aanwezig aan het pand aan de zijde van het 
Gasthuisstraatje nr 16, zie foto 6.  
De "kroon" van deze klokjes is een montagecilinder.  
Dit spelletje is een voorslag en kan de Westminster melodie 
spelen. 
 
 
  
 

 De “Stichting Chronos Ootmarsum". 
Deze stichting is opgericht door burgemeester Jos Verbeeten en Bote Holman 
(initiatief nemer) en heeft ondermeer een museum “Het Chronomium” ingericht in 
Ootmarsum voor tijdmeting, uurwerktechniek, klokken, tijdsbeeld, enz. Ondermeer is 
er ook een 5-tal carillonklokken afkomstig uit de stadstoren van Gorkum en in 
bruikleen voor onbepaalde tijd gegeven door het museum van Gorkum. Ze zijn in 
Ootmarsum gearriveerd op 21 januari 1997.  
Alle vijf zijn gegoten door A.H. van Bergen, Heiligerlee: 

diameter gewicht  toonhoogte*) jaartal 
klok 1 50 92 Fis2 1956 
klok 2 56,7 118 E2 1956 
klok 3 63 160 D2 1956 
klok 4 70,5 220 C2 1949 
klok 5 80 323 Ais1 1949 
*) de toonhoogtes zijn in eerste benadering rekenkundig vastgesteld maar moeten 
nog definitief gestemd worden. De "kroon" is een montageflens. De klokken hebben 
géén klepel. Ze zullen dienst gaan doen in het te bouwen Willem-Alexander carillon. 
 

 Marktstraat 10. 
De bel die aan de muur is bevestigd in een moderne "luidstoel", verwijst naar het 
bestaan van de "Steenen poort" volgens overlevering en is als voorbeeld bedoeld. Hij 
is echter van het type "scheepsbel" met klepel waaraan men het "allemanseind" kan 
bevestigen en is niet historisch verantwoord.  
Een poortklok werd gebruikt om het tijdstip aan te kondigen, waarop de poort werd 
opengesteld (06,00 uur) of gesloten (21,00 uur). Om dat tijdstip te weten beschikte 
de poortwachter over een poortwachterklokje met wekmechanisme. Een dergelijk 
16e eeuws klokje is te zien in het Chronomium.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Hoe helder klinkt de klokkentaal  
ten toren uit tot negen maal  
herhaalt, herhaalt, de klepel op  
den rooden boord zijn beêgeklop. 
 

Guido Gezelle: (Negen heit de klok) 

 
 

De landman laat zijn rosse staan 
naar huis zal hij en rusten gaan 
maar eer hij stap naar stede zet 
zoo bidt hij nog zijn klokgebed. 

Foto 6.  
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5.ORGANISATIE 
 

Er zijn drie instanties betrokken bij het carillon. De Kerkenraad, de Stichting Carillon 
Ootmarsum, SCO, als “beheerder” van het carillon en de Stichting Chronos 
Ootmarsum die de 30 klokken uitleent aan SCO. Deze drie organisaties kan men 
zien als volgt 
*  De Kerkenraad staat toe dat het carillon in de toren wordt ondergebracht. 
*  De Stichting Carillon Ootmarsum SCO zorgt er voor dat het carillon er komt, doet 

het exploitatiebeheer en is de “eigenaar/beheerder”. 
* De Stichting Chronos Ootmarsum is eigenaar van het 25 klokken tellende 

familiecarillon Holman en van de 5 klokken uit Gorkum. 
De organisatie is zo ingesteld, dat het Koning Willem-Alexander Carillon echt een 
instrument wordt voor de gehele bevolking van Ootmarsum. Het carillon kan niet in 
een andere toren in Ootmarsum worden ingebouwd om technische redenen, zoals 
in het voorwoord reeds werd opgemerkt. 
 

6. GELUIDSONDERZOEK 
 

Door het onafhankelijke bureau NIBAG te Oldenzaal is alles omtrent de 
geluidsbelasting van de omgeving onderzocht en berekend. Bij de gegeven normen 
die door de overheid zijn opgelegd, voldoet het carillon aan alle uitgangspunten 
voor gebruik tijdens de daguren. Door SCO is gevraagd om het carillon te mogen 
laten spelen vanaf 9.00 tot 18 uur. De Raad van State heeft dit ondersteund maar 
heeft het einduur gesteld op 19 uur. Ook de frequentie van eenmaal per kwartier is 
toegestaan en de speelduur is afhankelijk gesteld op verzoek van SCO zo, dat het 
eerste kwartier na het uur de kortste en zo oplopend totdat op het hele uur de 
langste melodie mag spelen, dit om het kwartier waarom het gaat op die manier te 
herkennen. Ook hier heeft de Raad van State de speelduur langer gesteld per 
kwartier dan gevraagd.  
SCO beschikt over het rapport van NIBAG en men kan dit inzien op verzoek. 

 
7. DE GROTE GELUIDSPROEF. 

Met een 400 watt versterker en 4 grote luidsprekerboxen, in elke windrichting een 
opgesteld in de toren, is een test uitgevoerd, vanaf de tweede kerstdag 2003 tot 
en met 31 december 2003. Het “carillon” speelde van 9 uur ‟s morgens tot en met 
18 uur ‟s avonds, behalve tweede kerstdag vanaf 13 uur en op zaterdag 27 dec. 
vanaf 13 uur i.v.m. een begrafenis. De proef is uitgevoerd  om de berekeningen, 
zoals in 5 beschreven, te boordelen en om eens waar te nemen hoe de omgeving 
op deze proef reageerde. Met de milieuambtenaar van de gemeente werd het 
geluid op de toegestane norm 70dB(A) ingesteld op het gevoeligste punt in 
Ootmarsum (Bergstraat nr21) conform de berekeningen van Nibag Oldenzaal (zie 
onder hoofdstuk 5 “Geluidsonderzoek”). De normwaarde is ingesteld aan de hand 
van de meting door de geluidsdeskundige van de gemeente Dinkelland de heer H. 
Baars. Met deze instelling zijn metingen verricht voor de deur van de bewoners 
Ganzenmarkt 14 {66dB(A)}, Ganzenmarkt 21 {63dB(A)} en aan de achterzijde van 
het huis Grotestraat nr 13 (Hoek Ganzenmarkt),{63dB(A)}. Ook is een aantal 
metingen verricht verderop gaand in de Ganzenmarkt en zijn aflopend van 66dB(A) 
tot 60 dB(A). Hiermee is een mooi beeld ontstaan van het verloop van de 
geluidswaarden; onder de toren minder door afscherming van de toren, dan wat 
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meer en daarna door de afstand weer minder. De kortste melodie duurde 8 
seconden en de langste 58 seconden. Ronden we deze laatste af op 1 minuut en 
denken we ook alle andere melodieën op 1 minuut, dan is de maximale waarde 
voor L(equivalent), Leq of Dauerschallpegel, de waarde die je over de rest van de 
tijd rekenkundig uitsmeert alsof die geluidswaarde constant is, de volgende. Voor 
deze berekening heb ik gebruik gemaakt van de formules in het Taschenbuch 
Akustik Teil 1 bladzijde 257, zo als die ook in Nederland gebruikt worden  en 
geaccepteerd door de RvS. Met deze formules en de gemeten waarden is berekend 
dat Leq gelijk is aan 27dB(A). De achtergrondruis La was 42 à 43 dB(A). Omdat de 
waarden 63 dB(A) en 43dB(A) meer dan 10 dB(A) verschillen, hoeft de 
meetwaarde niet te worden gecorrigeerd. De berekende waarde ter plaatse van 
Bergstraat 21 is naar boven afgerond 27dB(A). Dit zeer lage bedrag t.o.v. de 
achtergrondruis van 43dB(A) maakt, dat de eindwaarde van het totale 
geluidsniveau uitkomt op Leq=43+0,2 dB(A)=43,2dB(A) en ligt ver onder de 
toegestane normwaarde voor de dagperiode. Alle metingen zijn gedaan in de 
mode “fast”.  
Mede door het feit, dat we over muziek spreken met harmonische niet irritante 
klanken voortgebracht door het carillon vallende onder kunst en cultuur, is van 
enige overlast geen sprake. 
Let op dat men niet twee dB waarden rekenkundig mag optellen. Dit dient 
logaritmisch te gebeuren. Derhalve, heeft men twee waarden van bijvoorbeeld 
60dB(A) dan is de logaritmische som 63dB(A) en geen 120dB(A). Daarom moet in 
de luisterproef de hoogste waarde Leq=43dB(A) met slechts 0,2dB(A) verhoogd 
worden. 
De luisterproef is in alle opzichten geslaagd en is een bewijs voor de juistheid van 
de rekenkundige uitkomsten van Nibag. 

 
8. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN. 
   

Voor het in bedrijf hebben van een carillon is men gehouden aan wetten en 
voorschriften. Op de eerste plaats is er een milieuvergunning vereist. Heeft men te     
maken met een Rijksmonument dan is tevens een monumentenvergunning 
voorgeschreven. Ook een bouwvergunning is noodzakelijk. 
 
8.1. MILIEUVERGUNNING 
De milieuvergunning is verleend na de procedure tot de Raad van State. Hierin is 
alles geregeld omtrent de maximale geluidswaarden, speelduur en speelfrequentie.  
 

 8.2. MONUMENTENVERGUNNING 
Hierbij is een en ander getoetst door de gemeente aan de normen die er voor staan 
zowel vanuit de wetgeving als technisch en bouwkundig en die worden 
gecontroleerd op de naleving door de geëigende instanties.  
Voor de monumentenvergunning speelt de RACM een rol, maar deze Rijksinstantie 
heeft de kleinere zaken als een carillon sinds 1 januari 2009 gedelegeerd aan de 
gemeente. De gemeente vraagt advies aan de Stichting “het Oversticht” in Zwolle, 
zeker als het een Rijksmonument betreft. Het Oversticht heeft haar goedkeuring 
verleend aan het carillon in de toren. Zie de betreffende brief op de volgende 
bladzijde. 
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8.3.BOUWVERGUNNING 
Voor de bouwvergunning gaat het om de technische zaken waarbij de sterkte en 
stabiliteit een rol spelen. Voor de constructiebeoordeling en de sterkteberekeningen 
betreffende de toren is het bouwkundig bureau Vreeswijk ingeschakeld. De 
conclusie is, dat de toren meer dan voldoende in staat is het carillon op te nemen. 
Mede op grond van deze gegevens is de bouwvergunning in verleend. 
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9. DE MUZIKALE OMVANG. 
 

Het Willem-Alexander Carillon in de hervormde kerk is een muzikale verrijking voor 
de stad Ootmarsum. Binnen afzienbare tijd kunnen de inwoners en bezoekers van 
het oude stadje Ootmarsum genieten van de klanken van een carillon van allure. 
De basis van dit carillon, is een schenking van de familie Holman aan de hervormde 
gemeente, maar zeker ook aan het hen zo dierbare Ootmarsum. De basis van de 
beiaard is het 25 klokken tellende familiecarillon en is, met de uitbreiding van 5 
carillonklokken die Holman ook nog heeft, en de nog 14 te gieten klokken, te 
vergelijken met het klokkenspel in Hattem en die op de Campus van de UT Twente.  
De familiebeiaard bestaat uit 25 klokken en met de overige 5 klokken is het de 
bedoeling deze uit te breiden naar 44 klokken en omvat dan bijna 4 chromatische 
octaven. De zwaarste klok weegt 620 kg de kleinste 5 kg. Het bijzondere aan het 
familieklokkenspel is verder dat ze onder meer zijn voorzien van kronen, 
buitenliggende hamers die ook dienen als “klepels”. Een ontwikkeling die uniek is 
en ontwikkeld door Holman in Ootmarsum. Door de filosofische en toepasselijke 
spreuk in het Latijn, die over de gezamenlijke klokken „‟loopt‟‟, zijn de klokken 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen ze zo een unieke collectie. 
 

"TEMPUS VITAM REGIT QUAPROPTER COLLAUDO TEMPUS HODIERNUM 

QUOD EST TUUM SED TACEO DE TEMPORE ELAPSO ET EXPECTO 

FUTURUM QUI ADHUC INCERTUS EST”, 

BOTE, GERARDA, EDWIN, MARLOES, ANNE MARIE, KEVIN, MAURITS, MCMXCVII, MMIX. 

 
 Vertaald luidt deze spreuk;  
"De tijd regeert het leven daarom bejubel ik de huidige tijd die de uwe is, zwijg 

over de verleden tijd en wacht op de toekomstige die nog onzeker is". 

 
Als verder alles volgens plan verloopt kunnen de klanken van het carillon binnen 
afzienbare tijd te horen zijn en zullen zij na verloop van tijd ongetwijfeld deel 
uitmaken van de geluiden, die onlosmakelijk verbonden zijn met Ootmarsum. De 
kerkenraad van de PGO en ook haar organist Herman Koops reageerden direct 
enthousiast. Een onderzoek, door technisch bureau Vreeswijk, wees onlangs uit dat 
de zojuist gerestaureerde toren van de hervormde kerk zowel technisch als 
bouwkundig uitstekend geschikt is om het circa 3000 kg zware instrument van 44 
klokken te dragen. In de toren en de kerk is een aantal technische voorzieningen 
aangebracht, zoals de speelcabine voor het mechanische historische uurwerk en de 
ontvanger van de tijdsignalen van de atoomklokzender, de speeltafel en de 
speelcomputer. De ruimte is daarvoor bijzonder geschikt. Andere voorzieningen 
moeten nog worden aangebracht waaronder de klokkenstoel. Om deze inrichting 
voor elkaar te krijgen en ook om de extra klokken te laten vervaardigen is er een 
comité van Ootmarsumse ingezetenen in het leven geroepen, die het verdere 
verloop in goede artistieke, financiële en juridische banen moet leiden. Daartoe is 
de "Stichting Carillon Ootmarsum" opgericht. De stichting zal de nodige financiële 
middelen zien te verwerven om deze unieke beiaard volgens plan te kunnen 
plaatsen in de toren van de N.-h. kerk. Zo op het oog zal nog een fiks bedrag nodig 
zijn, maar daarvan is reeds de helft al binnen of toegezegd. Gezien de waarde 
(getaxeerd op €.250.000,00) en het belang van deze beiaard voor Ootmarsum, is 
het een relatief laag bedrag. Met de komst van dit carillon zijn er interessante 
mogelijkheden om de toch al vele activiteiten in Ootmarsum verder uit te breiden. 
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Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan beiaardconcerten. Daarnaast voegt het 
karakteristieke geluid van het carillon ongetwijfeld iets toe aan de sfeer (entourage) 
van de Kunst – , Siepelmarkten en gewone marktdagen. Tevens kan er tijdens de 
orgel-wandel-concerten ook een beroep worden gedaan op deze beiaard, terwijl op 
bepaalde zon– en feestdagen de klanken van het carillon kunnen bijdragen tot een 
sfeervol geheel. Om dat allemaal te kunnen realiseren zal het carillon handmatig en 
computergestuurd  bespeelbaar zijn. Voor het handmatige gedeelte is Hylke 
Banning bereid gevonden om als stadsbeiaardier op te treden. Al jarenlang verzorgt 
hij het carillon in de Plechelmus in Oldenzaal en velen zullen zich ongetwijfeld 
tijdens het winkelen het prachtige geluid, dat door de Oldenzaalse binnenstad 
galmt, herinneren. Kortom, Ootmarsum wordt straks een uniek muziekinstrument 
rijker en niet alleen voor wat betreft het geluid, want de kerktoren van de PGO kerk 
zal door het aanbrengen van de klokken en het historische uurwerk een heel mooie 
uitstraling krijgen. En met de unieke doorkijkjes zal dat zeker zorgen voor een 
visuele verrassing, die gepaard zal gaan met een nieuwe muzikale dimensie.  

  
De omvang van het carillon betreft dus 44 klokken ofwel bijna 4 octaven. Het is 
opgebouwd uit het familiecarillon bestaande uit 25 klokken en dit is de basis voor 
het Willem-Alexander Carillon. Daarnaast zijn er nog  5 van Bergen klokken in 
museum Chronomium. Nog 14 klokken moeten bijgegoten worden. 
Op de grootste klok Ais1, staat de naam: 

KONING WILLEM-ALEXANDER MMXIII. 

Het overzicht is op de volgende bladzijden in tabellen weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7. Ais 2, TEMPUS VITAM REGIT 

OOTMARSUM 1993 

Foto 8. GERARDA Foto 9. EDWIN Foto 10. MARLOES 
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FAMILIECARILLON "HOLMAN" overgedragen aan de Stichting Chronos Ootmarsum    
  
 
Object : Carillon of Beiaard  
Ontwerp : Bote Holman 
Gieters : Klokkengieterij Heiligerlee en Koninklijke Eijsbouts Asten 
Stemmen : "getempereerde toonschaalstemming" op basis van (Ais2 - 40 cents), Eijsbouts Asten 

  elke klok reine stemming; onderoctaaf, prime/slagtoon, kleine terts, kwint en octaaf (afwijking 
    onderlinge grondtonen maximaal enkele cents) 
Adres : Stobbenkamp 63, Ootmarsum 
Jaartal : 1993/1994/1996/1997/2009 
Type : twee octaven; ais2 chromatisch ais4,  
Specialiteit : Kronen/buitenliggende bediende hamers als klepels voor automaat en handspel. 
Opmerking : Melodieën worden gespeeld met computer/elektronica op diskette of stokkenklavier voor handspel. 
 
nr toon   Diam. Gew. Plaats Tekst 
1 ais2   439 59,4   Rand;  CAMPANARUM OFFICINA IN 
        HEILIGERLEE NOS QUINDECIM FUDIT 
        PRO BOTE HOLMAN OOTMARSUM AD.MCMXCIII 
      mantel; (voorzijde:) Wapen 
        (voorzijde:)TEMPUS VITAM REGIT,  
       (achterzijde:) OOTMARSUM 
2 b2   414 50,0 rand ; EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT AD MMIX 
      mantel ; KEVIN 
3 c3   391 42,1 mantel;  QUAPROPTER 
4 cis3   369 35,4 rand ; EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT AD MMIX 
      mantel ; MAURITS 
5 d3   349 29,9 mantel;  COLLAUDO 
6 dis3   330 25,2 rand;  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT AD MCMXCVII 
      mantel;  TEMPUS 
7 e3   312 21,4 mantel;  HODIERNUM 
8 f3   295 18,2 mantel;  QUOD EST 
9 fis3   280 15,6 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT 
      mantel MMIX 
10 g3   266 13,5 mantel;  TUUM 
11 gis3   253 11,7 mantel;  SED TACEO 
12 a3   241 10,3 mantel;  DE TEMPORE 
13 ais3   231 9,1 mantel;  ELAPSO 
14 b3   220 7,9 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT AD MCMXCVII 
      mantel;  ET EXPECTO 
15 c4   214 7,5 mantel;  FUTURUM 
16 cis4   207 7,0 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT 
      mantel; MMIX 
17 d4   201 6,6 mantel;  QUI ADHUC 
18 dis4   196 6,3 mantel;  INCERTUS 
19 e4   194 6,4 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT 
       mantel:  MCMXCVII 
20 f4   190 6,2 mantel;  EST 
21 fis4   188 6,3 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT 
      mantel MMIX 
22 g4   187 6,5 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT AD MCMXCVII 
      mantel;  GERARDA 
23 gis4   186 6,9  rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT MMIX 

    mantel;  ANNE-MARIE 
24 a4   185 7,1 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT MCMXCVII 
      mantel;  EDWIN 
25 ais4   184 7,3 rand:  EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT MCMXCVII 
      mantel;  MARLOES 
 
De tekst op de gezamenlijke 25 carillonklokken luidt; 
"TEMPUS VITAM REGIT QUAPROPTER COLLAUDO TEMPUS HODIERNUM QUOD EST TUUM SED TACEO DE TEMPORE 

ELAPSO ET EXPECTO FUTURUM QUI ADHUC INCERTUS EST,  

BOTE, GERARDA, EDWIN, MARLOES, ANNE-MARIE, KEVIN, MAURITS, MCMXCVII, MMIX".  
 
Vertaald luidt de tekst; "DE TIJD REGEERT HET LEVEN DAAROM BEJUBEL IK DE HUIDIGE TIJD DIE DE UWE IS MAAR ZWIJG OVER 
DE VERLEDEN TIJD EN WACHT OP  DE TOEKOMSTIGE DIE NOG ONZEKER IS, BOTE, GERARDA, EDWIN, MARLOES, ANNE-MARIE, 
KEVIN, MAURITS, MCMXCVII, MMIX". 
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Overzicht klokken 
Willem-Alexander Carillon Ootmarsum 

    

nr aansluiting klavier  absolute toon   kenmerk  

    

  

 

Koning Willem-
Alexander   

       

1 c1  ais1   Chronos  

x x  x   x  

2 d1  c2   Chronos  

x                x x          x 

3 e1  d2   Chronos  

4 f1  dis2   nieuw  
5 fis1  e2   Chronos  

6 g1  f2   nieuw  
7 gis1  fis2   Chronos  

8 a1  g2   nieuw  

9 ais1  gis2   nieuw  

10 b1  a2   nieuw  
11 c2  ais2   Chronos  

12 cis2  b2  Chronos 

13 d2  c3  Chronos 

14 dis2  cis3  Chronos 

15 e2  d3  Chronos 

16 f2  dis3  Chronos 

17 fis2  e3  Chronos 

18 g2  f3  Chronos 

19 gis2  fis3  Chronos 

20 a2  g3  Chronos 

21 ais2  gis3  Chronos 

22 b2  a3  Chronos 

23 c3  ais3  Chronos 

24 cis3  b3  Chronos 

25 d3  c4  Chronos 

26 dis3  cis4  Chronos 

27 e3  d4  Chronos 

28 f3  dis4  Chronos 

29 fis3  e4  Chronos 

30 g3  f4  Chronos 

31 gis3  fis4  Chronos 

32 a3  g4  Chronos 

33 ais3  gis4  Chronos 

34 b3  a4  Chronos 

35 c4  ais4  Chronos 

36 cis4  b4   nieuw  

37 d4  c5   nieuw  

38 es4  cis5   nieuw  

39 e4  d5   nieuw  

40 f4  dis5   nieuw  

41 fis4  e5   nieuw  

42 g4  f5   nieuw  

43 gis4 fis5 nieuw 

 44                 a4                              g5 nieuw 
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Onderstaand bladmuziek is met dit carillon goed te spelen.
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10. TECHNIEK. 
 
Behandeling van de carillon- en de torenconstructie. 
 
10.1. Nieuwe klepelbediening. 
Deze Willem-Alexander beiaard kan worden bediend door het stokkenklavier en de 
automaat. Het stokkenklavier is voor het handspel, uitgevoerd door de beiaardier. De 
automaat wordt aangestuurd door het uurwerk en speelt korte melodieën per kwartier. 
In beide gevallen wordt dezelfde tractuur (de verbindingen tussen stokken en 
“hamers”) gebruikt en wordt uitgevoerd in zwarte koolstofvezel Twaron. Er zijn dus 
geen klepels zoals bij andere beiaards. Het automatische spel kan met dit systeem 
goed op de gewenste geluidsterkte worden ingesteld. De automaat werkt ook op het 
stokkenklavier. In onderstaande tekening is de tractuur weergegeven. Deze methode is 
nieuw, ontwikkeld in Ootmarsum door Holman en heeft een aantal voordelen boven de 
klassieke wijze van de hamerbediening. 
De automaat werkt als “een beiaardier”; alsof de beiaardier speelt. Vergelijk dit met 
een pianola; de toetsen bewegen precies zo als de pianist dat zou doen!  
Het Willem-Alexander Carillon is op initiatief van de Stichting Carillon Ootmarsum in en 
uit te schakelen als bij bepaalde gelegenheden carillonmuziek niet gepast is. Dit is 
eveneens mogelijk door de koster van de katholieke kerk 
Bij een carillon worden de klokken aangeslagen door een klepel of een hamer. Meestal 
slaat de klepel de klok aan van binnenuit bij het spel van de beiaardier en een hamer 
slaat meestal aan de buitenzijde tegen de klok als het de automaat betreft of een 
speeltrommel. De hamer kan ook bediend worden door een magneetsysteem. Zie foto. 
Doorgaans hangen de klepels in een oog boven in de klok aan de binnenzijde. Hierdoor 
is de bewegingsvrijheid erg groot en kan de klepel gaan slingeren haaks op de 
gewenste bewegingsrichting tijdens het spel. Dit heeft een onzekere aanslag tot 
gevolg. Om die reden worden de klepels wel eens met elkaar verbonden door middel 
van draden. Ook worden spiraalveren gebruikt om de tractuurdraden gespannen te 
houden. De klepels hangen per definitie onder een hoek in de klok zodanig, dat de 
klepelbol op enkele cm van de klokwand in rust hangt. Op foto is dat duidelijk te zien. 
Bij het gebruikelijke klepelsysteem is daardoor de aanslagkracht op de stokken van het 
klavier verschillend. Het nieuwe bolhamerslagsysteem, zoals bedacht voor ons Willem-
Alexander carillon in Ootmarsum i.o.,  geeft een veel gelijkmatiger krachtenspel op de 
stokken van het klavier en is eenvoudiger van uitvoering. Bovendien kunnen per 
definitie geen zijdelingse bewegingen optreden van de bolhamer zoals bij de klepel die 
haak-in-oog hangt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Foto 1 
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“Sprong van 200 jaar voorwaarts in de carilloncultuur”, zo sprak lovend een 
carillondeskundige! 
De kracht die de beiaardier moet uitoefenen om de klepelbol tegen de klokwand te 
slaan, in het gebruikelijke systeem, bestaat uit een drietal krachtcomponenten:  
1. de spiraalveerkracht Fv=Cv*x, de veerconstante maal de afstand plus de 
voorspanningskracht,  
2. de resultante van de statische kracht door het gewicht van de bol in de richting van 
de tractuurdraad,  
3. de kracht F=m*a, de dynamische kracht om de klepelbol op de gewenste 
versnelling/snelheid te brengen. Zie foto. 
De dynamische kracht is dus afhankelijk van de snelheid waarmee de bijbehorende stok 
van het klavier omlaag wordt gedrukt en de massa van de klepelbol. Omdat de 
klepelbol in grootte afhankelijk is van de vereiste massa (10% à 8% van de 
klokmassa), is de tweede bolkrachtcomponent derhalve veranderlijk en zal aan de 
bourdonzijde van het carillon de grootste zijn. Dit geldt daarom ook voor de derde 
component; de dynamische kracht. Hierdoor is de stokkracht tijdens het spel oplopend 
van rechts naar links op het stokkenklavier. Ook de massa van de tractuurdraad tussen 
stok en klepel speelt een negatieve rol bij deze dynamische krachten. 
De nadelen zoals hier uiteengezet zijn geëlimineerd in ons nieuwe systeem voor de 
beide eerste krachtcomponenten en gedeeltelijk voor de derde component.  
Uit ons onderzoek is tevens komen vast te staan, dat het niet uitmaakt of een klok van 
binnenuit of van buitenaf wordt aangeslagen. Het geluidspectrum is in beide gevallen 
gelijk. Dit heb ik met elektronische apparatuur vastgesteld (Fast Fourier Transformation 
analyser FFT). 
In onderstaande schets, we spreken vanaf nu niet meer van klepels maar van hamers, 
is de nieuwe hamerophanging en hamerbediening voorgesteld. Het bladveermateriaal is 
roestvaststaal (rvs). De bladveren waaraan de hamerbol is bevestigd, hebben een 
zodanige breedte, dat geen zijdelingse beweging mogelijk is tijdens het spelen. Het is 
dus niet noodzakelijk dat de trekkracht precies haaks moet staan op de beweging van 
de hamerbol. Dit is immers wel zo bij de klepelophanging haak-in-oog, reden waarom 
vaak onderlinge klepelverbindingsdraden worden toegepast. Het hier voorgestelde 
systeem heeft een goed bepaalde hamerslag tot gevolg en is elegant van uitvoering. De 
hamerveren maken ook de extra spiraalveer overbodig die meestal de tractuur op 
spanning houdt en vaak wordt toegepast. Zie in de rode ellips op foto.  
De bolhamerveren zijn bij de bevestiging, bij de vaste inklemming, van trompetvormige 
ondersteuningen voorzien om de veer vloeiend te laten buigen en breuk in de veer ter 
plaatse van de boorgaten op het inklempunt te voorkomen. Roestvast staal is immers 
wel iets scheurgevoeliger dan staal bij dynamische belasting in de vorm van wisselende 
buiging, maar is wel corrosiebestendig. De hamersteelveren hangen verticaal, waarmee 
de hamerbol, in rust, in zijn zwaartepunt hangt. De beiaardier hoeft dus alleen maar de 
veerkracht (regelbaar, Fv=C*x, waarin Fv=veerkracht C=veerconstante en 
x=slaglengte) en de dynamische kracht (Fd=m*a, waarin Fd=dynamische kracht, 
m=massa en a=versnelling van de zwaartekracht) op de hamer uit te oefenen. De 
massa van de hamerbol staat in relatie tot de bijbehorende klok. De bolhamers zijn aan 
te sluiten op het klavier doormiddel van de supersterke Twaron polyamide koord in 
zwarte uitvoering (minder gevoelig voor UV licht wat in de open lantaarn van belang 
is). Dit materiaal is 7 maal zo sterk als staaldraad bij gelijk gewicht en voldoet aan alle 
gestelde eisen. De massa van de tractuur is hiermee minimaal en dus komen de op de 
stok uitgeoefende dynamische krachten geheel bij de hamerbol aan. Ook wordt de 
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massa tussen stok en hamer klein gehouden door geen tuimelaars of broeken te 
gebruiken maar eenvoudige geleidewieltjes, die een minimale massa hebben in onze 
uitvoering. Voor eventuele aanpassing op de plaats van een ongelijkarmige tuimelaar, 
worden twee wieltjes als combinatie toegepast met ongelijke diameter. 
Met dit systeem is de tractuur zeer eenvoudig, wat in een kleinere toren als die van de 
PGO kerk te Ootmarsum een grote winst is! 
Omdat we uitgaan van de automaat die ook het stokkenklavier bedient, is de tractuur 
enkelvoudig. De hamers zijn mooi zichtbaar vanaf de straat. Het zicht wordt niet 
ontsierd door zware elektromagnetisch bediende hamers, zoals die op foto zijn te zien 
in de gele ellips. 
  
Op de tekening ziet u de proefopstelling waarmee we de functionaliteit hebben 
onderzocht. 
De praktische uitvoering voor het inklemmen van de veren is zodanig, dat met een 
momentsleutel het veermoment is in te stellen. Ook is dit realiseerbaar met een 
krachtmeter op de stokken. Er is uitgegaan van 200 grf (0,2kgf) als voorspanning op de 
stok zoals gebruikelijk bij carillons, maar ook een andere waarde is te kiezen. Omdat de 
bolhamerveren bij het indrukken van een klavierstok verder worden gebogen zal de 
veerspanning toenemen, vrijwel evenredig met de indrukdiepte. Bij langzaam volledig 
omlaag gedrukte stok, zal de bolhamer nog juist niet de klokwand raken. De klok wordt 
tot klinken gebracht in sterkte die afhankelijk is van de kracht/snelheid waarmee de 
stok wordt bediend. Door de massatraagheid van de bolhamer slaat deze tegen de klok 
en kan na de eerste aanraking niet nog eens de klok aanslaan; dus geen natrillen en 
geen klokdemping. 
De bolhamer hangt in zijn zwaartepunt aan de op spanning gebrachte bolhamerveren. 
Vanuit deze gedachte kan men de constructie in plaats van hangend ook staand 
monteren indien de tractuurbedrading daarmee in de praktische uitvoering eenvoudiger 
wordt of de torengeometrie dat vereist.   
 
Voordelen 

Het grote voordeel van dit nieuwe systeem kan in enkele kernzinnen worden 
samengevat: 
1. De aanslag op het stokkenklavier is zeer licht en op alle stokken vrijwel gelijk. 
2. Geen zijdelingse beweging mogelijk van de hamer. 
3. Elke hamerbol hangt in zijn zwaartepunt. 
4. Hamerbol eenvoudig iets te verdraaien bij aanslagslijtage. 
5. Geen hamerlagers, dus stabiel en geen slijtage.  
6. Eenduidige aanslag bol-klok, richting trekkracht, horizontaal en verticaal minder 
belangrijk. 
7. Eenvoudige berekening van de veerafmetingen per klok (formules op Excelblad, zie 
bijlage). 
8. Gewenste voorspanning tractuur zeer eenvoudig in te stellen. 
9. Geen trekveren achter hamerbol nodig. 
10. Eenvoudige tractuur, vooral door toepassing van polyamide koord. 
11. Geen ophanghaken of draaipunten binnen in de klokken. 
12. Geen elektrisch bediende hamers. 
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Conclusies. 
Met dit nieuwe klokaanslagsysteem is de totale kracht die op de stokken moet worden 
uitgeoefend veel gelijkmatiger voor alle stokken van het klavier en is instelbaar. Omdat 
het dynamische spel van de beiaardier verschillende krachtwaarden geeft op de 
stokken, is de totale dynamische kracht daarmee afhankelijk van het spel. Alle overige 
krachten zijn voor alle stokken gelijk. De beiaardier speelt zekerder en prettiger met dit 
nieuwe systeem, waarbij de bolhamers geen zijdelingse uitwijkingen kunnen maken. 
Technisch eenvoudiger en derhalve goedkoper te fabriceren. Men kan de hamerbollen 
in serie vervaardigen passend bij nog te gieten klokken en evenzo zijn de hamerveren 
uit normmateriaal in rvs (stafmateriaal) te fabriceren. Door de eenvoud van het 
ontwerp worden ook andere nadelen van het tot heden gebruikelijke systeem 
geëlimineerd. De tractuur is enkelvoudig en dient zowel voor de automaat (voorspel bij 
tijdaanduiding) als stokkenklavier (spel door beiaardier). De constructie maakt montage 
veel eenvoudiger. 
 

Rekenblad. 

De toegepaste bladveren van roestvaststaal hebben een rechthoekige doorsnede. De 
veerlengte is afhankelijk van de grootte van de klok, maar noodzakelijk is dat niet, zie 
tekening op het rekenblad. Er is met de elasticiteitsmodulus voor rvs (1950000 kg/cm²) 
rekening gehouden. In bijgaand Excel-rekenblad zijn de formules voor het berekenen 
van de bladveren uitgewerkt. De variabelen kunnen in de gele vlakjes worden ingevuld, 
waarna de berekende waarden in de blauwe vlakjes zichtbaar zijn. Op elke stok is de 
voorspanning P ingevoerd en zal rond 0,2 kgf zijn, maar omdat de tractuurdraad op c.a. 
50% van de stoklengte is bevestigd, zie tekening, is P met 2 vermenigvuldigd. Onder 
het “veermoment” wordt hier verstaan het moment van M=2*P*l waarbij l de 
veerlengte is. De doorsnede van de veer is in relatie tot zijn lengte, om 2*P voor alle 
stokken gelijk te hebben. Op het rekenblad wordt ook de bolmassa uitgerekend als de 
klokmassa bekend is. 
Wil men een ander materiaal dan rvs toepassen, dan kan men de elasticiteitsmodulus 
van het toegepaste materiaal in kgf/cm^2 invoeren. 
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Tractuur carillonklokken 
Koning Willem-Alexander Carillon Ootmarsum 

vooraanzicht 

  

  

Op de plaats van de  
tuimelaars of broeken  
worden  
geleidewieltjes 
toegepast bij de 
praktische uitvoering. 

veerspanningsregelaar 

slaglengte regelaar 

slaglengteverhoudingsregelaar 

aanpassen hamerslaglengte 

naar klavier stok 

stokslag 

x 
hamerslaglengte 

automaat 

M 
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11,40 m 

1,80 

m 
5,0 m 

A 

B 

C 

Vloer van de toren 

 

Rechthoekige  “basis” van de toren 
(zie foto vooraanzicht van de kerk) 

Lantaarn draagconstructie
                     met versterking moerbalk

 

moerbalk  en dochterbalken

stalen trekstaaf

10.2. Torenconstructie. 
Deze tekening van de toren op de kerk geeft aan hoe deze gedeeltelijk op de 
moerbalk rust. De helft van de massa van de toren rust namelijk op de 
moerbalk en de andere helft van de massa rust op de dochterbalken die in de 
muur van de voorgevel zijn gesteund; “ingekast”. De moerbalk is het zwakste 
deel van de constructie, reden waarom daarvoor een sterkteberekening is 
gemaakt (zie rapport Vreeswijk) en daaruit blijkt dat de constructie ruim 
voldoende sterk is. 
 
 

 frame met stalen trekstaaf ter versterking van de moerbalk. 
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Torenvloer 

De hangende 8 kantige stoel (klokkendraagconstructie) voor de carillonklokken is 
schetsmatig weergegeven. 
Er zijn stalen balken (rood) op twee etages waaraan de klokken worden opgehangen. De 
bovenste balk (oplegbalk, rood) ligt op de bestaande houten torenbalken. Er is dus geen 
fysieke verbinding, zoals bijvoorbeeld schroeven, tussen de oplegbalk en torenbalken. Zie 
ook de volgende tekening. Er zijn bij elk ophangpunt tussen de etages en de oplegbalk 
twee stalen staven die niet door de houten balken gaan maar er langs. Er is bij elke 
torenpilaar een afstand houder om slingeren van de stoel te voorkomen bij het luiden van 
de luidklok. Deze afstandhouders worden vanaf de stoelbalken tegen de torenpilaren aan 
gedraaid zodat de rubberen voet van de afstandhouder tegen de pilaar rust. Zie tekening 
Eijsbouts voor detail (kunt u inzien bij SCO). Hierdoor wordt de toren dynamisch gezien, 
minder belast door de dempende werking tegen trillingen als gevolg van de massa van de 
klokken. 
De stoel en de overige stalen onderdelen worden volbad verzinkt en daarna geverfd.  
Tussen de verbindingen van verschillende materialen komt elektrisch isolatiemateriaal. Dit 
geldt o.a. voor het brons van de klokken en de verzinkte balken om spanningscorrosie te 
voorkomen.. 
De stalen balken (rood) van de stoel zijn van vierkante buis 80x80x3 mm. 
Massa van klokken, speelhamers en draagconstructie is 3500 kg. Dus per pilaar gemiddeld 
3500/8 ongeveer 440 kg. 

Klokkendraagconstructie
(zonder koepel, zijaanzicht)

 

  

 

  

 

stalen oplegbalken verzinkt
bestaande luidklok

roestvast stalen 

ophangstaven  

A 
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 44 klokken in 2 etages
aan verzinkt stalen klokkenframe

8 lantaarn pilaren
bestaande draagbalken
waarop het klokkenframe
komt te rusten

Lantaarntoren NH kerk Ootmarsum
                      (bovenaanzicht met weggenomen koepeldak)

aanwezige 
  luidklok

1,8 m 

5,0 m 

16 ophangstaven 
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11.  HISTORISCH TORENUURWERK. 
 

Na 200 jaar; “Tijd in de toren van de PGO kerk!”. Het uurwerk dat u hier ziet is 
gebouwd door de firma Hörz in Ulm a.d. Donau (Dld) in 1926. 
De school, waaruit dit uurwerk afkomstig is, stond in Enschede en is een ontwerp 
van de onderdirecteur Gemeentewerken de heer Ir. H. van Halewijn. De school is 

eveneens gebouwd in 1926 en in gebruik 
genomen in 1927. De school is gebouwd in 
baksteen en volgens de stijl van de 
Amsterdamse school, dus Art Deco, en is 
in gebruik genomen als Hogere 
Handelsschool. De naam veranderde een 
paar maal en werd tenslotte de HBS-A, de 
Hogere Burger School A.  
Het uurwerk was ondergebracht in de 
toren die een onderdeel van het 
schoolgebouw vormde. Dit uurwerk vormt 
nu het hart van de tijdmeting aan PGO- 
toren en verzorgt ook de aansturing van 

het carillon. Zie foto 11. Het uurwerk is geplaatst in de speelcabine waar ook het 
stokkenklavier staat voor de handmatige en automatische bespeling van het carillon. 
Het uurwerk en het klavier staan daarmee beschermd tegen stof en vliegen. 
Technisch is dit uurwerk van hoge klasse. De aandrijving gebeurt door gewichten. 
Het werkt met het systeem van “constante kracht”. Daarom wordt per minuut een 
hulpgewichtje opgetild. Een windrem zorgt voor de juiste snelheid waardoor het 
heffen niet met een te grote slagkracht gebeurt. Op de monitorwijzerplaat - t.b.v. de 
koster - ziet u op hetzelfde moment de grote wijzer één minuut verder gaan met een 
“sprongetje”. Ook de grote wijzer aan de toren volgt die beweging op hetzelfde 
moment.  
Het uurwerk wordt eenmaal per drie uur 
gesynchroniseerd met de 
atoomklokzender DCF 77 te Mainflingen 
(D) en wijst dus zeer nauwkeurig de tijd 
aan. Deze zender stuurt tijdsignalen uit 
die afkomstig zijn van een atoomklok. 
Door middel van een ontvanger, die in de 
speelcabine is ondergebracht, worden de 
ontvangen tijdsignalen gebruikt om het 
toren uurwerk “in de pas” te houden. Een 
sensor op het uurwerk treedt in werking 
precies op twaalf uur klokkentijd (en elke 
drie uur later) en laat dan  het uurwerk 
stoppen. Na enkele seconden ontkoppelt 
de ontvanger van de atoomkloktijd het 
uurwerk weer. Dus op precies twaalf uur 
atoomtijd wordt het uurwerk weer 
gestart en wijst dus ook twaalf uur aan. 

Foto 11 
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12.  FINANCIEEL OVERZICHT. 
 

De getaxeerde waarde van het complete geïnstalleerde carillon is €.250.000,00 
volgens opgave van de Koninklijke Eijsbouts. De reeds geschonken 30 klokken 
maken hiervan een aanmerkelijk deel uit. Voor het gieten van de nog 14 
ontbrekende klokken, het maken van de draagconstructie voor de klokken en de klok 
bedieningshamers, speelklavier, met daarnaast de installatie van het carillon in de 
toren is nog een bedrag nodig. Dit is door de Koninklijke Eijsbouts berekend op 
ongeveer €.100.000,00. Hiervan is de helft reeds als donatie ontvangen of 
toegezegd. Het speelklavier is gedoneerd evenals de klokkenstoel. In principe zijn 
van de 14 nog te gieten klokken er reeds zes gedoneerd. Verder is al van een groot 
aantal inwoners of instanties een aanmerkelijk bedrag toegezegd.  
   

13.  DONATIES. 
  

Om het nog ontbrekende deel van het noodzakelijke bedrag binnen te halen, zijn 
speciale acties voor de donateurs en sponsoren bedacht. De donaties vanaf 1000 
euro per keer worden geëerd, als men daarmee instemt, door hun naam bij te 
schrijven op een daartoe ontworpen plaquette die in, aan of bij de kerk zichtbaar 
wordt opgesteld. De gulle gevers van kleinere bedragen, vanaf 100 euro, worden 
bijgeschreven op een perkamentrol, die via de notaris wordt bekrachtigd, verzegeld 
in een waterdichte loden koker en opgeborgen in de koepel van de toren. Zo kan 
men ook later zien wie bijgedragen heeft aan het muziekinstrument het Koning 
Willem-Alexander Carillon! 
De Stichting Carillon Ootmarsum is een ANBI instelling, dus kan men de 
donaties indienen als aftrekpost van de inkomstenbelasting. 
 

14.  WIE DOET WAT. 
 

Het voorbereidende werk is uitgevoerd door het bestuur van de Stichting Carillon 
Ootmarsum. De uitvoering vooral door de Raad van uitvoering van de Stichting.  Het 
is evident, dat de bouw van het carillon voornamelijk het werk is van de Koninklijke 
Eijsbouts te Asten. De heer Joep van Brussel, adjunct directeur, is hierbij de leidende 
persoon. 
 

15. Carillons van HASSELT, CAMPUS UT TWENTE EN OOTMARSUM. 
 
De carillons van Enschede (Campus) en Hasselt zijn muzikaal en naar massa 
ongeveer gelijk aan die van Ootmarsum. Zie ook hoofdstuk 2; “Carillons in 
Overijssel”. Het zijn lichte beiaards met een totale massa van c.a. 3000 kg, waarbij 
de zwaarste klok rond 323 kg weegt. De gespeelde melodieën zijn dus ook 
lichtvoetig van aard. 
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16. DE STADSBEIAARDIERS. 
 

De Ootmarsummer stadsbeiaardiers zijn: 1e beiaardier 
de heer Ir.Hylke Banning en 2e beiaardier mevrouw 
Drs.E. Schopman. Beide zijn ook beiaardier van de 
zware Plechelmus beiaard in Oldenzaal. 
Hylke Banning (1961 Leeuwarden) studeerde 
elektrotechniek aan de UT Twente. Nam ruim 10 jaar 
lessen bij Dirk Donkers, organist en beiaardier in Sneek, 
Joure, Groningen, Leeuwarden, Dokkum en Emmeloord. 
Banning was ruim 12 jaar organist in de N.-h. kerk in 

het Friese Oudega. Tijdens zijn studie aan de UT volgde Banning lessen bij Karel 
Borghuis op de karakteristieke Enschedese Campus Beiaard. Sinds 1 mei 1992 is hij 
zijn leermeester opgevolgd als stadsbeiaardier van Oldenzaal. Hij volgde nog lessen 
aan de Beiaardschool in Amersfoort waar zijn leermeester Arie Abbenes was. Tijdens 
internationale beiaardconcoursen heeft Hylke Banning diverse prijzen in de wacht 
gesleept 
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13. “Inspectierapport uurwerk enz. r.-k. kerk Ing.B.P.U. Holman, Ootmarsum 1997. 

Bronnen; 
1 Zuster Plechelma ter Laak, Maria ad Fontes. 
2 Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation AG 
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18. BESTAND VAN KLOKKEN IN OOTMARSUM AD 2009 
 

1. R.-k. kerk; 2 luidklokken (Petit en Fritsen) en 1 altaarklok (Petit en Fritsen) 
2. PGO kerk; 1 luidklok (Van Bergen Heiligerlee 1949) 
3. Oude raadhuis; 1 luidklok "Beatrix Regina" (Klokkengieterij Heiligerlee, 44 cm, 60 

kg 1993) 
4. Klooster M. A.; 1 luidklok (B. Eijsbouts, 1938) 
5. Stobbenkamp 63; 1 luidklokje (Eng. Angelus kloosterklokje en bijbehorende 

antieke luidbalk, Gieter onbekend, mooi voorbeeld van serieproductie 19e eeuw) 
6. Zorgcentrum Fransiscus; 1 gietijzeren luidklok "ALEXANDER" 1904, gieter 

Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation A.G. in de stad Bochum.  
7. Marktstraat ; 1 scheepsbel ("Steenen poort", als voorbeeld bedoeld van een 

poortklok) 
8. Walstraat 1 (dakruitertje); 1 luidklok gescheurd onbruikbaar (onbekend uit veiling 

Vorden) 
8. Stichting Chronos Ootmarsum; 
 1 voorslagcarillon van 4 klokken (Klokkengieterij Heiligerlee, 1990) 

1 luidklok (Warner London 1872), diameter 56 cm, gewicht 115 kg, toonhoogte f2, 
is in eigendom gegeven aan de Stichting Chronos Ootmarsum door Holman t.b.v. 
de Mariakapel in Ootmarsum. 

 1 carillon 25 klokken  (gegoten door de Klokkengieterij Heiligerlee, 1993/1994 en 
Eijsbouts Asten, 1997/2003/2009 in eigendom gegeven door Holman aan de 
Stichting Chronos ootmarsum. 

 5 carillonklokken (van Bergen Heiligerlee, 1949 resp. 1951). 
 
 
 
 
 
 

luidklok (Warner London 
1872), diameter 56 cm, 
gewicht 115 kg, 
toonhoogte f2, is in 
eigendom gegeven aan 
de Stichting Chronos 
Ootmarsum door Holman 
t.b.v. de Mariakapel in 
Ootmarsum in 2012. 
 
Deze Ludgerklok neemt 
het luiden van de 
kerkklokken over bij het 
naderen van de stoet 
halverwege de weg van 
kerk naar begraafplaats. 
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19. Organisatie Stichting Carillon Ootmarsum: 
 
De SCO bestaat uit een Bestuur en enkele Raden als volgt, AD.2013. 
 
a. Bestuur van de Stichting Carillon Ootmarsum, SCO. 
1.  Voorzitter:      de heer Drs J.G.M. Mistrate Haarhuis, 
2.  Secretaris:      mevrouw C. Toebes, 
3.  Penningmeester:   de heer Ing.B.P.U. Holman, 
4.  Leden v.h. bestuur: de heer L.N.J. van Rooden, 
            de heer L. Lohuis, 
            de heer A.S. Greven, 
            de heer F.T. Naafs.  
 
b. Raad van Aanbeveling. de heer J.G.M. Mistrate Haarhuis, SCO (voorzitter), 
              de heer Jhr. Mr. J.P. de Savornin Lohman, 

              Voorzitter Koninklijke Vereniging van Leden der 
              Nederlandse Ridderorden, 

              de heer J. Mulder, em. Diaken r.-k. kerk, 
              de heer G.J. Veldhuis, 
              de heer Prof. Dr. A. van der Meiden, 
              de heer vacant, 
              de heer P.G.A. Baanstra, PR 
              de heer Mr.B.G.A. Vrielink, notaris. 
 
c. Technische Raad.    de heer B.P.U. Holman, stadsuurwerkmaker (voorzitter), 
              de heer H. Hulsman, 
              de heer J.G.J. Lammerink, architect, 
              de heer F. Vreeswijk, technisch adviesbureau, 
              de heer H. Baars, gemeente Dinkelland (milieu/geluid), 
              de heer L. Lohuis, koster 
              de heer J. van Wezel, uurwerkmaker, 
              mevrouw C. Toebes, uurwerkmaker. 
 
d. Programma Raad.    de heer Ir. H. Banning, 1e beiaardier, 
              mevrouw Drs. E. Schopman, 2e beiaardier, 
              de heer H. Koops, organist Ootmarsum, 
              De heer B. Breuker, cantor Ootmarsum. 
 
e. Bouw van het Carillon. De heer J. van Brussel, 
              Adj. Dir. Koninklijke Eijsbouts  
              klokkengieterij en uurwerkenfabriek, Asten Nb. 
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1 
2 

3 

4 

5 
6 

De “Maurits” nog in was; 
“Valse klok” 

 
Fest gemauert in der Erden 
Steht die Form, aus Lehm gebrannt. 
Heute muß die Glocke werden. 
Frisch Gesellen, seid zur Hand. 
Von der Stirne heiß 
Rinnen muß der Schweiß, 
Soll das Werk den Meister loben, 
Doch der Segen kommt von oben. 
 

Jetzo mit der Kraft des Stranges 
Wiegt die Glock mir aus der Gruft, 
Daß sie in das Reich des Klanges 
Steige, in die Himmelsluft. 
Ziehet, ziehet, hebt! 
Sie bewegt sich, schwebt, 
Freude dieser Stadt bedeute, 
Friede sei ihr erst Geläute. 
 

Friedrich Schiller 
 

20. Hoe een carillonklok ontstaat 

Enschede: 

Campus UT 
Hasselt: 
Grote of St. Stephanuskerk 

Ootmarsum: 

PGO kerk Ganzenmarkt 



47 

 

21. CARILLONS in Overijssel (matrix) 

 

In dit overzicht staan de carillons in Overijssel op alfabetische volgorde naar plaats. De 
zwaarste klok uit elk carillon is geplaatst in de kolom van de bijbehorende toonhoogte. Het 
is de toonhoogte die bekend is voor elk carillon en waar de muzikale omvang begint. De 
massa van deze klok is er onder vermeld. Naast de zwaarste klok staat de muzikale 
omvang van het betreffende carillon en welke klokken in deze reeks ontbreken.  
De zwaarste klok in het carillon van Ootmarsum is ais1, 323kg. De reeks klokken is 
daarmee: ais1,c2,d2,chromatisch,g5. De klok b1 ontbreekt evenals de cis2. Vanaf d2 alle 
klokken chromatisch opvolgend tot en met gis5. Chromatisch wil zeggen dat alle klokken 
in de reeks aanwezig zijn met de noodzakelijke hele en halve toonhoogtes. Dus 
vergelijkbaar met het klavier van de piano waarop de witte en zwarte toetsen. 
 
Overzicht. 
 

 

 n a0 ais0 b0 c1 cis1 d1 dis1 e1 f1 fis1 g1 gis1 a1 ais1 b1 c2 cis2 d2 dis2 e2 f2 fis2 g2 gis2 

 

Almelo 47        x o x o x  chromatisch dis5        

         1398 

Deventer 47  x o  x o x chromatisch c5 

   3200 

Enschede 1 49      x o x o x chromatisch dis5 

       2000 

Enschede 2 49              x  o x o x chromatisch ais5 

               548 

Hasselt 42             x o x o x chromatisch d5 

              680 

Hengelo 47        x o x o x chromatisch dis5 

         1450 

Kampen 47 x o x o x chromatisch ais5 

  4750                         --chromatisch b4 

Nijverdal 30                         x o x o x -- 

                          127 

Oldenzaal 48  x o  x o x chromatisch c4 

   4800 

Raalte 35       x o  x o x chromatisch c4 

        1783 

Rijssen 50                   x o  x o x chromatisch d7 

                    265 

Zwolle 47     x o x o x chromatisch c5 

     2300 

Ootmarsum 44                  x  o  x    o     x chromatisch g5 

                                      323 

 

 

Opmerkingen. 
 1. „n” staat voor het aantal klokken in een carillon. 
 2. Enschede 2 is de Campusbeiaard 
 3. Rijssen ongeveer gelijk aan Ootmarsum 
 4. De klok “o” weggelaten in de carillons, muzikaal niet essentieel. 


